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Números rècord a Clickània
Fins a 15.000 persones han passat per 
Clickània durant els dos caps de  
setmana, que es converteix en el  
segon esdeveniment amb més visitants

Pàg. 12-13

II Festival  Internacional 
Orgues de Poblet

Organistes de talla  
internacional delectaran 
el públic present

Viatge en el temps
El certamen convida enguany 
a viatjar en el temps

Tres dates
Tindrà lloc demà, el 8 i  
15 de novembre

Ebola
Es creu que el  

possible afectat  
andorrà d’Ebola 

hauria passat per 
Montblanc, a través 

de la línia  
d’autobús ■ Pàg. 11

Pàg. 26

Entrades
Les entrades als 

museus de  
l’Espluga de  

Francolí ja es 
poden comprar per 

Internet ■ Pàg. 32

Montblanc 
acull el gran 
acte pel Sí-Sí

 ■ L’ANC Montblanc celebra avui 
l’acte central de la campanya

 ■ Tot el món cultural, social i  
polític montblanquí s’hi  
aplegarà Pàg. 3

Conveni
Consell Comarcal i 

Creu Roja  
signen l’addenda al 

conveni del servei 
de teleassistència 

domiciliària ■ Pàg. 8

TDT
Les comunitats 

de veïns hauran 
d’adaptar l’antena 

comunitària al nou 
dividend digital de 

la TDT ■ Pàg. 4

Festallibre 2014
La VI Trobada de Punts de Llibre va donar 
el tret de sortida a la Festallibre 2014 ■ Pàg. 7

Presentació del futbol sala
El futbol sala de l’AE Montblanc va  
presentar tots els seus equips ■ Pàg. 44-45

1,75 €Divendres, 24 d’octubre del 2014 I Any: XXIII I Número: 1156 I

Inauguracions
Diumenge  

d’inauguracions 
celebrat a l’Espluga 

de Francolí 
■ Pàg. 24-25

Fira de  
Sant Martí

Compte enrere a 
Montblanc per a la 
Fira gastronòmica 

dels propers 1 i 2 de 
novembre ■ Pàg. 18

Accident mortal
Mor un sarralenc 

en un accident 
d’ultralleuger  

■ Pàg. 26
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Per a la consulta del 9-N


