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PORTADA:
Com cada any l’arribada de SS.MM. els 

Reis Mags d’Orient desperten una gran 
expectació a la nostra vila. Es congrega 
molta gent al llarg de la cavalcada, a la 
seva arribada a la plaça de l’Església i al 
pavelló fi ral per recollir els caramels. A la 
foto de la portada es pot veure com Ses 
Majestats saluden els presents en sortir 
de Ca la Vila després d’haver realitzat els 
parlaments dels del balcó.

(Foto: Josep Rovira)

Com cada any, es publica la relació 
d’actes que s’han dut a terme durant les 
festes nadalenques. Enguany el teatre va 
anar a càrrec de la Companyia Teatre-
detics amb l’obra “Això no és vida!”.
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Com cada mes de gener es fa un balanç 
meteorològic de l’any passat i un recull 
de les notícies més destacaques que 
van tenir lloc a la vila durant els darrers 
dotze mesos.
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