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PORTADA:
El darrer dels actes organitzats per 

l’Ajuntament dins el cicle Racons va ser 
l’activitat “Vine a fer safareig”, una inicia-
tiva impulsada per la mestra sabonera, Mª 
Àngels Prats, per donar a conèixer als més 
petits com es rentava la roba antigament. 
Malauradament la pluja va esguerrar l’ac-
tivitat, tot i que enguany comptà amb una 
considerable afl uència de persones de to-
tes les edats.

(Foto: Joan Pijuan)

Àmplia informació del Dia del Terme que 
aquest any es va celebrar a la vila. Es pu-
bliquen els textos de la ruta teatralitzada a 
càrrec del Grup Escènic Agramuntí.

5 a 11

Extensa entrevista en el “De tu a tu” 
d’aquest mes amb Oriol Serra, el cor-
responsal de TV3 i Catalunya Ràdio a 
Alemanya d’ascendència agramuntina.
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