
Onlinerejse til Catalonien – onsdag den 26. oktober 2022
PROGRAM
Fra kl. 10.00 til 11.00 er linket åbent til at prøve at komme på 
Zoom-programmet, hvis man ikke har prøvet det før. Hvis det 
driller, kan du ringe på tlf. 70 26 36 66 og få hjælp fra os.
Fra kl. 13.30 er samme link åbent til, at man kan koble sig på 
rejsen til løs samtale.
14.00 Velkomst (inkl. teknisk velkomst) ved Finn Ellegaard

14.10 Introvideo om Catalonien

14.25 Michael B. Lauritsen giver en historisk og samfunds-
mæssig intro og baggrund for Catalonien i dag

14.55 Pause

15.00 Optaget og undertekstet interview med Joana-Isabel 
Duyster Borreda, Postdoc ved Københavns Univer-
sitet med speciale i catalansk nationalisme og regional 
identitet ved Amanda Ajslev Hersbøll. Om baggrunden, 
udviklingen, definitionen og status på den catalanske 
nationalisme

15.20 Live interview med Morten Heiberg, professor ved 
Københavns Universitet, Ph.d. og dr.phil. med speciale i 
blandt andet den spanske borgerkrig, Franco og disses 
præg på det spanske samfund. Hvad er de juridiske og 
politiske muligheder for den catalanske nationalisme? 
Ved Amanda Ajslev Hersbøll

15.35 Fælles spørgerunde med Joana-Isabel Duyster 
Borreda og Morten Heiberg

15.55 Pause med mulighed for at gense introfilmen

16.10 Vi skal på besøg hos journalist Helena Spongenberg, 
der bor i Barcelona og bedriver både graver- og nyheds-
journalistik for internationale medier bl.a. Associated 
Press, Reuters, EUobserver, The Times og BusinessWeek. 
Michael interviewer Helena om hverdagslivet i Barcelona 
i en tid med inflation og krigens skygger; Hvordan er 
hverdagen? Er der plads til håb? Hvordan er synet på 
politiske ledere som Ada Colau og Pere Aragonès? Fylder 
andre emner som klima, turisme og selvstændighed? Der 
bliver plads til spørgsmål fra rejsens deltagere

16.35 Vi skal på besøg hos Helle Kettner Høeberg, der har boet 
i der har boet i Tarragona, Catalonien, siden 2004. Hun er 
assisterende kommunikationschef i præsidentministeriet 
i den catalanske regering, og er desuden engageret i 
det venstreorienterede parti Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), regeringsparti i Catalonien og en del 
af den spanske regerings grundlag. Michael interviewer 
Helle om hverdagslivet i Tarragona; Hvorfor blev hun 
forelsket i byen? Er der håb i gaden? Hvilke emner bliver 
der talt om på gaden? Med plads til spørgsmål fra rejsens 
deltagere

16.57 Vi siger farvel og tak

Rejsen ledes af Michael B. Lauritsen, cand.mag. i historie og 
Europastudier, senior projektleder i DEO, bosat i Spanien og 
Amanda Ajslev Hersbøll, projektleder i DEO undervisning, 
cand.mag. i spansk med speciale om Catalonien.

GASTRONOMI I BARCELONA
Det er meget 
karakteristisk i 
den catalanske 
gastronomi at 
blande kød og 
fisk/skaldyr 
– det hedder 
Mar i muntanya. 

Et eksempel er kødboller med 
blæksprutter.

Typisk er også: Butifarra pøl-
ser i forskellige udgaver, sort, 
hvid osv; pa amb tomàquet 
(brød smurt med tomat).

Andre retter: Escaixada (kold salat med torsk), Escalivada 
(afkølet aubergine, peberfrugt og løg som har været 
stegt i ovn); Ris i forskellige opgaver; Calçots - en slags 
stegt løg med sovs.

I Catalonien spiser man 
traditionalt Canelonni (pa-
staruller med fyld) 2. jule-
dag, men man kan sagtens 
finde dem på menukortet i 
mange restauranter.
Fricandó er en slags ragú 
med kantareller.

Som dessert kan man bestille 
Crema Catalana,
en slags Creme Brulee.

Udsigt over Barcelona



BEFOLKNING 
Indbyggere: omkring 7,7 mio. 
Omkring 4,8 mio. bor i hovedstadsområdet, hvilket gør det 
til det femtestørste storbyområde i EU efter Paris, Ruhr-di-
striktet, Madrid og Milan.
Ældre over 80 år udgør 5,8% af befolkningen.

Forventet levealder: 85 år for kvinder og 80 år for mænd 
(DK hhv. 83 og 79 år) 

Gennemsnitsalder: 43 år (DK 42 år)

Største byer:
Barcelona er Cataloniens største by med 1.636.732 indbyg-
gere, 4,8 mio. indbyggere med forstæder, i Spanien kun 
overgået af hovedstaden Madrid.
L’Hospitalet de Llobregat (stor-Barcelona) er Cataloniens 
andenstørste kommune med 265.000 indbyggere.
Badalona (stor-Barcelona) er Cataloniens tredjestørste 
kommune med 223.000 indbyggere 
Terrassa (nordvest, stor-Barcelona) er Cataloniens fjerde-
største kommune med cirka 222.000 indbyggere.
Sabadell (nordvest, stor- Barcelona) er Cataloniens femte-
største kommune med cirka 216.000 indbyggere.
Lleida er hovedby i den nordvestlige provins af samme navn 
og er med 140.000 indbyggere Cataloniens sjettestørste 
kommune.
Tarragona er hovedstad i den sydlige provins af samme navn 
og er med 135.000 indbyggere Cataloniens syvendestørste 
kommune.
Girona er hovedstad i den nordøstlige provins af samme 
navn og er med 102.000 indbyggere Cataloniens 11. største 
kommune.

GEOGRAFI
Areal: 32.108 km2 (Danmark: 42.933 km² - Spanien 
505.990 km²)
Catalonien er meget varieret med bjerge, landbrugsland og 
214 kilometer kystlinje. Regionen råder over 18 beskyttede 
naturparker, herunder en spansk nationalpark.
Pica d’Estats i Pyrenæerne er Cataloniens højeste punkt 
med 3.143 meter.

ØKONOMI
Industri er Cataloniens største sektor og genererer 20% af 
regionens BNP med fødevarer, kemikalier, motorkøretøjer og 
medicin som de største områder. Herefter er turisme næst-
største sektor med 12% af BNP og 20 millioner turister årligt.
Cataloniens BNP udgør cirka 19% af Spaniens samlede BNP
BNP per indbygger er 124% af Spaniens gennemsnit og lige 
under eurozonens gennemsnit.
Arbejdsløshed: ca. 9%
Valuta: euro

SPANSK ELLER CATALANSK?
I en undersøgelse i 2021 opgav 37% af Cataloniens indbyg-
gere catalansk som modersmål, 47% spansk, 13% begge 
sprog og 3% et andet sprog.
Sprog: ifølge Cataloniens statistik (2018) kunne 94% af 
regionens indbyggere forstå tale, 86% læse, 81% tale og 
65% skrive catalansk, klart flest yngre og markant færre af 
indbyggerne uden statsborgerskab.
Ifølge en måling fra Cataloniens offentlige meningsmå-
lingsinstitut i marts var støtten til selvstændighed faldet til 
39% med 53% imod og 8% ubesluttede. 73% går ind for, 
at de skal have lov at stemme om selvstændigheden ved 
en folkeafstemning.

Girona med katedralen i baggrunden

Manifestation på Cataloniens nationaldag 11. september 2016.


