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El naixement d’un país, nova

entrega audiovisual de
història de Catalunya

la

5 març 2021
El Museu d’Història de Catalunya ens segueix apropant la
història de Catalunya animada sota el lema “La memòria d’un
país” a través d’infografies animades i amb uns vídeos molt
interessants. Es tracta d’un projecte audiovisual que va
començar el seu recorregut ens els inicis de Catalunya, a les
coves de Talteüll, i que està donant pas a altres vídeos.

Avui us convidem a veure el capítol titulat “El naixement
d’una nació” que ens recorda que amb la caiguda de Roma,
durant el feudalisme, l’actual Catalunya queda dividida entre
la dominació musulmana al sud i el poble germànic dels francs

al nord. A partir del segle XII, el naixement del català, les
unions dinàstiques, i els èxits militars i l’expansió
mercantil converteixen la Corona d’Aragó en una de les
potències més importants del Mediterrani. Al vídeo us aportarà
tots els detalls.
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Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
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Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.

de
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors

d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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No et perdis tota l’actualitat d’altafulles.cat a les xarxes
socials
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.

És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

