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PORTADA:
El dia de Nadal ens vam despertar amb 

una boira ben plana que no va desapa-
rèixer fi ns ben entrat el gener. Feia bas-
tants anys que a Agramunt no la teníem 
tants dies seguits. Les informacions me-
teorològiques indicaben bonança a molts 
indrets del país, en canvi a Ponent, i més 
concretament a casa nostra, vam haver de 
suportar temperatures força fredes. En ser 
tan espessa es van poder captar imatges 
bucòliques com aquesta del Passeig.

(Foto: Josep Rovira)

Informació de totes les activitats que van 
tenir lloc durant les festes nadalenques a la 
nostra vila, que van comptar amb l’habitual 
representació teatral.
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Com ja és tradició des de fa ja un cert 
temps el mes de gener fem un balanç 
meteorològic de l’any anterior, així com 
un resum de les notícies més destacades.
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