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Histories, anècdotes i curiositats de la historia
de Catalunya, dels seus pobles, dels Castells i
monestirs, dels ... dels espais naturals més
significatius..
El paisatge de Catalunya s’ha format a
conseqüència del relleu, el clima, la vegetació, i
l’home que hi ha viscut. Des del cap de Creus fins a
les terres de Ponent hi ha una diversitat cultural,
social, humana i geogràfica que han forjat el que
coneixem com a iden-titat catalana.Aquest llibre
és una..

Anècdotes, curiositats i històries sobre
els pobles més emblemàtics de
Catalunya
Fires,
oficis
perduts,
tradicions,
esdeveniments
històries
locals,
personatges rellevants, el nostre país
està farcit de costums que han arribat
fins els nostres dies que mostren la
manera de ser i el sentiment dels pobles
de Catalunya. Aquest llibre recull
algunes curiositats de caire històric,
d’altres més llegendaris…

Descobriu la història i la cultura dels
pobles pirinencs, com també la forta
vinvulació que tenen amb la muntanya
i el paisatge.
Conèixer el territori és conèixer el país,
la seva història i cultura, el seu paisatge
natural i humà. Aquest llibre us proposa
un itinerari complet pels Pirineus
catalans en tres etapes...

Un viatge en el temps i en la geografia
del nostre país.
Catalunya és una nació plena d’història,
escenari de fets importants en el vell
continent europeu, lloc per on han
passat diferents civilitzacions i cultures,
que han deixat una empremta palpable
en la nostra geografia. Aquest llibre neix
amb la voluntat de conèixer el país a
través de l’art romànic

Alguns d’aquests documents han estat adquirits amb la col·laboració
del Departament de Cultura de la Generalitat i de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida

Recordeu que fins a nou avís, la Biblioteca romandrà
oberta: de Dilluns a Divendres de 10 a 13h
i Dimecres a la tarda de 16 a 19h
Demanar cita prèvia: Telf: 973.36.06.66

Mail: biblioseu@aj-laseu.cat
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