
La Guerra de les Galàxies 
centrarà Brickània

Aquesta setmana s’han 
presentat tots els detalls 
de la nova edició 2016

Edició de pel·lícula
La saga ‘Star Wars’ serà 
l’eix central d’enguany

Diverses novetats
Entre les primícies, el nou espai de Santa 
Magdalena i la presència de robots

Pàg. 3

Dos incendis a la 
capital de la Conca

Dijous es van declarar 
un incendi de matolls  
i un de canya al terme 

de Montblanc ■ pàG. 54

Activitats d’estiu
Ja s’han obert  

les inscripcions per  
a les activitats estivals 

de Montblanc ■ pàG. 44

9è congrés  
de l’ACpC

Francesc Fàbregas, director 
de Nova Conca, president  
de l’Associació Catalana  

de Premsa Comarcal ■ pàG. 14

Un esclafit va 
provocar danys 
en dues naus 
industrials  
de Montblanc  
■ pàG. 17

Voten per un nou partit
Un 63% dels votants del Superdissabte 
de CDC a la Conca de Barberà opten  
per la creació d'un nou partit i per  
enviar Francesc Homs a Madrid el 26-J 
■ pàG.38

Pàg. 29

 ■ Els Amics dels gegants de Montblanc van presentar la seva  
aportació a les Festes Extraordinàries de la Serra 2016

 ■ 1.000 geganters, 40 colles de gegants i bestiari, més de 50 gegants 
i 20 bèsties seran a Montblanc el 4 de setembre

Nova Conca
www.novaconca.cat
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La Conca de Barberà, sense inversions
En els pressupostos presentats  
aquesta setmana per la generalitat,  
a la Conca de Barberà no li pertoca  
cap inversió en tot el 2016

Pàg. 9

El transport  
comarcal va  
incrementar  
el nombre  
d'usuaris en un 
59% respecte  
del primer  
trimestre de 
2016 
■ pàG. 2 
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Mostra de gegants i Bestiari 
per a les Festes de la Serra


