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PORTADA:
Malgrat la competència de poblacions 

veïnes, que cada vegada s’esforcen més 
en publicitar-lo, el Carnaval agramuntí 
va resultar altra vegada molt reeixit. Tot i 
minvar en nombre de comparses, la parti-
cipació va ser similar a la d’anys anteriors. 
També cal destacar l’acurada presentació 
d’algunes carrosses i comparses, com la 
de la foto de la portada que van guanyar 
per segon any consecutiu.

(Foto: Josep Rovira)

En la secció d’es-
ports es dóna compte 
de la Macro-Trobada 
d’Escoles de bàsquet 
que va tenir lloc a la 
nostra vila, amb una 
participació de gai-
rebé 2.000 persones.
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Extensa informació de vint-i-tres pàgines 
dedicades al nostre Carnaval, amb imatges de 
totes les comparses i carroses així com dels 
actes paral·lels que es van programar.
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