
Característiques informació temàtica

Nombre de fotografies 76

Mapes temàtics 76

Imatges de satèl·lit 2

Gràfics 48

Taules 6

Esquemes 13

Característiques cartogràfiques

Ombrejat Sí

Tintes hipsomètriques Sí

Batimetria Sí

Tipus d’escala numèrica i gràfica

Escales de representació 
cartografia general 1:250 000, 1:1 000 000 i 1:4 000 000

Pàgines a escala 1:250 000 26

Pàgines a escala 1:1 000 000 86

Pàgines entre 1:1 000 000 i 1:3 000 000 2

Pàgines 1:4 000 000 190

Pàgines entre 1:5 000 000 i 1:10 000 000 4

Pàgines a escala inferior a 1:10 000 000 20

Concepte del territori homogeni

Llegenda cartogràfica

Hidrografia 17 elements

Costa 7 elements

Orografia 8 elements

Comunicacions 11 elements

Població 4 elements

Construccions, instal·lacions (interès turístic) 13 elements

Límits administratius 7 elements

Fonts tipogràfics 6 fonts

Tipologia toponímica 11 tipus
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Característiques de l’obra

Format 29,8 x 40 cm

Idioma Català

Pàgines cartogràfiques 374

Pàgines amb mapes fisicopolítics o generals 328

Pàgines amb informació temàtica 46

mapes temàtics 60

climogrames 24

piràmides d’edat 22

taules estadístiques 5

esquemes 7

Topònims georeferenciats i indexats 212 145

Projecccions cartogràfiques 6

Món Mollweide

Europa Lambert Azimutal equivalent, policònica

Àsia Lambert Azimutal equivalent, policònica

Àfrica Lambert Azimutal equivalent, policònica

Amèrica del Nord Lambert Azimutal equivalent, policònica

Amèrica del Sud Lambert Azimutal equivalent, policònica

Indonèsia Mercator

Australia Lambert Azimutal equivalent, policònica

Oceania Lambert Azimutal equivalent

Oceans Lambert Azimutal equivalent

Pols Universal polar estereogràfica

Països Catalans UTM

Temes temàtics tractats
El món: climes; geologia; sòls i vegetació; minerals i energia; 

distribució de la població; estructura per edats de la pobla-
ció; dinàmica demogràfica i migracions; agricultura, rama-
deria i pesca; indústria; turisme; finances; empreses més
grans; comerç internacional; transport; organitzacions
internacionals; diversitat cultural

Països Catalans: divisió administrativa; climes; geologia i tectònica;
geomorfologia; dominis de la vegetació; densitat de la
població; estructura de la població; agricultura; ramaderia;
empreses més grans; finances; comerç; turisme

Josep Pla, 95 – 08019 Barcelona
Telèfon: (34) 93 412 00 30  – Fax (34) 93 505 75 36



I. Presentació

El gener de 2009 es va publicar la 2a edició de l’Atles
Universal (la primera és de l’any 1999).

Deu anys després de la primera edició, i amb 50 000 exem-
plars venuts, es va considerar que calia posar al dia l’Atles
Universal. Les realitats del món són dinàmiques i, en conse-
qüència, les publicacions que s’hi refereixen s’han d’ade-
quar periòdicament als canvis que es produeixen. Aquest és
el motiu principal de l’actualització de l’atles. 

En la realització d’aquesta obra hi han intervingut activa-
ment tres institucions: l’Institut Cartogràfic de Catalunya
(que ha aportat les bases cartogràfiques), Enciclopèdia
Catalana (que s’ha encarregat de l’edició de l’obra) i la
Universitat de Barcelona (que ha elaborat els mapes
temàtics).

II. Actualització de la informació

A partir de la base cartogràfica de l’edició de 1999, es va
procedir a completar, actualitzar, modificar i homogeneïtzar
els continguts de la cartografia a partir de documents car-
togràfics oficials de cada país o àrea de representació.

Pel que fa als mapes generals, l’edició actual reflecteix els
canvis físics produïts al món durant aquests anys, especial-
ment relacionats amb la hidrografia marina, també els can-
vis polítics, que han donat lloc al naixement i reconeixement
de diversos estats nous i, naturalment, els canvis produïts
per la intervenció humana en els assentaments humans, en
les vies de comunicació i en les conques hidrogràfiques
d’arreu del món. Quant als mapes temàtics, deu anys han
suposat la modificació de les dades que els sustenten i, en
conseqüència, una nova elaboració.

A l’exigent plantejament geogràfic i a la utilització de les
noves tècniques cartogràfiques s’hi ha afegit un esforç
important de presentació editorial amb la finalitat que els
usuaris de l’atles disposin d’una informació geogràfica
àmplia, rigorosa i pràctica.

III. Característiques de l’obra

La principal característica de l’obra, a part l’intens treball
d’homogeneïtzació, continua essent la representació del
territori mitjançant una escala unitària, 1:4 000 000. Aquest
fet facilita la lectura comparativa de totes les regions del
planeta i ofereix al lector un recorregut homogeni per tota
la geografia dels continents donant una visió més global i
comprensible de la Terra; a més, es pren en consideració la
necessitat d’un coneixement detallat de l’àmbit geogràfic
de parla catalana a escala 1:250 000, tot això partint d’un
exigent tractament de l’ús de les projeccions cartogràfi-
ques en funció de la situació de l’àrea geogràfica a repre-
sentar, cosa que ens permet tenir una visió poc distorsio-
nada de la realitat geogràfica que s’observa.

Pel que fa a la compilació i a l’anàlisi de les dades cartogrà-
fiques que s’hi mostren, l’ICC ha utilitzat, com ja és costum
en els seus projectes, els darrers avenços tecnològics
implementats en el món de la cartografia.

Informació
temàtica 
dels
Països 
Catalans.Coberta de l’Atles.

Dues pàgines de cartografia 
general enfrontades.


