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PORTADA:
Una imatge bucòlica de la recent estre-

nada primavera amb els ametllers fl orits i 
la silueta d’Agramunt al fons. Tot i que és 
designi que anem de cara al bon temps, 
el dia 20 va tornar a nevar encara que a la 
nostra vila ho va fer dèbilment i la neu no 
va quallar. En el moment de tancar l’edi-
ció els meteoròlegs anuncien uns dies 
més de temps hivernal. Esperem que no 
es malmeti la collita de les ametlles.

(Foto: Josep Rovira)

Sisena Cursa de la Dona amb rècord de parti-
cipació. Va coincidir amb el Dia Internacional 
de la Dona arreu del món, i per celebrar-lo a 
la nostra vila es van programar diversos actes.
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Encara que va ser poca estona, vam po-
der entrevistar l’Antoni Bassas abans de 
la conferència que va impartir al Foment 
per poder fer un “De tu a tu” que oferim 
en aquest número.
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