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PORTADA:
Un grup de joves agramuntins van 

organitzar una sortida en bicicleta fi ns 
a Lledoners amb el lema “Pedals per 
la llibertat”. Durant el recorregut se 
n’hi van anar afegint molts més d’altres 
indrets fi ns arribar gairebé als tres-cents, 
a més dels acompanyants. En arribar a 
l’esplanada propera al centre penitenciari 
es van entonar consignes tot saludant 
els presos polítics, alguns dels quals van 
correspondre la salutació des de la seva 
cel·la. Tot molt commovedor.

(Foto: Josep Rovira)

A la nostra vila també va arribar l’anunciada 
llevantada, tot i que amb menys intensitat. 
El Sió es va desbordar en algun indret, però 
sense causar danys importants.
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Altra vegada es van haver de repetir 
les eleccions estatals en no arribar a un 
acord per formar govern. En publiquem 
tots els resultats d’Agramunt i de la 
Ribera.
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