
L’11,9% dels habitants de la  
Conca són d’origen estranger

A Montblanc, fins a 
1.055 habitants són 
d’origen estranger

Residir fora
674 comarcans resideixen 
fora del nostre país

Sarral, en segona posició
Després de Montblanc, Sarral és la vila 
amb més població estrangera

Pàg. 5

Història
Presentades a  

Barberà de la Conca la 
catalogació i  

digitalització dels fons 
del municipi ■ pàg. 47

Homenatge
Montblanc prepara  

un sopar de comiat a 
mossèn Albert Palacín 

■ pàg. 6

La demarcació  
de Tarragona  
comptarà  
amb deu  
candidatures  
per a les  
eleccions  
del 27 de  
setembre ■ pàg. 4

Collita de millor qualitat
La DO Conca de Barberà  
preveu una collita similar en 
producció a la de l’any passat, 
però de major qualitat ■ pàg.6

Brinda’m Vi 
arriba a la seva 
45a edició

PàgS. 28-31

 ■ El director general de l’INCAVI 
inaugurarà la Festa de la Verema 

 ■ Una edició més, hi ha novetats 
per fer encara més atractiva la cita

Nova Conca
www.novaconca.cat
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8 Conquencs víctimes  

dels hackers
Dos-cents trenta-tres conquencs  
inscrits a un web d’infidelitats 

Pàg. 15

Detingut un  
montblanquí per un 
robatori en un forn 
de pa d’Alcover i en 
una orxateria de 
Reus ■ pàg. 15
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Abans

Després

NOVETAT en ortodòncia
Mai és massa tard per tornar a somriure

• Per a totes les edats
• Tractaments més curts
• Aparells sense lligadures
• Cares boniques i grans somriures
• Comoditat excepcional
• Excel·lents resultats 

informa-te’n 

977 86 30 54
PAU CASALS, 3 

www.dentalmontblanc.com

TREBALLEM AMB MÚTUES

ARA TAMBÉ 

A VALLS

Convidada
Els gegants d’Igualada 
seran els protagonistes 

de la Convidada dels 
Veguers d’enguany 

■ pàg. 10

Acord de tots els 
grups perquè 
l’EFMR torni a 
emetre ■ pàg. 26


