1,50€

Dijous, 5 de gener del 2012 I Any: XXI I Número: 1008 I

Nova Conca
Premi Ventura Gassol 1998

www.novaconca.com

Judit Casals

“Estem mantenint contactes
amb una empresa
molt important de
marca mundial”
PàgS.6-7

Sí dels socis a la compra de la
Cooperativa i Secció de Crèdit
L’Ajuntament de Montblanc pagarà
800.000 euros per la compra dels terrenys
i immobles de la Cooperativa

Assemblea

Els socis van prendre la
decisió ahir en assemblea

Quasi la total majoria a favor

D’un total de 105 socis, 100 vots a
favor, 2 en contra i 3 abstencions

1.439 aturats a
la Conca

Pàg. 14

Patges reials

Van recollir les
cartes dels nens i
nenes de la Conca

Barberà

Durant l’any 2011, el nombre
d’aturats ha pujat en 260 persones
■■

A punt, l’informe
del SGC sobre les
esquerdes ■ pàg. 22

Montblanc ha passat dels 390
aturats el 2010 als 519 el 2011
■■

Santa Coloma i l’Espluga també
sobresurten en l’atur
■■

Pàg. 9

Reportatge

Els hospitals catalans,
líders en l’ús de les
xarxes 2.0 ■ pàg.10

21 alcoholèmies

Van resultar positives
la nit de Cap d’Any al
Camp ■ pàg.4

35 contractats
finalitzen els
Plans d’ocupació
■ pàg. 13

Adrià Vilà

Atletisme

L’atleta
espluguí, Adrià
Vilà, es va
imposar amb
autoritat en la
8a Sant
Silvestre de
Tarragona

Més de 250
corredors
prenen part en la
5a Sant Silvestre
que es va viure
a Montblanc
el dia 31 de
desembre

■ pàg.31

■ pàg.32-33

Diumenge dia 15 de gener a les 17.30 h
JORNADES DE PORTES OBERTES
(els que hagueu de celebrar
algun esdeveniment, comunions, batejos, etc.,
podreu veure les sales.
Us obsequiarem amb
l’aperitiu de les Primeres Comunions!!!)

És imprescindible fer la vostra reserva, places limitades
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