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PORTADA:
El divendres de la Festa Major, després 

de la Dansa de Canuts a la plaça de l’Es-
glésia, l’Ajuntament va presentar “Lo Vila-
dot”. Es tracta d’un nou capgròs dedicat 
a Guillem Viladot dins dels actes de ce-
lebració del centenari del seu naixement. 
Amb “Lo Viladot”, junt amb “Lo Guino” 
presentat ara fa quatre anys, la nostra vila 
disposa actualment de sis capgrossos i 
quatre caparrons.

(Foto: Josep Rovira)

La Diada d’enguany va tornar a recuperar la 
normalitat després de dos anys de pandèmia. 
Els actes a la vila es van poder tornar a fer a 
la plaça de l’Onze de Setembre.

5 a 10

Ampli reportatge dels actes de la Festa 
Major, que aquest any també tornava a 
la normalitat. La gent en tenia ganes i hi 
va participar massivament.
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