
Prop de deu mil visitants, atesos 
per Turisme aquest estiu

Xifres turístiques molt 
positives durant aquest 
estiu a Montblanc

No com l’any passat
No s’arriba a les xifres del 
2013, però sí a les del 2012

Principalment, turista de casa nostra
Les dades de les consultes confirmen la 
importància del turista domèstic 

Pàg. 3

Bretolada 
Uns brètols fan una 

pintada unionista al 
Castell de Barberà de  

la Conca ■ Pàg. 37

Llei de barris
L’Espluga obre la  

segona convocatòria de 
l’any de la llei de barris 

■ Pàg. 25

La comarca  
celebrarà amb  
diverses  
activitats les  
Jornades  
Europees del  
Patrimoni ■ Pàg. 6

35 anys de la Colla Petita
La Colla Petita del Ball de  
Bastons viurà aquest cap de  
setmana la gran festa del  
trenta-cinquè aniversari  ■ Pàg. 12-13

Pàg. 18

 ■ Montblanc i l’Espluga celebren dilluns plens extraordinaris

 ■ L’únic punt és el suport a poder fer la consulta del 9-N

Nova Conca
www.novaconca.cat
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Inici del nou curs escolar
El nou curs escolar 2014-2015  
ha començat a la Conca de Barberà 
sense cap mena d’incidència  
ni cap canvi destacable

Pàg. 16

El primer derbi de 
la temporada es 
va quedar a  
Montblanc ■ Pàg. 45

1,75 €Divendres, 19 de setembre del 2014 I Any: XXIII I Número: 1151 I

Transport Jove
Més de 2.600 usuaris 

han fet servir el Trans-
port Jove aquest estiu, 

un 9% més que el 2013 
■ Pàg. 44

Passeig de l’Estació, 33 - Tel. 977 60 10 00
Pau Casals, 3  I  43400 MONTBLANC  I  977 86 30 54  

www.dentalmontblanc.com
Ara també a Valls

No acumulable a altres ofetes i promocions. Imprescindible entregar aquest xec i reservar hora amb temps.

ESTUDI IMPLANTOLÒGIC GRATIS
L’ESTUDI IMPLANTOLÒGIC INCLOU
1. Radiografia panoràmica
    amb medició implantològica
2. Motlles d’estudi
3. Anàlisi aclusal

4. Estudi de cirurgia informatitzada
5. Definició de tractament
6. Pressupost tancat
7. Comoditat de pagament

TREBALLEM

AMB
MÚTUES

Ple de suport a la consulta 
del 9 de novembre


