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Europa och Spanien, Madrid i landets mitt.

Katalonien och Barcelona

Spanien och Katalonien
Statsskick:

Monarki

Huvudstad:

Madrid

Språk:

spanska/kastilianska, katalanska, galiciska, baskiska varav i Katalonien:
katalanska och spanska/kastilianska

Invånare:

44,7 miljoner

Status:
Invånare:

Katalonien är en självstyrande region inom Spanien
7,1 miljoner (elektronisk idescat)

Spanien ligger på den Iberiska halvön i sydvästra Europa och gränsar till Portugal, Frankrike,
Andorra och Gibraltar samt Marocko vid Gibraltar sund. Katalonien är en av 17 autonoma
regioner och ligger i Spaniens nordöstra del mellan Medelhavet och Pyrenéerna. Barcelona är
Kataloniens huvudstad med 50 procent av dess befolkning. (elektronisk Wikipedia)
I slutet av 1800-talet växte sig industrialismen stark i regionen och Katalonien blev självständigt
1931. 1936-1939 drabbades Spanien av inbördeskrig som resulterade i att fascisterna med general
Franco tog makten. Katalonien fick betala ett högt pris för förlusten i kriget då deras autonoma
rättigheter fråntogs samt att det katalanska språket förbjöds. De nästkommande åren mottog
Barcelona väldigt lite pengar ifrån Madrid och Spanien var mer eller mindre avskuret ifrån
resten av Europa. General Franco dog 1975, monarkin återupprättades, Katalonien blev återigen
autonomt och tronen återtogs och gavs till Juan Carlos av Bourbon som påbörjade en
demokratisering av Spanien. Spanien gick med i EU 1986. (elektronisk Wikipedia)
Idag är den spanska ekonomin mycket god och anses vara världens åttonde största ekonomi,
med den högsta årliga tillväxten inom EU (3,4 %). Katalonien och även Baskien i norra Spanien
kämpar fortfarande för att bli självständiga regioner. (elektronisk Regeringskansliet).
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Språk: Katalanska, kastilianska
Invånare:
1,6 miljoner (2007) (elektronisk idescat)
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Hamilcal Barca grundade staden år 230 f Kr och gav därmed också dess namn. Barcelona ligger
på Spaniens nordvästra kust i regionen Katalonien. Barcelona har en lång industriell historia
där textilindustrin dominerade. Utvecklingen har dock gått mot en mångsidig produktion med
bland annat biltillverkning (SEAT), metallindustri, oljeraffinaderier och kemisk industri, samt
bland annat livsmedels-, pappers- och elektronikindustri. (elektronisk Ajuntament de Barcelona c) Även
handel, sjöfart och turism är viktiga inkomstkällor för regionen. De 23:e olympiska sommarspelen
i Barcelona 1992 var en viktig milstolpe för staden då en kraftig utbyggnad av turistnäringen
skedde och stora stadsförnyelseprojekt genomfördes.
Idag är Barcelona en välbesökt stad både av turister och internationella företag. Staden har
lyckats behålla mycket av sin gamla karaktär med många torg och smala gator. Staden är Europas
näst mest tätbefolkade stad, efter Paris, (elektronisk Ajuntament de Barcelona 2007 C) där befolkningen
överstiger 16 000 invånare/kvadratkilometer i jämförelse med hela Katalonien som har cirka 220
invånare/kvadratkilometer (elektronisk idescat).
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