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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 100 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 
fins al 31/08/2017 o fins a finalització d’unitats (100) 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. **Oferta vàlida només per a unitats en estoc fins al 31/08/2017.
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Un estudi encarregat per 
l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt xifra en més de mig 

centenar les espècies d’aus 
que es poden trobar a la bassa 
de Can Dunyó. És la primera 

anàlisi de la biodiversitat 
d’aus feta en aquest espai 
natural creat l’any 2012 per 

contenir les aigües de pluja 
del sector urbanístic on hi ha 
implantada l’empresa Mango.

Una altra fuita de 
clor afecta una 
vintena d’usuaris 
de la piscina de 
Santa Agnès

Les aus colonitzen Can Dunyó

Vuit detinguts per 
falsificar en un 
taller a Granollers, 
roba que es venia al 
“top manta”

(Pàgina 14)

Un esplai de 
Mollet, desallotjat 
durant unes 
colònies per 
l’incendi d’Artés

(Pàgina 18)
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Només quatre de cada deu 
ajuntaments mantenen la 
bandera espanyola al balcó

(Pàgina 5)

(Pàgina 7) (Pàgines 2 a 4) Josep Maria Larroya i Lluís Gascon en el punt d’observació de la bassa de Can Dunyó, a Lliçà d’Amunt 

Un veí de la 
Garriga mor a 
una platja de 
Cubelles

(Pàgina 19)

Catar tanca 
i deixa 30 
treballadors sense 
feina a Mollet

(Pàgina 24)

Les entitats sobiranistes ja fan preparatius per a la mobilització de la Diada, d’aquí a un mes

(Pàgina 15)

Mor als 69 anys 
Martí Fabré, 
president de 
la Fundació 
Sanitària Mollet


