
L’ANC Conca vol omplir el tram  
de la Rambla Nova de Tarragona

Tothom a la Rambla Nova de Tarragona
La Conca participarà al tram 34, a la Rambla Nova 
de Tarragona, un dels cinc punts arreu de Catalunya

Sanitat i infraestructures
L’ANC farà un acte conjunt a Montblanc  
i l’Espluga per totes dues qüestions

Pàg. 7

Cultiu de safrà
Santa Coloma inicia 
amb una plantada la 
promoció del cultiu  

del safrà ■ pàg. 18

Diputació de 
Tarragona

Ajudes a municipis 
de la comarca per a 

inversió i millora en 
equipaments i edificis 

municipals ■ pàg. 11

El pius Hospital 
de Valls té fins  
a un miler  
d’usuaris en  
llista d’espera  
■ pàg. 4

Ja tenen el cartell
Tant la nova edició de Clickània 
com de Safrània ja disposen  
dels cartells de cara a l’edició 
d’aquest 2016 ■ pàg. 5

PàgS. 2-3

 ■ Prop de dues-mil persones han assistit als concerts amb Jordi Savall  
i els seus conjunts, la Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI

Nova Conca
www.novaconca.cat
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Apunyalament a Montblanc
Un veí de Montblanc va apunyalar 
l’amic de la seva exparella i es dóna 
a la fuga de forma temerària després 
de trencar l’ordre d’allunyament

Pàg. 6

Finalitzen un  
bon nombre de  
setmanes de la 
Joventut a la  
comarca ■ pàgS. 36, 38, 40 i 41

1,75 €Divendres, 19 d’agost del 2016 I Any: XXV I Número: 1253 I

www.tarracocenter.comSegueix-nos

Ctra. Pla de Santa Maria, 148 · Tel. 977 613 161
vallsvendes@tarracocenter.com

TARRACO CENTER VALLS FORD TOURNEO COURIER 

Go Further

Gamma de Ford Tourneo Courier consum mitjà  combinat 3.8 a 5.3l/100km. I 
emissions CO2 de 90 a 120g/km. Tourneo Courier Ambiente 1.0 Eco Boost 100CV amb Paquete 
Cool. L’oferta inclou matriculació,transport, descompte promocional, aportació concessió i descompte 
per �nançar amb FCE Bank plc S.E. a través de la seva campanya “Vente a Ford Credit”, permanencia de 
36 mesos. Inclou IVA. Subjecte a l’aportació del Pla PIVE 8 del govern. Vàlid a la Pen. i Bal �ns a �nal de 
mes. No compatible amb altres dtes. El model visionat podria no coincidir amb l’ofertat.

Per9.999 €
Ni un euro més!!

· Motor EcoBoost millora fins a un 20% el consum enfront d’un motor gasolina 
convencional
· Aire condicionat · Radio amb Bluetooth i USB · Alçavidres elèctrics davanters
· Llantes d’acer de 15” · Columna de direcció totalmet ajustable · Doble porta lateral
· ESC · HSA · ROM · Assistent de frenada d’emergència · Airbags conductor i passatger
· Sensor de pressió dels pneumàtics · Contraporta del darrere
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El Festival de Música  
Antiga de Poblet clou 
amb un ple quasi total


