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ACTUALITAT

PORTADA:
Aquesta pista de patinatge instal·lada a
la plaça del Pou forma part de la campanya comercial “Agramunt t’estima” que,
per segon any consecutiu, han promocionat la Unió de Botiguers i Industrials de la
vila conjuntament amb l’Ajuntament. Es
va inaugurar durant el Mercat de Nadal i
hi romandrà fins passat Reis. Val a dir que
ha tingut força acceptació amb molt bona
afluència de patinadors.
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Aquest mes hem retardat uns dies la sortida de la revista per poder incloure en
aquest exemplar tot el que han donat de
si les eleccions a Agramunt i als pobles
de la Ribera.
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