
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 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 - 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 fins al 30/09/2018
a la Península i a les Balears. El vehicle mostrat pot no coincidir amb l’oferta. Més informació a la Línia Land Rover 902 440550.

PER 279 €/MES* - TAE 8,42 %
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La dona trobada morta al riu 
Congost és la jove de Granollers 
desapareguda al juliol
Vianca Alejandra Roca tenia 25 anys i vivia amb la seva parella i un fill de 6 anys

Veïns i oposició al govern municipal de Sant Celoni denun-
cien el munt de brutícia que s’acumula als carrers i els con-
tenidors. L’Ajuntament anuncia mesures per evitar-ho.

Farts de brossa a Sant Celoni
Josep Grau, de 59 anys, 
propietari del Bar La Pla-
ça de la Garriga, va morir 
aquest dissabte a la tarda 
en un xoc de la seva moto 
amb un cotxe a l’avinguda 
Meridiana de Barcelona.

L’amo del Bar 
La Plaça  
de la Garriga 
mor en un xoc 
a Barcelona

(Pàgina 6)(Pàgina 8)
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(Pàgina 27)

La proposta per construir 
la tercera via a l’estació 
de Granollers-Canovelles 
afecta cinc habitatges

El Fraikin Granollers 
aconsegueix un 
empat meritori a la 
pista del BM Logroño

L’EC Granollers retroba 
la victòria al carrer 
Girona amb un 2 a 0 
contra el Vilafranca

(Pàgina 4) (Pàgina 29)
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La construcció creix el 13,4% al Vallès
Entre gener i juny, s’han començat a construir 337 habitatges 
nous al Vallès Oriental. Són 40 més que en el mateix període 
de l’any passat. L’augment, doncs, és del 13,4%. El sector 

vallesà de la construcció entén que s’està consolidant la recu-
peració que, per primer cop, es va veure de forma clara el 
2017 després de la crisi econòmica que va arrencar el 2008.

(Pàgines 2 i 3 i editorial) Obres d’habitatges nous al carrer Joan Prim amb Torras i Bages, a Granollers(Pàgina 23)

Les Novetats, 
de Cardedeu, 
tanca després 
de gairebé 
un segle

L’Hospital  
de Granollers 
insta el jutjat 
per recuperar 
el seu pàrquing

(Pàgina 5)


