
 

 

 

Josep Porta i Saburit En nom de l’Associació de Pessebristes de Barcelona, em plau           
president        convidar-vos a la presentació del pessebre tradicional bastit 

         per socis de l’Entitat al pati del Museu Frederic Marès.
                                L’acte tindrà  lloc el  proper  24  de novembre de 2017 a les 7
                                de la tarda i restarà visitable fins el 2 de febrer. 
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