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PORTADA:
Un dels actes de la Festa Major amb 

més participació i que més il·lusió gene-
ra entres els agramuntins és la cercavila 
de la vigília, possiblement per ser el co-
mençament de la festa gran de la vila. En 
acabar, tenen lloc les cucanyes a la plaça 
de l’Església amb el pal del picantó i els 
jocs japonesos dels què, tal com mostra 
la imatge, una multitud engrescada inten-
ta agafar-ne els obsequis que desprenen.

(Foto: Josep Rovira)

Extens reportatge de la Festa Major, amb 
nombroses imatges de la majoria dels actes 
que es van celebrar i als quals van assistir 
força gent.

Entrevista al nostre batlle, Bernat Solé, 
en què fa un ampli repàs del seu mandat 
a l’alcaldia i del referèndum convocat 
per a l’1 d’octubre.
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