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PORTADA:
Des de molt aviat al matí –encara ben 

fosc–, el diumenge 1 d’octubre una gran 
quantitat d’agramuntins es van congregar 
al col·legi Macià-Companys, seu de les 
votacions per al referèndum. Tot i que 
a migdia va afl uixar una mica, no gaire, 
durant tot el dia es va mantenir aquesta 
gernació, que s’agrupava davant la porta 
d’entrada a l’edifi ci quan semblava que hi 
podia haver algun ensurt inesperat.

(Foto: Josep Rovira)

Especial de vint-i-una pàgines explicant tot 
el que va donar de si a la nostra vila i a la 
Ribera del Sió el referèndum, amb els actes 
previs i posteriors a la votació.

Àmpia informació sobre la XXIX edició 
de la Fira del Torró i la Xocolata a la 
Pedra amb actes similars a les edicions 
dels darrers anys.
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