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Treuen un obús del campanar  
de l’església de Blancafort

Un mata-segells montblanquí
L’oficina de Correus de Montblanc 
ha estrenat un mata-segells  
turístic dedicat al conjunt  
medieval de Montblanc

Els TEDAX de la Guàrdia Civil es van  
desplaçar fins a la localitat per treure  
i fer explotar el vell obús

Temor per l’ensorrament del campanar de Rosselló
Després dels fets de Rosselló, l’Arquebisbat va  
promoure la retirada d’aquest obús a Blancafort

Alcaldes
El nou delegat  

del Govern de la 
Generalitat a  
Tarragona es  

reuneix amb els  
alcaldes de la  

comarca ■ pàg. 8

PàG. 11

PàG. 23

Micropobles
Vilanova de Prades 
va acollir la reunió 
de Micropobles de 

Catalunya ■ pàg. 28

 ■ Un 34,3% de les trucades  
al 112 l’any 2015 des de la  
Conca de Barberà es van fer  
des de Montblanc (972 trucades 
el 2015 i 938 el 2014) i 469,  
des de l’Espluga de Francolí

Carnaval
Intens cap de  
setmana de carnavals 
a la nostra comarca

Bosc de poblet
S’estrena un nou projecte per 
conèixer els arbres vells i de 
gran diàmetre del PNIN ■ pàg.2

Accidents
Dos accidents de cotxe a la  
comarca, un al terme de Vilaverd  
i l’altre entre Montblanc  
i l’Espluga de Francolí ■ pàg. 52

Rector
Mn. Pere Fibla 
pren el relleu 
de Mn. Magí  
al capdavant  
de la Parròquia 
de Santa Maria 
de Solivella 
■ pàg. 27

Carles Duarte 
agafa el relleu  
a Montserrat  
Carulla al  
capdavant de  
la Fundació  
Carulla ■ pàg. 52

PàG. 11

1,75 €Divendres, 12 de febrer del 2016 I Any: XXV I Número: 1226 I

Adhesió
Montblanc s’adhereix  
al projecte Catalunya,  
Regió Europea de la  
Gastronomia 2016 ■ pàg. 3

Go Further

Ctra. Pla de Santa Maria
148 Tel. 977 613 161

vallsvendes@tarracocenter.com
www.tarracocenter.comSegueix-nos

TARRACO 
CENTER VALLS

Del 19 AL 29 maleter ple amb el teu FORD nou

Tarraco Center Valls i Esclat hipermercat Valls amb la compra del teu nou Ford al Febrer et fem 
entrega d’un val de compra valor 100€ a la teva elecció perquè omplis el maleter del teu nou cotxe. 

La Conca  
de Barberà  
va fer 2.834  
trucades  
al telèfon  
d’emergències  
112
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