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Terrània 2015 ha clos amb unes 
vendes de més de 21.000 euros

Demanda de 20 anys de presó
La fiscalia provincial demana vint anys 
de presó pel delicte d’assassinat per a 
l’acusat de la mort de Sara Lozano,  
a més de diverses indemnitzacions

Fins a 6.800 visitants han passat pel Festival Internacional 
de Ceràmica, una xifra molt bona tot i el descens provocat 
per la convocatòria de les eleccions de diumenge dia 27

Edició amb novetats
El públic ha sabut apreciar 
les novetats d’enguany

Tendència positiva
La despesa indica una 
tendència positiva

VITRUM
 Vimbodí i Poblet 

acull durant aquest 
cap de setmana 

una nova edició 
del VITRUM  

■ pàgs. 30-31

Pàg. 19

PàgS. 6-7

50è aniversari
El Casal de  

l’Espluga encetarà 
els actes pels seus 

50 anys de vida  
■ pàg. 36

Refugiats sirians
La Diputació de  
Tarragona es coordina 
amb ajuntaments  
i consells comarcals  
per l’organització de 
l’acollida dels futurs 
refugiats sirians  
■ pàg. 10

Contribucions 
especials
S’aproven les  
contribucions especials 
per al finançament de 
les obres de  
pavimentació i de nous 
serveis de Lilla 
■ pàg. 19

penya Barça
L’Ajuntament 
cedeix la planta 
baixa de l’antiga 
agrobotiga a la 
Penya Barça  
de Montblanc  
i Comarca   
■ pàg. 21

Clickània
Compte enrere 
per a una  
nova edició  
de Clickània, 
que convoca  
un concurs  
d’Instagram 
■ pàg. 20

La UE Espluga de 
Francolí va fer la 
presentació dels 
seus equips ■ pàgs.  42-43
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Residència 
     Montblanc

C/ Aguiló, 1-3 · 43400 Montblanc 
 Tel. 977 863 286 - 977 863 287

Noves tarifes més ajustades 
adaptades a les necessitats 

de cada família
Informa-te’n sense cap compromís

 ■ Junts pel Sí no va donar opció a la Conca de Barberà  
i va assolir el 66,54% dels vots a la nostra comarca

 ■ Ferran Civit va aconseguir l’acta de diputat al Parlament 
i la CUP es va situar com a segona força en els comicis

La comarca 
aposta pel SÍ

PàgS. 2-9


