
Montblanc vol apostar per l’ús  
de la bicicleta al municipi

En un futur hi hauran punts per a  
bicicletes elèctriques i a llarg termini  
es preveu la construcció de carrils bici

Beneficis immediats en les emissions de CO2
Només que vint montblanquins utilitzessin la bicicleta pels seus desplaçaments  
per la vila durant un any es reduirien en 3,6 tones les emissions de CO2

Pàg. 7

Donació a l’Arxiu
L'Arxiu Montserrat 

Tarradellas i Macià de 
Poblet rebrà demà el 
fons documental de 
Carlos Trias Bertrán 

 ■ pàg. 34

Violència de  
gènere

Tota la comarca va 
condemnar la  

violència de gènere en 
el dia internacional   

L’ermita dels 
Sants Metges  
i el seu entorn, 
protagonistes  
del nou vídeo de 
Viu Sarral ■ pàg. 28

Mestra Artesana
La generalitat atorga el diploma 
de Mestra Artesana a M. àngels 
Fusté, de la cansaladeria Cal Silo 
de Vimbodí i Poblet  ■ pàg.33

PàgS. 2-5

 ■ El cenobi cistercenc va celebrar els setanta-cinc anys de la represa 
de la vida monàstica amb diversos actes el passat dia 21

 ■ Pare Lluc Torcal: “Encarem el futur amb la llum de la nostra 
vocació i el projecte Cosmos Poblet sota el braç”

Nova Conca
www.novaconca.cat
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Cloenda amb èxit i molt de públic
El III Festival Internacional Orgues  
de Poblet va cloure amb un gran  
balanç tant d’artistes com de públic  
que va assistir a les tres sessions

PàgS. 24-25

Un home es  
tanca durant  
hores en un  
caixer de  
l’Espluga de  
Francolí i es deté 
un acusat de robar 
una dona davant 
d’un supermercat 
de Montblanc

1,75 €Divendres, 27 de novembre del 2015 I Any: XXIV I Número: 1215 I

Medi Ambient
El Consell enceta la  

segona fase de la  
campanya “Supera’t,  

reciclar compensa”  
■ pàg. 20

Poblet es va vestir de gala 
per celebrar els 75 anys

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


