
JAGUAR F-PACE
DES DE 40.875 €* 

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 132kW (180CV) Automàtic RWD des de 40.875 € (IVA o ICIG, transport, descompte 
promocional i impost de matriculació inclosos). Impost de matriculació (IEDMT) calculat al tipus general. No 
obstant, el tipus aplicable a l’IEDMT pot variar en funció de la comunitat autònoma de residència. Preu promocionat 

€, termini mínim de 37 mesos i permanència mínima de 24 mesos. Oferta vàlida 

més informació, jaguar.es o línia Jaguar 902 44 00 99.

Tel: 93 720 61 60

solmobil.jaguar.es

648 678 819
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Dilluns, 25 de setembre de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 1,40 euros 

Preu de referència d’EL 9 NOU 0,10 euros

A
n
y
 X

X
IX

N
ú
m

. 
2
7
5

9

Coty tria Granollers 
per al seu centre 
d’excel·lència 
mundial de perfums

(Pàgina 3)

Unes 2.000 persones van 
tornar a omplir la plaça de 
la Porxada, a Granollers, se-

guint la jornada Marató per 
la Democràcia convocada per  
l’ANC i Òmnium en defensa 

de l’1-O aquest diumenge al 
migdia. Arreu de la comarca, 
milers de persones també 

es van concentrar, a carrers 
i places de Sant Celoni, la 
Garriga, Parets o Mollet.
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L’exsecretari 
d’Economia Jové, 
en llibertat  
amb càrrecs 

Covalco  
vol obrir 100 
botigues abans 
no acabi 2017

(Pàgina 20)

La Selecció 
torna a sonar 
gràcies  
a la Big Band

(Pàgina 25)

El suport a l’1-O continua ferm

El pilot granollerí Aleix 
Espargaró aconsegueix tan-
car la cursa del Gran Premi 
d’Aragó de Moto GP en una 
meritòria sisena posició i 
iguala el seu millor registre 
d’aquest any. El seu germà, 
Pol, arriba a meta en desena 
posició.

Aleix 
Espargaró, 
sisè al GP 
d’Aragó

El Fraikin BM 
Granollers perd 
a casa contra  
el Valladolid

(Pàgina 31)

(Pàgina 6 i editorial)

 (Pàgina 43)

 (Pàgina 9) Pilar dels Xics, coronat amb el lema “Democràcia”, a la plaça de la Porxada aquest diumenge al migdia

La llista d’on 
votar l’1-O a 
les poblacions 
que no 
cediran espais 
municipals

(Pàgines 4 i 5)

La multinacional aprova l’ampliació de la seva planta a la ciutat


