
€

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 30/09/2017 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 30/09/2017.
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Divendres, 1 de setembre de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 2,5 euros
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El pregó que la Colla dels 
Blancs va encarregar a l’en-
titat Granollers Vol Acollir 

va donar continuïtat aquest 
dijous a la festa major que 
Granollers viu des del cap 

de setmana. Blancs i Blaus 
competeixen un any més 
per mostrar quina és la colla 

més festiva i han omplert els 
carrers de novetats que han 
portat molta participació.

Els pous 
de Gallecs 
s’assequen per 
segon any a causa 
de la sequera

Renfe obre el pas 
inferior de l’Estació 
de Granollers 
Centre, encara 
sense els ascensors

(Pàgina 5)

La Garriga 
recupera 
l’aigua a alta 
temperatura   
al Pou Calent

(Pàgina 10)

La construcció de la 
nova Policlínica surt a 
concurs per 15,3 milions

(Pàgina 3)

(Pàgina 4)

El Fraikin BM 
Granollers perd 
en el seu torneig 
a les portes de 
l’inici de la lliga

(Pàgina 49)

Aquest dilluns 
torna l’edició 
d’EL 9 NOU

 

La Generalitat preveu que les obres, que duraran 22 mesos, comencin a principi de 2018

(Pàgina 9)

Caldes avança 
els tràmits per 
instal·lar 11 
parquímetres a 
la zona blava

(Pàgines 29 a 48) Assistents al pregó d’aquest dijous mostren el mocador de la seva colla

Granollers reviu la festa en blanc i blau
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