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PORTADA:
No sabem si l’eslògan amb què s’acre-

dita el nostre carnaval “com el millor de 
les Terres de Ponent” és ben bé així. Però 
sí que n’és un dels més reeixits si tenim 
en compte els comentaris de molta gent 
de fora vila. Corre la veu i nombrosos vi-
sitants de l’entorn venen a presenciar-lo. 
Enguany tampoc no ha defraudat ningú, i 
ha estat una de les edicions més lluïdes 
tant pel nombre de participants com per 
la qualitat de les disfresses que hi havia.

(Foto: Josep Rovira)

Tota la informació del que va donar de si el 
Carnaval agramuntí, amb un recull gràfi c 
que conforma un àlbum de record d’aquesta 
arrelada festa a casa nostra.
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De tu a tu amb Jaume Rovira on ens 
explica el projecte solidari que està 
preparant junt amb el Club Ciclista de 
l’Escola Alba.
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