
La Cooperativa de Sarral va  
presentar el cava del Centenari

Es tracta del cava Portell Centenari 
Brut Reserva, elaborat especialment 
per commemorar aquesta efemèride

Descoberta també de la nova placa
No va faltar tampoc la descoberta del nou segell  
commemoratiu, una conferència i un multitudinari sopar

Pàg. 2

Detingut per  
un robatori  
amb força
Els Mossos d’Esquadra 
van detenir un home a 
Abrera acusat de  
cometre un  
robatori amb força en 
una coneguda empresa 
de plàstics de Santa 
Coloma de Queralt  
■ pàg. 16

Dimecres tapa
“Els Dimecres Tapa” 
finalitzen amb èxit i 

més establiments  
participants ■ pàg. 11

Dilluns 1 de  
setembre  
s’enceta el  
període  
d’inscripcions 
per a les  
activitats  
físicoesportives 
2014-2015 de 
Montblanc ■ pàg. 40

15o anys
Hereus dels seus  
avantpassats medievals, 
els gegants i Nans de 
Montblanc celebraran  
els seus 150 anys ■ pàg.3

Tret de sortida 
a la 44a Festa 
de la Verema

Pàg. 24-25

 ■ L’Espluga acull la gran  
Festa de la DO Conca

 ■ Hi ha diverses novetats com  
el canvi de nom a Brinda’m vi 
o la celebració del I Brinda’m 
Baccus, entre d’altres

Nova Conca
www.novaconca.cat
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Festa Quinquennal
Vimbodí i Poblet ho té tot a punt  
per viure els lluïts actes de la Festa  
Quinquennal en honor de la  
Mare de Déu dels Torrents

Pàg. 22

El CF Montblanc 
immers en la seva 
pretemporada   
■ pàg. 39
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www.dentalmontblanc.com
Ara també a Valls

No acumulable a altres ofetes i promocions. Imprescindible entregar aquest xec i reservar hora amb temps.

ESTUDI IMPLANTOLÒGIC GRATIS
L’ESTUDI IMPLANTOLÒGIC INCLOU
1. Radiografia panoràmica
    amb medició implantològica
2. Motlles d’estudi
3. Anàlisi aclusal

4. Estudi de cirurgia informatitzada
5. Definició de tractament
6. Pressupost tancat
7. Comoditat de pagament
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