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Exposició de Pessebres Lledó:  
Feu atenció al nou horari de visita de l’exposició a la Seu Social: del 8 de desembre al 6 de 
gener, tots el dies d’11 a 19 h. 

Pessebre de la Generalitat: 
Un any més l’Associació ha realitzat per a la Presidència el pessebre que s’instal·la a la galeria 
gòtica. Per primera vegada es podrà visitar, i han establert que es podrà fer els dies 27, 28 i 29 
de desembre de 16 a 21 h. Amb figures d’en Antoni Campuzano és ambientat a Qumràm, el 
desert de Judea on l’any 1947 es localitzaren en unes coves una important col·lecció de 
manuscrits que han suposat un significatiu avenç en la recerca bíblica.  

Carnet de soci: 
Amb el carnet de la federació (el de color groc que té el núm. de soci de l’Associació de 
Pessebristes de Barcelona), i que alguns encara no teniu, us podeu beneficiar d’aquestes 
avantatges:  
- Fira de Santa Llúcia de Barcelona,  descompte del 5% en establiments adherits. 
- Museu del Pessebre de Montblanc, entrada gratuïta. 
- Exposicions Associació de Barcelona, entrada gratuïta. 
- Exposicions Associació de Tarragona, entrada gratuïta. 
- Exposicions Associació de Terrassa, entrada gratuïta. 
- Exposicions Grup Pessebrista de Castellar del Vallès, entrada gratuïta. 
- Exposicions  Agrupació Pessebristes de Castellterçol, entrada gratuïta. 
- Fundación Díaz Caballero, dte. 5% entrada al museu. 
- Llibres de la Federació, 10% descompte. 
- Mercat de la Flor de Viladecans, preu de majorista. 
- Botigues d’Electrodomèstics Calbet 
   - 10% en gamma blanca (rentadores, neveres, rentaplats...) 
   - 10% en climatització (aire condicionat i calefacció). 
   - 15% en parament de la llar. 
   - 12% en petit electrodomèstic (planxes, cafeteres,...) 
   - 5% en electrònica de consum (tv, dvd, càmeres, àudio,...) 
-  Diotrònic, material elèctric. C/Muntaner, 49, Barcelona. Dte. segons article. 
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