PROJECTE AMBAIXADORS PARLAMENT EUROPEU (3r ESO)
País

Bèlgica
Bandera

Mapa

Capital

Brusel·les
Superfície

30.689 km²
Habitants

11,46 milions (2019)

Any adhesió a la Unió Europea
Va entrar al any 1952

Sistema polític
Des de la instauració de Leopoldo I com a rei en 1831, Bèlgica ha estat una
monarquia constitucional i una democràcia parlamentària.

Idiomes oficials

Els idiomes oficials de Bèlgica són el francès i el neerlandès. La gran majoria dels
habitants es comuniquen en francès, encara que també parlen anglès i cada
vegada més espanyol.

Relleu i principals elements geogràfics

Tres són els rius principals que drenen el país: l'Escalda (200 km a Bèlgica, 350
km en total), el Mosa (183 km a Bèlgica, 925 km en total) i el Yser (50 km a
Bèlgica, 78 km en total ).

El signal de Botrange és des del Tractat de Versalles de 1919, el punt més alt de
Bèlgica amb una altitud de 694 m sobre el nivell del mar. (Montanya)

Principals ciutats

Brusel·les
Brujas
Lovaina
Namur
Mons
Gant

Personatges importants

René Magritte (1898 - 1967) Va néixer a Lessines i va morir a Brussel·les.
Peter Paul Rubens (1577 - 1640)
Adolphe Sax (1814 - 1894)
Georges Lemaître (1894 - 1966)
Georges Simenon (1903 - 1989)
També hi han persones molt famoses com Eden Hazard (juador de futbol del
Real Madird FC que junt amb la seva selecció van quedar 3rs al darrer mundial,
el entrenador de la selecció és Roberto Martínez

Gastronomia
Les patates fregides són molt típiques de Bèlgica. ... Les patates fregides se
serveixen amb salses fonamentades en la maionesa com ara la fritessaus. A més
de menjar les patates fregides soles també hi combinats com la Mitraillette , un

entrepà de patates, carn (normalment salsitxes) i salsa.

Altres dades d’interès
Belgica es un dels paisos on es ven molt el xocolata, el lloc on es ven mes
xocolata es l’aeroport Zaventem.

