


Espanya
• Espanya forma part dels 27 països de la UE i dels 198 de 

tot el món. La seva civilització és occidental i la cultura 
mediterrània.

• Té una extensió de 505,990 Km2 , ocupa el lloc 51 en el 
món.

• La població entra dins d’un volum de població
considerable(46 milions) i una densitat de 91 habitants
per Km2.

• La riquesa: Espanya té un PIB per habitant de 23300€ 
(producció d’un any entre nombre d’habitants). És un dels
països més desenvolupats (idescat 2015).

• L’IDH: Espanya es troba dins dels països amb un alt IDH. 
En el 2014 es situava en el 27 lloc.

• Altres dades: Té 40 llocs culturals i 5 de naturals o mixtes
que han estat declarats Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO.



Història d’Espanya
• En els segles XIX i XX Espanya perd importància internacional 

per:

• La perdùa de les colònies.

• L’endarreriment econòmic i tecnològic.

• L’aillament durant la dictadura del general Franco.

• L’ emigració: cap a Llatinoamèrica i Europa occidental.

• Al 1955 va ser el final del aillament i el 1960 la recuperación 
económica. Espanya comença a  aparèixer dins l’escenari
internacional.

• Va millorar la imatge internacional gràcies a la independencia de 
les posesions espanyoles.

• L’arribada de la democràcia va millorar la normalització de les 
relacions exteriors d’Espanya.

• El marc geopolític i geoestratègic internacional d’Espanya en 
l’actualitat el defineixen: L’OTAN (1982) i la CEE (1986).



Situació geoestratègica

• La situació de la península ibérica com a 
pont entre Europa  i Àfrica, com a 
entrada a la  Mediterània és preuada
entre les grans potències que situen les 
seves bases militars al seu territori.



Política Internacional
• S’han format misions internacionals sota 

l’ONU.

• Des de 1989, les forces armades españoles han 
participat en més de 50 misions internacionals.

• Aproximadament 3000 efectius de l’exèrcit
estan al estranger. 

• Angola i Namíbia van ser les primeres misions i 
després Guatemala, Bòsnia, Afganistán, Líban, 
Kosovo o el Txad.



Espanya i els països
del nord d’Àfrica

• Els pobles de Nord Àfrica van viure a la península durant 7 segles. 
Després d l’expulsió dels musulmans(XV), molts hispano 
musulmans van migrar cap al Magrib.

• Espanya va conquerir:
-Ceuta(1415), Melilla(1476) i el Penyal de Vélez de la 

Gomera.(1510)

-Espanya va obtenir el protectorat del Marroc (1912-1956).

-Actualment hi ha una forta onada de persones procedents de 
Magrib.

• Factors d’apropament entre els països:

-Fòrum del Mediterrani (1994).

-Unió per la Mediterrània (2008).

• Factors que poden portar tensions:

- La Inmigració, les disputes econòmiques, el conflicte del 
Sahara occidental i les reivindicació de les ciutats com Ceuta i 
Melilla.



Espanya i Iberoàmerica

La relació amb iberoàmerica es remunta a la colonització
castellana del continente americà.

• En el 1898 es tanca  la colonització i s’inicia un período 
de relacions amb els Països iberoamericans.

• En el segle XX comença un periode d’inestabilitat
política i recessió económica degut al creixement del 
deute extern.

• En el 1991 hi ha l’inici de les Cimeres Iberoamericanes.

• La UE ha acordat destinar a Iberoàmerica, Fons 
Europeus per al desenvolupament i contribucions a 
través de la OMS i la FAO.



Espanya i els
organismes Internacionals

• L’any 1955 Espanya comença a formar part de l’ONU.

• L’any 1986 i després d’un referéndum va entrar a formar part
de l’OTAN.

• També forma part de la UEO (Unió Europea Occidental) i  de la 
OSCE (Organització per la Seguretat i la Cooperació Europea).

• Forma part de l’OCDE des de 1961.

• I també de la FMI i la OMC.

• Participa en diverses institucions: ONU, UNICEF, UNESCO, 
PNUD i ACNUR.

• També en organitzacions humanitàries. CREU ROJA i 
CÀRITAS.

• També les ONGD tenen representación a Espanya.



Catalunya i els
organismes Internacionals

• Catalunya participa a Europa per mitjà de:

• El comité de les Regions

• L’Assemblea de les Regions d’Europa i La Comunitat del 
Treball dels Pirineus:

-Els quatre motors d’Europa.

-L’Euroregió Pirineus- Mediterrània.

• A través de l’Agencia Catalana cooperación per el 
desenvolupament(ACCD) Catalunya coopera en projectes
de desenvolupament en pobles de la Mediterrània i Àmerica
Llatina i Africa Subsahariana.


