
€

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 150 CV 4x2 Pure Tech Edition limitada manual des de 30.300 € (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 31/10/2017 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. Donde se indique el titular con la caja automática gratis, AÑADIR, 
**Oferta vàlida només per a unitats en estoc fins al 31/10/2017.
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Divendres, 6 d’octubre de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 2,5 euros

Preu de referència d’EL 9 NOU 1 euro
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Clam contra la repressió
Mobilitzacions sense precedents 
al Vallès contra la violència 
policial i a favor de les urnes

Josep Mayoral: “Més d’hora  
que tard, es farà el referèndum 
legal i acordat”

     (Pàgines 2 a 21, editorial i pòster central) La Porxada va viure la manifestació més multitudinària de la història dimarts al vespre

Discreció i informacions 
parcials van ser claus per a 
l’èxit del referèndum de l’1-O
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Llevant Teatre, 
hereu de Teatre 
de Ponent, 
aixeca el teló  
a Granollers

(Pàgines 42 i 43)

Mor Lluís 
Bertrans,  
excap de la colla 
dels Blaus  
de Granollers

(Pàgines 53)


