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Islam
La religió islàmica (din) té tres dimensions constituïdes per les nocions de: islam (submissió a les
lleis divines), iman (tenir fe en aquestes lleis),

Edat mitjana
L’edat mitjana o edat medieval és el període intermedi de la història d'Europa enmig de l'edat
antiga i l'edat moderna. Els seus inicis es marquen per dos grans ...

Associacions d’immigrants
Associació Africana de Sabadell L'Associació Africana de Sabadell va sorgir a l'any 1994 i és
l'entitat d'immigrants més antiga de la ciutat. És troba situada al ...

El Bloc del professor JOSÉ LUIS LACUEVA de l'Institut ...
Segons estudis fets per la l’associació americana d’amics de la Brigada Lincoln, van ser 59.380,
dels quals en van morir 9.934. En realitat, però, de militants ...

26 de enero de 2018
Barcelona és un gran comerç. Barcelona juga a la lliga de les grans capitals comercials. Malgrat la
crisi, la capital gaudeix d’un bon pols.

L’Italia uccisa dai catto
Il comunismo ha ucciso l’Italia. “Max Horkheimer fornì d’altra parte, al termine della sua vita, con
una sorprendete confessione, la spiegazione di questa ...

Amb la independència, seriem més rics i viuriem millor ...
El caso de la independencia de Argelia no es comparable con el de Catalunya ya que uno de los
requisitos para ser miembro de la UE es pertenecer al continente Europeo.

El moviment feminista a Catalunya – Sabers i pràctiques ...
Una possible història del moviment feminista a Catalunya El feminisme és un moviment social que
té més d’un segle de vida. A l’Estat espanyol la Primera Onada ...

Mites i mentides del nacionalisme català
Foto: El Gran Consejo Simio no quiere ver ni oír nada que ponga en duda su Planeta de
Seguridades. Así es la tribu nacionalista: antes muerta que sincera. . . .
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