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ACTUALITAT

PORTADA:
Aquest mes publiquem un ampli reportatge sobre els diversos cementiris
que hi han hagut a la vila al llarg dels
anys, així com les diferents maneres i
costums d’enterrar els difunts. Per aquest
motiu dediquem la portada al cementiri
actual amb una perspectiva de l’entrada
principal vista des de dins, i tenint en
compte també la proximitat de Tots Sants,
una festivitat en què recordem els nostres
familiars i veïns traspassats.
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Entrevista a Maria Pallejà en què ens
explica les seves vivències de joventut
relacionades amb la seva família, una
nissaga de torronaires agramuntina.
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Commemoració del tercer aniversari del referèndum de l’1-O per recordar que, malgrat
la repressió, es manté viu l’anhel de llibertat
del poble català.

