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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 110 kW (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 31/05/17 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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Divendres, 19 de maig de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 2,50 euros 

Preu de referència d’EL 9 NOU 1 euro
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Els Agents Rurals tenen 
activada aquests dies la cam-
panya de vigilància de les 

zones on s’acumulen grans 
quantitats de borrissol de 
pollancre i que, en la majoria 

de casos, tenen continuïtat 
en masses forestals. En con-
cret, es vigilen 17 punts de la 

comarca. En el moment que 
hi ha molta acumulació, es 
remulla el terreny.

Una fundació 
aportarà pisos 
a Granollers 
per a lloguer 
social

(Pàgina 5)

Monogràfic de 
24 pàgines de 
la Fira i Festes 
de l’Ascensió        
de Granollers

(Pàgines centrals)
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Contra el risc del borrissol dels pollancres

(Pàgina 21) Agents Rurals ruixant zones de pollancres per evitar riscos a la zona de Gallecs

El Vallesà de 
l’Any 2016, 
avui divendres a 
Vallromanes

(Pàgina 9)

El Ball de Gitanes 
de Montmeló 
estreny vincles 
amb un grup basc 
de Getxo

(Pàgines 42 i 43)

El programa de moment començarà amb 10 persones que ara fan ‘top manta’

Mesures policials i un pla 
formatiu per apartar els manters 
del mercat de Canovelles

(Pàgina 3)

Diari oficial
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