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Presentació
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 “Miraestels” de Robert Llimós.
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Informacions pràctiques
Punt de trobada: Entrada principal del Museu Marítim.
Durada: 2 hores.
Capacitat: Màxim 15 persones.
Tarifa: 8€ per assistent.
Inclou un recull literari i una carpeta brossiana.
Contacte: Maria Canelles. fundacio@fundaciojoanbrossa.cat
93 458 99 94

Amb la col·laboració especial de:

* ÉS IMPRESCINDIBLE QUE ELS ASSISTENTS PORTIN LA SEVA BICICLETA.
Joan Brossa, 1997

