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PIA PRAT / LA VEU 

Qui és Anna Vallbo-
na?
Soc API i Adminis-

tradora de finques a Finques 
Vallbona amb oficina a Ca-
pellades i Barcelona.  
Casada i mare de dues filles 
de 13 anys. Els valors que 
millor em defineixen són 
l’empatia, la comunicació i 
pro-activitat. Crec amb la 
col·laboració, la unió i el tre-
ball en equip. A més d’estar 
a la Junta de Capellades Co-
merç com a Presidenta, estic 
dins de la Junta de l’ADF202 
de la Torre de Claramunt i 
de l’Associació de Propie-
taris i Veïns de Pinedes de 
l’Armengol, a totes dues as-
sociacions com a secretària.  
Formo part de l’Associació 
Empresarial Talent Feme-
ní de la UEA inquieta i soc 
delegada del Col·legi d’API’s 
de la Comarca de l’Anoia. 

Anna, des de quan ets la 
presidenta de l’Associació 
de Comerç de Capellades? 
Soc Presidenta de l’Associa-
ció de Comerç i Serveis de 
Capellades des de l’última 
Assemblea de Socis que vam 
celebrar  el passat mes d’oc-
tubre.

Com es tria la persona? 
La veritat és que és una 
elecció molt natural. Es tria 
entre tots els socis en As-
semblea. El càrrec no va per 
torns, és absolutament vo-
luntari. Els voluntaris pre-

senten les seves candidatu-
res i els socis assistents en 
l’assemblea les aproven.

Quant temps dura aquest 
càrrec? 
Et diré el que oficialment 
marquen els estatuts. Di-
uen que els càrrecs són per 
un període de dos anys i es 
contempla la seva reelecció. 
Però fixa’t si es contempla, 
que l’anterior presidenta, la 
Paquita Bisbal, ho ha estat 
durant els últims 10 anys.

Qui s’hi pot presentar? 

Tots els socis tenen dret a 
pertànyer a la Junta i a ser 
president/a.

Quants associats té l’asso-
ciació? 
Actualment tenim 53 esta-
bliments associats.

Hi ha hagut gaire baixes en 
els temps de covid? 
Per sort no gaires, un parell 
només. El Comerç i els ser-
veis de Capellades han estat 
forts! 

Quines accions teniu pre-

Anna Vallbona, presidenta de 
l’Associació Capellades Comerç: 
“La pandèmia ha posat en valor 
el comerç de proximitat”
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