
JAGUAR XE
PER 200 €/MES* TAE 8,43 % 
EN 36 QUOTES,
ENTRADA 8.446,89 €, 
ÚLTIMA QUOTA 17.150,58 €.

Ctra. Granollers a El Masnou Km. 15 (Granollers). Tel: 93 861 48 99.
solmobil.jaguar.es

Gamma Jaguar XE: consum combinat 3,8-8,1 l/100 km, emissions de CO2 99-194 g/km.
*Quota corresponent Jaguar XE 2.0 Pure manual 132 kW (180 CV) RWD. PVP recomanat - 28.780,00 €.
Inclou IVA, Transport, Impost de Matriculació (IEMT) calculat al tipus general, descomptes de concession-
aris i fabricant. Despeses de matriculació no incloses. Preu promocionat en exclusiva per a unitats 

€
€. TIN 6,95 %. Comissió d’obertura (2,95 %) - 599,83 € al comptat. Preu total a terminis 

- 33.397,30 €. Import total degut - 24.950,41 €.

Lorem ipsum

Marques exclusives 
i també de gamma 

mitjana.

Comprem diamants 
de totes les talles, 
formes i pureses.

COMPREM OR, RELLOTGES,
DIAMANTS I PLATA

MÉS
Li donem

Peces antigues, 
noves o

trencades.

Demani pressupost 
per la seva joia 

sense compromís.
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Granollers C. Santa Elisabet, 19 - Tel. 93 879 25 87

648 678 819
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ORIENTALEL 9  NOU
Divendres, 15 de desembre de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 3 euros 

Preu de referència d’EL 9 NOU 1,70 euros
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Les Franqueses  
tanca l’acord de lloguer 
de la zona esportiva  
i el casal de Llerona

Ensurt molt greu  
d’un operari per la 
picada verinosa d’una 
vespa asiàtica a Gualba

Dos anys de presó per 
a la jove de Granollers 
acusada de col·laborar 
amb Estat Islàmic

(Pàgina 8) (Pàgines 9 i 27) (Pàgina 19)

Atrapades als 
nous ascensors 
de l’estació de 
Granollers-Centre

(Pàgina 18)

Sílvia Pineda, 
campiona  
del món júnior 
de culturisme

(Pàgina 76)

La nova Policlínica 
de Granollers 
costarà 11,6 milions

(Pàgina 5)

L’empresa que s’ha adjudicat l’obra ha reduït un 23% l’import previst inicialment

(Pàgines 2 i 3) Montserrat Navío, de Granollers, segueix amb èxit un tractament contra la immunodeficiència
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“Ara porto una vida super-
normal, però vaig haver de 
començar de zero”. Ho expli-
ca Montserrat Navío, de 45 
anys, veïna de Granollers, 
que pateix una immunodefi-
ciència comuna variable, una 
malaltia que la fa vulnerable 
a les infeccions i que li van 
diagnosticar el 2015, després 
de dues setmanes a l’UCI 
de l’Hospital de Granollers. 
Els tres hospitals del Vallès 
Oriental atenen més de 600 
casos d’infeccions greus cada 
any. Les dades s’han donat a 
conèixer coincidint amb la 
celebració de La Marató de 
TV3, que busca donacions 
per a la recerca en aquestes 
malalties.

“Vaig 
haver de 
començar 
de zero”

(Quadern central)

Raül Romeva,  
a Granollers: “Va 
de guanyar-ho tot  
o perdre-ho tot”   

Els conse-
llers Raül 
Romeva i 
Carles Mun-
dó; la pre-
sidenta del 
Parlament, 
Carme For-
cadell, i el 

candidat granollerí Chakir 
el Homrani omplen de gom 
a gom la sala gran del Teatre 
Auditori en l’acte central 
d’ERC al Vallès Oriental.

(Pàgina 23)


