
€

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 31/07/17 a península i territori insular. **Oferta vàlida només per a unitats en estoc fins al 31/07/17. 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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(Pàgina 5)

Els Mossos fan 
controls contra 
les imprudències 
en carreteres del 
Montseny

(Pàgina 7)

Missa de comiat per a les Carmelites

Roger Pallarès serà 
la veu de Granollers 
a la conferència per 
la pau d’Hiroshima

(Pàgina 6)

El parc de 
Granollers guanya 
vuit bombers de la 
nova promoció per a 
la campanya d’estiu

(Pàgina 12)

El Xiprer celebra 
els 20 anys 
durant la seva 
festa major

(Pàgina 8)

El CN Granollers, 
campió estatal aleví 
de sincronitzada en 
combo i equips

(Pàgina 25)

El bisbe de Terrassa, Josep 
Àngel Saiz Meneses, va 
presidir la missa de comiat 
de la comunitat de monges 
Carmelites Descalces de la 
Torreta, a la Roca. Més de 
200 persones van participar 
en la cerimònia, i van fer 
petita l’església del monestir 
que ha acollit la comunitat 
els últims 40 anys. Les cinc 
monges que hi havia fins 
ara (amb edats entre 47 i 
97 anys) marxaran a final 
d’aquest mes a un monestir 
valencià, donada la falta de 
vocacions.

Jordi Turull entra 
al govern en la 
recta final cap al 
referèndum (Pàgines 2 i 3) 

Jordi Turull (Parets, 1966) 
serà una peça clau del govern  
en la recta final que ha de 

portar al referèndum de l’1 
d’octubre. Divendres, el presi-
dent Carles Puigdemont el va 

nomenar conseller de Presi-
dència en substitució de Neus 
Munté. També serà portaveu 

del govern. Amb una dilatada 
experiència, és el cinquè valle-
sà en un executiu català.

Carles Puigdemont saluda Jordi Turull després de prendre possessió, en presència de Meritxell Borràs i Oriol Junqueras
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Conseller de Presidència i portaveu
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La germana Rosa Vives tanca la porta de la clausura del monestir, després de la missa


