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PORTADA:
El diumenge 18 de juliol es declarà un incendi
prop de la carretera de Cervera. La ràpida
intervenció dels bombers amb material
terrestre i aeri evità que el foc afectés les
instal·lacions industrials i ramaderes que hi ha
a la zona.

(Josep Bertran)
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Per Sant Joan el Passeig es vesteix de
festa ja que s’hi celebra l’aplec
sardanista organitzat per l’agrupació
Barretina i, com no, la tradicional
paellada popular.
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Properament a Agramunt entrarà en
servei el nou embassament amb el
qual es garantirà l’abastiment
d’aigua potable durant les tanques
que el canal d’Urgell fa en els
mesos d’hivern.
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