
Concessionari Oficial Land Rover
solmobil.landrover.es

DISCOVERY SPORT.

Gamma Discovery Sport: consum combinat 4,7-5,3 l/100 km, emissions de CO2 123-139 g/km.
*Quota corresponent Discovery Sport eD4 diésel 110kW (150 CV) 4x2 Pure Tech Edition 18MY amb 3 anys d’assegurança Auto. P.V.P. recomanat del 
vehicle - 31.809,00 € (Inclou IVA, Transport, Impost de Matriculació calculat al tipus general, descomptes de concessionaris i fabricant, despeses de 
matriculació no inclosos) més 1.795,14 € corresponent a la prima de l’assegurança a tot risc amb franquícia de 300 € durant 3 anys, per a clients de 
més de 35 anys, amb Mapfre España Compañía de Seguros i feta amb la mediació de la Correduría de Seguros i Reaseguros MARSH, S.A. inscrita 
en el Registre de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones amb núm. J-0096 (Correduría de Seguros) i RJ-0010 (Correduría de 
Reaseguros). Assegurança opcional. Preu i prima promocionats en exclusiva 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. 
Import total del crèdit - 23.298,64 €. TIN 6,95 %. Comissió d’obertura (2,95 %) - 687,31 € al comptat. Preu total a terminis - 38.932,81 €. Import total 
degut - 28.627,31 €. Oferta vàlida fins al 31/12/2017 a la Península i a les Balears. El vehicle mostrat pot no coincidir amb l’ofert. Més informació a 
la Línia Land Rover 902 440 550.

PER 220 €/MES * - TAE 8,42 %
EN 36 QUOTES, ENTRADA 10.305,50 €, ÚLTIMA QUOTA 20.020 €.

GRANOLLERS
Pallars, 1
(cantonada Ctra. Granollers El
Masnou km.15)
Tel. 93 861 48 99

ST. QUIRZE DEL VALLÈS
R. Carrasco i Formiguera, 22
(Quadis Autocentre Vallès)
Tel. 93 720 61 60

Ctra. Masnou - Granollers, Km 15,2

WWW.SANTIENRIQUE.COM

SANTI ENRIQUE

93 860 18 53

648 678 819
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Preu de referència d’EL 9 NOU 1 euro
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Granollers aprova  
el projecte per unir els 
carrers Roger de Flor  
i Pompeu Fabra

Detecten el bacteri  
de la legionel·la en una 
màquina escombradora 
a Cardedeu

Un estudi demostra 
l’existència d’un llac, 
ara desaparegut,  
a la Garriga

(Pàgina 9) (Pàgina 10) (Pàgina 12)

Pla per millorar 
la fibra òptica 
a la Garriga, 
Cànoves  
i els Vilamajors

(Pàgina 3)

(Pàgina 4)

Unes 850 
persones 
caminen  
per la llibertat  
de Jordi Turull
(Pàgina 17)

El kenyà  
Silas Nwetich 
guanya el Cros 
de Granollers

(Pàgina 24)

L’Hotel Xurín tanca 
i es convertirà 
en una residència

(Pàgina 8)

El restaurant del mític establiment de Cardedeu es traslladarà a l’antic Mosaic 

(Pàgina 5) En Mau, el gegantó de Sant Celoni, i els seus portadors van sortir cap a França aquest dissabte
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Les assemblees locals de 
l’ANC del Vallès Oriental 
han llogat una trentena 
d’autocars i han noliejat 
un vol xàrter de 200 places 
per desplaçar-se fins a la 
capital belga i participar en 
la manifestació convocada 
dijous per mostrar el suport 
al president Puigdemont, els 
consellers que l’acompanyen 
i els presos polítics. La Gar-
riga, amb cinc autocars, és el 
municipi que més vehicles 
omple. En paral·lel, en Mau, 
el gegantó de Sant Celoni, i 
els seus portadors (a la foto) 
arribaran caminant fins a 
la frontera francesa i d’allà 
viatjaran fins a Brussel·les 
amb furgoneta.

Uns 2.000 
vallesans, 
camí de 
Brussel·les

Les jugadores d’hoquei del 
Bigues i Riells escriuen un 
capítol històric del club 
classificant-se pels quarts de 
final de l’Eurolliga femenina.

L’hoquei 
del Bigues 
triomfa  
a Europa

(Pàgina 25)

La sinistralitat 
laboral al Vallès 
creix el 4,5% 
els nou primers 
mesos de l’any

La propera edició 
d’EL 9 NOU, dijous

 


