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1.1 El marc territorial del món mediterrani 

Font: webs diverses. 



Les penínsules més importants que envolten la 
mar Mediterrània són: 

• A Europa:  
la Ibèrica,  
la Itàlica 
i la Balcànica 
• A Àsia:  
l’Anatòlica 
• A l’Àfrica:  
la de Tunis  
i la Cirenaica. 

Font: http://www.columbia.edu/cu/spanish/courses/spanish3349/01hispania/cuencamediterranea.html 
per al mapa i textos propis. 

http://www.columbia.edu/cu/spanish/courses/spanish3349/01hispania/cuencamediterranea.html


Els estrets de vital interès geoestratègic 
són els següents:  

 • de Gibraltar, 
de Messina, 
de Sicília, dels 
Dardanels i 
del Bòsfor  

• + el canal de 
Suez (1869) 

Font: http://www.columbia.edu/cu/spanish/courses/spanish3349/01hispania/cuencamediterranea.html 
per al mapa i textos propis. 

http://www.columbia.edu/cu/spanish/courses/spanish3349/01hispania/cuencamediterranea.html


Les illes més rellevants són: 

• Les illes 
Balears 

• Còrsega 
• Sardenya 
• Sicília  
• Malta 
• Corfú 
• Creta 
• Rodes  
• i Xipre  

Font: http://www.columbia.edu/cu/spanish/courses/spanish3349/01hispania/cuencamediterranea.html 
per al mapa i textos propis. 

http://www.columbia.edu/cu/spanish/courses/spanish3349/01hispania/cuencamediterranea.html


Les mars secundàries millor definides són:  

• la d’Alboran 
• la Balear 
• la Ligur 
• la Tirrena 
• l’Adriàtica 
• la Jònica 
• la de Sirte  
• l’Egea 

 Font: http://www.columbia.edu/cu/spanish/courses/spanish3349/01hispania/cuencamediterranea.html 
per al mapa i textos propis. 

http://www.columbia.edu/cu/spanish/courses/spanish3349/01hispania/cuencamediterranea.html


Font: http://cambioclimaticoenergia.blogspot.com.es/2011_01_01_archive.html 

Corrents superficials a la Mediterrània  



Les mars secundàries, les illes i els 
estrets principals de la Mediterrània 

Font: Elaboració pròpia.  



1.2 La mediterraneïtat 

Font: Obres del pintor mediterrànid Rafael Llorens Ferri 



Tres conceptes bàsics 

• Mediterrani, el mar / 
Mediterrània, la mar esp 
Dit de la mar envoltada 
per les terres del sud 
d'Europa, del Pròxim 
Orient i del nord d'Àfrica. 
[s. XIV; del ll. 
mediterraneus, -a, -um, 
íd.] 

• mediterraneïtat f 
Qualitat de mediterrani.  
 

• mediterrani –ània 
adj 1 Relatiu o pertanyent 
a la mar Mediterrània i a 
les terres que l'envolten. 
2 Dit d'una mar envoltada 
o gairebé envoltada de 
terres. 

Font: Enciclopèdia catalana. 



Un concepte polèmic 

mediterrànid –a: 
 
•  ANTROP FÍS 1 m i f 

Individu de la raça 
mediterrània.  
 

• 2 adj Relatiu o 
pertanyent a la raça 
mediterrània o als seus 
representants. 

 
• 3 raça mediterrànida 

Raça del grup 
leucoderm, 
dolicocèfala, de pell 
més o menys bruna i 
ulls foscos, que ocupa 
bàsicament l'Europa 
meridional i l'Àfrica al 
nord del Sàhara 



L’adjectiu mediterrani –ània.  
Usos explícits 1 

• dieta mediterrània f 
ALIM Patró alimentari 
característic de diversos 
països de la conca 
mediterrània amb cert 
caràcter ancestral. 

• Corredor Mediterrani 
Nom que rep l’eix 
d’intercanvis centrats 
en la costa mediterrània 
de la península Ibèrica 
des d’Algesires amb la 
resta de la Unió 
Europea, molt 
especialment vers el 
nord i la meitat est del 
continent. 
 
 



L’adjectiu mediterrani –ània.  
Usos explícits 2 

• clima mediterrani CLIMAT 
Clima típic dels països de 
la Mediterrània, que li 
dóna nom, però no n'és 
exclusiu, caracteritzat per 
una estació seca i càlida a 
l'estiu i una altra 
d'humida i freda a 
l'hivern. 
 

• regió mediterrània 
BIOGEOG 1 Regió 
biogeogràfica del regne 
holàrtic que comprèn els 
països de la conca 
mediterrània. 

• cicló mediterrani m 
METEOR Tempesta 
mediterrània que per la 
seva morfologia i efectes 
s’assembla als huracans o 
ciclons tropicals, però de 
menor intensitat. 
 



L’adjectiu mediterrani –ània. 
Usos qualificatius comuns 

• Àfrica, agricultura, aigua, aire, 
àmbit, Àsia, àrea, arc, 
arquitectura, art 

• bosc  
• caràcter, casa, cicló, ciutat, 

civilització, clima, classicisme, 
color, comerç, corredor, costa, 
cultura  

• dieta, dominó, dona, dret 
• edifici, eix, Espanya, esperit, 

esquema, estat, estratègia, 
Europa 

• França, front, frontera 
• gènere, geosinclinal, gust 
• home, humanisme 

• illa, imperi 
• litoral  
• lligabosc, lluç, llum 
• Marroc, matollar, món, 

muntanya, música  
• origen 
• país, paisatge, pintura, 

plàncton, poble, política, port 
• raça, regió, règim, riu, ruta 
• sistema, societat 
• tall, terra, transport 
• tipus, turisme  
• vegetació, vela, vessant, vida 
• zona 

 



Un concepte que hem de redefinir 
mediterraneisme 
(no hi ha definició a 
l’Enciclopèdia catalana) 
 
• (Vallcorba 1994): Moviment 

cultural noucentista referit a 
la versió artística. Designa 
els artistes plàstics del 
moviment noucentista. 

• (Procés de Barcelona): 
Postura política o 
intel·lectual que defensa 
allò mediterrani o la 
civilització mediterrània. 

atlantisme: (hi ha definició a 
l’Enciclopèdia catalana) 
 
• m 1 MIL i POL Estratègia 

militar i política de 
l'Aliança Atlàntica. 

 
• 2 POL Actitud favorable a 

l'Aliança Atlàntica. 
 

Font: Enciclopèdia catalana. 



Conceptes i paraules derivades 

• Euromediterrani (IEMed): procés, partenari, discurs, àrea, 
zona [països de la UE i països tercers mediterranis]. 

 
• Circummediterrani: propi de les terres que envolten la mar 

Mediterrània. 
 

• Extramediterrani: propi de territoris que no pertanyen a la 
regió mediterrània. 
 

• Regió mediterrània: Regió biogeogràfica del regne holàrtic 
que comprèn els països de la conca mediterrània. 



1.3 La regió mediterrània 





Principals problemes per a  
definir la regió mediterrània: 

• 1. La Mediterrània no és una unitat 
biogeogràfica. 

• 2. La Mediterrània no és una unitat 
politicogeogràfica ni una nacionalitat. 

• 3. La Mediterrània no és una unitat cultural-
geogràfica, tot i tenir elements comuns. 

• 4. En les ribes de la Mediterrània conviuen 
tres religions monoteistes i tres cultures. 
 
 
 



Es pot parlar d’un sistema mediterrani? 

• Criteri geogràfic: del clima i els conreus. 
 

• Criteri cultural: dels modes de vida. 
 

• Criteri geopolític: de les construccions 
formals dels imperis històrics. 



Tres factors claus de la mediterraneïtat:  
la història, el clima i els cultius    

Font: DCIDOB96. Desenvolupament rural a la Mediterrània, pàg. 39.  



Les zones de cultiu de l’olivera en el món: un factor 
bàsic per a definir la mediterraneïtat  

 

Font: Pinto, Martínez (2005): El aceite de oliva y la dieta mediterránea. Madrid, Instituto de Salud Pública 
de la Comunidad de Madrid, pàg. 15. 



Font: http://francadenas.blogspot.com.es/2012/11/el-paisatge-vegetal-de-clima-
mediterrani.html 

Distribució del maquis i la garriga a la 
Mediterrània  



Font: http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/imatge/20120913-la-clorofil-la-d.jsp 

La clorofil·la del Mediterrani 
(concentracions en mg/m3 en 2004) 



Els països de la regió mediterrània 

Font: http://zerwiki.wikispaces.com/La+Mediterr%C3%A0nia 



Quins estats inclou la regió mediterrània? 
• Regió riberenca (23+1): 

Albània, Algèria, Bòsnia i 
Hercegovina, Croàcia, 
Egipte, Eslovènia, 
Espanya, França, Grècia, 
Israel, Itàlia, Líban, Líbia, 
Malta, Mònaco, el 
Marroc, Autoritat 
Palestina, San Marino, 
Sèrbia i Montenegro 
(Iugoslàvia), Síria, Tunísia, 
Turquia i Xipre. 

• + Gibraltar (GB) 
 
 

• Regió ampliada (+ 17):  
1. Portugal i Andorra (P. 

Ibèrica). 
2. Romania, Bulgària i 

Macedònia (P. Balcànica). 
3. Jordània, Iraq, Iran, Aràbia 

Saudita, el Iemen (l’Orient 
Mitjà). 

4. El Sudan i Etiòpia (conca del 
Nil). 

5. Mauritània i Sàhara 
Occidental (Magrib).  

6. Ucraïna, Rússia i Geòrgia 
(Mar Negra). 



Subregions àrabs a la Mediterrània 
• Magrib  (ponent) 
Regió natural del NO d’Àfrica, que 
s’estén pel Marroc, Algèria i Tunísia, 
entre la Mediterrània i el Sàhara, de 
característiques mediterrànies. 
 
En un sentit més ampli, hom sol 
incloure-hi també Líbia, Mauritània i el 
Sàhara Occidental. Comprenen la 
serralada de l’Atles, l’altiplà marroquí i 
altres planells algerians. També rep el 
nom d’Àfrica Menor i de Països de 
l’Atles. Habitada per població berber. 

• Màshrek (llevant)  
Regió no natural del NE d’Àfrica i O 
d’Àsia, que compren els països àrabs 
a l’E de Líbia. La documentació de 
la UE hi inclou solament Egipte, 
Jordània, l’Autoritat Palestina, 
Líban i Síria. Aquesta part també 
rep el nom de Pròxim Orient i hi 
inclou Turquia i Israel.  
 
En un sentit més ampli, hom sol 
incloure-hi també el Sudan, Iraq, 
Aràbia Saudita, el Iemen, Qatar, 
Bahrain, Oman, Kuwait i els Emirats 
Àrabs Units. Aquesta part també rep 
el nom d’Orient Mitjà, incloent-hi 
Turquia i Israel, o d’Orient Pròxim, 
sense els països no riberencs.  



Subregions europees a la Mediterrània 

• Membres de la UE 
França (25/03/1957) 
Itàlia (25/03/1957) 
Grècia (01/01/1981) 
Espanya (01/01/1986) 
Malta (01/05/2004) 
Eslovènia (01/05/2004) 
Xipre (01/05/2004) 
Croàcia (01/07/2013) 
+ Gibraltar (GB 01/01/1973) 
 
REGIÓ AMPLIADA: Portugal (1986), 
Romania (2007) i Bulgària (2007)  

Països tercers  
 
CANDIDATS: Albània, Bòsnia i 
Hercegovina, Sèrbia i Montenegro 
(Iugoslàvia) i Turquia 
 
NO CANDIDATS: Israel, Mònaco, 
San Marino 
 
CANDIDATS DE LA REGIÓ 
AMPLIADA: Macedònia 

 



Les euroregions de la Mediterrània 
• 1998 Euroregió Pirineus 

Mediterrània: Espanya i 
França.  

• 2006 Euroregió Adriàtica: 
Itàlia, Eslovènia, Croàcia, 
Bòsnia i Hercegovina, 
Albània i Sèrbia i Montenegro 
(Iugoslàvia). 

• 2007 Euroregió Alps-
Mediterrània: França i Itàlia. 

• Euroregió SUDOE: Portugal, 
Espanya i França. 
 

• 1992 Euroregió Danubi: 
Bulgària i Romania. 

• 1997 Euroregió Mesta-
Nestos: Bulgària i Grècia. 

• 2003 Euroregió Belasica: 
Macedònia, Grècia i Bulgària. 

• 2008 Euroregió Mar Negra: 
Bulgària i Romania. 

• 2009 Euroregió Prut 
Superior i Danubi Inferior: 
Romania, Ucraïna i República 
de Moldàvia. 
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