
Abordatge multidisciplinar per a  
pacients amb addiccions de la Conca
L’EAP de Montblanc, Benestar Social de la Conca  
de Barberà i el CAS de Reus es reuneixen  
trimestralment per abordar els casos més complexos

Dependència de diverses drogues i de l’alcohol
En el primer any de coordinació entre els tres àmbits 
s’ha fet seguiment a dinou pacients

Pàg. 15

Record turístic
El conte dels gegants 

de l’Espluga serà  
el record oficial de la 

Ruta Templera ■ pàg. 46

‘Arrelats’ 
Vimbodí i Poblet crea 

un itinerari  
mediambiental  

i literari a través de  
18 arbres ■ pàg. 31

La Conca de  
Barberà ha estat 
premiada amb 
diversos Baldiri 
Reixac ■ pàg. 22-23

pla Estratègic del pius
El Pius Hospital inicia el procés 
per definir el Pla Estratègic, que 
haurà de comportar diverses 
millores per a l'usuari ■ pàg. 25

Pàg. 2-10

 ■ Joan Vizcarra va sorprendre amb el seu original pregó de la festa

 ■ 3.000 persones van assistir a la representació de la Llegenda

Nova Conca
www.novaconca.cat
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Més comarcans a l’estranger
En data 1 de gener del 2016,  
703 comarcans residien a l’estranger,  
una xifra que representa un increment 
del 4,3% respecte al 2015

Pàg. 21

El Consell ha  
adquirit un  
gravat de la MD 
de la Serra del 
segle XVIII  ■ pàg. 13

1,75 €Divendres, 29 d’abril del 2016 I Any: XXV I Número: 1237 I

A la venda
les entrades  
anticipades de 
l’Acampada Jove 
■ pàg. 59

La 29a Setmana Medieval 
comença amb força
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amb la compra de 30 €
REGAL d’un fulard

Promoció Dia de la Mare

Mercat Medieval
30 d’abril
i 1 de maig

Visiteu 
la nostra paradaperfumeria - regals

més de 60 anys junts

Plaça Major, 14  · ☎ 977 86 04 95
MONTBLANC 

Des de l’any 1947DIUMENGE
1 DE MAIG

DIA DE LA MARE


