
11 d'octubre de 2002 

DISSABTE 12 tindrà lloc el festival folklò-
...... .. ... .......... ... ..................... ric. Organitza: IJ\juntament 

de Mollet del Vallès. 
• Sortida del BTI Mollet 
a Tona-La Montjoia. Sor-
tida des del número 43 del DIUMENGE 13 .............. - .............................. 
carrer Pintor Mir. Un total • Inauguradó del camp 
de 55 Km. A les 7.00 h del de futbol dels Germans 
matí. Gonzalvo. A partir de les 

• Commemoració de 17.00 hores al Camp Mu-

la ~iada aragonesa. His- nicipal dels Germans Gon-

sada de la bandera d'Ara- zalvo. Organitza: l'Ajunta-

gó als mastils del Ajunta- ment de Mollet del Vallès 

ment. l'acte començarà a • Sarsuela. Com l'any pas-
les 11.00 hores a la ronda sat, la Companyia de Sar-
Aragonesa i fins l'església suela de Mollet oferirà l'es-
de Sant Vicenç. A conti- pectacle que porta per nom 
nuació, a les 12.00 h., tin- La Corte del Faraón. A par-
drà lloc la Missa Baturra. A tir de les 18.00 hores al Te-
partir de les 18.00 hores atre Municipal de Can Go-

agenda l&W"2j 
mà. Organitza: la Com-
panyia de Sarsuela de la 
nostra ciutat. 

DILLUNS 14 
.......................... .......... ......... 

• Curs d'automassat-
ge. Fins el 28 d'octubre tin-
drà lloc aquest curs. Tots 
els dilluns, de 10.00 a 12.00. 
Programa Dones Avui. 

DIMARTS 15 .... ......... ....... .. .... ........ ........... 

• Ofrena floral al mo-
nu ment de Lluís Com-
panys. Com cada any, i a 
partir de les 17.30 hores, 
al Parc Uuís Companys. Or-
ganitza: l'Ajuntament de 
Mollet del Vallès. 

DIJOUS 17 
• Jornades contra el Ta
baquisme. Des de les 9 
del mati i fins les 14.00 ho
res al Teatre Municipal de 
Can Gomà. Organitza: CAP 
Mollet. 

• Exposició: Expe
dicions. En el centre 
Cívic de Can Pantiquet 
s'exposaran els gran 
descobriments geo
gràfics del segle XIX i 
XX. Del 14 i fins el 31 
d'Octubre. Organitza: 
l'Ajuntament. 

• Exposició: Capi
culat. Olis d'Emili 
Batlle Girona. AI Cen
tre Cultural La Marine
ta. Des de 1'11 d'octu
bre fins al 31. Orga
nitza: l'Ajuntament. 

• Exposició: Deu 
anys de castells. AI 
Centre Cultural l'Era, 
fotografies dels deu 
anys de la Colla Cas
tellera de Mollet. Del 
14 d'octubre al 9 de no
vembre. Organitza: 
Castellers de Mollet. 

Patrocina: 


