
€

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 a vehicles matriculats fins al 30/06/17 a península i territori insular. **Oferta vàlida només per a unitats en estoc fins al 30/06/17. 3 anys de 
garantia sense límit de quilòmetres. 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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La Diputació de Barcelona 
gestionarà de forma directa 
i, per tant, sense cap empresa 

concessionària, l’Espai Natu-
ral de Sant Miquel del Fai, 
entre Bigues i Riells i Sant 

Quirze Safaja. Ho va anunci-
ar el diputat de Presidència, 
Jaume Ciurana, durant la 

presentació del projecte 
d’actuació a l’espai, que té un 
total de 70 hectàrees.

L’any 2026, a la 
comarca hi haurà 
10.000 alumnes 
menys d’Infantil 
i Primària

(Pàgina 5)

Un espai de referència de 70 hectàrees
L’església troglodítica, excavada tota sota la roca de la cinglera, a la visita que s’hi va fer divendres

Dimecres, 
eleccions al 
Club Natació 
Granollers

(Pàgina 25)

L’espai de Sant Miquel 
del Fai es portarà amb 
gestió pública directa

Cardedeu 
identifica     
423 pisos      
que són buits

(Pàgina 7)

La campanya de les elecci-
ons a la presidència i junta 
directiva del Club Natació 
Granollers és en plena recta 
final. Els electors hauran de 
triar entre els tres candidats: 
Josep M. Mas, Josep Lluís 
Yeste i Eduard Escandell. 
Dimecres seran els comicis 
i es podrà votar des de les 
8 del matí fins a les 8 del 
vespre.

Calier inverteix 
tres milions a 
les Franqueses 
per modernitzar 
els laboratoris

(Pàgina 14)
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Un soci del CNG, amb els fulletons de les tres candidatures, aquest diumenge

(Pàgines 2, 3 i 4)

Mimesotas 
actuen com a 
teloners de Kris 
Kristofferson a 
Barcelona

(Pàgina 17)


