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Una Parroquia Catalana Del Segle
Castell d’Hostoles. Situat a una alçada de 599 metres, domina tota la vall d’Hostoles. El seu origen
es situa a finals del segle IX i principis del X. Formava part del sistema de defensa de ponent del
comtat de Besalú.
TURISME Les Planes d'Hostoles
El castell de Palafolls és un edifici militar medieval situat dalt del turó del Castell al municipi de
Palafolls (Maresme) i prop de la costa. La fortalesa es troba a la cresta d'una muntanya allargada i
de poca elevació que s'estén de nord-oest a sud-est i quasi paral·lela al riu Tordera.Molt enrunat,
fou construït dominant la panoràmica del curs baix i la plana fèrtil del riu Tordera ...
Castell de Palafolls - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
LLOCS D'INTERÈS A MALLORCA. Permet consultar llocs d'interès georeferenciats sota el mapa de
l'illa de Mallorca, clasificats per tipus (museus, espais naturals, monuments, platges...), per la seva
temàtica (allotjaments, transports, serveis mèdics...) o relacionats amb els temes publicats.
Infomallorca.net | Museus i monuments
El castell del Papiol s'alça sobre la roca i la població, al Puig del Papiol. Aquest castell forma part de
la xarxa castellera que vigilava el curs del Llobregat i el camí d'accés a Barcelona enfront de les
ràtzies musulmanes procedents fonamentalment del Penedès. Formen part d'aquesta xarxa
diversos castells com són el de Sant Jaume (o Castell Vell de Rosanes), el de Rosanes (el Pairet ...
Castell del Papiol - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Enguany les V Jornades d’Història Mn.Sanç Capdevila Felip que tindran lloc els dies 13 i 14 de juny
tractaran sobre el Paisatge històric i canvi climàtic.. Lloc: Sala Santa Tecla del Centre Tarraconense.
El Seminari. Carrer de Sant Pau, 4, 43003, Tarragona. Activitat gratuïta oberta a tot el públic
Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona
Leyenda Vida y martirio. La leyenda, de la que se tiene constancia a partir del siglo VII, se remonta
a la época romana.Según la tradición cristiana, Eulalia fue una niña, educada en el cristianismo,
que vivió en las afueras de la ciudad de Barcino (), en lo que hoy es Sarriá, a finales del siglo III.Con
13 años, durante el período de persecuciones a los cristianos del emperador ...
Eulalia de Barcelona - Wikipedia, la enciclopedia libre
La ingeniería del conocimiento es aquella disciplina moderna que forma parte de la inteligencia
artificial y cuyo fin es el diseño y desarrollo de sistemas expertos. Para ello, se apoya en
metodologías instruccionales y en las ciencias de la computación y de las telecomunicaciones,
intentando representar el conocimiento y razonamiento humanos en un determinado dominio,
dentro de un sistema ...
Portada - Wikilibros
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, el Centre d’Estudis del Bages i la Universitat Politècnica
de Catalunya en la seva delegació a Manresa van signar el dia 1 de març del 2001 el conveni de
col·laboració per a l’organització de la 44a ASSAMBLEA INTERCOMARCAL D’ESTUDIOSOS, que es va
celebrar a Sant Vicenç de Castellet del 20 al 21 d’octubre del 2001.
Agenda - Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
El primer document on apareix el port de Cadaqués és del 1030, en una compra de l’abat de Sant
Pere de Rodes als comtes Hug I d’Empúries i Gausfred de Rosselló d’un alou, on s’esmenten cales i
accidents de la rodalia (“et infra hos terminos sunt porti majores, id est, Port long, et aliumquem
vocant Chulib, aliumque qui vocatur Caput Crucis, et Port ligad, et alium quem dicunt ...
Euro-Senders - ASENEXBA - CAMINADA INTERNACIONAL BARCELONA - BARNATRESC NATURTRESC - Inici
(CR) Una lectura rápida al nuevo documento del papa Francisco dirigido a los jóvenes. Christus Vivit
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es la Exhortación Apostólica que recoge las conclusiones del Sínodo sobre los jóvenes que se
celebró el pasado octubre en Roma tras una extensa consulta mundial.
CatalunyaReligió.cat | L'actualitat religiosa des de Catalunya
Ha estat un plaer asseure’m a taula, a casa vostra, en excel·lent companyia, per menjar. Menjar és
una cosa que forma part d'allò que els catalans hem fet i hem fet bé.
Hostal Jaumet – Torà - La Segarra - Lleida
El solar en el que se emplaza el parque de la Ciudadela se encuentra en el barrio de la Ribera, en la
parte oriental del llano aluvial del río Besós. [4] En época medieval estaba situado extramuros de la
ciudad. Era un barrio de pescadores y marineros, cuyas principales construcciones eran la iglesia
de Santa María del Mar y los conventos de San Agustín y Santa Clara.
Parque de la Ciudadela - Wikipedia, la enciclopedia libre
Biografia. Jacint Verdaguer (Folgueroles, 1845 - Vil·la Joana, Vallvidrera, 1902). De família de
pagesos pobra i de profundes conviccions religioses, anà a l'escola del seu poble i als deu anys
ingressà al seminari de Vic. S'interessà des de molt jove pels costums i tradicions de la Plana de
Vic. Es manifestà ben aviat com una persona ingènua, tenaç i tossuda.
Jacint Verdaguer - xtec.cat
Las 26 Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) han atendido durante el primer
trimestre de 2019 a un total de 5.610 personas en la Comunitat Valenciana.
Vinaròs News – Històries d'avui en dia
Les Gavarres constitueixen l’extrem septentrional de la Serralada Litoral Catalana. Aquest massís,
de reconeguts valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals i socials, va ser declarat Espai
d’Interès Natural el desembre de 1992, amb una superfície de 28.672 hectàrees.
Espai d'Interès Natural Les Gavarres - Descobreix els Territoris Surers
Pessebres avui El pessebre de lâ€™Ajuntament de Barcelona de la plaÃ§a Sant Jaume Ã©s una de
les estrelles del Nadal al Cap i Casal. Entre els visitants, sovint sâ€™estÃ©n un rum rum de
desaprovaciÃ³ i de queixa. A dâ€™altres els entusiasma, els diverteix, hi fan alguna fotografia,
perÃ² entre tots sempre sorgeix la mateixa salmÃ²dia: â€œÃ‰s un pessebre massa ...
COL·LECTIU EL BOU I LA MULA 10 ANYS 1999-2009
Camp d’Esports Municipal de La Ventonella, renovat – 08.08.2016. 4a Regata de la XIV Lliga
Catalana de Llagut – 31.07.2016. Festa Major 2016.
Galeria fotogràfica – Ajuntament de Flix
El próximo domingo día 5 de mayo tendrá lugar en Benassal una ruta interpretativa teatralizada en
la que los personajes mitológicos Neptuno y Evadne guiarán a vecinos y visitantes por el término
municipal y los Dominios de Neptuno -el del Agua, donde la vida desborda la imaginación; el del
Aire, donde el viento mueve molinos y los pájaros toman el aire; el del Fuego, donde el ser ...
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