
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 RWD 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 funció de la comunitat autònoma de residència. Preu promocionat en exclusiva per 50 unitats

amb FCA Capital España, EFC, SAU segons condicions contractuals, amb un import mínim a
de 20.000 €, termini mínim de 37 mesos i permanència mínima de 24 mesos. Oferta vàlida al

31/08/2017 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.

VINGUI A VEURE’NS, L’HI TAXEM GRATUÏTAMENT 
I SENSE COMPROMÍS.

Granollers C. Santa Elisabet, 19 · Tel. 93 879 25 87

648 678 819
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El dol per Barcelona fa 
suspendre actes de festa 
a Mollet i Sant Antoni

Un atemptat 
a Barcelona 
deixa diverses 
víctimes 
mortals

pàgines interiors

 

Un atemptat 
a Barcelona 
deixa diverses 
víctimes 
mortals
pàgines interiors

L’adopció de gossos i gats 
s’ha incrementat de manera 
notable durant els últims 

anys. És el resultat de l’incre-
ment d’animals als centres 
d’acollida i de la major 

conscienciació de futurs 
propietaris. Encara es detecta 
un increment dels abandona-

ments als mesos d’estiu, tot i 
que hi ha recursos per deixar 
els animals per vacances.

Granollers 
aplicarà el 
protocol contra 
agressions sexistes 
per festa major

Augment de les adopcions d’animals

Visitants 
de pas a 
Granollers amb 
la nova àrea de 
caravanes

(Pàgina 7)

Les associacions 
de donants fan 
una crida per 
augmentar les 
reserves de sang

(Pàgina 17)
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(Pàgina 5) (Pàgines 2 a 3) La Cristina amb el seu gos, el Taques, a Santa Maria de Palautordera  

Textron guanya 
pes a Itàlia   
amb la compra 
d’una empresa

(Pàgina 21)

El BM Granollers 
tanca la plantilla 
amb l’extrem Pep 
Reixach

(Pàgina 29)

(Pàgina 9)

Caldes 
restringeix 
l’aparcament 
per les obres 
del pàrquing

(Pàgina 6)Diversos ajuntaments convoquen concentracions silencioses i posen banderes a mig pal
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