
Oceànic 
 

L'illa està situada al mig de l'Oceà Atlàntic, a l'altura de la península Ibèrica. 

Té 32.108 km². 

Hi ha 1.500.000 habitants. 

La llengua oficial de l'illa és el català i l'anglès, però també es parla castellà. 

 
Relleu 
Les muntanyes del nord es diuen Bazuken i Caribe fan 3. 000 mil metres d'alçada. 
Més avall hi ha una part plana. Tenim dos altiplans, es diuen altiplà de Mar i altiplà 
del Món, fan 1.000 metres. També hi ha una muntanya que es diu Mapuchichu fa 
dos mil metres i és bastant rocosa. Hi va molta gent del poble, de la ciutat i turistes 
per escalar. 
A l'oest de l'illa hi ha la muntanya Peurme, té una alçada de 3.000 m. A la part de la 
dreta de la muntanya hi ha un altiplà que es diu el Món. 
Al sud hi ha les muntanyes que es diuen: Mazor (fa 2.500 m d'altitud i és molt 
esquerpa), Turan (fa uns 3.000 m d'altitud, una de les muntanyes més altes de l'illa. 
Està plena d'avets, pins i petita herba. També hi ha una cova a 100 metres 
d'alçada). 
 
 
 
Riu 
El riu Zen neix a la muntanya Bazuken i desemboca al mar, és bastant llarg, fa uns 
300 km i té un cabal regular. És un riu bastant gran, molt net, molt ample i molt 
pacific 

A l'oest hi ha el riu Flega. Té 250 km de llarg. Comença des de la muntanya Peurme 
i desemboca al mar. Aquest riu té molts peixos perquè hi ha pesca. 

Al sud-est hi passan 2 rius i hi ha 2 llacs. Un dels rius es diu Ave i l'altre es diu Fud. 
El llac que està a la muntanya es diu Zoiko i l'altre es diu Akira. 

Ave. Aquest riu neix a les muntanyes del nord-est de l'illa i desemboca al sud-est de 
l'illa, a l'Oceà Atlàntic. El riu té un cabal regular. 

Fud. Aquest riu neix a la muntanya Carchivo i desemboca a l'Oceà Atlàntic, fa 366 
metres apròximadament, té un cabal regular passa per un llac, que es diu Teletuby, 
també passa per el mig del bosc Trial. 

 
 



Clima 
El clima del nord a l'hivern, és molt fred i a l'estiu una mica calorós . El clima de les 
muntanyes és molt fred. El clima dels altiplans no fa ni fred ni calor. 

El clima de l'oest de l'illa és: a l'hivern fa fred i a vegades neva, a l'estiu fa força 
calor, a la tardor fa bastant fred, a la primavera plou molt i a vegades fa sol. 

Al sud, a l'hivern a les muntanyes hi neva molt, poden arribar als -9 graus i com a 
màxim 3 graus. Però a l'estiu fa calor, i arriben als 30 graus. A la tardor i a la 
primavera plou molt. 

 

 
Vegetació i fauna 
Fauna: os, esquirol, guineu, conills, porcs, vaca, cocodrils, jaguar, ratolí de camp... 

Vegetació: alzina, roure, pi i acàcia. 

A l'oest hi ha el bosc Catrina. Està entre els pobles i la ciutat. Diu la llegenda que el 
bosc, estava embruixat perquè una bruixa vivia al bosc (era el seu regne). El seu 
regne estava situat el centre del bosc. 

 
 
Pobles i ciutats 
Els pobles del nord es diuen Medusa, Peix Globus i Tortuga. La majoria de cases 
són de persones que són autònoms. Les persones no tenen molta tecnologia. Hi ha 
dues granges molt a prop d'un poble i un hort. Tenen un port. Al nord-oest hi ha una 
illa que es diu Medual davant del port. També tenim dos horts. Hi ha un castell que 
es diu castell del Mar, situat a l'altiplà del Mar. 

Hi ha un poble que es diu Sangea i té unes cases molts grans i té un camí des de la 
platja fins al mar. 

A l'oest hi ha la ciutat Latiler. Té 18 barris, es diuen: Tulca, Escotlom, Contimantu, 
Dulcena, Catamil, Lovemy, Catachus, Clitoca, Constipaditis, Laiki, Yorkme, 
Estombola, Youblike, Fiuster, Makala, Catambo, Pinçalin i Kirilife. Hi ha 500.000 - 

El poble més gran es diu: Kikiara. A la seva esquerra hi ha una petita granja. La 
granja es diu Anirma. El poble està situat entre el riu i el bosc. Hi ha moltes cases i 
també té un parc que és el més famós de tots, anomenat Florida. 

Al sud hi ha Surie, és el poble més proper al bosc Trial, és el poble amb menys 
habitants i més petit de l'illa, té aproximadament 20 km² i uns 450 habitants. 

 
 



Economia 
En la nostra part de l'illa hi ha bastants treballs com: metges, carters i periodistes. 

També tenim hort i granges i hi treballa força gent. 

Tota la gent que viu en aquesta part de l'illa treballen a les fàbriques, horts, escoles, 
hospitals, restaurants, veterinaris, etc. 

La població del sud -est de l'illa es dedica principalment a la indústria, turisme, 
pesca i l'explotació de boscos, ja que en fer tant fred no poden conrear vegetals. 

La indústria més important és la conservera on es congela, enllauna i s'omplen 
envasos de plàstic. També fabriquen mobles de fusta. 

Una part molt important de la seva economia la tenen del turisme: hotels, 
restaurants, activitats esportives d'aventures ... 

 
 
Govern 
Tenim 1 dictador i 10 ministres, el dictador es diu Youi els ministres se 
n'encarreguen de: educació, sanitat, transport, economia, cultura, urbanisme, treball, 
comerç, indústria, policia, agricultura i ramaderia. 
 
 
Cultura 
Cada poble té una festa major pròpia. El poble Medusa, celebren la festa Major el 
dia de l'aniversari de l'alcalde. El poble Peix Globus el dia 6 de gener van a la plaça i 
comparteixen els regals que porten els reis Mags. El poble Tortuga el dia 22 de 
maig, fan una obra benèfica pels nens de l'orfenat 

La festa major de la ciutat Saltsprintcing, se celebra el 6 de febrer i ve gent de tota 
l'illa. Hi ha un museu que es diu Coblist i és molt famós perquè és el museu més 
antic del món i té objectes de la guerra mundial. 


