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Regala occità aquest Nadal ! T’hi esperem!

Divendres 22 de desembre 2017
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El divendres 22 desembre i per celebrar el Nadal disposarem d’una petita mostra
de productes occitans perquè pugueu triar i remenar llibres i d’altre material
occità com ara música, dvds, samarretes, etc. Volem compartir amb vosaltres
aquestes festes i també engrescar-vos a regalar occità aquest Nadal.
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Tots hi sou convidats. Us esperem a la nostra seu situada al carrer Providència 42,
al barri de Gràcia de Barcelona.
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Durant tota la tarda (16 - 20h) :
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- Benvinguda i acollida dels assistents.
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- Exposició i parada de llibres, amb les darreres novetats, i material occità
(samarretes, banderes, música, dvds).
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A les 18h00: Refrigeri.
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A les 19h00: Sessió de cinema en occità.
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Aquest dia tots aquells que us feu socis de l’entitat sereu
obsequiats amb un llibre en occità.
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