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Enquestes
La recollida cartes del Patge Faruk en 
nou punts diferents s’ha de mantenir els 
pròxims anys?

NO 18.4%SÍ 81.6%

(*)
(*) Si has arribat fins aquí, 
els teus futurs clients, també. 
L'AnoiaDiari, el millor aparador 
per al teu negoci 
publicitat@anoiadiari.cat/609394628

És prudent fer les cavalcades de Reis?

NO 62.3%SÍ 37.7%

L’arribada del Patge Faruk a Igualada 
s’ha de fer...

En un espai tancat i de pagament, com el pavelló de les 
Comes 9.9%
En un espai obert i gratuït, com la plaça de l’Ajuntament 
o Cal Font 90.1%

Prou!
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El dilluns 4 de gener començava la vacunació als professio-
nals sanitaris arreu del país. També a l’Anoia. L’Olívia, infer-
mera d’Atenció Primària, era la primera infermera a rebre la 
primera dosi de la vacuna. Aquesta vacunació, tal com va 
explicar ahir la consellera de Salut Alba Vergés, es farà en 
paral·lel a la campanya que s’ha de dur a terme, inicialment, 
entre els professionals i els usuaris de residències. Inicial-
ment, estava previst iniciar la campanya a les residències i, 
posteriorment, continuar amb els professionals dels centres 
sanitaris. Vergés ha justificat aquest canvi per “maximitzar” la 
capacitat de vacunació.

També, si no hi ha canvis d’última hora, és previst iniciar la 
vacunació en una residència de l’Anoia aquesta mateixa tar-
da. Les residències són la “prioritat” per a les autoritats sani-
tàries, tot i que s’ha pres la decisió de vacunar, en paral·lel, els 
professionals, “per reforçar aquest grup essencial”, com ha 
explicat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.

Argimon ha atribuït l’endarreriment en la vacunació a re-
tards en l’arribada de neveres i a l’autorització per part de les 
persones residents i les seves famílies. “Potser estem tots 
massa nerviosos”, ha manifestat Argimon, afegint que “això 
és una carrera de fons, una marató”. També ha explicat que 
la campanya “ha de durar 365 dies i de moment en portem 
només 4”.

Comencen a vacunar els 
professionals de la salut de l’Anoia

04 anuari’21   gener/2022

Anuari 2021: Gener

La notícia del mes

>>>

Igualada és la 
segona ciutat 

gran de Catalunya 
amb més positius 

en 14 dies
04/01/2021

Igualada anuncia mà dura 
contra els patges que 

s’ofereixen per anar a les 
cases, en ple ascens de 

casos de COVID-19
04/01/2021

05/01/2021

Les notícies detacades

El 2020 acaba 
amb gairebé 9.000 
aturats a l’Anoia
L’’annus horribilis’ suposa 
un creixement de 1.800 
aturats a la comarca. 
L’any de la COVID-19 serà 
recordat també com el 
de l’increment de l’atur 
sense precedents a 
l’Anoia. 

Els Reis d’Igualada fan un 
homenatge a la seva història 
en un programa especial

A causa de la 
pandèmia, s’ha suspès 
la tradicional cavalvada 
de reis i s’ha substituït 
per un programa 
especial que els 
igualadins han pogut 
seguir des de casa.

Les notícies del gener, dia a dia

06/01/2021 05/01/2021

Comencen a 
vacunar els 

professionals 
de la salut de 

l’Anoia
05/01/2021

Emília Grado 
López, la primera 
auxiliar de resi-

dència vacunada 
a l’Anoia

05/01/2021

Els Reis d’Igualada 
fan un homenatge a 
la seva història en el 
programa especial 

de la nit màgica
05/01/2021

El 2020 acaba 
amb gairebé 

9.000 aturats a 
l’Anoia

06/01/2021

Àlex Haro 
guanya la 

cinquena etapa 
del Dakar

06/01/2021

Es mor 
l’exregidora 

d’Òdena, Ramona 
Vila Mensa
08/01/2021

El saldo migratori 
positiu fa que l’Anoia 

sigui la quarta 
comarca que creix 

més en població
09/01/2021

Els equipaments 
cívics de la 

Generalitat a Igualada 
reprenen 
l’activitat
11/01/2021

Igualada ha 
superat aquest 
cap de setmana 
els 1.000 punts 

de risc de rebrot
11/01/2021

Anul·lat el 
transport escolar a 
Pujalt pel temporal 

Filomena
11/01/2021

Castells preveu que 
es facin entre 600 i 

1.200 nous habitatges 
amb la reforma de 

plantes baixes
13/01/2021

La primera dosi de 
la vacuna anti-

COVID s’administra 
a unes 200 

persones al Pare 
Vilaseca

14/01/2021
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Les més llegides 

Igualada anuncia mà 
dura contra els patges 
que s’ofereixen per anar 
a les cases 04/01/2021

El saldo migratori 
positiu fa que l’Anoia 
sigui la quarta comarca 
que creix més en 
població

09/01/2021

L’estudi del RACC 
situa la carretera de 
Capellades a Martorell 
com la més perillosa de 
l’Anoia

19/01/2021

Els Mossos identifiquen 
27 persones en una 
festa il·legal a Piera

25/01/2021

01
Igualada és la segona ciutat gran de 
Catalunya amb més positius en 14 dies 04/01/2021

02
La Junta Electoral d’Igualada deixa sense 
espais electorals a Junts per Catalunya 29/01/2021

Una tria

03
“Una cavalcada pintada de racisme”
 (Article d’opinió de Juan Carlos González) 04/01/2021

04
Es mor l’exregidora d’Òdena, Ramona Vila 
Mensa 08/01/2021

05
El risc de rebrot a Igualada s’enfila fins 
a 959 punts 06/01/2021

06
El curs es reprèn amb un grup escolar 
confinat a l’Anoia 13/01/2021

07
El risc de rebrot es desboca a Igualada, 875 
punts, i hi ha 60 persones ingressades 05/01/2021

08
El risc de rebrot continua pujant a Igualada 
i ja frega els 1.000 punts 07/01/2021

09
Els Mossos detenen tres homes que van 
robar en un pàrquing d’Igualada 28/01/2021

10
Comencen a vacunar els professionals 
de la salut de l’Anoia 05/01/2021

La Junta Electoral deixa 
sense espais electorals 
a Junts per Catalunya

29/01/2021

>>>

Vallbona invertirà 
250.000 euros en 
accions de millora 

i sostenibilitat 
energètica
17/01/2021

Igualadins de totes les 
edats participen en la 
tercera bicicletada pel 

clima
19/01/2021

Les notícies del gener, dia a dia

La tradició 
traginera perviu 

un any més a 
Igualada

19/01/2021

L’Hospital 
d’Igualada té 13 
persones a l’UCI 

per la pandèmia i 
registra nou morts 

en una setmana
20/01/2021

La policia d’Igualada 
denuncia el desembre 

471 infraccions del 
protocol contra la 

pandèmia
20/01/2021

Un projecte a 
l’abocador dels 

Hostalets permetrà 
un estalvi de 17.000 

tones anuals de 
CO2

21/01/2021

Josep Elias 
condensa en un 

llibre 137 anys 
d’història del 

circ a Igualada
23/01/2021

Els Mossos 
identifiquen 27 

persones en una 
festa il·legal a 

Piera
25/01/2021

En dues setmanes, 
pugen a 37 els grups 

escolars aïllats 
per coronavirus a 

l’Anoia
25/01/2021

Els Mossos i la policia 
de Montbui arresten 
dos dos homes que 
tenien un cultiu de 

1.252 plantes de 
marihuana
25/01/2021

Piera impulsa un 
estudi per millorar 

la seguretat en 
els camins a les 

escoles
26/01/2021

Bellprat i Argençola 
cerquen solucions 

davant l’allau de 
peticions de parcs 

solars i èolics
27/01/2021

La Junta Electoral 
d’Igualada deixa 

sense espais 
electorals a Junts 

per Catalunya
29/01/2021

Anuari 2021: Gener

La tornada a 
l’escola se salda 

amb 6 grups 
confinats a 

l’Anoia
15/01/2021
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El total de les forces independentistes, amb les opcions que han entrat, com ERC, 
Junts i CUP, i les extraparlamentàries com PDeCAT, Primàries o PCTC, arriba a un 
57,6%. Esquerra obté un 22,73% del total dels vots i és primera força a la comarca. 
Els socialistes pugen en percentatge i vots respecte al 2017 i són tercera força, per 
darrere de Junts.

En unes eleccions marcades per una caiguda dràstica de la participació, amb 
mínims històrics, el panorama polític global de l’Anoia no ha variat pel que fa a 
blocs. L’independentisme s’ha tornat a imposar, amb ERC en aquesta ocasió com 
a primera força. És el primer cop que ERC guanya unes eleccions al Parlament a 
l’Anoia en l’actual etapa oberta després del franquisme. Els bons resultats de Junts 
i la CUP se sumen a aquesta victòria de la candidatura de Pere Aragonès. L’inde-
pendentisme supera, en percentatge, els resultats de 2015 i 2017 amb la suma del 
PDeCAT, una de les formacions independentistes que no ha pogut entrar, però que 
a l’Anoia ha estat una força important. Un total de 57,6% (si hi afegim Primàries o 
el PCTC).

Els republicans s’imposaven a la comarca gràcies a obtenir molt bons resultats 
a municipis on el vot mai ha estat en clau nacionalista, com Vilanova o Montbui, i 
guanyar a la capital del sud, Piera. Són primera força a la comarca amb 10.474 vots, 
seguits de prop per JxCat, amb 9.866 vots. En tercera posició, els socialistes, que 
puja en percentatge i en nombre de votants respecte al 2017 malgrat l’alta absten-
ció: 9.583.

ERC guanya a l’Anoia 
i l’independentisme suma 

més vots que mai: 57%
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Anuari 2021: Febrer

La notícia del mes

>>>

L’any passat es 
van cremar 30 
contenidors a 

Igualada, del quals 
21 en una sola nit

03/02/2021

Els Mossos decomisen 
el 2020 més de 14.000 

plantes de marihuana a 
l’Anoia

05/02/2021

15/02/2021

Les notícies detacades

Les dades de les funeràries 
mostren l’efecte de la COVID: 
198 morts més en un any

El 2020, l’any 
marcat per la 
pandèmia de 
la COVID-19, 
Funerària Anoia 
va realitzar 1.107 
serveis, 198 més 
que l’any 2019. 

El Gabriel Castellà rep el 
Premi d’Ensenyament 2020 
pel seu projecte educatiu

L’escola rep un nou 
reconeixement per la 
seva tasca educativa i 
d’inclusivitat. El Premi 
Cuatrecasas va ser 
lliurat en una cerimònia 
que va tenir lloc al 
Cercle d’Economia.

Les notícies del febrer, dia a dia

13/02/2021 23/02/2021

El SAD atén 147 
casos el darrer 
any, la majoria 

per l’ansietat del 
confinament
09/02/2021

Els Mossos 
decomisen 

4.500 plantes de 
marihuana en una 

nau d’Igualada
11/02/2021

S’entrega el 
montbuienc que va 
mossegar un Mosso 

i el va amenaçar 
amb una katana

12/02/2021

L’Anoia supera 
les 600 morts 

en els onze 
mesos del primer 

confinament
12/02/2021

Les dades de les 
funeràries mostren 

l’efecte de la pandèmia 
a l’Anoia: 198 morts 

més en un any
13/02/2021

Junts guanya 
a Igualada per 
davant d’ERC

14/02/2021

Alba Vergés i 
Jordi Riba seran 

els representants 
de l’Anoia al 
Parlament
14/02/2021

ERC guanya a l’Anoia 
i l’independentisme 
suma més vots que 

mai: 57%
15/02/2021

El president del 
Gremi d’Hostaleria 

anoienc: “poden 
tancar vora un 40% 

dels negocis”
17/02/2021

Montbui, el 
segon municipi 

on la participació 
baixa més el 14-F

17/02/2021

Més de 400 
confinats 

als centres 
educatius de 

Montbui
18/02/2021

L’Anoia és la 
tercera comarca 

amb més 
grups escolars 

confinats
18/02/2021
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Les més llegides 

Els Mossos decomisen 
el 2020 més de 14.000 
plantes de marihuana 
a l’Anoia 05/02/2021

El Servei d’Atenció a la 
Dona de la MICOD atén 
147 casos el darrer any, 
la majoria per l’ansietat 
del confinament

09/02/2021

L’Anoia supera les 600 
morts en els onze mesos 
del primer confinament

12/02/2021

L’Anoia és la tercera 
comarca amb més grups 
escolars confinats

18/02/2021

01
Les Vedrunes s’acomiaden d’Igualada: 
“ens hem sentit sempre a casa nostra” 19/02/2021

02
Dol per la mort de Joan Mir, de l’Agrupació 
de Voluntaris de Protecció Civil d’Igualada 04/02/2021

Una tria

03
Eva Pedraza s’acomiada: “en el meu grup he 
vist dinàmiques que també són violències” 23/02/2021

04
Alba Vergés: “Farem un nou CAP a Igualada, 
l’ambulatori del Passeig ha quedat petit” 10/02/2021

05
Els Mossos decomisen 4.500 plantes 
de marihuana en una nau d’Igualada 11/02/2021

06
Carles Pauné: “Canto i escric des 
de la veritat, no he de fer cap paper” 06/02/2021

07
Els Mossos detenen dos joves que 
extorsionaven i robaven a menors 09/02/2021

08
La participació per sota del 50% 
a les ciutats grans, excepte Igualada 14/02/2021

09
Els Mossos actuen en un cas de violència 
de gènere a Montbui on es va amenaçar un 
agent amb una katana

11/02/2021

10
El barri de les Flors serà en breu el primer 
d’Igualada completament accessible 08/02/2021

Vilanova estrena un 
sistema per premiar als 
veïns que reciclin més

19/02/2021

>>>

Les Vedrunes 
s’acomiaden 

d’Igualada: “ens 
hem sentit sempre 

a casa nostra”
19/02/2021

Els autònoms i la UEA 
reclamen una rebaixa de 

les quotes per aquest 
col·lectiu

20/02/2021

Les notícies del febrer, dia a dia

Un incendi 
crema una 

fàbrica a Òdena
21/02/2021

Eva Pedraza 
s’acomiada: “en 
el meu grup he 

vist dinàmiques 
que també són 

violències”
23/02/2021

El Gabriel Castellà 
rep el Premi 

d’Ensenyament 
2020 pel seu 

projecte educatiu
23/02/2021

Les defuncions 
a Vilanova pugen 

un 41% el 2020 
respecte l’any 

anterior
23/02/2021

Els Mossos arresten 
un veí d’Argençola que 

tenia una plantació 
il·legal de cànnabis en 

un hostal en desús
24/02/2021

Jorba Reflexiona 
vol “una consulta 

popular” per decidir 
sobre el polígon

24/02/2021

L’oposició 
igualadina 

bloqueja la reforma 
urbanística per fer 

pisos a baixos
24/02/2021

Núria Ramon: 
“els alumnes no han 
d’arribar a un nivell, 

cada alumne arriba al 
seu nivell”
27/02/2021

Vilanova té a 
punt un canal de 

whatsapp amb els 
ciutadans que els 

permetrà comunicar 
incidències
28/02/2021

Anuari 2021: Febrer

Vilanova estrena 
un sistema per 

premiar als veïns 
que reciclin més

19/02/2021

El nou Espai Social 
i Cultural de Calaf 

portarà el nom de la 
professora i activista 

Carmen Arrojo
25/02/2021
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S’han presentat les conclusions del Pacte d’Acció Econòmica i Social de 
l’Anoia, a l’edifici de l’Arxiu Comarcal. En aquest Pacte s’hi reuneixen diversos 
actors del territori per definir accions per afavorir la reconversió de la comar-
ca i poder accedir als fons europeus Next Generation. 
Les dades que donaven a conèixer Boquete i Cuadras són preocupants: han 
desaparegut gairebé dos centenars d’empreses, 189, i la facturació global ha 
caigut un 10,7%. L’atur supera les 9.000 persones i els ERTO afecten quasi 
12.000 treballadors. 
L’any passat va tallar-se en sec la recuperació de l’economia anoienca des-
prés de l’anterior recessió. Des de del 2013, hi havia hagut un creixement 
constant d’empreses, però des del 2020 hi ha hagut la frenada. A finals d’any, 
eren 3.024 empreses.

El Pacte l’integren diversos agents econòmics i socials de la comarca. Els en-
capçalen el Consell Comarcal i els ajuntaments. En l’àmbit empresarial hi ha 
la UEA, TIC Anoia, Associació dels Polígons dels Plans, Unió de Pagesos, Igua-
lada Comerç, el Gremi d’Hostaleria, la Sectorial Turisme (UEA). S’hi compten 
també els sindicats UGT i CCOO, i per part del tercer sector, Àuria Grup, Creu 
Roja i Càritas. L’Institut Milà i Fontanals i el Campus Universitari, en l’àmbit 
educatiu, i l’Ateneu, en l’àmbit cultural, completen el grup impulsor.

L’impacte de la pandèmia 
a l’Anoia: 189 empreses menys 

i cau un 10,7% la facturació

12 anuari’21   gener/2022

Anuari 2021: Març

La notícia del mes

>>>

L’Escorxador 
d’Igualada acollirà 

la campanya de 
vacunacions a 
partir de dijous

01/03/2021

Jordi Monedero: 
“Cada cop estem 
més preparats i 

veiem les onades 
amb antelació”

02/03/2021

24/03/2021

Les notícies detacades

Denuncien que es tanca 
el centre de menors de Montbui 
i s’acomiada els empleats

Els acomiadaments 
poden arribar a 50. 
Els empleats rebutgen 
que “la davallada en 
l’arribada de migrants 
no acompanyats per 
la pandèmia justifiqui 
la mesura”.

L’Anoia és la comarca amb una 
taxa de defuncions més alta per 
la pandèmia, després d’un any
Un total de 612 anoiencs han mort per la 
pandèmia, però l’efecte ha estat molt diferent 
segons les poblacions. Segons les xifres del 
Departament de Salut, la taxa de mortalitat 
estandarditzada a l’Anoia és de 54,5 morts per 
cada 10.000 persones, el doble que la majoria 
de comarques. Alguns municipis petits han vist 
com es duplicaven les morts del 2019.

Les notícies del març, dia a dia

24/03/2021 17/03/2021

El Pla Director deixa 
fora Can Morera i Can 

Titó però apunta a 
“grans parcel·les” a 
Jorba i l’Aeròdrom

02/03/2021

La Llacuna 
dedicarà 250.000 
euros del PUOSC 

a la millora de 
l’abastiment 

d’aigua a Rofes
05/03/2021

El 90% d’usuaris 
de residències 

geriàtriques a l’Anoia 
tenen la vacunació 

completada
05/03/2021

Els usuaris del 
Banc de Queviures 
d’Igualada baixen, 
però encara són 

més que abans de 
la pandèmia
06/03/2021

Baixen els parts 
a l’Hospital 

d’Igualada: no hi va 
haver ‘baby boom’ 
pel confinament

09/03/2021

Un jove de 13 
anys mor a 

Igualada després 
de desplomar-se 

al carrer
09/03/2021

Piera és el 
municipi on hi ha 

més casos de frau 
elèctric a l’Anoia: 

170 expedients
11/03/2021

Òdena vol 
“indústria 

especialitzada” a 
l’aeròdrom amb 
l’impuls del Pla 

Director
13/03/2021

El projecte del 
Parc Agrari 

arrenca amb 
15 municipis 

anoiencs adherits
13/03/2021

Montbui estudia un 
canvi en la recollida 
de residus que pot 

contemplar el model 
“porta a porta”

13/03/2021

L’Anoia és la comarca 
amb una taxa de 

defuncions més alta 
per la pandèmia, 
després d’un any

17/03/2021

Marc Castells: 
“Igualada i la 

Conca han 
demostrat que 
som resilients”

17/03/2021



13publicitatgener/2022  



14 anuari’21   gener/2022

Les més llegides 

L’Escorxador d’Igualada 
acollirà la campanya de 
vacunacions a partir de 
dijous 01/03/2021

El Pla Director deixa 
fora Can Morera i Can 
Titó però apunta a 
“grans parcel·les” a 
Jorba i l’Aeròdrom

02/03/2021

Un jove de 13 anys mor 
a Igualada després de 
desplomar-se al carrer

09/03/2021

El projecte del Parc 
Agrari arrenca amb 
15 municipis anoiencs 
adherits 13/03/2021

01
Un jove de 13 anys mor a Igualada després 
de desplomar-se al carrer 09/03/2021

02
L’Escorxador d’Igualada acollirà la 
campanya de vacunacions a partir de dijous 01/03/2021

Una tria

03
“La mala sort o l’arrogància de Poble Actiu” 
(Article d’opinió de Juan Carlos González) 29/03/2021

04
“El pare es jubila” 
(Article d’opiniò de Carlota Martí) 01/03/2021

05
La velocitat de transmissió a l’Anoia puja 
a 1,8 i és la més alta de la província 10/03/2021

06
Igualada instal·larà un circuit permanent 
de BTT aquesta primavera 13/03/2021

07
La Pública denuncia l’existència d’escoles 
concertades “buides” a Igualada 19/03/2021

08
À. Soto i J. Beumala: “Hi ha una sensació 
d’enyorança de llibertat i d’incertesa” 22/03/2021

09
Una multinacional canadenca adquireix
una divisió de l’empresa igualadina Creagia 25/03/2021

10
Tornen a disparar-se els contagis 
a les escoles de l’Anoia 24/03/2021

La Generalitat autoritza 
dos nous parcs eòlics 
a Argençola, amb 12 
molins en total 31/03/2021

>>>

Jesús Miguel 
‘Schummi’ Juárez: 

“Em quedo amb 
la solidaritat de 

tothom”
17/03/2021

David Sànchez: 
“No podem 
abaixar la 
guàrdia”

17/03/2021

Les notícies del març, dia a dia

Maria Sayavera: 
“El que més valoro i 

admiro és la capacitat 
veïnal d’adquirir una 

gran responsabilitat ”
19/03/2021

La Pública 
denuncia 

l’existència 
d’escoles 

concertades 
“buides” a Igualada

19/03/2021

Arrenca la prova 
pilot de transport 

a demanda al 
polígon de les 

Comes
20/03/2021

Antoni Mabras: 
“L’actitud de la 
ciutadania ens 
va mostrar que 

som una societat 
responsable”

20/03/2021

Àngel Soto i Joan 
Beumala: “Hi ha una 

sensació d’enyorança 
de llibertat, i 
d’incertesa”
22/03/2021

Adéu al capelladí 
Anton Font, 
creador de 
La Tarima i 

fundador dels 
Joglars

22/03/2021

L’ampliació 
de l’abocador 
dels Hostalets 

s’aprova amb un 
58% dels vots

22/03/2021

L’impacte de la 
pandèmia a l’Anoia: 

189 empreses 
menys i cau un 

10,7% la facturació
24/03/2021

Denuncien que es 
tanca el centre de 

menors de Montbui 
i s’acomiada els 

empleats
24/03/2021

Salvem Maçana 
i Serra Morena: 
“Amb els parcs 

eòlics, s’ha donat 
via lliure a les 

multinacionals”
27/03/2021

La Generalitat 
autoritza dos nous 

parcs eòlics a 
Argençola, amb 12 

molins en total
31/03/2021

Anuari 2021: Març

Noemí Trucharte: 
“Encara ens queda 

molt camí per 
recórrer i molts 
entrebancs per 

superar”
17/03/2021
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El conseller d’Interior, Miquel Sàmper, visitava Calaf aquest dime-
cres 7 d’abril. El rebia el batlle Jordi Badia, a l’Ajuntament, on li va 
lliurar les signatures que els vilatans i els comerciants calafins van 
recollir el passat mes de febrer amb l’objectiu d’instal·lar una comis-
saria de Mossos d’Esquadra a la població. Badia manifestava que “te-
nint en compte que la vila de Calaf té una població de més de 3.500 
habitants, que hi hagi 1071 signatures, vol dir que la preocupació és 
molt gran”.

El govern municipal entén que aquesta seu és necessària perquè 
“som una zona amb molta ocupació il·legal, amb tots els problemes 
de drogues i delinqüència que això comporta. Abans als pobles es 
vivia tranquil, es podia deixar la porta oberta, però ara la inseguretat 
és molt gran”. Badia considera que “no tenim capacitat per reaccio-
nar, perquè únicament comptem amb tres vigilants municipals i es-
tem molt lluny de les comissaries més properes”.

Lamenta “la dificultat que suposa anar fins a Igualada per a forma-
litzar una denúncia, la població únicament denuncia els delictes més 
greus”. Per la seva part, Sàmper destaca que “haver de desplaçar-se 
fins a Igualada per a posar una denúncia és inviable. El que estem 
fent en casos com el de Calaf, és instal·lar una Oficina d’Atenció Ciu-
dadana”. Es compromet a estudiar l’obertura d’una Oficina d’Atenció 
Ciutadana a l’antic parc de bombers de Calaf.

Calaf lliura un miler de firmes 
per demanar una comissaria 

dels Mossos a la vila

16 anuari’21   gener/2022

Anuari 2021: Abril

La notícia del mes

>>>

L’alcalde de 
Masquefa es 

posiciona contra 
l’ampliació de 

l’abocador
04/04/2021

Becking i 
Wloszczowska 

guanyen la Volcat 
By Continental 2021

05/04/2021

08/04/2021

Les notícies detacades

Ramon Roig: “L’Anoia és una 
comarca segura, però el temps 
de deixar portes obertes a les 
cases ha passat”
Entrevista a Ramon Roig, cap de l’Àrea Bàsica 
de l’Anoia dels Mossos. La seva tasca s’ha vist 
condicionada en el darrer any, a més de l’activitat 
habitual, per la peculiaritat de la situació derivada 
de la pandèmia. Amb AnoiaDiari, parla d’aquesta 
situació i de les altres línies d’actuació dels Mossos.

Ciclistes Urbans aposta per 
implementar una xarxa de 
carrils bici segurs amb tots 
els punts neuràlgics de la Conca
Una altra demanda, facilitar la connexió amb 
les escoles i els instituts. En paral·lel a la 
consolidació d’un moviment favorable a les 
accions de sostenibilitat i que denuncia l’efecte 
dels combustibles fòssils, un sector creixent de la 
ciutadania fa l’aposta per la mobilitat en bicicleta. 

Les notícies d’abril, dia a dia

24/04/2021 30/04/2021

La Generalitat 
torna a decretar 
el confinament 
comarcal: no es 

podrà sortir de l’Anoia
07/04/2021

Calaf lliura un 
miler de firmes al 
conseller Sàmper 
per demanar una 
comissaria dels 
Mossos a la vila

08/04/2021

S’estrena a Igualada el 
primer punt de càrrega 
de vehicles elèctrics de 
Catalunya amb energia 

hidràulica
08/04/2021

L’Ajuntament de Tous 
diu “no” al parc solar 
i vol “una separació 

física” amb les masies
09/04/2021

Judith Gómez: “Cal 
reivindicar la medicina 

rural, on hi ha molta 
feina i es treballa amb 

menys recursos”
10/04/2021

La Llacuna 
inaugura la seva 
plaça 1 d’Octubre

12/04/2021

Castellfollit, Copons 
i Montmaneu entren 
a la prova pilot per 

repoblar zones 
rurals

13/04/2021

La policia igualadina 
ha aixecat 881 actes 

per incompliment 
de restriccions des 

del gener
14/04/2021

Els robatoris cauen a 
l’Anoia el 2020, però 

els Mossos destaquen 
l’increment de les 

estafes
15/04/2021

La velocitat de 
transmissió de la 

COVID a l’Anoia puja 
a 1,77 i el risc de 
rebrot és de 674

15/04/2021

Un 8% de la 
superfície de 

conreu de l’Anoia 
es gestiona amb 

criteris ecològics
16/04/2021

La UEA presenta una 
guia amb 78 empreses 
i establiments turístics 

i 34 activitats d’oci a 
l’Anoia

17/04/2021
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Us desitgem 
una bona 

Festa de Reis 
i un feliç 2022
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Les més llegides 

La Generalitat torna a 
decretar el confinament 
comarcal: no es podrà 
sortir de l’Anoia 07/04/2021

L’Ajuntament de Tous diu 
“no” al parc solar i vol “una 
separació física” amb les 
masies 09/04/2021

Mor l’igualadí Josep 
Mussons, exvicepresident 
del Barça i directiu de 
Bimbo

17/04/2021

Igualada és la ciutat gran 
de Catalunya amb un risc 
de rebrot més alt: 753

20/04/2021

01
“Cita prèvia” 
(Article d’opinió de Toni Cortès i Minguet) 28/04/2021

02
Mor la igualadina Victòria Gual, traductora 
de clàssics anglesos al català 29/04/2021

Una tria

03
Un cotxe atropella una persona al carrer 
Sant Carles d’Igualada 22/04/2021

04
Pilar Salat: “Poder donar un cop de mà és 
fantàstic i els que es vacunen ho agraeixen” 20/04/2021

05
“El nostre vot de cada dia”
(Article d’opinió de Poble Actiu) 09/04/2021

06
L’enjardinament del Parc Central es conclou 
i en breu tindrà un quiosc “de vins i tapes” 21/04/2021

07
La COVID s’acarnissa amb les escoles 
i instituts de l’Anoia 17/04/2021

08
Castellfollit, Copons i Montmaneu entren 
a la prova pilot per repoblar zones rurals 13/04/2021

09
La Generalitat estudia el confinament 
per vegueries 15/04/2021

10
Testimoni d’una jove igualadina a l’Institut 
del Teatre: “l’abús era una constant” 22/04/2021

El testimoni d’una jove 
igualadina a l’Institut del 
Teatre: “l’abús de poder 
era una constant” 22/04/2021

>>>

Mor l’igualadí 
Josep Mussons, 
exvicepresident 

del Barça
17/04/2021

S’inaugura a Igualada 
l’espai de dol per a les 

pèrdues de nadons durant 
la gestació o els primers 

dies de vida
19/04/2021

Les notícies d’abril, dia a dia

Pilar Salat: “Poder 
donar un cop de 
mà és fantàstic i 

els que es vacunen 
ho agraeixen”

20/04/2021

Igualada és la 
ciutat gran de 

Catalunya amb un 
risc de rebrot més 

alt: 753
20/04/2021

La plantilla del Consell 
Comarcal anuncia 

“accions” davant “els 
incompliments de la 

direcció”
20/04/2021

Més de 200 
persones 

participen a 
Igualada en 

la bicicletada 
reivindicativa

21/04/2021

El testimoni d’una 
jove igualadina a 

l’Institut del Teatre: 
“l’abús de poder era 

una constant”
22/04/2021

El Consell 
d’Alcaldes 

mostra el seu 
“rotund rebuig” 
a com s’estan 
implantant les 

renovables
22/04/2021

Igualada inicia 
la licitació de 
les obres del 

Campus Salut
23/04/2021

L’efecte COVID 
arriba al màxim 

a les escoles: 47 
grups confinats 
i 1.155 persones 

aïllades
23/04/2021

Ramon Roig: “L’Anoia 
és una comarca segura, 
però el temps de deixar 

portes obertes a les 
cases ha passat”

24/04/2021

L’Ajuntament 
col·locarà plaques 

de cautxú davant del 
Mowgli per frenar la 

velocitat dels cotxes
28/04/2021

Ciclistes Urbans aposta 
per implementar una xarxa 
de carrils bici segurs amb 
tots els punts neuràlgics 

de la Conca
30/04/2021

Anuari 2021: Abril

La COVID 
s’acarnissa amb les 
escoles i instituts 

de l’Anoia
17/04/2021
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La primera Champions que es guanya a aquesta 
banda dels Pirineus també té participació iguala-
dina. Berta Carles ha estat la que ha liderat des de 
la parcel·la física la preparació del FC Barcelona 
femení.

Amb una contundència que no se sospitava 
abans del partit, 4 a 0, les blau-grana guanyaven 
aquest diumenge a Gotebörg la primera Champions 
de l’equip femení. El Chelsea gairebé no va poder ni 
treure els punys. Darrere d’aquesta fita que suposa 
el sisè màxim trofeu continental del club en futbol, 
hi ha la igualadina Berta Carles Bové, de 37 anys, 
que des de fa més d’una dècada desenvolupa tas-
ques de preparació física al club. Ara, és la màxima 
responsable d’aquest apartat en l’equip. 

Berta Carles ha estat una peça determinant per-
què les jugadores mantinguessin el to físic durant 
una temporada en la qual no han flaquejat en cap 
moment: han guanyat la totalitat dels partits de la 
lliga estatal, ara han aconseguit l’anhelada Cham-
pions i els queda la Copa de la Reina. Un premi per 
a la igualadina i per a un grup de jugadores sorgi-
des en bona part del planter català.

La igualadina Berta Carles guanya 
la Champions com a preparadora 

física del Barça

20 anuari’21   gener/2022

Anuari 2021: Maig

La notícia del mes

>>>

Els Mossos detenen 
sis homes que 

tenien un cultiu de 
1.752 plantes de 

marihuana a Òdena
06/05/2021

L’Anoia és la 
18a comarca de 

Catalunya en renda 
familiar i és a la cua 

de Barcelona
06/05/2021

19/05/2021

Les notícies detacades

Els Moixiganguers arrenquen 
aquest dimecres amb els 
assajos, després de 14 mesos

Els morats es tornen a enfaixar 
després de més de 14 mesos. 
Tot i que les actuacions durant 
aquest estiu que ve són una 
incògnita, els Moixiganguers 
i les altres colles es preparen 
per recuperar el pols de les 
activitats. La darrera actuació 
va ser el febrer de 2020 a 
Montmaneu.

Alba Vergés: “Deixo la conselleria 
de Salut amb un procés de 
vacunació que ha estat un èxit”

Alba Vergés, de 42 
anys, serà diputada 
aquest mandat 
i abandona la 
conselleria de Salut. 
Un departament on 
ha estat tres anys i on 
ha entomat una de les 
crisis més crítiques 
de la nostra història. 

Les notícies del maig, dia a dia

19/05/2021 29/05/2021

L’Anoia supera 
els 10.500 casos 

positius per 
COVID-19

06/05/2021

La Gaspar farà 
un cicle superior 

de Gràfica 
Audiovisual el 

curs vinent
06/05/2021

Comencen les 
obres per fer 
una rotonda a 
l’entrada 555 

d’Igualada
08/05/2021

Més de 350 
persones 

participen en la 
mobilització contra 

el Decret 16/19 a 
Igualada

10/05/2021

Detenen a 
Igualada un dels 

autors d’una 
agressió feixista 

a València
11/05/2021

El projecte de 
la recuperació 

de les Antigues 
Guixeres d’Igualada 

rep el premi 
A’Design Award & 

Competition
13/05/2021

La Generalitat 
dona llum verda 

a dos nous 
parcs solars a 

l’Anoia
13/05/2021

L’alcalde de la 
Llacuna s’oposa als 
projectes actuals 
de renovables al 

municipi: “són una 
creu”

14/05/2021

El consistori calafí 
és premiat amb el 

Reconeixement 
Administració 
Oberta 2020
16/05/2021

Comença l’actuació 
per connectar la 

Llosa del Cavall amb 
Calaf

18/05/2021

Els Moixiganguers 
arrenquen aquest 
dimecres amb els 
assajos, després 

de 14 mesos
19/05/2021

La igualadina 
Berta Carles 

guanya la 
Champions com 

a preparadora 
física del Barça

19/05/2021
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Les més llegides 

Comença l’actuació per 
connectar la Llosa del 
Cavall amb Calaf

18/05/2021

Dos igualadins reben una 
multa de fa un any, durant 
el confinament, “per anar 
agafats de la mà” 19/05/2021

El ple de Tous vota per 
unanimitat contra els 
projectes de centrals 
solars 20/05/2021

Més del 80% de vots de 
la consulta al Nucli Antic 
de Montbui, a favor de 
recuperar la llar d’infants 20/05/2021

01
Vint anys de la tragèdia del Balandrau, on va 
morir Mònica Gudayol 31/05/2021

02
“Ingressos municipals, parcs eòlics i 
plantes fotovoltaiques” (Article d’opinió de 
Joaquim Solé Vilanova)

07/05/2021

Una tria

03
Robin Corrià: “L’assignatura pendent del riu 
Anoia són els peixos” 04/05/2021

04
Comencen les obres per fer una rotonda a 
l’entrada 555 d’Igualada 08/05/2021

05
Marc Castells: “La ciutat ha guanyat prestigi 
i qualitat de vida aquests darrers anys” 28/05/2021

06
Eva Martínez: “Cal trencar amb la idea que les 
llevadores només ens ocupem de l’embaràs” 05/05/2021

07
Dos igualadins reben una multa, durant el 
confinament, “per anar agafats de la mà” 19/05/2021

08
Entrevista a Bernat Biosca

28/04/2021

09
El ‘Sense Ficció’ de dimarts recorda la 
tragèdia del Balandrau 18/05/2021

10
El Barça prepara la final de la Champions en 
mans de la igualadina Berta Carles 11/05/2021

La Generalitat autoritza 
nou aerogeneradors més 
a Rubió

27/05/2021

>>>

L’Ajuntament 
aprova l’enderroc 

de cinc edificis per 
fer la zona verda del 
carrer Santa Anna

20/05/2021

El sector logístic i de 
transports aposta 

de l’Anoia aposta per 
transformar-se “en clau 

ecològica”
20/05/2021

Les notícies del maig, dia a dia

El ple de Tous vota 
per unanimitat 

contra els 
projectes de 

centrals solars
20/05/2021

Més del 80% de 
vots de la consulta 

al Nucli Antic de 
Montbui, a favor 

de recuperar la llar 
d’infants

20/05/2021

L’Alta Segarra 
estrena el trans-
port a demanda 

per connectar-se 
amb Igualada

21/05/2021

Igualada tindrà 
dispositius 

d’intel·ligència 
artificial per seguir 
l’activitat esportiva 

a les Comes
22/05/2021

Marta Cubí: “Moltes 
de les que hem jugat 

a futbol sentim 
una mica nostra la 

Champions del Barça”
22/05/2021

Calaf diu “adéu” 
als contenidors 

i comença el 
porta a porta

25/05/2021

Els casaments 
tornen a l’Anoia: 
“serà un segon 
semestre força 

intens”
26/05/2021

La Generalitat 
autoritza nou 

aerogeneradors 
més a Rubió
27/05/2021

Marc Castells: “La 
ciutat ha guanyat 
prestigi i qualitat 
de vida aquests 

darrers anys”
28/05/2021

La bona resposta al 
Bicibús a Igualada, 90 
persones, avala que 
es faci permanent el 

pròxim curs
28/05/2021

Alba Vergés: “Deixo 
la conselleria de 

Salut amb un procés 
de vacunació que ha 

estat un èxit”
29/05/2021

Anuari 2021: Maig

Dos igualadins 
reben una multa de 
fa un any, durant el 
confinament, “per 
anar agafats de la 

mà”
19/05/2021
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Si tens més de 60 anys, ha arribat l’hora de viure
bé, amb comoditat, seguretat i tranquil·litat, al
Residencial ViuB2, a Igualada.

Equipats amb mobles, terrassa,
cuina i bany adaptat.

Darreres places disponibles
trucant al 93 804 74 16

Pisos de lloguer econòmic.



El nom de la igualadina Tijana Postic s’afegirà en-
guany als de l’oncòleg Josep Baselga, el cineasta 
Costa-Gavras, l’activista Malala Youszafai, l’escrip-
tor Ngugi wa Thiong’o o l’antropòloga Jane Goodall. 
Postic, de 38 anys, és la cap d’infermeria de l’Hos-
pital Universitari d’Igualada i rep aquest guardó de 
reconeixement a la seva tasca després d’un any 
crític en la lluita contra la COVID-19, on la Conca 
d’Òdena va ser la zona zero.

Pendent encara de l’oficialització per part de la 
Generalitat de Catalunya, aquest divendres el bat-
lle d’Igualada Marc Castells felicitava la igualadina.

Tijana Postic va néixer a Bòsnia i va venir amb 
nou anys a Catalunya, amb la seva família, durant 
l’episodi de la Guerra dels Balcans. 

Aquest guardó s’atorga des de 1989 i Postic, cap 
d’infermeres de l’Hospital Universitari d’Igualada, 
és la primera anoienca que el rep. Està dotat amb 
80.000 euros i l’escultura “La clau i la lletra” d’Anto-
ni Tàpies, s’atorga anualment a aquelles persones 
que han contribuït de manera decisiva a desenvo-
lupar els valors culturals, científics o humans.

La infermera igualadina Tijana 
Postic, Premi Internacional 

Catalunya

24 anuari’21   gener/2022

Anuari 2021: Juny

La notícia del mes

>>>

La Mostra 
fa el ple en 
el 85% dels 

espectacles
01/06/2021

La Generalitat tindrà 
a finals d’any l’estudi 

informatiu del 
soterrament del tren 

a Igualada
02/06/2021

14/06/2021

Les notícies detacades

Set municipis de l’Anoia 
es troben en “situació crítica” 
de despoblament

La Universitat de Lleida ha fet un 
estudi que analitza les dinàmiques 
de despoblament a la Catalunya 
interior i assenyala quins pobles 
del nostre país estan en un estat 
“crític” de despoblament. Les 
àrees del nord i l’oest de l’Anoia, 
entre les afectades.

La meitat dels anoiencs 
ja han rebut la primera dosi 
de la vacuna

Un 50,9% de la població 
de l’Anoia ha estat va-
cunada amb la primera 
dosi i un 31,82% amb la 
pauta completa. A Igua-
lada, el percentatge de 
persones vacunades 
puja fins a 51,41%.

Les notícies del juny, dia a dia

16/06/2021 29/06/2021

Vilanova ja té la 
Cruyff Court per 

“sortir i disfrutar”
05/06/2021

El 58% de persones 
ateses per Càritas 
a l’Anoia durant el 

2020 hi anaven per 
primer cop
08/06/2021

Els Premis Neptú 
més especials 

congreguen a 290 
persones al Pati 

del Museu
08/06/2021

Junts per Igualada 
retreu que l’oposició 

“és qui veta fer 
pisos en negar-se 
a reformar locals 

buits”
09/06/2021

La recollida selectiva 
a Calaf s’eleva a un 
84% amb el porta a 

porta, segons dades 
provisionals

11/06/2021

El Festival de 
Llegendes es 

reinventa i aposta 
per una durada de 

quatre dies
11/06/2021

Ràdio Igualada 
rep una Menció 

Especial als 
Premis Ràdio 

Associació
12/06/2021

La infermera 
igualadina Tijana 

Postic, Premi 
Internacional 

Catalunya
14/06/2021

Els Bombers 
treballen amb 35 

dotacions per 
extingir un foc a 
Miralles i Querol

15/06/2021

Set pobles de 
l’Anoia es troben en 
“situació crítica” de 

despoblament
16/06/2021

Una sentència 
judicial dicta 

que l’Ajuntament 
d’Igualada readmeti 

una treballadora
16/06/2021

El tousenc David 
Alquézar és el 

nou delegat 
del Govern al 

Penedès
17/06/2021
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Les més llegides 

La Mostra fa el ple en el 
85% dels espectacles

01/06/2021

El 58% de persones ateses 
per Càritas a l’Anoia 
durant el 2020 hi anaven 
per primer cop 08/06/2021

Ràdio Igualada rep una 
Menció Especial als 
Premis Ràdio Associació

12/06/2021

Un jove de Calaf mor 
ofegat al pantà de la Llosa 
del Cavall

17/06/2021

01
Una persona morta i diverses ferides 
en una topada a la C-15 a la Pobla 25/06/2021

02
Set pobles de l’Anoia es troben en “situació 
crítica” de despoblament 16/06/2021

Una tria

03
Igualada, en números vermells

14/06/2021

04
“Vicenç Ferrer ens va dir: ‘Ja han arribat 
els descarrilats d’Igualada’” 22/06/2021

05
La Pobla acollirà un supermercat de 300 
metres quadrats al centre del municipi 11/06/2021

06
Un jove de Calaf mor ofegat al pantà 
de la Llosa del Cavall 17/06/2021

07
La igualadina Judith Càlix, nova directora 
de la revista ‘CUINA’ 16/06/2021

08
Dos homes detinguts i un de ferit després 
d’una baralla a la Plaça dels Porcs 12/06/2021

09
Més de cent persones confinades a Piera

17/06/2021

10
Joan Laporta i la filla del 14 inauguren la 
Cruyff Court de Vilanova del Camí 01/06/2021

Un tornado arrenca una 
teulada a la Llacuna i 
causa un ferit i diversos 
desperfectes 18/06/2021

>>>

Un jove de Calaf 
mor ofegat 

al pantà de la 
Llosa del Cavall

17/06/2021

Les notícies del juny, dia a dia

Copons farà 
un procés 

consultiu sobre 
la instal·lació de 

centrals eòliques
18/06/2021

Un tornado arrenca 
una teulada a la 
Llacuna i causa 

un ferit i diversos 
desperfectes

18/06/2021

El DesFOLCa’t es 
tanca amb bon 

regust de boca i 
omplint la Plaça 

Gran
23/06/2021

El govern titlla 
de “populisme” 
la proposta de 

zona 30 i anuncia 
“canvis” al Passeig

23/06/2021

Una persona morta 
i diverses ferides 
en una topada a la 

C-15 a la Pobla
25/06/2021

Fomento posa a 
exposició pública 
l’avantprojecte de 

la nova autovia A-2, 
aquest juliol
28/06/2021

La meitat dels 
anoiencs ja han 
rebut la primera 

dosi de la vacuna
29/06/2021

Un 98,11% dels 
estudiants 
anoiencs 

aproven la 
selectivitat 2021

29/06/2021

Els Mossos 
enxampen un veí 
de Vallbona que 

anava a 211 km/h a 
l’A-2s

30/06/2021

La mitjana d’edat 
dels positius 

COVID a l’Anoia 
baixa fins a 31 anys

30/06/2021

Anuari 2021: Juny

Més de cent 
persones 

confinades a Piera
17/06/2021

L’igualadí Torras i 
Ribé, Premi Ferran 
Soldevila d’Estudis 

Històrics
22/06/2021
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Dilluns 26 de juliol (20:30 h)
Hores després que es declarés estabilit-
zat, els Bombers avancen que el foc que 
ha afectat l’Anoia i la Conca de Barberà 
està “controlat” i que ja no es propaga. Les 
hectàrees que es calculen cremades són 
1.657, de les quals 1.272 són forestals. Al 
llarg de la pròxima matinada remullaran la 
zona afectada 25 dotacions terrestres. En 
aquests darrers moments del dia, remullen 
la zona afectada per l’incendi 95 dotacions 
terrestres i un mitjà aeri, que es retirarà 
coincidint amb l’ocàs.

L’incendi originat a Santa Coloma de 
Queralt (Conca de Barberà) crema 1.700 
hectàrees, més d’un miler de les quals a 
Bellprat. Crema sobretot vegetació fores-
tal de sis municipis de l’Anoia i la Conca de 
Barberà. Confinen Santa Maria de Miralles 
i Sant Martí de Tous, i evacuen una urba-
nització d’aquest municipi. La investigació 
sobre l’origen del foc, encara per conclou-
re, descarta un origen natural i se centra 
en un accident mecànic.

ÚLTIMA HORA: Els Bombers 
declaren l’incendi “controlat”

28 anuari’21   gener/2022

Anuari 2021: Juliol

La notícia del mes

>>>

Calaf ja disposa 
de l’aigua de la 
Llosa del Cavall

06/07/2021

Igualada ha 
registrat 255 

atropellaments en 
via urbana en una 

dècada
09/07/2021

26/07/2021

Les notícies detacades

“La millor actuació castellera 
a Igualada” és la proposta 
més votada per la Capital 
de la Cultura Catalana 2022

Al final seran cinc 
les propostes que es 
repartiran els 75.000 
euros que hi havia per 
decidir en el procés 
participatiu per la 
Capital de la Cultura 
Catalana 2022.

El mosaic de Fontcuberta 
s’inaugura amb un emotiu 
acte amb l’aportació del teixit 
cultural d’Igualada

La inauguració va 
tenir el seu moment 
culminant amb la 
interpretació de ‘Mirar 
endavant’, de Carles 
Prat i Anna Marsal, 
amb la JOSA i les corals 
d’Igualada.

Les notícies del juliol, dia a dia

14/07/2021 19/07/2021

Un de cada deu 
anoiencs ha donat 
positiu per COVID

12/07/2021

“La millor actuació 
castellera a 

Igualada” és la 
proposta més 
votada per la 

Capital de la Cultura
14/07/2021

Mor un home a 
Piera en quedar 
atrapat sota un 

tractor
16/07/2021

El Govern declara el 
Cementiri Nou Bé 
d’Interès Nacional 
i es compromet a 
“protegir l’entorn” 

de l’obra
16/07/2021

Detenen un 
veí del Bruc 
per abusar 

sexualment de 
vuit nenes
19/07/2021

El mosaic de 
Fontcuberta 

s’inaugura amb un 
emotiu acte amb 

l’aportació del teixit 
cultural d’Igualada

19/07/2021

Tijana Poštić: “El premi 
ens recorda que les dones 

immigrades podem tirar 
endavant, per molt dur 

que sigui el principi”
19/07/2021

El toc de 
queda s’amplia 

a Igualada 
i s’acaba a 
Vilanova

20/07/2021

Els naixements a 
l’Anoia, en caiguda 

lliure i la taxa de 
natalitat marca un 

mínim històric
20/07/2021

Igualada presenta el 
mural a les llibreries, 

amb una picada 
d’ullet a Cal Jordana

20/07/2021

El 52% 
d’anoiencs 

ja té la pauta 
completa de la 

vacuna
23/07/2021

Pep Farrés dirigeix 
a Biel Rossell a 
‘Quanta, quanta 

guerra...’ que 
s’estrena aquest 
dissabte a Tous

23/07/2021
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30 anuari’21   gener/2022

Les més llegides 

Calaf ja disposa de l’aigua 
de la Llosa del Cavall

06/07/2021

Igualada ha registrat 255 
atropellaments en via 
urbana en una dècada

09/07/2021

Detenen un veí del Bruc 
per abusar sexualment de 
vuit nenes

19/07/2021

La població de Copons 
es posiciona contra les 
centrals eòliques en la 
consulta 28/07/2021

01
“No n’aprenem!” 
(Article d’opinió de Marc Talavera) 25/07/2021

02
ÚLTIMA HORA: Els Bombers declaren 
l’incendi “controlat” 26/07/2021

Una tria

03
Es decreta el toc de queda, que a l’Anoia 
afectarà a Vilanova i Masquefa 14/07/2021

04
L’incendi de Santa Coloma-Bellprat ja 
afecta unes 1.000 hectàrees 24/07/2021

05
“El monument al general Vives, el darrer 
símbol feixista d’Igualada” (Article d’opinió 
de Juan Carlos González)

11/07/2021

06
Espectacular accident al carrer Girona 
d’Igualada 29/07/2021

07
El toc de queda s’amplia a Igualada i s’acaba 
a Vilanova 20/07/2021

08
La cinquena onada de la pandèmia ofega 
l’Anoia 05/07/2021

09
Les vacunacions exprés arriben a Piera i 
Calaf 05/07/2021

10
Els ingressos per COVID-19 es tripliquen en 
una setmana a l’Hospital Universitari 20/07/2021

Manifestants contra els 
parcs eòlics protesten 
davant el President 
Aragonès a Bellprat 29/07/2021

>>>

La Setmana 
del Llibre farà 
un homenatge 

a Gemma 
Romanyà

25/07/2021

Les flames ja han 
consumit 1.400 

hectàrees, la 
majoria a Bellprat

25/07/2021

Les notícies del juliol, dia a dia

ÚLTIMA HORA: 
Els Bombers 

declaren 
l’incendi 

“controlat”
26/07/2021

Les ADF de l’Anoia 
asseguren que 

amb l’efecte del 
pirocúmul “mai 

havíem vist un foc 
així”

26/07/2021

L’alcalde de Tous 
explica que “sabíem 

que l’incendi era a les 
portes de casa i seria 
molt difícil parar-lo”

26/07/2021

Joan Carbó, regidor 
de Bellprat: “el 

nostre paisatge ha 
desaparegut”

26/07/2021

Joan Vidal: “Fa molts anys 
que no es gestionen els 
boscos, que acumulen 

molta massa forestal, molt 
densa i molt combustible”

26/07/2021

L’Anoia registra 
la primera mort 
per coronavirus 

en 70 dies
27/07/2021

Un accident mecànic, 
principal hipòtesi de 

l’origen de l’incendi de 
la Conca de Barberà i 

l’Anoia
28/07/2021

La població 
de Copons es 

posiciona contra 
les centrals 

eòliques en la 
consulta

28/07/2021

Manifestants contra 
els parcs eòlics 

protesten davant el 
President Aragonès 

a Bellprat
29/07/2021

L’Ajuntament, 
la UEA i el 

centre demanen 
l’ampliació de l’INS 

Milà i Fontanals
29/07/2021

Les escoles 
públiques a Igualada 
sumen el 45% de les 
matrícules, pel 55% 
de les concertades

30/07/2021

Anuari 2021: Juliol

Alcaldes i Bombers 
demanen a 

pagesos de Tous i 
Miralles que llaurin 

els camps per 
parar el foc
24/07/2021
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El Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barce-
lona estima que la comarca va acabar el mes de juny amb 
1.200 persones en situació d’ERTO, una xifra inferior a la 
del mes de maig que se situava en 1.500.

El mercat de treball de l’Anoia es recupera amb força de 
l’impacte de la pandèmia de la COVID-19. La comarca re-
gistrava, a finals del mes de juny, un 0,5% més de llocs de 
treball i un 1,5% més afiliacions que el juny de 2019. Aques-
tes dades es feien públiques a través de l’Informe trimes-
tral del teixit empresarial i mercat del treball elaborat per 
la Cambra de l’Anoia i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la 
Cambra de Barcelona.

En comparació amb l’any anterior, a la comarca, els llocs 
de treball han augmentat un 4,2% situant la xifra actual 
en 35.000. Aquest creixement, però, està influenciat per 
la disminució d’afiliacions que hi va haver arran de l’estat 
d’alarma del març de 2020.

Aquesta recuperació es veu palesa també en les xifres 
d’aturats, la comarca ha tancat el segon trimestre amb 
8.433 persones a l’atur, que suposa un 6,8% menys que 
l’any anterior. Tot i això, aquest indicador encara se situa 
lluny del que hi havia l’any 2019, superant-lo en un 21%.

L’Anoia torna a les xifres de llocs 
de treball i afiliats d’abans 

de la pandèmia
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Anuari 2021: Agost

La notícia del mes

>>>

Mor la 
ceramista 

igualadina Milós 
Gras

03/08/2021

Castellolí 
estrena un 

nou alberg de 
pelegrins

03/08/2021

15/08/2021

Les notícies detacades

Igualada supera els 5.000 
casos positius per COVID 

Igualada ha passat el llindar 
dels 5.000 casos positius 
confirmats de la COVID-19 en 
un dia en què els principals 
indicadors de seguiment 
de la pandèmia continuen 
baixant. El risc de rebrot 
baixa fins a 345 i la velocitat 
de transmissió fins a 0,66.

Joan Rovira: “el pirocúmul és un 
efecte del canvi climàtic, i ho va 
empitjorar tot”

Entrevista a 
Joan Rovira, cap 
d’intervenció dels 
Bombers en l’incendi 
que va cremar 1.700 
hectàrees a l’Anoia i a la 
Conca de Barberà

Les notícies de l’agost, dia a dia

06/08/2021 10/08/2021

Baixada rècord de 
l’atur aquest juliol a 

l’Anoia
04/08/2021

Igualada supera 
els 5.000 casos 

positius per COVID
06/08/2021

Els Mossos 
d’Esquadra detenen 

tres persones per 
robatoris amb força 
a domicilis anoiencs

09/08/2021

El cap d’intervenció 
de l’incendi: “el 
pirocúmul és un 
efecte del canvi 
climàtic, i ho va 
empitjorar tot”

10/08/2021

Els Bombers 
treballen en 

l’extinció d’un nou 
incendi a Santa 

Maria de Miralles
12/08/2021

L’incendi a Miralles, 
“es veia a venir, 

era una mort 
anunciada”
13/08/2021

L’Anoia tanca el segon 
trimestre tornant a les 

xifres de llocs de treball 
i afiliats d’abans de la 

pandèmia
15/08/2021

“Teníem el 
cor encongit, 

trencat”
16/08/2021

L’anoienc Quim 
París es proclama 
campió d’Europa 
de Biketrial sots 

16
17/08/2021
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Les més llegides 

L’incendi a Miralles, “es 
veia a venir, era una mort 
anunciada”

13/08/2021

Les excavacions de 
l’Abric Romaní demostren 
l’estada de caçadors de 
cérvols fa 60.000 anys 19/08/2021

Els Bombers donen per 
extingit l’incendi de la 
Conca de Barberà i l’Anoia

20/08/2021

Eudald Carbonell: “Els 
humans som imbècils”

22/08/2021

01
Eudald Carbonell: “Els humans 
som imbècils” 22/08/2021

02
Mor la ceramista igualadina Milós Gras

03/08/2021

Una tria

03
Els bombers apaguen una revifada del foc, 
que ha cremat 1.000 metres quadrats 11/08/2021

04
Aquestes vacances, escapa’t a l’Anoia: Cinc 
plans per fer en família al costat de casa 06/08/2021

05
L’onada de calor preocupa els Bombers, que 
no donen per extingit l’incendi 11/08/2021

06
El castell de foc tancarà avui la Festa Major 
d’Igualada 28/08/2021

07
Marc Castells: “La bona gestió ens 
permetrà la rebaixa de l’IBI l’any vinent” 24/08/2021

08
Igualada supera els 5.000 casos positius 
per COVID 06/08/2021

09
L’Ajuntament d’Igualada implementarà dues 
noves zones taronges al barri del Poble Sec 30/08/2021

10
L’incendi a Miralles, “es veia a venir, era una 
mort anunciada” 13/08/2021

Marc Castells: “La bona 
gestió ens permetrà 
la rebaixa de l’IBI l’any 
vinent” 24/08/2021

>>>

Mor el pastisser 
Hermini Pla 

Vich
19/08/2021

Les excavacions de l’Abric 
Romaní demostren l’estada 
de caçadors de cérvols fa 

60.000 anys
19/08/2021

Les notícies de l’agost, dia a dia

La policia local deté 
el presumpte autor 
d’un robatori en un 

comerç igualadí
20/08/2021

Els Bombers 
donen per extingit 

l’incendi de la 
Conca de Barberà i 

l’Anoia
26/08/2021

El Servei d’Atenció 
del Consell va atendre 

deu persones de 
col·lectius LGTBI el 

2020
21/08/2021

Eudald Carbonell: 
“Els humans som 

imbècils”
22/08/2021

Jordina Sales: “La 
història es repeteix 

en l’essència i 
canvia en els 

detalls”
23/08/2021

Marc Castells: 
“La bona gestió 
ens permetrà la 
rebaixa de l’IBI 

l’any vinent”
24/08/2021

La policia local 
d’Igualada intervé 
en una presump-

ta agressió a la 
Rambla

24/08/2021

Copons acollirà 
la seva primera 

mostra hortícola
27/08/2021

Anuari 2021: Agost

La FESTHI retreu 
que l’Ajuntament 
els ha vetat actes 

“per decisió 
política”

18/08/2021
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El total de beneficiaris del Banc de Queviures d’Igualada el 
darrer mes va ser de 534, que són segons l’Ajuntament 203 
famílies. Es tracta d’un nombre més baix, fins i tot, del que 
hi havia abans de l’inici de la pandèmia, el febrer del 2020. 
Aleshores, els usuaris eren 659. Amb el confinament més 
estricte i l’aturada de moltes de les activitats econòmiques, 
la demanda del Banc de Queviures es va enfilar i al cap de 
tres mesos eren ja un miler de persones. Des d’aleshores, 
s’ha anat reduint progressivament, gairebé mes a mes. El 
setembre de fa un any eren 875. A inicis de 2021, eren 783 
els beneficiaris, gairebé tres centenars de famílies. 

El descens del darrer any ha tingut tant a veure amb la 
suavització de la precarietat econòmica com per la intro-
ducció de les targetes moneder a la ciutat, per garantir l’ali-
mentació als infants que tenien beques menjador durant la 
pandèmia. El servei s’ha estès posteriorment als aturats. Es 
van començar a distribuir el juny del 2020, amb 45 famílies i 
132 persones beneficiàries. Durant aquest any 2021, el nom-
bre de famílies beneficiàries s’ha estabilitzat al voltant de 
les 75, amb 221 persones beneficiàries, de les quals 145 són 
infants. La despesa mensual aquest setembre era de 7.460 
euros.

Els usuaris del Banc de Queviures 
d’Igualada tornen a les xifres 

d’abans de la pandèmia
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Anuari 2021: Setembre

La notícia del mes

>>>

Calaf engega l’obra 
de la planta de 

tractament d’aigua, 
amb un cost de 
642.000 euros

01/09/2021

La Coll@nada censura 
els episodis incívics a 
la zona del Poble Sec: 
“s’havien de preveure”

03/09/2021

18/09/2021

Les notícies detacades

Unes 150 persones que van 
optar per l’INS Milà esperen 
una opció per matricular-se

Malgrat que s’han ampliat 
les ràtios dels grups i es 
van afegir dos cursos, 
entre 140 i 150 alumnes 
estarien encara pendents 
de poder-se matricular a 
Formació Professional (FP) 
a l’INS Milà i Fontanals. 

Els testimonis del projecte 
‘Repoblem’ expliquen la seva 
experiència en un llibre

El confinament va obligar 
a la societat i a les famílies 
a replantejar-se molts 
aspectes de la seva quo-
tidianitat. Un d’aquests, 
cercar una nova vida a 
les comarques interiors i 
reequilibrar el territori.

Les notícies del setembre, dia a dia

15/09/2021 14/09/2021

El Parlament aprova 
una proposta de 

resolució presentada 
per desdoblar la C-15 i 

la B-224
07/09/2021

Copons celebra 
amb èxit la seva 
primera Mostra 

Hortícola
07/09/2021

El rector de Castellfollit 
de Riubregós critica 

“les formes” del bisbe 
de Solsona en la seva 

renúncia
08/09/2021

Calaf imposa les 
primeres sancions 

per incomplir la 
recollida porta a 

porta
08/09/2021

Els equips d’atenció 
dels Serveis Socials 

atenen uns 700 
casos nous el 2020 

a Igualada
08/09/2021

Emotiu acte al 
Teatre Municipal 

amb el record 
als fundadors 

d’Òmnium Anoia
09/09/2021

El trànsit pesant 
no disminueix 
i l’A-2 “segueix 

carregada”, malgrat 
la fi dels peatges

10/09/2021

Un any del polèmic 
tancament de 

l’Escola de Dansa: 
“a un centre privat, 
el cost és d’un 70% 

més”
11/09/2021

Els testimonis del 
projecte ‘Repoblem’ 

expliquen la seva 
experiència en un 

llibre
14/09/2021

Joves d’APINAS 
participaran amb 
el Barça a la lliga 

Genuine
14/09/2021

Unes 150 persones 
que van optar per 
l’INS Milà esperen 

una opció per 
matricular-se

15/09/2021
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Les més llegides 

El Parlament aprova una 
proposta de resolució 
presentada per desdoblar 
la C-15 i la B-224 07/09/2021

Els equips d’atenció dels 
Serveis Socials atenen uns 
700 casos nous el 2020 a 
Igualada 08/09/2021

Toni Bou s’emporta el seu 
29è Mundial, a Portugal

21/09/2021

El Bicibús arrenca 
a Igualada, el 24 de 
setembre, cada divendres

23/09/2021

01
“Demència: comprensió i aprenentatge” 
(Article d’opinió de Yolanda Estopà) 04/09/2021

02
“Lladres d’estalvis”  
(Article d’opinió de Carles Maria Balsells) 01/09/2021

Una tria

03
“La noia de la cadira de rodes” 
(Article d’opinió de Carles Maria Balsells) 13/09/2021

04
“Cal Badia: una portunitat perduda?” 
(Article d’opinió de Poble Actiu) 06/09/2021

05
Les noces de l’Angel i l’Angela, la primera 
boda ‘trans’, es van celebrar fa 20 anys 14/09/2021

06
David Sànchez: “Tenim empreses que volen 
créixer i, sense espais, se n’aniran” 17/09/2021

07
Entrevista a Enric Conill

22/09/2021

08
Les obres per desdoblar part de la C-15 i fer 
el format 2+1 començaran l’octubre 15/09/2021

09
Igualada ‘rescata’ un bastó de 
comandament de 1875 02/09/2021

10
El judici del cas Petromiralles, suspès per la 
cerca d’un acord de conformitat 13/09/2021

L’abstenció d’Igualada 
Som-hi per tercer any 
permet que Junts 
aprovi ordenances i 
pressupostos

30/09/2021

>>>

Maties Bosch: 
“El problema del 
despoblament 
és molt greu“

17/09/2021

Els usuaris del Banc de 
Queviures d’Igualada 

tornen a les xifres 
d’abans de la pandèmia

18/09/2021

Les notícies del setembre, dia a dia

Toni Bou 
s’emporta el seu 

29è Mundial, a 
Portugal

21/09/2021

Daniel Vega: “Algú 
que s’autolesiona 
té tres cops més 

risc de suïcidar-se”
21/09/2021

Centenars de 
visitants gaudeixen 
i endrapen una tona 
de vinyales a Òdena

22/09/2021

Castells presenta 
els pressupostos 

“més alts” de 
la història que 

inclouen la fase 2 
del Parc Central

22/09/2021

El Bicibús 
arrenca a Igua-

lada, el 24 de 
setembre, cada 

divendres
23/09/2021

Capellades posa 
en marxa un 

centre “noves 
oportunitats” per 

a joves
25/09/2021

L’organització 
de FirAnoia 

afirma que “ha 
estat la fira de 
la recuperació”

28/09/2021

Les estafes 
‘online’ creixen a 
l’Anoia: a l’agost 

ja eren un 4% 
més que fa un 

any
29/09/2021

Anuari 2021: Setembre

David Sànchez: 
“Tenim empreses 
que volen créixer 
i, sense espais, se 

n’aniran”
17/09/2021

L’abstenció d’Igualada 
Som-hi per tercer any 

permet que Junts 
aprovi ordenances i 

pressupostos
30/09/2021

La igualadina 
Carlota Díaz-

Guerra, MVP de la 
Lliga Catalana de 

bàsquet
29/09/2021
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Un 84,5% dels veïns i veïnes de Jorba que 
aquest diumenge van participar en la con-
sulta popular no referendària sobre aspec-
tes que afecten el seu municipi, van votar NO 
a la pregunta “Esteu d’acord que el Pla Direc-
tor d’Activitat Econòmica de la Conca d’Òde-
na classifiqui 46 hectàrees de sòl industrial 
al Parc Tecnològic Igualada-Jorba?”.

D’altra banda, un 91,1% van votar a favor 
d’oposar-se a la implantació d’instal·lacions 
d’energies renovables. La segona pregunta 
de la consulta era “Esteu d’acord que l’Ajun-
tament s’oposi als grans projectes d’ener-
gies renovables que afectin el municipi en el 
marc normatiu actual?”

L’equip de govern jorbenc s’ha mostrat 
“molt satisfet d’haver celebrat una consulta 
popular no referendària sobre els aspectes 
que afecten el municipi. Que s’hagi pogut ex-
pressar la ciutadania a les urnes és un exer-
cici de democràcia que s’hauria de practicar 
més sovint, i es valora especialment l’alta 
participació que ha arribat a superar el 61% 
dels vots.”

Es van emetre 420 vots, que representen 
un 61,31% participació.

El no a l’ampliació del sòl industrial 
arrasa a Jorba
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Anuari 2021: Octubre

La notícia del mes

>>>

Les Comes estrena 
quatre càmeres 

intel·ligents per fomentar 
la digitalització de 

l’esport
01/10/2021

Els Mossos no 
registren delictes 

d’odi a l’Anoia com a 
fet principal
02/10/2021

25/10/2021

Les notícies detacades

L’exjugadora igualadina 
Teresa Bernadas denuncia 
un cas de LGTBI-fòbia

Després d’una visita 
ginecològica al 
Centre d’Atenció 
Primària de Vic va ser 
diagnosticada amb una 
”conducta homosexual 
d’alt risc”.

L’ACA restringeix el consum 
d’aigua a 14 municipis anoiencs 
per alerta de sequera

Mentre estigui vigent 
l’alerta, els municipis 
que disposen d’una 
connexió a Aigües Ter-
Llobregat reduiran les 
seves extraccions de 
l’aqüífer de Capellades. 

Les notícies de l’octubre, dia a dia

19/10/2021 06/10/2021

La curiositat per les 
plantes oblidades 

porta milers de 
persones al centre 

d’Igualada
05/10/2021

Ton Lloret: “Es 
torna al poble 

perquè les grans 
ciutats ja no 

ofereixen bones 
condicions de vida”

05/10/2021

L’ACA restringeix 
el consum d’aigua 

a 14 municipis 
anoiencs per 

alerta de sequera
06/10/2021

Els Plans de la 
Tossa es comença 

a omplir amb 
l’arribada de la 
firma Texpaper

06/10/2021

L’Anoia és la 
vuitena comarca 
amb pitjors xifres 

de recollida 
selectiva neta

06/10/2021

Les Comes estrena 
quatre càmeres 

intel·ligents 
per fomentar la 
digitalització de 

l’esport
07/10/2021

L’Ajuntament anuncia 
“contundència” en 

les infraccions dels 
usuaris de patinets 

elèctrics
07/10/2021

El cel d’Òdena acull 
105 persones amb 
discapacitat que 

compleixen el somni 
de volar

09/10/2021

Unes 270 persones 
assisteixen a una 
Nit UEA en la que 

es reivindica la 
cooperació
09/10/2021

El metge igualadí Xavier 
Cantero rep el coneixement 

de la Societat Espanyola 
de Medicina de Família i 
Comunitària per la lluita 

dels professionals contra la 
COVID-19
11/10/2021

L’Ajuntament 
d’Igualada llença 

els iBons, uns vals 
per comprar als 
comerços locals

14/10/2021

Montserrat 
Figueras adquireix 
el control de Sita 

Murt
18/10/2021
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Les més llegides 

L’equipament juvenil de 
Cal Badia s’estrena amb 
l’ambició d’”estar obert a 
la ciutat” 01/10/2021

Ton Lloret: “Es torna al 
poble perquè les grans 
ciutats ja no ofereixen 
bones condicions de vida” 05/10/2021

Els Plans de la Tossa es 
comença a omplir amb 
l’arribada de la firma 
Texpaper 06/10/2021

L’Anoia és la vuitena 
comarca amb pitjors 
xifres de recollida 
selectiva neta 06/10/2021

01
Ton Lloret: “Es torna al poble perquè 
les grans ciutats ja no ofereixen bones 
condicions de vida”

05/10/2021

02
“La gran sort de poder decidir: el dia 24 
informa’t i vota” 
(Article d’opinió de Marc Talavera)

19/10/2021

Una tria

03
A partir de divendres ja es podrà comprar 
amb iBons a Igualada 18/10/2021

04
El Penedès va rebutjar un projecte com el 
que s’instal·larà a Vilanova 09/10/2021

05
Mútua Igualadina passa a formar part del 
grup MGC 12/10/2021

06
Igualada, primera ciutat catalana en zones 
verdes 25/10/2021

07
Vilanova acomiada Conxita Casellas, l’àvia 
més gran de l’Anoia 20/10/2021

08
El no a l’ampliació del sòl industrial arrasa a 
Jorba 25/10/2021

09
Montserrat Figueras adquireix el control de 
Sita Murt 18/10/2021

10
L’exjugadora igualadina Teresa Bernadas 
denuncia un cas de LGTBI-fòbia 19/10/2021

Les Comes estrena quatre 
càmeres intel·ligents per 
fomentar la digitalització 
de l’esport 07/10/2021

>>>

L’exjugadora 
igualadina 

Teresa Bernadas 
denuncia un cas 
de LGTBI-fòbia 

19/10/2021

Piera 
s’adhereix 

al programa 
Reallotgem
19/10/2021

Les notícies de l’octubre, dia a dia

Les obres de 
la variant de 

la B-224 a 
Piera surten a 

licitació
20/10/2021

Presó per als pares 
d’un nen de 9 anys 

que va ferir una 
nena amb una 
pistola a Piera

22/10/2021

Òdena celebra 
la segona edició 
de les Jornades 

de la Vinyala
22/10/2021

Capellades segueix 
dins l’alerta per 

sequera de l’aqüífer 
Carme-Capellades

23/10/2021

L’igualadí Marc 
Ollé, campió 
de Catalunya 

de curses 

Igualada torna 
a ser la ciutat 
catalana amb 
la velocitat de 
transmissió de 

la COVID-19 més 
alta

25/10/2021

El no a 
l’ampliació del 
sòl industrial 

arrasa a Jorba
25/10/2021

Igualada, 
primera ciutat 

catalana en 
zones verdes

25/10/2021

Anuari 2021: Octubre

Doblet històric de 
Georgina Gabarró, 

la nova reina de 
les curses de 

muntanya
19/10/2021

Èxit de participació 
i públic a la primera 

mostra de productors 
del Parc Agrari de la 

Conca d’Òdena
29/10/2021

Jorba Reflexiona: “Estem 
convençuts que el camí de 

radicalitat democràtica 
que s’ha obert a Jorba 

serà un referent”
26/10/2021

Mariona Baltà: “La 
demanada de joves i 

adolescents en el programa 
de benestar emocional 

comunitari va en augment”
31/10/2021
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Els Mossos de la Regió Policial Central han confirmat a 
l’AnoiaDiari que investiguen com a agressió sexual la que 
va patir una noia de setze anys la matinada del dilluns 1 
de novembre a Igualada. La menor es troba ingressada a 
l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, després de ser 
atesa a l’Hospital Universitari d’Igualada. Els Mossos, que 
encara no han pogut parlar amb la víctima, han obert una 
investigació per aclarir els fets. Fons de la policia han ex-
plicat a l’AnoiaDiari que l’agressió va ser molt greu.

Segons ha avançat l’Eix Diari, un transportista va tro-
bar la menor inconscient i nua al polígon industrial de les 
Comes. L’agressió hauria tingut lloc la matinada de diu-
menge a dilluns, quan la menor es dirigia a l’estació de 
ferrocarril per traslladar-se al domicili de la seva mare, a 
Vilanova i la Geltrú. Segons el diari penedesenc, la menor, 
veïna de Masquefa, havia sortit de festa a Igualada i va ser 
abordada per una o més persones quan es dirigia cap a 
l’estació.

Aquest vespre s’ha fet una concentració a la plaça 
de l’Ajuntament d’Igualada de rebuig contra l’agressió. 
L’Ajuntament d’Igualada, a través de les xarxes, ha mani-
festat “el seu rebuig i la seva enèrgica condemna contra 
l’agressió sexual patida per una jove a la ciutat”.

Una menor, ingressada en estat 
greu per una agressió sexual 

a Igualada
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Anuari 2021: Novembre

La notícia del mes

>>>

Una menor, 
ingressada en 
estat greu per 
una agressió 

sexual a Igualada
02/11/2021

Els veïns de la 
menor agredida 

sexualment a 
Igualada surten al 

carrer
03/11/2021

02/11/2021

Les notícies detacades

La touenca Nidia Tusal, Premi 
Butaca

L’obra “Canto jo i la 
muntanya balla”, de La 
Perla 29, ha estat la 
gran vencedora dels 
XXVII Premis Butaca 
de Teatre. L’obra s’ha 
endut els vuit premis 
a què estava nominat. 
Un d’aquests era el 
del millor vestuari, de 
l’anoienca Nídia Tusal.

Toni Bou aconsegueix 
la 30a corona mundial

Toni Bou continua fent 
història (un any més). 
El pierenc ha aconse-
guit al Palau Sant Jordi 
de Barcelona el seu 15è 
títol mundial de trial 
indoor, que sumat als 
assolits a l’aire lliure, 
pugen fins a trenta les 
corones mundials del 
pilot pierenc.

Les notícies del novembre, dia a dia

16/11/2021 22/11/2021

Igualada torna a ser 
el municipi català 

amb el risc de 
rebrot més alt

08/11/2021

El sector tèxtil 
dona feina a 918 
persones en 104 

empreses i genera 
una facturació de 

140 milions
11/11/2021

Obren un expedient a 
la discoteca on va anar 

la menor violada per 
infringir l’aforament la 

nit dels fets
12/11/2021

L’Anoia supera 
els 15.000 

infectats per 
COVID

15/11/2021

Roben de 
matinada en dos 

establiments 
del centre 
d’Igualada
15/11/2021

Centenars 
de persones 

reclamen 
“Feu-nos lloc” a 

Igualada
15/11/2021

La touenca 
Nidia Tusal, 

Premi Butaca
16/11/2021

Lliçó 
d’esportivitat 
del jove atleta 
del CAI Hamza 

Zeroual
17/11/2021

Els Moixiganguers 
tanquen una 
temporada —

atípica— entre les 
millors colles

17/11/2021

L’APPEC 
 premia Carme 

Junyent pel seu 
“compromís 

insubornable” amb la 
llengua

18/11/2021

L’Ajuntament de Tous 
s’oposa “frontalment” 
a la MAT de Forestalia, 
que creuaria el terme 

municipal
18/11/2021

Ingressa a presó 
un home per una 

nova agressió 
sexual a Igualada

19/11/2021

La MICOD presenta 
una agenda amb 
més de 50 actes 

per commemorar 
el 25N

19/11/2021



45publicitatgener/2022  



46 anuari’21   gener/2022

Les més llegides 

El sector tèxtil dona 
feina a 918 persones en 
104 empreses i genera 
una facturació de 140 
milions

11/11/2021

L’Anoia supera els 
15.000 infectats per 
COVID

15/11/2021

Lliçó d’esportivitat 
del jove atleta del CAI 
Hamza Zeroual

17/11/2021

Ilias Akhomach, primer 
debutant de l’era Xavi

22/11/2021

01
Igualada torna a ser el municipi català amb 
el risc de rebrot més alt 08/11/2021

02
Nova acció vandàlica a Igualada 29/11/2021

Una tria

03
Roben de matinada en dos establiments del 
centre d’Igualada 15/11/2021

04
Una menor, ingressada en estat greu per 
una agressió sexual a Igualada 02/11/2021

05
Ingressa a presó un home per una nova 
agressió sexual a Igualada 19/11/2021

06
Dijous s’inaugura l’Igualada Fashion Lab a 
l’antiga fàbrica Vives Vidal 15/11/2021

07
Entrevista a Boris Bidjan Saberi, disenyador 
internacional 03/11/2021

08
Elena: “Estem posant tota l’energia per 
detenir el responsable o responsables” 09/11/2021

09
Educació declara 2 grups confinats i 170 
persones en quarantena 12/11/2021

10
Els nombre de confinats a les escoles de 
l’Anoia puja a 306 15/11/2021

La Unió Calafina, 
distingida amb la Creu 
de Sant Jordi

30/11/2021

>>>

L’Ajuntament 
de Montbui obre 
dos processos 
participatius

19/11/2021

La Vives Vidal, 
de fàbrica 

tèxtil a hub de 
disseny i moda

20/11/2021

Les notícies del novembre, dia a dia

El claustre de 
l’Escola Pia 

és el “tresor” 
més votat pels 

igualadins
21/11/2021

El Teatre Municipal 
Ateneu torna a 

omplir-se en una 
gala dels Premis 
Ciutat d’Igualada

22/11/2021

Ilias Akhomach, 
primer 

debutant de 
l’era Xavi

22/11/2021

Toni Bou 
aconsegueix 
la 30a corona 

mundial
22/11/2021

Masquefa ja té el 
seu Protocol local 

d’actuació davant les 
violències sexuals en 

espais públics d’oci
23/11/2021

L’Hospital Universitari 
d’Igualada torna a 
limitar les visites 

davant el repunt de 
contagis de COVID-19

24/11/2021

Tres plataformes 
ciutadanes 

demanen la retirada 
immediata del 

PDUAECO
24/11/2021

Vilanova del Camí 
celebra la primera 
edició de la Festa 

del Comerç
24/11/2021

El Zoom Festival 
lliura els premis 

de la 19a edició en 
una gala novament 

amb públic
29/11/2021

La Unió Calafina, 
distingida amb 
la Creu de Sant 

Jordi
30/11/2021

Tres de cada quatre 
anoiencs ha rebut 
la primera dosi de 
la vacuna contra la 

COVID-19
30/11/2021

Anuari 2021: Novembre

La UEA Inquieta 
reivindica el talent i 
la potència del teixit 
empresarial femení 

de l’Anoia
30/11/2021

Piera apropa el món 
de l’oli a la ciutadania

30/11/2021
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La pandèmia obliga la Comissió a subs-
tituir l’escenari habitual del pavelló de 
les Comes per la plaça de l’Ajuntament

Fidel a la seva cita amb Igualada, com 
cada 28 de desembre, el Patge Faruk, 
acompanyat dels portadors del Llibre 
Blanc i del Llibre Negre i de desenes de 
patges i patgeses, va arribar a Igualada 
per adreçar-se als infants de la ciutat i 
preparar l’arribada dels Reis d’Orient.

Enguany, a causa de l’augment de 
contagis, l’organització es va veure 
obligada a traslladar l’escenari habitual 
de l’arribada del Patge Faruk, el pavelló 
cobert de les Comes per un espai obert, 
gratuït i a l’aire lliure: la plaça de l’Ajun-
tament, que es va omplir, malgrat les 
recomanacions de les autoritats sani-
tàries d’evitar aglomeracions en aquest 
tipus d’esdeveniments. En el seu dis-
curs, el Patge Faruk ja va insinuar que el 
canvi d’ubicació era una excepcionalitat 
causada per la pandèmia.

El Patge Faruk estrena un nou 
escenari per a la seva arribada

48 anuari’21   gener/2022

Anuari 2021: Desembre

La notícia del mes

>>>

En els darreres deu 
anys, els Mossos han 
rebut 176 denúncies 

per delictes contra la 
llibertat sexual a l’Anoia

04/12/2021

L’economia va caure 
un 10,3% a l’Anoia 
per l’impacte de la 

pandèmia
05/12/2021

29/12/2021

Les notícies detacades

La jove violada a Igualada surt 
de l’hospital

La menor ha estat 
cinquanta-un dies 
ingressada a l’Hospital 
Sant Joan de Déu, on 
se li han fet diverses 
intervencions 
quirúrgiques per les 
ferides a la brutal 
violació patida a 
Igualada la nit de la 
Castanyada.

Igualada ja disposa d’una 
segona sala de cinema

Amb una capacitat 
per a 48 espectadors 
està ubicada al costat 
de la sala gran de 
l’Ateneu Cinema, de 129 
localitats, estrenada el 
2016, tres anys després 
que tanqués el cinema 
Kursal i Igualada es 
quedés sense sales de 
cinema.

Les notícies del desembre, dia a dia

21/12/2021 20/12/2021

Creixen les 
ciberestafes a 

l’Anoia
05/12/2021

Igualada ja 
disposa de 

1.427 places 
d’aparcament 

gratuïtes
06/12/2021

El nombre de 
contractes de 

lloguer baixa un 
10,1% a l’Anoia

07/12/2021

Montbui reclama 
la reobertura 

completa dels 
serveis del 

Centre d’Atenció 
Primària

08/12/2021

Calaf estrena una 
nova proposta 

turística: la Galeria de 
Personatges Històrics

09/12/2021

Les igualadines 
Laura Mas i Marina 
Salanova, debuten 

amb la Selecció 
Catalana Amateur 

de futbol
10/12/2021

Dones Amb 
Empenta celebra 
vint-i-cinc anys

10/12/2021

El govern espanyol 
atorga el Premio 

Nacional de 
Arquitectura a 

Carme Pinós
10/12/2021

La pista de gel, 
gran atractiu 
de l’agenda 

nadalenca de 
Vilanova del Camí

12/12/2021

Vallbona d’Anoia 
s’apunta al sistema 

de recollida 
selectiva porta a 

porta
15/12/2021

Els batlles de 
l’Anoia afectats 

pel pas de la 
MAT, “sols i 

desemparats”
16/12/2021

Igualada celebra 
deu anys de casals 
populars a la ciutat

17/12/2021

Joan Beumala: “La 
Marató d’enguany 

ha d’ajudar a evitar 
l’estigma de les 

malalties mentals”
19/12/2021
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Les més llegides 

En els darreres deu 
anys, els Mossos han 
rebut 176 denúncies 
per delictes contra la 
llibertat sexual a l’Anoia

04/12/2021

Dones Amb Empenta 
celebra vint-i-cinc anys

10/12/2021

Els batlles de l’Anoia 
afectats pel pas 
de la MAT, “sols i 
desemparats” 16/12/2021

Igualada celebra deu 
anys de casals populars 
a la ciutat

17/12/2021

01
La jove violada a Igualada surt de l’hospital

21/12/2021

02
Torna el Nadal Marked a Igualada

13/12/2021

Una tria

03
Alonso-Cuevillas i Gonzalo Boye posen llum 
a la foscor de la repressió judicial 01/12/2021

04
Cremen cinc camions de recollida 
d’escombraries i maquinària de neteja 20/12/2021

05
Igualada ja disposa d’una segona sala de 
cinema 20/12/2021

06
El risc de rebrot s’enfila fins a 499 a 
Igualada 09/12/2021

07
“El deute no saldat del Parcmotor”
(Article d’opinió de Toni Olivé) 27/12/2021

08
El Patge Faruk arribarà a la plaça de 
l’Ajuntament d’Igualada 27/12/2021

09
Detingut un dels autors del robatori en una 
cèntrica carnisseria d’Igualada 13/12/2021

10
El lliurament de cartes al Patge Faruk es 
farà en 9 punts d’Igualada 31/12/2021

Igualada agafa el relleu 
de Tortosa com a Capital 
de la Cultura Catalana

21/12/2021

Igualada ja 
disposa d’una 

segona sala de 
cinema

20/12/2021

La jove violada a 
Igualada surt de 

l’hospital
21/12/2021

Les notícies del desembre, dia a dia

Igualada agafa el 
relleu de Tortosa 

com a Capital 
de la Cultura 

Catalana
21/12/2021

L’Ajuntament de 
Castellolí reparteix 
testos d’antígens 
gratuïts als veïns

22/12/2021

La Comissió de 
Reis anuncia 
que es farà la 

cavalcada
22/12/2021

Poble Actiu proposa 
estudiar nous models 

d’organització de 
la Festa de Reis 

24/12/2021

Els Pastorets 
tornen, un any 

més, a Igualada
25/12/2021

Mor el pallasso i 
director de circ 

Lluís Raluy
29/12/2021

La igualadina Laura 
Rodríguez guanya 
la Copa Nadal de 

Barcelona per quarta 
vegada consecutiva

29/12/2021

El Patge Faruk 
estrena un nou 

escenari per a la 
seva arribada

29/12/2021

Igualada és la 
tercera ciutat 
catalana amb 
risc de rebrot 
més alt: 4.611

30/12/2021

Una de cada cinc 
proves COVID 
són positives

30/12/2021

Anuari 2021: Desembre

Es disparen els 
confinats a les 

escoles de l’Anoia: 
828 persones en 

quarantena
22/12/2021

Cremen cinc 
camions de 

recollida 
d’escombraries 
i maquinària de 

neteja a Igualada
20/12/2021
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Les 21 notícies més llegides del 2021 

01
Eudald Carbonell: “Els humans som 
imbècils” 22/08/2021

02
Un jove de 13 anys mor a Igualada després 
de desplomar-se al carrer 09/03/2021

03
“No n’aprenem!”
(Article d’opinió de Marc Talavera) 25/07/2021

04
Igualada torna a ser el municipi català amb 
el risc de rebrot més alt 08/11/2021

05
Igualada és la segona ciutat gran de 
Catalunya amb més positius en 14 dies 04/01/2021

06
Nova acció vandàlica a Igualada

29/11/2021

07
ÚLTIMA HORA: Els Bombers declaren 
l’incendi “controlat” 26/07/2021

08
Roben de matinada en dos establiments del 
centre d’Igualada 15/11/2021

09
Es decreta el toc de queda, que a l’Anoia 
afectarà en un principi a Vilanova i Masquefa 14/07/2021

10
La Junta Electoral d’Igualada deixa sense 
espais electorals a Junts per Catalunya 29/01/2021

Anuari 2021

11
Una persona morta i diverses ferides en una 
topada a la C-15 a la Pobla 25/06/2021

12
“Igualada: una cavalcada pintada de racisme” 
(Article d’opinió de Juan C. González) 04/01/2021

13
“El monument al general Vives, el darrer 
símbol feixista d’Igualada”  (Juan C. González) 23/07/2021

14
L’incendi de Santa Coloma-Bellprat ja 
afecta unes 1.000 hectàrees 24/07/2021

15
L’Escorxador d’Igualada acollirà la 
campanya de vacunacions a partir de dijous 01/03/2021

16
Es mor l’exregidora d’Òdena, Ramona Vila 
Mensa 08/01/2021

17
Les Vedrunes s’acomiaden d’Igualada: “ens 
hem sentit sempre a casa nostra” 19/02/2021

18
Set pobles de l’Anoia es troben en “situació 
crítica” de despoblament 16/06/2021

19
Una menor, ingressada en estat greu per 
una agressió sexual a Igualada 02/11/2021

20
El risc de rebrot a Igualada s’enfila fins a 959

06/01/2021

21
Mor la ceramista igualadina Milós Gras

03/08/2021

Us desitgem 

un feliç 2022
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Any nou, plusvalia nova

CARLOS CALATAYUD CHOLLET
Notari d’Igualada

carloscalatayud@notariado.org

L’any que vam deixar ens va donar una sor-
presa en ser declarat inconstitucional i, per 
tant, nul·la de forma plena i absoluta, una 

part de l’article 107 de la Llei d’Hisendes Locals 
(TRLHL). Això hauria passat desapercebut per 
a la majoria dels mortals si no fos perquè aquest 
article determina la forma de càlcul d’aquest im-
post tan antipàtic com és l’anomenada Plusvàlua 
municipal.

L’increment de valor dels terrenys de natura-
lesa urbana en ocasió d’una venda, una donació, 
una herència... o una altra forma de transmis-
sió de la propietat d’un immoble, ocasiona que 
aquest tribut, de caràcter voluntari i municipal, 
se n’emporti una part dels guanys del venedor o 
del que ha percebut l’hereu.

Feia molts anys que el Tribunal Constitucional 
(TC) avisava de la necessitat de corregir la regu-
lació d’aquest tribut quant a la determinació de 
la seva base imposable, abans d’arribar a la situa-
ció d’indefinició i inseguretat que va suposar la 
sentència del TC del passat 26 de desembre.

Les sentències anteriors d’11 de maig de 2017 i 
de 31 d’octubre de 2019 van deixar clar que l’im-
post no pot gravar increments de valor inexis-
tents, declarant inconstitucionals els apartats 
de l’article 107 quan graven aquests increments 
de valor inexistents o en què la quota resultant 
d’aplicar les regles de l’impost resulti confisca-
tòria perquè és igual o superior a l’augment de 
valor. I encara que confuses aquestes sentències 
quant a la seva aplicació intratemporal i l’abast 
de la seva retroactivitat, el legislador va tenir 
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temps de corregir aquesta situació i no ho va fer...
I així va arribar la sentència de 26 d’octubre 

de 2021 del TC, l’argument jurídic del qual diu: 
“... el manteniment de l’actual sistema objectiu i 
obligatori de determinació de la base imposable, 
per ser aliè a la realitat del mercat immobiliari i 
de la crisi” econòmica i, per tant, al marge de la 
capacitat econòmica gravada per l’impost i de-
mostrada pel contribuent, vulnera el principi de 
capacitat econòmica com a criteri d’imposició 
(art. 31.1 CE)”.

És a dir, que no és possible que, en tants ca-
sos, el tribut gravi un increment inexistent sen-
se considerar-ne les circumstàncies. El que ha 
portat el Tribunal Constitucional a declarar la 
nul·litat plena i absoluta de gran part de l’article 
107 TRLHL, “deixant un buit normatiu sobre la 
determinació de la base imposable que impedeix 
la liquidació, comprovació, recaptació i revisió 
d’aquest tribut i, per tant, la seva exigibilitat”.

Tot i això, el tribunal limita la possible retroac-
tivitat dels efectes de la sentència, evitant, això 
sí, un tsunami de reclamacions per les liquida-
cions realitzades d’acord amb els criteris ante-
riors. D’aquesta manera diu que no es podran 
considerar situacions susceptibles de ser revisa-
des, amb fonament en aquesta sentència, aque-
lles obligacions tributàries meritades per aquest 
impost que, a la data de dictar-se, hagin estat de-
cidides definitivament mitjançant sentència 
amb força de cosa jutjada o mitjançant 
resolució administrativa ferma. A aquests 
efectes, també tenen la consideració de si-

tuacions consolidades les liquidacions provisio-
nals o definitives que no hagin estat impugnades 
a la data de dictar-se aquesta sentència i les au-
toliquidacions la rectificació de les quals no hagi 
estat sol·licitada a aquesta data. Cal destacar que 
els efectes es fixen des que la sentència és dicta-
da i no des de la publicació.

I al novembre va arribar la reacció per part del 
govern en forma de Reial Decret Llei, el RDL 
2672021, que haurà de ser convalidat al Congrés.

Corregeix dos aspectes; en primer lloc, com a 
supòsit de no subjecció es recullen aquells casos 
en què no hi hagi un increment de valor, cosa que 
s’acredita a prova legal taxada per contrast entre 
els valors d’adquisició i transmissió a cadascun 
dels títols. I, per altra banda, en cas d’existir 
aquest augment de valor, es determina un mèto-
de objectiu semblant a l’actual, però modificat, 
de manera que no tingui caràcter confiscatori, 
limitant la base imposable a l’increment de va-
lor efectiu quan s’ha acreditat aquesta circum-
stància pel subjecte passiu (en la forma prevista 
per als casos de no subjecció per inexistència de 
L’increment de valor) i quan la base imposable 
del mètode objectiu resulti superior.

En fi, que se li ha canviat la casaca al sant per 
fer-lo més digerible, cosa que no treu la sensació 
del ciutadà d’estar pagant pel que ja van pagar els 
nostres pares o pel que any rere any paguem de 

forma exorbitada amb un altre impost tam-
bé municipal, l’IBI... i se’ns continuarà fent 

cara de ximples quan arribin a casa les li-
quidacions d’aquests impostos... 



55publicitatgener/2022  




	01-PORTADA ANUARI 2021
	02-EDITORIAL 
	03-PUBLITAT PARLEM TELECOM
	04-GENER
	05-PUBLICITAT MIPS
	06-GENER
	07-PUBLICITAT BOHIGAS-MICU MICU
	08-FEBRER
	09-PUBLICITAT OPTIMITZEM
	10-FEBRER
	11-PUBLICITAT PASTORETS
	12-MARÇ
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