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PORTADA:
En el marc de la passada Festa Major es 

va fer la presentació del nou capgròs “Lo 
Guino”. L’acte, presidit per l’alcalde de la 
vila, la fi lla i germà de l’artista, va tenir 
lloc després de la tradicional cercavila de 
la Tradi-Sió i just abans de començar Los 
balls del poble. Va consistir en uns parla-
ments des del balcó de l’ajuntament i una 
petita coreografi a al bell mig de la plaça 
de l’Església, tal com mostra la fotografi a.

(Foto: Josep Rovira)

Ampli reportatge gràfi c i escrit de la passada 
Festa Major, amb imatges de la majoria dels 
actes celebrats i que van ser força partici-
patius.
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Entrevista a Joan Puig i Higínia Solanilla 
amb motiu de la seva jubilació com a do-
cents de la vila, en què fan un interessant 
repàs de la seva experiència a l’Institut.
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