
Concessionari Oficial Land Rover
solmobil.landrover.es

RANGE ROVER EVOQUE SE

DEVORA LA CIUTAT

GRANOLLERS
Ctra. Granollers a El Masnou km.15
Tel. 93 861 48 99

Gamma Range Rover Evoque: consum combinat 4,2-8,2 l/100 km, emissions de CO2 109-185 g/km.
*Quota corresponent Range Rover Evoque 2.0 D 110kW (150 CV) SE Auto amb 3 anys d’assegurança Auto. P.V.P. recomanat del vehicle - 39.324,50 €
(inclou IVA, transport, Impost de Matriculació calculat al tipus general, descomptes de concessionaris i fabricant; despeses de matriculació no inclosos).
Més 2.026,70 € 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 Registrede 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 nançades amb FCA CAPITAL ESPAÑA, EFC, SAU segons condicions contractuals, amb un import mínim
a nançar de 20.000 €, a un termini mínim de 37 mesos i una permanència mínima de 24 mesos. Import total del crèdit - 29.183,71 €. TIN 6,95 %.
Comissió d’obertura (2,95 %) - 860,92 € al comptat. Preu total a terminis - 48.011,61 €. Import total degut - 35.844,12 €. Oferta vàlida ns al 31/08/2018
a la Península i a les Balears. El vehicle mostrat pot no coincidir amb l’ofert. Més informació a la Línia Land Rover 902 440550.

PER 279 €/MES* - TAE 8,42 %
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VIATGES
Islàndia, la terra del foc i el 
gel: guèisers i aigües termals 
conviuen amb el glaç i el fred

FONTS
La llegenda de l’aigua de la 
Font Gran de Taradell i el mal 
de pedres

ECONOMIA
Un informe revela algunes 
de les pràctiques de les 
empreses per eludir impostos

Divendres, 31 d’agost de 2018
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LA MIGRACIÓ
DE LES CIGONYES

Un viatge d’anada i tornada

‘El 9 Magazín’

(Pàgina 22)

Mor Josep 
Camp, el 
darrer 
president de 
Sabons Camp
(Pàgina 24)

Imatges inèdites 
de l’exili 
de Xammar 
a Prada

Un pederasta buscat a 
Holanda des de fa 20 
anys vivia als boscos de 
Castellterçol

El KH-7 Granollers 
guanya el trofeu de la 
ciutat amb claredat 
davant el Volendam 

Una dona de 
Vallromanes recull 
diners per atendre un 
gos atropellat al carrer

  (Pàgina 6)  (Pàgina 5)   (Pàgina 41)

Troben cinc nius de vespa 
asiàtica en urbanitzacions 
de Bigues i Riells
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Cardedeu confirma la presència d’un altre rusc després que una veïna patís una picada

(Pàgina 4)

Granollers bull amb la festa major
Els carrers de Granollers s’han conver-
tit, des de dissabte passat, en formi-
guers blaus i blancs. La batalla entre 

les dues colles torna a ser l’ADN d’una 
festa major amb una enorme participa-
ció en la gran majoria d’actes. El còmic, 

actor i presentador granollerí Dani 
Mateo va ser l’encarregat de fer el pre-
gó en una Porxada plena, aquest dijous.

(Pàgines 30 a 38) Els quatre gegants de la ciutat, duant el Ball de Giravoltes, aquest dijous a la Porxada

Els petits cellers vallesans 
es preparen per iniciar una 
verema que donarà una 
collita de bona qualitat i 
més abundant, gràcies a 
una climatologia favorable. 
El sector manté el ritme de 
creixement i es proposa aug-
mentar les exportacions.

Verema de 
més qualitat 
i més 
abundant
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(Pàgines 2 i 3 i editorial) Pep Pou, del celler Oriol Artigues, en una vinya de Cardedeu 
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