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Una parella de jubilats, en un parc. Les pensions dels nostres avis no són dins de la normalitat. Per què?

Les pensions que es cobren a 
l’Anoia són, en tots els casos, 
per sota de la mitjana catala-
na. A més, les dones cobren 
500€  mensuals menys que els 
homes, en el cas de les pensi-
ons de Seguretat Social. Si par-
lem dels autònoms en general, 
les pensions són ridícules, la 
meitat del que cobren els qui 
tenien una nòmina. I també 
aquí les dones cobren menys. 
Per acabar-ho d’adobar, les di-
ferències poden ser abismals 
en segons quina zona de la co-
marca. 
Entrevistem Alfonsa Santiste-
ban, secretària general de Co-
missions Obreres, que és clara: 
“a l’Anoia hi ha molta gent 
sense prestacions que quan es 
jubilin tindran pensions molt 
baixes”. Publiquem també 8 
pàgines especials dedicades 
al Dia de la Dona Treballado-
ra. La Veu fa aquesta setmana 
una anàlisi acurada, com no 
s’ha fet mai, de les totes les 
pensions que cobren els ano-
iencs. I no els agradarà.
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Igualada 
acollirà a 
partir d’aquest 
mes una 
família 
de refugiats
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Les pensions dels jubilats de 
l’Anoia, de les més baixes

El Festival 
Internacional 
d’Orgue 
d’Igualada, a punt

Un jubilat de l’Anoia cobra 95€ menys 
de mitjana cada mes que un altre català

Montbui, la població de la comarca amb la 
jubilació més alta, quasi 300€ més que Igualada

Festes de 
Carnaval 
a Calaf, 
Montbui i 
Vilanova del 
Camí
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