
El foc va arribar aquesta setmana 
a la Conca de Barberà
Incendi forestal al camí entre Lilla i Prenafeta
Es van cremar fins a 6,8 hectàrees de pi blanc al 
camí que va de Lilla a Prenafeta

Gran desplegament de dotacions
Fins al lloc s’hi van desplaçar diferents  
dotacions terrestres i també aèries

Pàg. 9

Terrenys comprats
La Fundació Sant 

Fructuós ha adquirit 
els terrenys de l’antiga 
caserna de la guàrdia 
Civil de Montblanc i 

s’ampliaran els col·legis 
Tilmar i Mare de Déu 

de la Serra ■ PàG. 15

Riubombori
El Riubombori portarà 
a l’Espluga de Francolí 

fins a vuit hores de 
música del territori i 

moltes activitats  ■ PàG. 35

Tres cares noves 
en el nou  
cartipàs  
municipal de 
Montblanc ■ PàG. 2-3

Les millors notes
Margalida Riutort i Judit  
Campdepadrós, les millores 
notes de les PAU a la Conca de 
Barberà, amb un 8,750 ■ PàGS.12-13

Preacord 
de la FIC i  
d’Esquerra 
al Consell 

Nova Conca
www.novaconca.cat
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Tensions entre l’Espluga  
FM Ràdio i l’Ajuntament
En un comunicat, l’emissora  
anunciava el tancament de la cobertura 
informativa de forma indefinida a  
l’espera d’un nou model de gestió

Pàg. 43

Ferran Civit  
prendrà el relleu a 
Josep Andreu com 
a cap d'Esquerra 
al Camp de  
Tarragona■ PàG. 4
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Pàg. 5

 ■ Josep Pijoan serà el president 
durant el primer any i mig

 ■ Francesc Benet serà el president 
els 2 anys i mig restants

 ■ A última hora es confirmava 
que el PSC se suma a l’acord

El trepat triomfa 
a la prestigiosa 
Guia Parker ■ PàG. 31

ONU i català
Rosa de les Neus Marco 

Palau explica la situ-
ació del català en el 

marc de l’ONU  ■ PàG. 17

TREBALLEM 
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