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Tàrrega convoca per als dies 27, 
28 i 29 de maig la quarta edi-
ció del seu Mercat del Vehicle 
d’Ocasió. Organitzada per la Re-
gidoria de Promoció Econòmica 
amb suport del sector de l’auto-
moció de Tàrrega, la cita man-
tindrà els 4.000 m2 d’exposició 
al Parc Esportiu. Així, durant tres 
jornades, la capital de l’Urgell es 
convertirà en una potent plata-

forma de venda d’automòbils. 
El públic tindrà a l’abast uns 300 
models de segona mà, quilòme-
tre 0 i seminous de les principals 
marques del sector, incloent 
vehicles de gamma alta. Tam-
bé s’habilitarà una zona outlet 
amb preus molt assequibles. Hi 
participaran una catorzena d’ex-
positors, procedents de Tàrrega, 
Balaguer, Lleida i Bellpuig.

Un total de 300 models al 4t 
Mercat de Vehicles d’Ocasió 
a la capital de l’Urgell

FOTO: aj. de Tàrrega / Presentació del cartell anunciador
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DIA: Dimarts, 24 de maig | HORA: 18 hores
LLOC: Ajuntament de Torrefarrera (Entrada gratuïta)

Cicle de conferències 2016

Germà Bel

Organitza:

Patrocina:

➜ La situació econòmica actual i 
les polítiques necessàries per 
una recuperació sostinguda

Catedràtic d’Economia  
de la Universitat de Barcelona 
i investigador ICREA-Acadèmia

Consum mitjà (l/100 km): 4,8. Emissions CO2 (g/km): 112.
Preu, finançament i equipament corresponents al model Toyota Auris gasolina 120T Active + Pack Senso. PVP recomanat: 15.750 €. IVA, transport, impost de matriculació, promoció, aportació del concessionari, 3 anys de garantia o 100.000 km (el que sigui abans), 
3 anys d'assistència en carretera i Pla PIVE 8 inclosos. Altres despeses de matriculació, pintura metal·litzada i equipament opcional no inclosos. Model visualitzat: Toyota Auris Hybrid Feel! Oferta vàlida fins al 31/5/2016 a la Península i les Balears. Promoció no 
acumulable amb altres ofertes ni descomptes. Estan exclosos d'aquesta promoció els vehicles per a flotes. Oferta de Toyota España SLU (Av. de Bruselas, 22. 28108 – Madrid) i la seva xarxa de concessionaris. Si vols més informació consulta el teu concessionari 
habitual o www.toyota.es
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Gasolina + Elèctric.
Uneix-te a la marca líder en tecnologia híbrida.

Prova ara la
Gamma Toyota Auris des de 15.750 €
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El Pavelló de Tàrrega fa 30 anys
L’Ajuntament de Tàrrega ha commemorat aquest cap de setmana 
el 30è aniversari de la construcció del Pavelló Municipal d’Esports, 
que amb els anys ha esdevingut emblemàtic./FOTO:  aj. de Tàrrega
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