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RT @sandracarrera: En els #10xct anys desitjo un #plafuturxct que obri pas cap a una @XCTcat ferma, energica
i consolidada amb @viulaterra com a porta al mon!
07-Mar-13 08:09 | viulaterra

RT @sergirovira: Moltes felicitats! Avui la @xctcat fa 10 anys. Felicitats a tothom qui fa xarxa per la
#custodiaterritori Celebrem-ho #10xct @jordipietx
07-Mar-13 06:27 | xescut

RT @ellaesfunk: Felicitaciones a @XCTcat en su 10º aniversario! Gracias x todo lo que aportáis a la
#custodiaterritorio y especialmente a @jordipietx #10xct
07-Mar-13 00:17 | ForoAstSost

RT @ACAmbientales: La Xarxa de Custòdia del Territori @XCTcat cumple 10 años. Desde aquí nuestro
reconocimiento y felicitaciones http://t.co/QuK9KiNJtW #10xct
06-Mar-13 23:37 | JudyHouses

+1 “@jordipietx: Felicitats a @viulaterra que el dia de #10xct ha superat ja els 1000 seguidors! Personed que
tenen cura de la terra”
06-Mar-13 22:48 | Josep_Planas

RT @sandracarrera: En els #10xct anys desitjo un #plafuturxct que obri pas cap a una @XCTcat ferma, energica
i consolidada amb @viulaterra com a porta al mon!
06-Mar-13 21:54 | olloren

RT @XCTcat: Felicitats a @viulaterra que el dia de #10xct ha superat ja els 1000 seguidors! Personed que
tenen cura de la terra
06-Mar-13 21:42 | viulaterra

En els #10xct anys desitjo un #plafuturxct que obri pas cap a una @XCTcat ferma, energica i consolidada amb
@viulaterra com a porta al mon!
06-Mar-13 21:41 | sandracarrera

RT @XCTcat: Felicitats a @viulaterra que el dia de #10xct ha superat ja els 1000 seguidors! Personed que
tenen cura de la terra
06-Mar-13 21:38 | AlbaIglesias22

RT @Roberto_R_R: La #custodiaterritorio no sería lo que es hoy en España sin la @XCTcat. Hoy cumplen 10
años. ¡Felicidades y a celebrar muchos más! #10xct
06-Mar-13 21:36 | XCTcat

RT @Roberto_R_R: La #custodiaterritorio no sería lo que es hoy en España sin la @XCTcat. Hoy cumplen 10
años. ¡Felicidades y a celebrar muchos más! #10xct
06-Mar-13 21:36 | jordipietx

RT @Roberto_R_R: La #custodiaterritorio no sería lo que es hoy en España sin la @XCTcat. Hoy cumplen 10
años. ¡Felicidades y a celebrar muchos más! #10xct
06-Mar-13 21:35 | aherreras

Felicitats a @viulaterra que el dia de #10xct ha superat ja els 1000 seguidors! Personed que tenen cura de la
terra
06-Mar-13 21:27 | XCTcat

Felicitats a @viulaterra que el dia de #10xct ha superat ja els 1000 seguidors! Personed que tenen cura de la
terra
06-Mar-13 21:27 | jordipietx

RT @xarxanetorg: Moltes felicitats @XCTcat per aquests 10 anys plens d'energia! #10xct
06-Mar-13 21:15 | jordipietx

La #custodiaterritorio no sería lo que es hoy en España sin la @XCTcat. Hoy cumplen 10 años. ¡Felicidades y a
celebrar muchos más! #10xct
06-Mar-13 20:52 | Roberto_R_R

RT @ellaesfunk: Felicitaciones a @XCTcat en su 10º aniversario! Gracias x todo lo que aportáis a la
#custodiaterritorio y especialmente a @jordipietx #10xct
06-Mar-13 20:50 | Roberto_R_R

RT @ellaesfunk: Felicitaciones a @XCTcat en su 10º aniversario! Gracias x todo lo que aportáis a la
#custodiaterritorio y especialmente a @jordipietx #10xct
06-Mar-13 20:50 | ACAmbientales

La Xarxa de Custòdia del Territori @XCTcat cumple 10 años. Desde aquí nuestro reconocimiento y felicitaciones
http://t.co/QuK9KiNJtW #10xct
06-Mar-13 20:49 | ACAmbientales

Felicitaciones a @XCTcat en su 10º aniversario! Gracias x todo lo que aportáis a la #custodiaterritorio y
especialmente a @jordipietx #10xct
06-Mar-13 20:39 | ellaesfunk

Felicitacions a @XCTcat en el seu 10º aniversari! Gràcies per tot el q aporteu a la #custodiaterritori i
especialment al @jordipietx #10xct
06-Mar-13 20:38 | ellaesfunk

RT @jordipietx: Il·lusió de #futur, una @XCTcat navegant més enllà dels qui l'hem portat fins aquí #consolidació
#10xct cap a #20xct! http://t.co/RQ671gycNj
06-Mar-13 20:31 | sandracarrera

RT @IAEDENSalvemEmp: Felicitats. 10 anys de la xarxa de custodia del territoru #10xct
06-Mar-13 20:02 | ernestpous

RT @jordipietx: RT @XCTcat: Podeu veure un recull dels escrits que arriben a http://t.co/NuyCanzLb3 #10xct
Gràcies a tots per fer possible aquesta...
06-Mar-13 19:35 | XCTcat

Quant de valor aquella 1a compareixença a @parlamentcat l any 2002! @Bet_Font tambe n ets complice! #10xct
06-Mar-13 19:06 | jordipietx

RT @Bet_Font: La xarxa de custòdia del territori fa 10 anys. PER MOLTS ANYS @XCTcat ! I gràcies! Les
complicitats aconseguides tenen molt valor. #10xct
06-Mar-13 19:04 | jordipietx

RT @oriolllado: 10 anys de @XCTcat. Consolidació d'una aposta innovadora i finalment consolidada per al
territori. http://t.co/K4JWSZqH8o via @jordipietx
06-Mar-13 19:04 | jordipietx

RT @jordipietx: Il·lusió de #futur, una @XCTcat navegant més enllà dels qui l'hem portat fins aquí #consolidació
#10xct cap a #20xct! http://t.co/RQ671gycNj
06-Mar-13 18:45 | AlbaIglesias22

RT @jordipietx: Il·lusió de #futur, una @XCTcat navegant més enllà dels qui l'hem portat fins aquí #consolidació
#10xct cap a #20xct! http://t.co/RQ671gycNj
06-Mar-13 18:24 | ignasilopezv

La xarxa de custòdia del territori fa 10 anys. PER MOLTS ANYS @XCTcat ! I gràcies! Les complicitats
aconseguides tenen molt valor. #10xct
06-Mar-13 18:22 | Bet_Font

@XCTcat Felicitats pels 10 anys de #custodiaterritori!!!
06-Mar-13 17:25 | sandrabartomeus

RT @tjussana: Avui la @XCTcat celebra 10 anys capacitant societat civil x la conservació del #territori. Moltes
felicitats! http://t.co/ms2Yg5PY0T #10xct
06-Mar-13 17:06 | jordipietx

10 anys de @XCTcat. Consolidació d'una aposta innovadora i finalment consolidada per al territori.
http://t.co/K4JWSZqH8o via @jordipietx
06-Mar-13 17:05 | oriolllado

Il·lusió de #futur, una @XCTcat navegant més enllà dels qui l'hem portat fins aquí #consolidació #10xct cap a
#20xct! http://t.co/RQ671gycNj
06-Mar-13 17:00 | jordipietx

Avui la @XCTcat celebra 10 anys capacitant societat civil x la conservació del #territori. Moltes felicitats!
http://t.co/ms2Yg5PY0T #10xct
06-Mar-13 16:47 | tjussana

Gracies @carlescampuzano! Un pais amb #valors #natura i #compromis cc @xctcat #10xct
06-Mar-13 16:47 | jordipietx

@XCTcat per molts anys!
06-Mar-13 16:24 | picaronablog

#10xct anys d'aliança público-privada per la #custodiaterritori a Catalunya. Gràcies! cc @martasubira
@montsebarniol http://t.co/a3NlkkV9TD
06-Mar-13 16:22 | XCTcat

#10xct anys d'aliança público-privada per la #custodiaterritori a Catalunya. Gràcies! cc @martasubira
@montsebarniol http://t.co/gCnFt1H0Vc
06-Mar-13 16:22 | jordipietx

Catalunya i Balears agermanats per sempre en la #custodiaterritori #ictib @gobmenorca cc @immagamundi
#10xct
06-Mar-13 16:20 | jordipietx

RT @carlescampuzano: @jordipietx @XCTcat moltes felicitats! #tenimpaís #10xct
06-Mar-13 16:19 | XCTcat

RT @carlescampuzano: @jordipietx @XCTcat moltes felicitats! #tenimpaís #10xct
06-Mar-13 16:19 | jordipietx

RT @viulaterra: #10xct Ens han enviat un munt d'opinions sobre #custodiaterritori i @XCTcat . Vosaltres què en
penseu? http://t.co/v3lRSMtYM6
06-Mar-13 16:17 | Cercavores

RT @viulaterra: Celebrem els 10 anys de constitució de @XCTcat #10xct . 10 anys treballant x la implicació de
tots nosaltres en... http://t.co/OGO3eylC9P
06-Mar-13 16:17 | Cercavores

Moltes felicitats @XCTcat per aquests 10 anys plens d'energia!
06-Mar-13 16:15 | xarxanetorg

Moltes felicitats a la @XCTcat i als seus membres pel 10è aniversari !! #10xct Un gran exemple de treball en
xarxa!!!
06-Mar-13 15:02 | carlesvin

Felicitats. 10 anys de la xarxa de custodia del territoru #10xct
06-Mar-13 14:54 | IAEDENSalvemEmp

@XCTcat Quina alegria veure com l'arbre de la custòdia continua eixamplant la seva soca i expandint les seves
branques !!
06-Mar-13 14:51 | ArbresJGordi

RT @XCTcat: Al laboratori xct celebrem els #10xct ! Tots ho feu possible! http://t.co/s3R9Ap2VIa
06-Mar-13 14:38 | Eurosite

RT @leobejarano: #10xct creant discurs i posant les bases de la custòdia del territori com a eina de conservació
i dinamització del medi rural al nostre país
06-Mar-13 14:37 | cala_moli

Gràcies!! #10xct @ArbresJGordi quina alegria veure com larbre de la custòdia continua eixamplant la soca soca i
expandint les seves branqes.
06-Mar-13 14:36 | XCTcat

RT @sergimari: #10xct FELICITEM-NOS. Sembla molt temps, però si repassem tot el que hem fet i tota la gent
implicada, és un veritable rècord. Gràcies xct.
06-Mar-13 14:20 | XCTcat

Felicitats a la @XCTcat i a tot l'equip #10xct . Per molts anys de cura i estima a la terra!
06-Mar-13 14:18 | ireneborras

RT @accionatura: Per molts anys @XCTcat! Molt bona feina per la #custodiaterritori en aquesta dècada de vida!
#10xct #SomMembresDeLaXCT :)
06-Mar-13 14:15 | AliciaSactru

RT @mediambientcat: Felicitats MT @XCTcat Avui fa 10anys naixement @xctcat Felicitats a tothom qui fa xarxa
per #custodiaterritori Celebrem-ho junts amb #10xct
06-Mar-13 14:10 | alBa_alGuita

#10xct FELICITEM-NOS. Sembla molt temps, però si repassem tot el que hem fet i tota la gent implicada, és un
veritable rècord. Gràcies xct.
06-Mar-13 14:09 | sergimari

@jordipietx pots comptar amb nosaltres sempre que calgui... i a tu per la part que et toca, no és poca, i tot
l'equip tècnic de la @XCTcat
06-Mar-13 14:07 | cristin43071615

RT @EspaiTReS: Felicitats #10xct i a seguir treballant perquè la custòdia del territori sigui una de les principals
vies per connectar-nos amb la natura!
06-Mar-13 14:04 | jordipietx

RT @leobejarano: #10xct creant discurs i posant les bases de la custòdia del territori com a eina de conservació
i dinamització del medi rural al nostre país
06-Mar-13 14:04 | jordipietx

RT @lacanonja3: Comencem el dia felicitant a la Xarxa de Custòdia del Territori @XCTcat que avui celebra els
seus 10 anys! #10xct
06-Mar-13 14:04 | jordipietx

RT @gobmenorca: Felicitats @XCTcat Sou un far de referència per a la gent que treballam en la custòdia.
Moltes gràcies per la vostra feina. #10xct
06-Mar-13 13:57 | jordipietx

RT @XCTcat: Al laboratori xct celebrem els #10xct ! Tots ho feu possible! http://t.co/s3R9Ap2VIa
06-Mar-13 13:57 | jordipietx

RT @XCTcat: Podeu veure un recull dels escrits que arriben a http://t.co/NuyCanzLb3 #10xct Gràcies a tots per
fer possible aquesta...
06-Mar-13 13:54 | jordipietx

RT @cristin43071615: #10xct Voldria enviar-vos un pensament: Avui no entendriem la conservació dels valors
naturals sense la custòdia del territori. Felicitats!
06-Mar-13 13:53 | jordipietx

I @xctcat no seria el que es sense l esforç de tanta gent inclos @pangelolp i @cristin43071615 presidents
2005-09 #10xct
06-Mar-13 13:53 | jordipietx

RT @submon: Avui reunits amb en @jordipietx. Ha coincidit amb l'aniversari 10 anys d' @XCTcat..i ens ha portat
pastís :) #10xct http://t.co/bG9G2C7vts
06-Mar-13 13:50 | jordipietx

Avui reunits amb en @jordipietx. Ha coincidit amb l'aniversari 10 anys d' @XCTcat..i ens ha portat pastís :)
#10xct http://t.co/bG9G2C7vts
06-Mar-13 13:41 | submon

RT @cristin43071615: #10xct Voldria enviar-vos un pensament: Avui no entendriem la conservació dels valors
naturals sense la custòdia del territori. Felicitats!
06-Mar-13 13:38 | pangelolp

RT @sergirovira: Moltes felicitats! Avui la @xctcat fa 10 anys. Felicitats a tothom qui fa xarxa per la
#custodiaterritori Celebrem-ho #10xct @jordipietx
06-Mar-13 13:36 | jordipietx

@XCTcat Per molts anys! I, sobretot, gracies per la feina -la bona feina- feta!
06-Mar-13 13:27 | arnauqueralt

RT @sergirovira: Moltes felicitats! Avui la @xctcat fa 10 anys. Felicitats a tothom qui fa xarxa per la
#custodiaterritori Celebrem-ho #10xct @jordipietx
06-Mar-13 13:27 | pangelolp

RT @sergirovira: Moltes felicitats! Avui la @xctcat fa 10 anys. Felicitats a tothom qui fa xarxa per la
#custodiaterritori Celebrem-ho #10xct @jordipietx
06-Mar-13 13:17 | XCTcat

Felicitats i per molts anys!!! #10xct @XCTcat
06-Mar-13 13:13 | juanjobutron

Moltes felicitats! Avui la @xctcat fa 10 anys. Felicitats a tothom qui fa xarxa per la #custodiaterritori Celebrem-ho
#10xct @jordipietx
06-Mar-13 13:01 | sergirovira

RT @museudelter: Felicitats per els #10xct @XCTcat i que per molts anys puguem seguir custodiant el territori!!!
06-Mar-13 12:49 | XCTcat

La pluja a bona part del país fertilitza el territori pq la #custodiaterritori creixi encara més! Felicitats!! #10xct bona
llavor @XCTcat
06-Mar-13 12:15 | montsebarniol

Podeu veure un recull dels escrits que ens estan enviant a http://t.co/k83jDIlxsc #10xct Gràcies a tots per fer
possible aquesta celebració!
06-Mar-13 12:15 | XCTcat

Moltes felicitats @XCTcat !!! Moltes energies xq seguiu treballant per la #custodiaterritori #10xct
06-Mar-13 12:12 | Xavi_Buqueras

#10xct Voldria enviar-vos un pensament: Avui no entendriem la conservació dels valors naturals sense la
custòdia del territori. Felicitats!
06-Mar-13 12:11 | cristin43071615

“@XCTcat: Feu un cop d'ull a les imatges dels primers anys de la xct #10xct http://t.co/xlafDW3d0W” pas a pas
s'ha anat fent camí!!
06-Mar-13 12:04 | montsebarniol

RT @montsebarniol: felicitats a tots els q heu fet possible q avui la xarxa celebri 10 anys!!! #10xct
#custodiaterritori @XCTcat http://t.co/8O4l0n8dYe
06-Mar-13 12:03 | XCTcat

RT @residuscat: Moltes felicitats @XCTcat i a seguir treballant per la #custodiaterritori #10xct
06-Mar-13 12:02 | XCTcat

Moltes felicitats @XCTcat i a seguir treballant per la #custodiaterritori #10xct
06-Mar-13 11:51 | residuscat

RT @XCTcat: Al laboratori xct celebrem els #10xct ! Tots ho feu possible! http://t.co/s3R9Ap2VIa
06-Mar-13 11:50 | viulaterra

felicitats a tots els q heu fet possible q avui la xarxa celebri 10 anys!!! #10xct #custodiaterritori @XCTcat
http://t.co/8O4l0n8dYe
06-Mar-13 11:50 | montsebarniol

Al laboratori xct celebrem els #10xct ! Tots ho feu possible! http://t.co/s3R9Ap2VIa
06-Mar-13 11:49 | XCTcat

RT @infoThigis: felicitats @XCTcat avui celebren 10 anys de creació de la Xarxa de Custòdia
06-Mar-13 11:49 | XCTcat

RT @XCTcat: Feu un cop d'ull a les imatges dels primers anys de la xct #10xct http://t.co/oivDcx3Tzg
06-Mar-13 11:47 | mediambientcat

felicitats @XCTcat avui celebren 10 anys de creació de la Xarxa de Custòdia
06-Mar-13 11:42 | infoThigis

RT @MarzioMarzorati: @jordipietx @xctcat muchas felicidades y un futuro hermoso #Legambiente agradece
para todo el trabajo hecho @custodiadelterr
06-Mar-13 11:41 | jordipietx

RT @Eurosite: @jordipietx @XCTcat @LandLifeEU Congratulations with this great achievement! Let's hope that
the next 10 years will be as fruitful!
06-Mar-13 11:40 | jordipietx

Felicitats @XCTcat Sou un far de referència per a la gent que treballam en la custòdia. Moltes gràcies per la
vostra feina. #10xct
06-Mar-13 11:38 | gobmenorca

#10xct creant discurs i posant les bases de la custòdia del territori com a eina de conservació i dinamització del
medi rural al nostre país
06-Mar-13 11:36 | leobejarano

RT @XCTcat: Feu un cop d'ull a les imatges dels primers anys de la xct #10xct http://t.co/oivDcx3Tzg
06-Mar-13 11:34 | EspaiTReS

@jordipietx @XCTcat @LandLifeEU Buon compleanno xct!
06-Mar-13 11:28 | custodiadelterr

RT @Eurosite: @jordipietx @XCTcat @LandLifeEU Congratulations with this great achievement! Let's hope that
the next 10 years will be as fruitful!
06-Mar-13 11:28 | XCTcat

RT @ARuizSalgado: ¡¡Feliç aniversari @XCTcat!! 10 años siendo ejemplo para la #custodiadelterritorio y 3er
sector ambiental #10xct http://t.co/4JWeInB4uK
06-Mar-13 11:28 | XCTcat

Moltes felicitats per 10 anys d'una organitzacio imprescindible!. Com diu el topic, si no existis caldria inventar-la.
@XCTcat #10xct
06-Mar-13 11:27 | scarrerat

@jordipietx @XCTcat @LandLifeEU Congratulations with this great achievement! Let's hope that the next 10
years will be as fruitful!
06-Mar-13 11:25 | Eurosite

¡¡Feliç aniversari @XCTcat!! 10 años siendo ejemplo para la #custodiadelterritorio y 3er sector ambiental #10xct
http://t.co/4JWeInB4uK
06-Mar-13 11:23 | ARuizSalgado

Feu un cop d'ull a les imatges dels primers anys de la xct #10xct http://t.co/oivDcx3Tzg
06-Mar-13 11:17 | XCTcat

RT @mediambientcat: Patrimoni natural de Catalunya: territori de gran diversitat biològica i paisatgística
http://t.co/07Eq4oGbtP #10xct
06-Mar-13 10:44 | XCTcat

RT @hernancollado: #10xct @XCTcat 10 anys explicant una altra manera d'entendre el dret de propietat! 10
teixint xarxa!
06-Mar-13 10:23 | XCTcat

RT @sandracarrera: FELIÇ de formar-ne part!! RT Avui fa 10 anys @xctcat Felicitats a tothom qui fa xarxa per la
#custodiaterritori Celebrem-ho junts #10xct
06-Mar-13 10:23 | XCTcat

FELIÇ de formar-ne part!! RT Avui fa 10 anys @xctcat Felicitats a tothom qui fa xarxa per la #custodiaterritori
Celebrem-ho junts #10xct
06-Mar-13 10:10 | sandracarrera

RT @mediambientcat: Patrimoni natural de Catalunya: territori de gran diversitat biològica i paisatgística
http://t.co/07Eq4oGbtP #10xct
06-Mar-13 09:42 | marcbarni

Patrimoni natural de Catalunya: territori de gran diversitat biològica i paisatgística http://t.co/07Eq4oGbtP #10xct
06-Mar-13 09:38 | mediambientcat

RT @FWORLDNATURE: Felicitats a la Xarxa de Custòdia del Territori @XCTcat al 10è aniversari. Felictats a
l'equip q ho feu possible. Molta feina i + q enfarem!
06-Mar-13 09:28 | XCTcat

RT @AjTremp: @XCTcat Felicitats! Ho celebrem amb vosaltres!
06-Mar-13 09:27 | XCTcat

RT @GAMA_UB: Xarxa Custòdia Territori avui fa 10 anys. Felicitats! @XCTcat #custodiaterritori #10xct
06-Mar-13 09:27 | XCTcat

Felicitats a la Xarxa de Custòdia del Territori @XCTcat al 10è aniversari. Felictats a l'equip q ho feu possible.
Molta feina i + q enfarem!
06-Mar-13 09:27 | FWORLDNATURE

RT @MarzioMarzorati: @jordipietx @xctcat muchas felicidades y un futuro hermoso #Legambiente agradece
para todo el trabajo hecho @custodiadelterr
06-Mar-13 09:27 | XCTcat

@XCTcat Felicitats! Ho celebrem amb vosaltres!
06-Mar-13 09:20 | AjTremp

RT @LandLifeEU: Today 10th birthday of @xctcat member of @LandLifeEU partnership and network of people &
organisations for #landstewardship Share at #10xct
06-Mar-13 09:17 | MarzioMarzorati

RT @jordipietx: Buenos días! Hace 10 años de un día como hoy nació @xctcat Felicidades a todo el colectivo de
la #custodiaterritorio Celebramoslo juntos...
06-Mar-13 09:16 | MarzioMarzorati

@jordipietx @xctcat muchas felicidades y un futuro hermoso #Legambiente agradece para todo el trabajo hecho
@custodiadelterr
06-Mar-13 09:16 | MarzioMarzorati

Xarxa Custòdia Territori avui fa 10 anys. Felicitats! @XCTcat #custodiaterritori #10xct
06-Mar-13 09:03 | GAMA_UB

RT @submon: Felicitats @XCTcat, felicitats a l'equip. 10 anys picant pedra per la #custodiaterritori qui va dir que
seria fàcil? :) #10xct
06-Mar-13 08:48 | XCTcat

RT @XCTcat: Bon dia! Avui fa 10 anys de naixement @xctcat Felicitats a tothom qui fa xarxa per la
#custodiaterritori Celebrem-ho junts amb #10xct
06-Mar-13 08:46 | EspaiTReS

Felicitats @XCTcat, felicitats a l'equip. 10 anys picant pedra per la #custodiaterritori qui va dir que seria fàcil? :)
#10xct
06-Mar-13 08:46 | submon

RT @XCTcat: Bon dia! Avui fa 10 anys de naixement @xctcat Felicitats a tothom qui fa xarxa per la
#custodiaterritori Celebrem-ho junts amb #10xct
06-Mar-13 08:31 | Avancat

RT @ignasilopezv: Felicitats! MT "@XCTcat: Bon dia! 10 anys naixement @xctcat Felicitats a tothom qui fa
xarxa per #custodiaterritori Celebrem-ho amb #10xct"
06-Mar-13 08:28 | XCTcat

RT @mediambientcat: Felicitats MT @XCTcat Avui fa 10anys naixement @xctcat Felicitats a tothom qui fa xarxa
per #custodiaterritori Celebrem-ho junts amb #10xct
06-Mar-13 08:28 | XCTcat

RT @lacanonja3: Comencem el dia felicitant a la Xarxa de Custòdia del Territori @XCTcat que avui celebra els
seus 10 anys! #10xct
06-Mar-13 08:28 | XCTcat

Comencem el dia felicitant a la Xarxa de Custòdia del Territori @XCTcat que avui celebra els seus 10 anys!
#10xct
06-Mar-13 08:26 | lacanonja3

Felicitats MT @XCTcat Avui fa 10anys naixement @xctcat Felicitats a tothom qui fa xarxa per #custodiaterritori
Celebrem-ho junts amb #10xct
06-Mar-13 08:24 | mediambientcat

RT @XCTcat: Today 10th birthday of @xctcat member of @LandLifeEU partnership and network of people &
organisations for #landstewardship Share at #10xct
06-Mar-13 08:24 | jospueyo

Today 10th birthday of @xctcat member of @LandLifeEU partnership and network of people & organisations for
#landstewardship Share at #10xct
06-Mar-13 08:20 | jordipietx

Today 10th birthday of @xctcat member of @LandLifeEU partnership and network of people & organisations for
#landstewardship Share at #10xct
06-Mar-13 08:20 | XCTcat

Today 10th birthday of @xctcat member of @LandLifeEU partnership and network of people & organisations for
#landstewardship Share at #10xct
06-Mar-13 08:20 | LandLifeEU

RT @XCTcat: Buenos días! Hace 10 años de un día como hoy nació @xctcat Felicidades a todo el colectivo de
la #custodiaterritorio Celebramoslo juntos...
06-Mar-13 08:16 | gmez_g

Buenos días! Hace 10 años de un día como hoy nació @xctcat Felicidades a todo el colectivo de la
#custodiaterritorio Celebramoslo juntos...
06-Mar-13 08:10 | XCTcat

Buenos días! Hace 10 años de un día como hoy nació @xctcat Felicidades a todo el colectivo de la
#custodiaterritorio Celebramoslo juntos...
06-Mar-13 08:10 | jordipietx

RT @XCTcat: Bon dia! Avui fa 10 anys de naixement @xctcat Felicitats a tothom qui fa xarxa per la
#custodiaterritori Celebrem-ho junts amb #10xct
06-Mar-13 08:02 | viulaterra

Felicitats! MT "@XCTcat: Bon dia! 10 anys naixement @xctcat Felicitats a tothom qui fa xarxa per
#custodiaterritori Celebrem-ho amb #10xct"
06-Mar-13 07:34 | ignasilopezv

Ajuda a la Ciberacció: "Per una reforma vital de la PAC!" http://t.co/CaC8iDgPsU via @XCTcat
05-Mar-13 17:38 | sergirovira

RT @I_PUIGVENTOSA: Redes de Custodia del Territorio (Green Jobs Conama) http://t.co/2JcEtrjm53
@ellaesfunk @XCTcat @jordipietx @hernancollado
05-Mar-13 11:42 | ellaesfunk

