
JAGUAR F-PACE
BEST LIMITED EDITION

PER 350 €/MES* TAE 8,44% EN 36 
QUOTES, ENTRADA 14.872,91 €, 
ÚLTIMA QUOTA 28.179,90 €.

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

*Quota corresponent al Jaguar F-PACE 2.0 D 132kW (180CV) AWD Prestige Auto 18MY Best Limited Edition. PVP 
recomanat, 48.975 €. Inclou IVA, transport, impost de matriculació (IEMT) calculat al tipus general, descomptes dels 
concessionaris i del fabricant. Despeses de matriculació no incloses. Preu promocionat en exclusiva per a 300 

€
€, TIN, 6,95 %. Comissió d’obertura (2,95 %), 1.006,01 € al comptat. 

Preu total a terminis, 56.658,82 €. Import total degut, 41.785,91 €

Tel: 93 720 61 60

solmobil.jaguar.es

ET DONEM 
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Divendres, 17 de novembre de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 2,5 euros 

Preu de referència d’EL 9 NOU 1 euro
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Granollers convenç  
26 propietaris perquè 
dediquin els seus pisos 
buits a lloguer social

Una nena de la Garriga fa 
punts de llibre per lluitar 
contra la leucèmia  
d’una altra nena de 7 anys

La Guàrdia Civil frustra 
l’assalt violent d’una 
banda de lladres a una 
casa de les Franqueses

(Pàgines 2 i 3) (Pàgina 5) (Pàgina 22)

Canovelles 
consolida el 
festival Art Mov 
amb més de 30 
artistes vallesans 

(Pàgina 30)

La britànica 
Zoeftig aporta 
11 milions de 
facturació al 
grup Figueras

(Pàgina 27)

Mossèn Josep 
Cardús, Medalla 
d’Honor de  
les Franqueses

Victòria d’infart 
del Fraikin 
Granollers  
a Puente Genil  

Meritòria 
victòria del 
Fraikin BM 
Granollers 
a la pista 
de l’Ángel 
Ximénez 
(29-30). El 

porter granollerí César Bom-
bom Almeida (a la foto) va 
evitar l’empat de l’últim xut 
del club de Puente Genil en 
un altre partit d’infart de la 
Lliga Asobal. 

(Pàgina 40)

El 155 passa factura als 
pactes del PSC al Vallès

(Pàgina 15)

Tres mesos després del 
previst, Renfe ha posat en 
marxa els nous ascensors de 

Granollers-Centre aquesta 
setmana. Punt final, doncs, 
a les barreres arquitectò-

niques d’una estació que 
fan servir 10.000 persones 
cada dia i, sobretot, punt 

final també al més d’un any 
d’obres que han ocasionat 
molèsties i mobilitzacions. 

(Pàgina 6) Els reivindicats ascensors de l’estació de Granollers-Centre, aquest dijous a la tarda
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Els ascensors funcionen per fi

PDeCAT i ERC trenquen acords de govern a Sant Pere, Montmeló i, ara, Parets

(Pàgina 12 i editorial)


