
El presumpte assassí de Sara Lozano 
sortirà en llibertat condicional

Trenta mil euros de fiança
El jutge li ha imposat trenta 
mil euros de fiança

No podrà sortir de l’espai Shengen de la UE; s’haurà de presentar  
dos cops per setmana a l’Audiència i no es podrà apropar a menys  
de 500 metres del germà de la víctima

Pàg. 4

Atracament
S’enduen fins a trenta 

mil euros d’una  
sucursal bancària de 

Montblanc ■ pàg. 4

Desfibril·ladors
L’Ajuntament de  

Vimbodí i Poblet ha 
adquirit dos  

desfibril·ladors  
automàtics ■ pàg. 35

50 aniversari  
del primer  
ascens del  
CF Montblanc a 
primera regional 
■ pàg. 46-47

Distingides per les pAU
Dues estudiants de la Conca  
de Barberà han estat distingides 
per haver obtingut un  
excel·lent a les proves d’accés a 
la universitat 2016 ■ pàg. 5

Clou una 
Acampada 
Jove de rècord

Pàg. 2-3

 ■ Fins a 33 mil assistents han  
passat per aquesta edició 2016

 ■ La continuïtat a Montblanc està 
assegurada els propers anys

Nova Conca
www.novaconca.cat
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Bon nivell de recollida selectiva
La Conca de Barberà ja supera el  
cinquanta per cent de recollida dels  
residus municipals, i n’augmenta el nivell 
a poc a poc des del segon semestre Pàg. 7

La Universitat 
Nova Història  
tornarà a ser  
present a  
Montblanc ■ pàg. 11

Un grup de veïns 
impulsa que  
Montblanc tingui 
un parc per a  
gossos ■ pàg. 15

pas endavant per 
fer realitat el  

centre de visitants 
del monestir de 

poblet ■ pàg. 44

1,75 €Divendres, 22 de juliol del 2016 I Any: XXV I Número: 1249 I

Agraïm la confiança als nostres clients!

Tel. i fax: 977 871488
Mòbil: 617 51 20 89

Plaça Església, 13
L’Espluga de Francolí

Josep & Teresa

jsalesp@telefonica.net

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

vallsvendes@tarracocenter.com www.tarracocenter.com

Segueix-nos

TARRACO 
CENTER VALLS
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