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PORTADA:
L’estiu és temps de festes majors. Tot i 

que en els pobles petits s’havien perdut, 
les han tornat a recuperar i s’hi organit-
zen tota mena d’actes lúdics i festius. A 
la Donzell, entre altres, van organitzar una 
festa dels colors i a continuació jocs d’ai-
gua, com el que publiquem a la portada, 
el qual va fer les delícies dels més me-
nuts que s’ho van passar molt bé gaudint 
de la tarda assolellada que va fer.

(Foto: Josep Rovira)

A fi nals de juliol va quedar inaugurat el nou 
traçat de la carretera L-303 per on passen 
els vehicles pesants, la qual cosa fa que el 
centre de la vila en quedi descongestionat.

En l’ampli reportatge sobre els camins 
que portaven a Agramunt, es deixa 
constància de la importància que tenia la 
nostra vila a les terres de ponent.
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