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PORTADA:
Aquest mes volem dedicar tota la revista 

al Dia Internacional de la Dona, una dia-
da que serveix per reclamar la igualtat i 
l’empoderament de la dona en tots els 
àmbits de la societat. Per aquest motiu no 
tan sols hi destinem la foto de la portada, 
sinó que també hi fem referència a l’edito-
rial i, per primer cop, hi ressaltem tots els 
encapçalaments i frases destacades amb 
el color morat, símbol del feminisme rei-
vindicatiu.

(Foto: Josep Rovira)

Informació dels actes que es van celebrar a 
la nostra vila per commemorar el Dia Inter-
nacional de la Dona.
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Interessant entrevista a Adelina Carreras 
en la qual ens explica la història del bar 
dels Caragols que enguany compleix el 
setantè aniversari.
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