
JAGUAR F-PACE
DES DE 39.950 €*

O AMB CAIXA AUTOMÀTICA
GRATUÏTA EN VERSIONS 4X4**

Gamma Jaguar F-PACE: consum combinat 4,8-8,9 l/100 km, emissions de CO
2
 126-209 g/km.

*P.V.P. Jaguar F-PACE 2.0 D 120 kW (163 CV) manual Pure RWD des de 39.950 € (IVA o ICIG, transport i impost de
matriculació, IEDMT, inclosos). IEDMT calculat al tipus general, no obstant, el tipus aplicable pot variar en funció

€, termini mínim

**Oferta vàlida només per a unitats F-PACE 2.0 132 kW (180 CV)
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.

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

648 678 819
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INDEPENDENT 

DEL VALLÈS

ORIENTALEL 9  NOU
Dilluns, 8 de maig 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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Un grup de veïns de Marata 
van desbrossar aquest diu-
menge els marges de la cru-

ïlla de la carretera de Corró 
d’Amunt i el camí de Marata. 
Els residents en aquest últim 

nucli de les Franqueses mani-
festaven així la protesta per la 
demora en les actuacions de 

seguretat en aquest tram de 
carretera i contra la desaten-
ció de les administracions.

La Policia Local de 
Sant Celoni deixa 
de fer hores extres 
en protesta per les 
condicions laborals

Concert especial 
pels 25 anys 
de l’Orquestra 
de Cambra de 
Granollers

(Pàgina 19)

(Pàgina 5)

La UGranollers 
presenta el grau 
d’Emprenedoria 
Digital

(Pàgina 6)
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Neteja de protesta a Marata

(Pàgina 8) Participants en l’acció de neteja, que va durar uns tres quarts d’hora

(Pàgina 22)

Un any més a l’elit

(Pàgina 23)

Almenys tres candidatures participaran en el procés electoral

Els socis del CN Granollers 
tomben el pressupost a 
les portes de les eleccions

El KH7 BM Granollers es 
mantindrà un any més a 
Divisió d’Honor femenina. 

Dissabte, van guanyar el seu 
partit (24-22) i la resta de 
resultats les van afavorir.

Susana Díaz 
aplega 500 
persones en un 
acte a Cànoves

(Pàgina 12)

AC Marca 
inverteix 12 
milions a 
Bigues i Riells

(Pàgina 16)

El Vallès 
Oriental 
conserva el 
setè lloc en 
competitivitat

(Pàgina 3)
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