
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 31/12/2018
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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(Pàgina 4)

Sant Celoni registra un  
de cada quatre contenidors 
cremats a la comarca

La vaga de 
fam porta 
Turull a la 
infermeria 

(Pàgina 14)

L’institut de l’Ametlla 
treballa sobre la 
immigració en un 
projecte Erasmus+

El planetari del Museu  
La Tela de Granollers  
ha rebut 16.500 visitants  
en els primers cinc anys 

Veïns d’Illes Belles, 
a Sant Celoni, es 
manifesten contra  
la delinqüència

(Pàgina 13)

Les 70 intervencions dels Bombers de gener a novembre tripliquen les de tot l’any passat

Un de cada quatre assala-
riats del Vallès Oriental 
te contracte temporal, 
segons l’Institut d’Esta-
dística de Catalunya. Són 
quatre punts per sobre de 
fa cinc anys.

El 25,7% de 
treballadors 
vallesans té 
contracte 
temporal

(Pàgina 17)

Granollers va lliurar divendres les Medalles de la Ciutat 
2018 a les associacions de veïns de Can Bassa i Congost, la 
llibreria La Gralla, pels seus 50 anys de suport a la literatura i 

la cultura catalana, Josep Bover, el rapsode del Vallès i el doc-
tor Xavier Castellsagué, aquests dos darrers a títol pòstum. 
Centenars de persones van assistir a l’acte al Teatre Auditori.

Es lliuren les medalles de Granollers

(Pàgina 5) Membres de La Gralla, al final de l’acte, amb l’alcalde i representants dels grups municipals
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(Pàgina 9)

(Pàgines 2 i 3 i editorial)

Cecília Egea, de la Roca, va fer divendres la seva darrera 
guàrdia com a inspectora dels Bombers, abans de jubilar-se. 
És la primera bombera que arriba a l’edat de jubilació.
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La primera bombera es jubila

(Pàgina 6) Cecília Egea a la sala de control de Cerdanyola

El Fraikin cau 
a la semifinal 
de la Copa 
Asobal

(Pàgina 25)

Victòria del 
Recam Làser 
Caldes davant 
l’Alcobendas

(Pàgina 31)

L’EC Granollers 
supera el 
Castelldefels 
(0-4)

(Pàgina 27)

Amics del 
Montseny 
continuarà 
l’activitat

(Pàgina 19)


