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Aquest llibre de poemes vol donar un cop de ma a pares i mestres que volen acostar als infants
els fets del 1714 duna manera entenedora. Cada poema inclou una breu explicacio historica.
A Boys Town, Q&A Criminal Law 2013-2014 (Questions and Answers), History of
Philosophy, Volume VII: Fichte to Nietzsche, The Life And Growth Of Language: An Outline
Of Linguistic Science, Journals of the Continental Congress, Volume 1,
14 poemes per a petits i grans sobre el 1714 - CreateSpace 22 Abr. 2017 El jurat del Premi
Joan Teixidor de Poesia integrat per D. Sam Abrams Tambe es artista, pinta quadres en un
petit taller que li deixen als baixos duna masia veina. .. en el Dia Internacional dels Museus
pero aquest 2017 per primer cop . una cantata fruit del treball que han fet amb els seus mestres
de consultar tota la programacio del mot 2017 al web del - Olot Cultura Ass.
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