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Baixa 12
Se arra
gener 2018
Any: XXVII
Núm. 1328

El judici per al presumpte gihadista Jacob O., d’origen
montblanquí, serà el 22 de gener a l’Audiència Nacional

Baixa Se arra

Canvis en el cartipàs

Santa Coloma
celebra aquest
dissabte la festa
de Sant Antoni

municipal de Montblanc
Amb el canvi, Oriol
Pallissó i Marta
Civit esdevenen nous
tinents d’alcalde

Els nous tinents
arriben en
substitució d’Ariadna
Ferrer i Joan Casellas

Per motius laborals,
Oriol Pallissó deixa
algunes competències que
passen a mans de Jordi Albalat

ACTUALITAT. PàginA 5

Pàgina 30

L’Oficina Comarcal de
Turisme ha registrat
les seves millors dades
turístiques Pàgines 2-3
A punt l’elecció del
Sant Jordi i la Princesa
de la Setmana
Medieval 2018 Pàgina 8
Una baralla provoca
un tall de trànsit a
Montblanc Pàgina 5

9

T. 977 613 161

AUGUSTA CAR - HYUNDAI VALLS
P.I. Pla Santa Maria S/n 43800 Valls

781334

567896

Pàgines

10-11

El CF Montblanc torna
de vacances golejant
l’Alcover per 5-1
Pàgines 42

Marcar la diferència és atrevir-te a ser tu mateix i a decidir el teu propi camí.
Perquè tu defineixes el teu estil i això et fa únic. Com el Nou Hyundai KONA.
El seu elegant disseny i el seu sorprenent dinamisme combinen a la perfecció amb el teu dia a dia.
Perquè el Nou Hyundai KONA ha estat inspirat en tu.
Ara només et falta conduir-lo.

Nou Hyundai KONA des de 13.990€.

Gamma Hyundai KONA: Emissions CO (g/km): 117-153. Consum mixt (l/100km): 5,2-6,7.
PVP recomanat a la Península i les Balears per a KONA 1.0 TGDI 120CV (88,3kW) 4X2 ESSENCE (13.990€). Incl. IVA, transport, imp. matriculació, descompte promocional, aportació de concessionari, oferta de manteniment i pla
Canvia a Hyundai aplicable per l’entrega d’un vehicle usat de titularitat del comprador durant almenys els 6 mesos previs a la data de compra d’un vehicle nou Hyundai. Oferta aplicable per a clients particulars que financin amb el
produCinking Solución Flexible a través de Santander Consumer EFC S.A un import mínim de 12.000€ a un termini mínim de 36 mesos i una permanència mínima de 36 mesos. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat
financera. Oferta vàlida fins al 31/01/2018. Model de les imatges: KONA Style. Manteniment vinculat al finançament del vehicle. La garantia comercial de 5 anys sense límit de quilometratge ofert per Hyundai Motor España S.L.U. als seus
clients finals és tan sols aplicable als vehicles Hvenuts originalment per la xarxa oficial de Hyundai, segons els termes i condicions del passaport de servei. Consulteu les condicions d’oferta, manteniment i garantia a la xarxa de
concessionaris Hyundai o a www.hyundai.es. Apple CarPlay™ és una marca registrada d’Apple Inc., Android Auto™ és una marca registrada de Google Inc.

