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AR. Rolv of AR. ARA --- (see AHR) ARABIA or ARABS. Afsa ibn DU'MI; aka Afsa ibn DUMI (of
ARABIA) Al Hussein (King) of the HIJAZ (HEJAZ) (Istanbul 1854 - 1931 ...
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BUALLT. Llywelyn y Moelwyn MAWR ap MAREDUDD HEN; Arglwydd BUALLT BUATAEL. Sara
BUATAEL . BUBENBERG. Adrian von BUBENBERG (? - 1479) Dorothea von BUBENBERG
(1455 - 1516)

Paleolític
El paleolític (del grec παλαιός, palaiós, antic, i λίθος, líthos, pedra, "edat de la pedra tallada") és
una etapa de la prehistòria dels humans ...

Refranys i dites sobre el temps
300 refranys i dites catalanes sobre el temps (de diverses fonts) A l'abril, no et llaves ni un fil; A
l'agost, bull el mar, i bull el most; A l'agost, figues i most

CANÇONS PER ALS INFANTS
AQUEST ÉS EL PARE... Aquest és el pare, aquesta és la mare, aquest fa les sopes, aquest se les
menja totes, i aquest fa: piu, piu, que no n’hi ha pel caganiu?

Restaurant Calderers – El teu Restaurant a Girona
Fires de Girona del 24 de octubre al 2 de novembre. Ja tenim confeccionat el menú de fires,
consta de quatre primers per compartir tres segons a escollir i tres ...

Antic Egipte
L'antic Egipte és una civilització del nord-est d'Àfrica que es va desenvolupar al voltant del curs
mitjà i baix del riu Nil, en el territori que ara ocupen els ...

Parròquia del Carme
Avui, dia 11 de febrer, Mossèn Joan Mora Pedra ha lliurat la seva ànima a Déu. La Missa exequial
se celebrarà demà, dilluns 12 de febrer a l'Església Catedral ...

Blog de patrimoni històric (Consell d'Eivissa)
El Congrés i taller internacional – La tècnica de pedra en sec cap a patrimoni mundial (Med-stone
Congress) se celebrarà a Mallorca a finals d’octubre de 2017.
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Comarques: últimes notícies de L'Alt Empordà, El Baix ...
Les últimes notícies i tota la informació de les comarques gironines: L'Alt Empordà, El Baix
Empordà, El Pla de l'Estany, La Garrotxa, La Cerdanya, La Selva, El ...
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