
€

Gamma Discovery Sport: consum combinat 4,7-5,3 l/100 km, emissions de CO2 123-139 g/km.
*P.V.P. del Discovery Sport eD4 dièsel 150 CV 4x2 Pure manual des de 29.900 € (IVA o IGIC, transport, descompte promocional i impost de 
matriculació, IEDMT, inclosos). IEDMT calculat al tipus general. No obstant això, el tipus aplicable a l’IEDMT pot variar en funció de la comunitat 
autònoma de residència. Preu promocional exclusiu per a unitats finançades amb FCA Capital España, EFC, SAU segons condicions contractuals, 
amb un import mínim a finançar de 20.000 €, a un termini mínim de 37 mesos i una permanència mínima de 24 mesos. Oferta vàlida per vehicles 
matriculats fins al 31/03/17 a península i territori insular. El model mostrat pot no coincidir amb el que està d’oferta. Per a més informació: 
landrover.es o línia Land Rover 902 440 550.
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(Pàgina 14)

Damaris Gelabert
Cantautora i pedagoga musical

Un motorista 
de 55 anys de 
Canovelles mor a 
la ronda Nord

(Pàgina 9)

Les pluges 
de divendres 
multipliquen 
per 150 el cabal 
del riu Congost

(Pàgina 8)

El BM 
Granollers 
s’allunya del 
somni europeu

(Pàgina 22)

L’escorxador de 
Montseny ja pot 
rebre 100 porcs 
senglars diaris

Revifa la construcció amb 
promocions per a 300 
habitatges a Granollers

L’habitatge de nova construc-
ció apunta cap a una inflexió. 
Després d’uns anys de clara 
atonia, Granollers torna a tra-

mitar llicències per a habitat-
ges de nova construcció. En 
diferents graus de tramitació, 
almenys quatre promocions 

comencen a veure la llum. 
Si es construïssin tots els 
que hi ha previstos als plans 
urbanístics, sumarien 300 

habitatges. La nova realitat 
del sector quedarà reflectida 
en un nou Pla d’Habitatge, en 
fase d’elaboració.
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Almenys quatre grans obres a punt

(Pàgina 5) 
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(Pàgines 2 i 3) Adequació del solar on s’han de fer un màxim de 171 pisos al passeig de la Muntanya de Granollers

El nou centre de recepció de 
caça del poble de Montseny, 
situat a les actuals dependèn-
cies de l’escorxador munici-
pal, està preparat per rebre 
uns 100 porcs senglars al dia. 
El nou equipament podria 
passar dels prop de 800 sen-
glars que fins ara recollia per 
temporada als 2.000, tenint 
en compte que estarà opera-
tiu en dies de cacera. 


