
JAGUAR XE
DES DE 28.780 €*
AMB NAVIGATION
PREMIUM PACK INCLÒS

C/ Ramon Carrasco i Formiguera, 18-22. Sant Quirze del V.
Tel: 93 720 61 60.

solmobil.jaguar.es

Gamma Jaguar XE: consum combinat 3,8-8,1 l/100 km, emissions de CO
2
 99-194 g/km.

*P.V.P. Jaguar XE 2.0 D 132 kW (180 CV) Pure manual des de 28.780 € (IVA o ICIG, transport i impost de
matriculació, IEDMT, inclosos). IEDMT calculat al tipus general, no obstant, el tipus aplicable pot variar en

20.000 €
a península i territori insular. 3 anys de garantia sense límit de quilòmetres. El model mostrat pot no 
coincidir amb el que està d’oferta. Per a més informació: jaguar.es o línia Jaguar 902 44 00 99.

648 678 819
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ORIENTALEL 9  NOU
Dilluns, 3 d’abril de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 1,40 euros, 

Preu de referència d’EL 9 NOU 0,10 euros
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Dimiteix un regidor 
acusat d’irregularitats 
en una llicència 
d’obres a Sant Antoni

(Pàgina 10)

Amics d’El 
Xiprer busca 
guanyar socis 
més enllà de 
Granollers

(Pàgina 5)

El BM Granollers 
queda fora de 
l’EHF tot i guanyar 
a Dinamarca

(Pàgina 22)

Veus sobre la 
dependència 
tecnològica al 
Club de Premsa 
d’EL 9 NOU 

El Vallès Oriental ja supera 
la mitjana catalana en 
utilització d’internet a casa

L’Open Night, la nit de por-
tes obertes del comerç de 
Granollers d’aquest diven-

dres va ser concorreguda, 
però marcada per una pluja 
insistent que va afectar parti-

cularment els actes preparats 
a l’aire lliure. Gran Centre, 
entitat promotora de l’Open 

Night, es mostra satisfeta de 
la capacitat de convocatòria 
en espera d’avaluar resultats.
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Open Night concorreguda sota la pluja

(Pàgina 4) 

(Pàgina 7) Un grup de compradors conversa a davant d’un dels establiments que va obrir de 8 del vespre a 12 de la nit

La tercera activitat del Club 
de Premsa d’EL 9 NOU va 
analitzar el fenomen de la 
dependència tecnològica 
aquest divendres. Ho va 
fer des del punt de vista de 
tècnics que conviuen amb la 
tecnologia i n’han analitzat 
els pros i els contres.

(Pàgina 14)

Xavier Jiménez
Investigador i emprenedor

(Pàgina 3)


