
Montblanc presenta la programació nadalenca amb actes adreçats  
especialment als més petits, del 16 de desembre al 7 de gener

Pàgines 10-11

L’Ajuntament de Montblanc
torna a modificar el pressupost

És la novena  
modificació de  

pressupost que s’aprova en 
sessió plenària aquest 2017

És la major  
modificació de  

crèdit de l’any, amb  
uns 600.000 euros

La modificació  
s’aprovava amb  

8 vots a favor, 3 vots en 
contra i 2 abstencions

Pàgines 2-3

Any: XXVI
núm. 1323

07
deseMbre

El Mercat de 
Nadal enceta 
les festes a  
Santa Coloma
Pàgina 32

Demà sarral viu una 
nova edició de la Fira
Pàgines 30-31

el novembre tanca 
amb 874 aturats a la 
Conca de Barberà
Pàgines 12-13

s’inicia la campanya 
electoral amb  
concentracions pels 
presos polítics i el 
viatge a Brussel.les
Pàgines 8-9 i 19
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1,75€ Baixa
Se    arra

Baixa Se    arra

Hyundai i30 Link Edition
Hyundai i30 cw Link Edition

Connecta’t al
Hyundai i30 Link Edition.

€/mes150
Hyundai i30 Link Edition 5p.

1 quota de 148,68€
58 quotes de 150€
Entrada 4.396,68€
Última quota 6.352,94€

Amb navegador i wifi gratis. 
Gaudeix de l’última tecnologia en connectivitat. El seu navegador 
d’última generació et conduirà sense problema allà on tu vulguis.I si 
el que vols és navegar per la xarxa, fes-ho, tens wifi! Què més vols? 
Seguretat? Condueixes la millor seguretat activa de la seva categoria.

PVP recomanat per a HYUNDAI i30 TGDI 1.0 120CV (88,3kW) LINK EDITION. 60 MESOS. Tipus deutor 5,95% TAE 7,10% preu al comptat 16.775,00€. Incl. IVA, transport, imp. matriculació, descompte 
promocional, aportació del concessionari, oferta de manteniment i Pla Canvia a Hyundai aplicable si s’entrega un vehicle usat a canvi, amb almenys 6 mesos de titularitat del client previs a la data de compra. 
Oferta per a clients particulars que financin amb Cinking Solución Flexible. Entrada 4.396,68 €. Termini 60 mesos, 1 quota de 148,68 €, 58 quotes de 150,00 €, i 1 quota de 6.352,94 €. Tipus deutor fix 5,95%, TAE 
7,10% (la TAE, així com la primera quota podran variar lleugerament en funció del dia de firma del contracte i la data de pagament. Comissió d’obertura 371,35 €, import total del crèdit 12.378,32 €, cost total 
del crèdit 3.194,65 €, import total degut 15.572,97 €. Preu total a terminis 19.969,65 €. Dia de contractació 09/09/2017 primer pagament 05/10/2017. Oferta vàlida fins al 31/12/2017. Finançament subjecte a 
estudi i aprovació per part de Santander Consumer, EFC, SA. Per al funcionament  correcte del sistema wifi cal activar-lo i acceptar-ne les condicions de servei. Servei prestat per Orange. Hyundai 
proporcionarà un mòdem i una targeta SIM Orange prepagada amb 2 Gb/mes durant 12 mesos. Promoció vàlida fins al 15/12/2017 o acabament d’existències (5.000 unitats). Model de les imatges: i30 Link 
Edition/i30 CW Link Edition. Manteniment vinculat al finançament del vehicle. La garantia comercial de 5 anys sense límit de quilometratge oferta per Hyundai Motor España SLU als seus clients finals només 
s’aplica als vehicles Hyundai venuts originalment per la xarxa oficial de Hyundai, segons els termes i condicions del passaport del servei. Consulteu les condicions de l’oferta, manteniment, condicions 
wifi i garantia a la xarxa de concessionaris Hyundai o a www.hyundai.es.

Nou Hyundai i30 Link Edition: Emissions CO  (g/km): 112. Consum mixt (l/100 km): 4,9.
Nou Hyundai i30 CW Link Edition: Emissions CO  (g/km): 115. Consum mixt (l/100 km): 4,9.


