
€

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 110kW (150CV) 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 30/11/2017 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.
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Pla contra  
el ‘top manta’ 
al mercat dels 
diumenges  
de Canovelles

Entitats de 
Parets justifiquen 
subvencions amb 
factures dubtoses    

L’Ajunta-
ment de 
Parets ha 
certificat 
subvencions 
directes a 
entitats del 
municipi 

amb factures que inclouen 
ous Kinder, caramels Men-
tos o caixes de condons. 
Rosa Martí, del partit NOPP 
a l’oposició (a la foto), ha 
denunciat aquests fets. L’al-
calde, Sergi Mingote, no ha 
volgut fer cap comentari. 

(Pàgina 6)

El CN Les Franqueses pren 
les millors sincronistes  
al CN Granollers

Georgina Vila, una nena de 
cinquè de Primària de la 
Garriga, fa punts de llibre 
amb pals de fusta i els ven 
a 1 euro. Els ha batejat com 
a Punts d’il·lusió i serveixen 

per recollir diners per a la 
Fundació Josep Carreras 
contra la Leucèmia. Georgi-
na volia posar el seu granet 
de sorra després que se li 
diagnostiqués la malaltia a 

una seva amiga més petita, 
l’Aina, de 7 anys. Aquesta 
setmana, tots els grups de 
l’escola Puiggraciós de la 
Garriga s’han implicat en 
la iniciativa i han començat 

a fabricar Punts d’il·lusió. 
Hores d’ara, en tenen més de 
1.300 i els han distribuït a 
34 punts de venda de la Gar-
riga, l’Ametlla, Granollers, 
Vic, Figueras i Puigcerdà.

(Pàgina 16) Els alumnes de cinquè B de l’escola Puiggraciós de la Garriga, amb els punts de llibre solidaris
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Els ‘punts d’il·lusió’ s’escampen

Josep M. Mas fitxa cinc nedadores d’elit al club del qual va perdre les eleccions

(Pàgines 2 i 3, i editorial)

(Pàgines 40 i 41)

Un indicador de 
contaminació 
es dispara cinc 
cops en set dies 
a Granollers

(Pàgina 12)

(Pàgines 34 i 35)

Els papers de 
la Unió Liberal 
de Granollers 
Anna Maria Duran, en nom 
del seu pare Esteve, dona 
a l’Arxiu de Granollers 
milers de documents de la 
Unió Liberal, emblemàtica 
associació progressista 
nascuda al segle XIX i 
estroncada pel franquisme.


