
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 31/10/2018
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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Mor als 71 
anys Josep 
Bover, el 
Rapsode 
del Vallès

(Pàgina 11) El rapsode Josep Bover, al carrer Ricomà de Granollers

(Pàgina 23)

Animalistes denuncien 
que l’elefanta Dumba, 
de Caldes, torna  
a treballar en un circ

El túnel del terror de 
Milnotes per Halloween 
canvia Roca Umbert  
per La Finca, a l’Ametlla

Veïns i botiguers  
de Vilamajor s’oposen a 
l’obertura d’un supermercat 
que té les obres en marxa

(Pàgina 9)(Pàgina 5)

Els nous busos 
al Montseny 
traslladen  
350 persones 
en tres dies

(Pàgina 25)

Un veí de Mollet mor atropellat  
en un accident a Palautordera
La víctima, de 66 anys, va perdre la vida al lloc del sinistre, a la carretera C-35 (Pàgina 4)

El Fraikin 
Granollers 
envesteix  
el Teucro 
per 30 a 20
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Josep Bover i Blanch, acti-
vista cultural i social cone-
gut popularment com el 
Rapsode del Vallès, va ser 
trobat mort aquest diven-
dres a casa seva. 

Unes 500 persones participen en la primera Gala dels Pre-
mis Porxada per remarcar el pes del sector a Granollers. Els 
guardons premien la història i la innovació del comerç local 

i reconeixen una vintena d’establiments. Segons la presiden-
ta de Gran Centre, Laura Sabatés, “volem remarcar que el 
comerç a Granollers té passat, però també present i futur”.

Comerç amb passat, present i futur

(Pàgina 15 i editorial) Els premiats i les autoritats a la gala dels Premis Porxada, dijous passat al vespre
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(Pàgines 2 i 3)


