
L’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi fa la 
presentació de l’espectacular i esperat nou drac ACTUALITAT. Pàgines 2-3

El jurat declara
Jaume Solsona culpable

El jurat popular va  
emetre el seu veredicte, 

que considera Solsona  
culpable d’homicidi

Ara haurà de ser la 
jutgessa del cas qui 

dictamini la sentència de 
forma oficial

Per al jurat no hi va 
haver traïdoria, i tant 

fiscal com acusació particular  
demanen 15 anys de presó

Pàgina 5
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ACTUALITAT. PàginA 15

El Museu del  
Pessebre de  
Catalunya  
s’inaugurarà a 
finals d’any

Xavi nuez sorprèn 
amb el seu nou disc 
Pàgines 10-11
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la Do Conca de 
Barberà serà present 
per primer cop a la 
ProWein Pàgina 6

ANYS

GARANTÍA
SENSE LÍMIT
DE QUILÒMETRES

*

FINS A 5.000€ DE DESCOMPTE  NOMÉS AQUEST MES
EDICIÓ ESPECIAL 25 ANIVERSARI

A Hyundai ja hem fet 25 anys al teu costat. I en aquest temps al teu costat, ens hem convertit 
en un dels 5 primers fabricants del món, la 3a Marca més fiable i 3 vegades el  Millor Cotxe de 
l’Any a Espanya.Per això, i abans que el nostre aniversari s’ acabi, ho celebrem llançant l’Edició 
25 Aniversari; una edició especial amb un equipament únic i fins a 5.000€ de descompte. 
Apropa’t durant aquest mes al teu concessionari i celebra-ho amb nosaltres.

Descompte màxim aplicable al Hyundai i20 1.1 CRDI 75CV (55,2kW) 25 Aniversari. Inclou descompte promocional, aportació de concessionari i descompte Renova 
el teu Hyundai aplicable al lliurament d’un vehicle Hyundai en la compra del nou. Oferta vàlida fins al 31/03/2017. 3a marca més fiable segons JD POWER 2016. *La 
garantia comercial de 5 anys sense límit de quilometratge oferta per Hyundai Motor España S.L.U als seus clients finals és només aplicable als vehicles Hyundai 
venuts originalment per la xarxa oficial de Hyundai, segons els termes i les condicions del passaport del servei. Models visualitzats: Tucson 25 Aniversari, ix20 25 
Aniversari, i20 25 Aniversari. Consulta les condicions de la garantia i oferta a la xarxa de concessionaris Hyundai o a www.hyundai.es.

Gamma Hyundai Tucson: emissions CO2 (g/km): 119-147. Consum mixt (l/100km): 4,6–6,3. Gamma 
Hyundai Nouix20: emissions CO2 (g/km):110-130.Consum mixt (l/100km): 4,2-5,6. Gamma Nou Hyundai 
i20: emissions CO2 (g/km): 97-102. Consum mixt (l/100km): 3,7-4,8.

LIQUIDACIÓ TOTAL 
a Rocamora 
mobles, 

per canvi a noves 
instal·lacions!!

tot al 
40% 

i més 

N-240, Km 15, 
43144 Vallmoll, Tarragona

Telèfon: 977 63 75 49
www.rocamoramobles.com


