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Lo intensificoció de les comunicocions, lo rdpido evolució tecnológica
i l'estreto dependéncia económica i energética que relaciono uns estots
omb uns altres hon fet que el món del segle xn sigui un món gtobatit-
zot, en qué els problemes són comportits per tota lo humonitot i han de
ser solucionats o portir d'acords internocionols.

L="

1. El consum creixent
de recursos naturals

2. Els impactes media¡nbientals

3. El desenvolupament,
la població i l'economia

4. Les institucions
internacionals
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1. El consum creixent de recursos
naturals

Levolució de I'economia, I'increment en la rapidesa i en el volum dels
transports, i els avengos tecnolbgics de les comunicacions per ona i per
cable han fet que el temps per recórrer distrncies s'hagi reduit i que,
alhora, la capacitat de generar i recollir informació hagi augmenrar rant,
queg món del segle >xr s'ha converrit en un man globalitzat i interre-
lacionai\om mai no ho havia esrar en la histbria.

Al mateix remps, és un món en el qual els efectes mediambientals de I'ac-
tivitát humaña :inciéiñértai. ..r-
tracró progressiva en gr4ns árees urbanes- h¡g deixat de ser una qüestió local
o regional p.r.rd.,rq@n problema intíiltional que afecta tot el planeta.+

1.1. Els recursos naturals

(ll
!]::f-Ustra**$--són tota la diversitat d.bérr q"l l" hlgg"lrat pot

s ira tJEo I i, gi q u es o s a r i sfer l.r r.u.]lü[], r* o.i, IJIIiEñ?ñEóT
son 6 base de tota activitat hum"n" i .nglob.llFñ*Eifr.ilil.ii,
i alhora tan frágils com el sóI, I'aigua, eI-?ñ-iñJs, els boscoJ, els mine-
rals i les diverses Fonrr d' _

SBfel petroli o el gas natural.

Font 1. L'energia solar és un recurs
energétic renovoble i no crític, perqué a
escola humana és uno font ínexhourible
En Ia imotge, porc solor a puiggrós,
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e de recurs varia en el temps -segons l'evolució tecnolbgi-

ca-, la cultura i les necessitats socials. Així com hi ha

-com l'uráni

f,lfumini-, tue no han estat importants fins a I'época contemporánia.

1.2. Recursos renovables i recursos no renovables

,irr!\:!,.-"E1, recursos naturals se solen classificar en funció de la seva capacitat de

!.]r*in. ,:.áir.rg.fó,- D-lfery¡r91egr així els ,.-.,r*o, ""o^.** renovables dels

que no ho són, els no renovables'

Els recursos renovables són aquells que e.s regeneren d9 manera

r-'¿-.., . natural a un ritme igual o superior al ritme amb qué són explotats per

la societat. E,'t,. aq,,.,ts podem distingir els que no s,acaben mai, com la

radiació solar o .l ,r.rrt, i els que són crítics -és a dir,, que si no sg'n fa

¡.¡-¡:,1,J:.: un ús controlat poden ser finits-, com I'aigua, el sbl i la pesca'
"'Els 

recursos no renovables es generen a la natura d'una manera tan

lenta que, per raons práctiques, cal considerar que existeixen,en quanti-

t"t, finit.r. En aquesta categoria s'inclouen 9l¡ co.-mbustible¡ ftssils---ca¡-

bó, petroli i gas natur"l-, Elr combustibles nuclears -principalment

l'¡.rr"ni-, i ,rn""gr"r, varierac & -in¡r"ls no energétics. ia siguin metál'lics

o no metirl.lics. Entre aquesrs cal distingir els que són reciclables. o recu-

,, perables, com ara alguns qetalls, d'aq.uglls que es consumeixen definiti-

Yament, com els combustibles'

El consum energétic mundial augmenta cada any impulsat per la

. - ! necessitar creixenr de combustible dels transports, I'agricultura, la indús-

i - ' i ". 
tria, els serveis i l'ús doméstic. Fls recursos energétics són fonamentals

':\\: ' ' '' per al funcionament de l'economia mundial i la seva importáncia fa que

el control i explotació d'aquests siguin causa, sovint, d'importants con-

flictes Polítics'

No renovables

Coniumibtes. ,:,:.,-,: 
, 'l

(combustibles fóssils)

Recuperables
(minerals no metál'liis:
va, etc.)

Recursgs

naturals'

Crítiis r..,, ;r'',,':.
(só1. bosc;, p'esca, :etc;) . :

Noiirítiüi'''',. '' '. ''-'r,

(vent, sol, onades, etc')
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Esca¡a aplicable només a la zona equatorial

anual per
persona, 2006 (en tones)

i-l o"o"o.zs
De 0,75 a 1,5
D'1,5 a2,25
De 2,25 a 3,0
Més de 3,0
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A escala mundial, els combustibres ftssirs han tingut un domini abso- ilut com a font energética en ers darrers i00 anys. Er &r % a. t'.rr.rgr" q,r. I

es consumeix al planeta actuarment prové de tres combustibles ñss"ils: ;"-'troli (36 o/o de l'energia mundiar), carbó (24%o de l'energi" -""d;j i ;natu¡al (21o/o de I'energia mundial). El fet que siguin recursos no renova_
bles i que, possiblemenr, algun s'exhaureixi dur"n,"rqr.rr r.gt. ;_pt;.ñ
Ia localització de les reserves exisrents i el control de la seva e*plotació 

ai comerq es considerin.d'una importáncia geoesrrarégica virar, per ar.morrs
parsos, sobretot per als desenvorupatr, j" qu. .., són uns grans consumidors.

Font 3. EI consum energétic per hobitant
-depén tant del desenvolupament del país
com del model de consum energétic que
s'hagi adoptat. En el mopa es destaca
el fet que estats amb un grou de
desenvolupament semblant poden tenir
consums energétics diferents.

1.1. Defineix qué és un recurs natural.

l'2' Diferencia un recurs naturar renovable d'un recurs natural no
renor.able.

1'3' En qué es diferencia un recurs renovabre crític d,un artre que no
ho sigui?

1.4. Quines són les principals fonts energétiques actuals?

1.5. -{trota el nom de sis estats amb un consum energétic per perso_
na superior a tres tones al'any.
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2. Els impactes mediambientals

2.1. La pérdua de biodiversitat

. 4*
l-¡:i;u''

**lt'rl'*+'i'

Font 4. El conreu excessiu,

ta desforeiiacií) Iii üibáñitzoció
i l-a. 

-c 
o n rt r u c c i ó (. ! a"f ¡ ggl r.qt g lt r s*s_o n

alguns dels foctors que q_!!L-qlg99lmés

lo biodiversitat a les ecoregions terrcstres.
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Font 5. Atacs a ra biodiuersitat' biodiuersitat com a resartat de
. la inundació d'hábitats, Ia disrup-En més.19.fa -mgit4t ders cqto_rse ció de paffons d, ,orrrrt, t,a¡-tta_,:::: (t,món, en*e el20%o i el ment de poblacions animals i el50 %9.11 la seua superficie ja ha bloqueig)r ror^ de migració. Els

,':r,:, ::"*n 
O, ,, *.rr: d,,rrt:t1..- 

^,,i,trmr 
ftruiak unbé J" )i;,t'E'ts ,oscos secs tropicars de fuilb¿stgnifcatiuament per res extrdc_

ampla s'han uist sotmesos a la con_ ,rr; d,aigu4, ,ori qor'-dri*n ,r^
uersió més rápida des de 195.0, o gairebé secs alguns rius impor-
seguits per les pastures temperades, tait . En t ¿mbi marí, ers ecosis_
les. pastures empdntanades i les 

"*^ prririLr*,*'r" ,r)r)l)r)r,
sabanes. Es calcula que altroxima- són, sobretot, els esculls ;; ;;;
dament el 50% dels h)bitats d,ai_ i les forests ,ri;r;;;;;.
g.3rys interio:: ht: estat ftansfor- fi..,t..ri,1,i., . :, . "r :mats per a lús.hqmá al llarg del ".-.,= ,i.'- t . ' '

, segle xx. Aproxi*ado*rnl u, c .'
'.1 -n^, .¿- 60.%o dek principals rius mundiils "*o,.Jrl"Iffi,j¿tr?Jri estat fiagmentats per preses pNUMA, 2002

)-q aesutamen$, cosa que redueix la

Font 6. L'explotació de determinats
recursos naturols comporta uno
destrucció importont de la biodiversitot
que hi ho ol seu entorn.

Tot i que les espécies s'exdngeixen de manera naturar amb el pas deltemps, la pérdua actuar de biodiversitat té una magnitud sense prece-dents en la histbria. !,rs científics ja parlen d'una sisena extinció massi-va, provocada -per primera vegada ., l" tir¿ilJ;;;;::;
espécie animal, l?spécie humana. La pérdua actual de biodiveisil;;lloc en tots els )mbits i s'associa al desenvorupamenr de |activitat huma_na' Per p¡ime¡a vegad.4 en ra histbria de l'evolució, una .r;; adaptal'entorn a les seves necessitats i no a la inve¡sa.

, 
E-! 9t.i¡ctrten-t.de la poblacié i .1, prtrorr, {dqonsum acruals, que con_dueixen a un increment de la d.m"nda de serveis d. l'..r;;;"-, d..#._
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I Supefície construiilá

S Energia nuclear

f CO, provinent de
combustible fdssil

ffi Superficie de pesca

! sefua

:: . Superficie de pastura

W Superfícje de conreus

Font 7. Empremtes ecológiques per
components, "1961 _2OO3.

La quantitat d,hp9tárees necessdries
pter produir recursos per o ta ntu.onitot
i obsorbir-ne les deixalles hta augmentot
de monera espectaculor en els iorr¿rs
cinquonto anys. Si et l96l calien només
45 mitions de quilómetris quadrats de
s u pe rfí ci e te rrestre p e: r-i iite n ta r I a
població del ploneta, en oquest moment
en fan fálto 140 milions. Et grdfic també
mostra Ia coñposició ae Ia nostra
empremto ecológico, en la quol es pot
observor l'importont creixement áe I,ús
d e co m b u sti b I es fdss/s.
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nergia, són els factors desencadenants més importants de la pérdua de

biodiversitat. Aquests factors generen impactes directes sobre els ecosis-

temes, les espécies i els recursos genétics. Limpacte de les activitats

humanes provoca canvis cada vegada més intensos tant en els compo-

nents vius com en els components inerts dels ecosistemes.

Els factors principals que contribueixen a la pérdua de la biodiversitat

són I'elevat consum energétic.{els paisos desenvolupats i l'increment del

consum als paisos que s'estan désenvolupament rápidament, com ara els

del sud-est asiátic.

El rápid increment de la demanda d'energia genera impactes profunds

sobre la biodiversitat en dos ámbits: d'una banda, en els impactes deri-

vats de la producció i la distribució d'energia i, de I'altra, en els resultats

.de l'ús d'aquesta energia. Lexploració a la recerca d'hidrocarburs, la

-, , construcció de canona{es, la mineri4$\urani i carbó, la construcció de

preses hidroeléctriq.tét3'l'.*rrr.ció d¿PFusta com a combustible i, de ma-

, nera creixent, les plantacions de biocombustible poden conduir a una
'pérdua significativa de la biodiversitat, tant en terra ferma com al mar.

Una variable que incideix també sobre la biodiversitat és l'evolució del

clima: actualment estem immersos en un període ,:f increment de les

- temperatures mundials una causa important del qual és I'activitat huma-

n". Ér possible que aquestes variacions afectin, a \a llarga, la forqa i la
direcció dels corrents marítims que distribueixen les aigües fredes o cáli-

des al llarg dels oceans i les seves costes. A més, sembla també que les

)rees humides registren més precipitacions' mentre que les zones árides

encara s'hi estan tornant més. Tots aquests fenómens pod.tt proYocar

canvis en la línia de costa, en la distribució del gel, principalment de

Groenlándia i de I'Antártida, en el cabal del rius i en el nivell del mar,

que augmentaran.

Font 8. Aproximodament

des de I'ony 1980 es produeix un procés

mundial d'ougment de Io temperotura

mitjana. Aquest escalfoment globol

no es distríbueix de monero igual per tot

el planeto, sinó que afecta més les zones

més septentrionals de I'hemísferi nord.

En el mopa podem observar com von

augmenta1 entre els anys 1992 i 2002,

Ies zones de Groenldndio que quedaven

Iliures de gel durant l'estiu drtic.
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2.2. Els riscos naturals

T'a humanitar sempre ha estat amenagad.a pels desastres narurals. Aiguats,
allaus, terratrémols, erupcions volcániques, huracans i or., g.g"ntines

lT.,f-O"ta, 
al llarg de la histbri", ,.o-broros desasrres de dirlersa mag-

nrtuct.

^ 
cal diferenciar, peró, entr€ fenbmens naturars i riscos naturals. De

fenómens narurals n'hi ha molts: xáfecs, nevades, 
"r;;.u;;i;,*,.-o.r-tes, erc., i són els que es produeixen .r; ; ;-r*d;;;;;;;;.. ., ""planeta tan dinámic com er nosrre. p,er tar q,r. .i fenomen esdevingui

un risc, ha d'estar associar a la presénci" hl'r-an", n, 
" ¿,a f,""d,rf..,rl.

les persones o els béns qr. ,r"lor.-.

Pluja

Calamarsa

Neu

Vent

Llamps

Temperatura

Boira

Temporal de
vent i pluja

Tornado

Huracá

Sequera

lnundació

Saturació de sóls

lceberg

Moviment
de glaceres

Cqotég¡ 
ii

Esllavissada

Allau

Erosro

Sedimentació

Terratrémol

Erupció

volcánica

1,.,,...9-ié.j,ó17 .- 
".

Epidémia

lncendi forestal

Alliberament
de substáncies
tóxiques

s¡(}¡zi
ña
fil

E

Font lO. Hi ho zones de lo Terra,
com el golf de Méxic, que són propícies
a Ia formació de potents huracans per
lo confluéncia de masses d,oire
nolt cálid amb altres d'aire fred. per als
hobitants que viuen al sud dels EUA
í a I'Américo Central els huracans són
el principol risc natural. En la imatge
observem lo devastació ocasionoda
per I'huracd Mítch, et 199g, un dels més
violents dels últims temps.
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risc de
desastres naturals, 2007

f--l Nomessequera

E% Només geofísics

@ Només hidrológics

S Geofísicsi hidrológics

I Sequelaigeofísics

K Sequera ihidrológics

Sl Sequera, hidrológics
i geofísics
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Font 11. Els desostres geofísics inclouen

te r r a tré m o I s i e, u p,ciio r t y ü i! i;i:ii ; i ;,':
mentre qae eb.hidrológics e5..r-eferc-lre.n o

inundacions, ciclons i esllau!ssg!95,

La 
-degradació 

del medi ambient té un paper crític com a desencade-

nant de desastres o I'agreujament d'alguns altres. Fls paisos amb una des-

6;¿iáAó"i una erosió greus i un ús abusiu de les terres marginals per

a conreus i pastures cada cop eglan més sotmesos al risc de les cat)stro-

fes naturals, principalment 4:Jgq-inundacions, ja q.tq desapareix l'efec,Ie

de reteqció d9 l'aigua- que efectua la cobertura.veget4!-

La urbanització i la construcció d'infraestructures -si estan mal plani-
ficades- ,ÁU¿ accentuen-els efectes dels riscos naturals, ja que dismi-

nugixgn la capacitat d'qb_sgrció d'aigu4 de la tgrr''4-_perqu!_¡'!nt_e_rp9¡91

zones urbanitzades g¡r llocs de pas de l'aigua, o perqué es construeixen

infraestructures, com ara autopistes, que en barren el pas i alteren les xar-

xes de drenatge naturals.

1.6. Enumera els factors pels quals és important conservar la biodi-
versitat.

1.?. Quines són les amenaces actuals per a la biodiversitat?

1.8. ¡'ins a quin punt un canvi climátic pot afectar la biodiversitat?

1.9, Oe quines maneres I'activitat humana pot incrementar els efec-

tes dels riscos naturals?
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3. El desenvolupament, Ia població
i l'economia
3.I. Desenvolupament económic
r desenvolupament humá

EI desenvolupament económic consisteix en el crgixement del productei\: interio¡ brut (PiB) d.]r. R*or, ., l,"ug.r,, O.rrl_r)*."rr"a. ."plr"l ien I'increment de mitjans'écnorbgici per a ra producció. Tanmateix,i segons la manera com es faci, el ,.lp"rril.rr. dels beneficis del desenvo-lupament econbmic pot benefici", ;_U,
que milorin r., .onái.ions de vida o;; il;T:T:tlr;'J;t#a' o rer

El desenvolupament humi é, ,r., .o*pte més modern de desenvor,u_pament que consisteix a crear les condipuguind.,**rup";;;,';',.*,ü::',','"iiJ.:Jl,:n*fm:
cord amb les seves necessirars i inte¡essás. Ar.rhor.r, .l d.r.rrior.rpamenreconómic no és una finaritat en si mateixa, sinó únicament el mitj) peraconseguir el desenvolupamenr hum).

O.,tt;:'j i:X:Tlr"ment 
está íntimament relacionat amb l,exercici

;.:.ü iffiHffi:'J':: ;[J:,:"'nten 
aquests de sarantia der

Es Acil d'entendre que rores les situacions de malnutrició, de manca de. )mitjans sanita¡is o de ¡ecursos educarius, de discriminació per r"""r'* ilrrll ,t ,re o étniques o bé de violéncia arempren conüa el desenvorupamenr hum). , .

, .. 
'',

Noruega

EUA

Crécia

Canadá

Polónia

Méxic

P.|p..,Rer.. R'nA

en, dólars¡

-anj/.2005:,
r. ..: . -.:i

41 420

41 8g0

23 381

33 37s

13 847

10 751

6,4 0/o

17,0 0/o

14,3 0/o

11,4 o/o

8,6 o/o

20,2 o/o

Font: UNDP

6,1

15,g

'10,2

9,4

8,8

24,6

Human Developmefi Report¡ 2OO7 l2OO8

Font 12. La distribució de lo riquesa
d'un poís depén de molts foctors
histórics, económics i socials. poi.sos
globalment rics, com ara Noruego
o els Estats tJnits, poden tenir una
distribució molt diferent de la riquesa.
La molo distribució de to riqueso d,un
país genera desigualtots sacials entre
Ia pobloció i situocions de pobresa.
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sf
É,I<{
Éil

@

La situació contrária al desenvolupamenr hum) és er que anomenempobresa' Aquesr concepte és difícil áe defini¡ perqué és dinámic. Tam-bé és reiatiu en el ten
e s ur p arám.,,. ; ;' lo;, I :: Jol: J,:it,li;:."r;:,1.;:, l,* *;trr: qrall de desenvolupament.
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De tota manera' I'ONU ha definit el que s'anomena la pobresa

absoluta, que es produeix quan una persona no té cobertes una série

de necessitats básiques, és a dir, quan no arriba a un grau suficient d'a-

limentació, salut i higiene, habitatge,laccés a I'educació' accés a mit-

jans de transport pirblic o mitjans de comunicació o bé quan no hi ha
'-..".rir-., ,o.i"l, proveits per I'estat per afrontar les situacions de

vellesa, malaltia o atur. Aquesta situació de pobresa la pateixen forga

persones de paisos no desenvolupats' peró també hi ha persones pobres

en paisos desenvoluPats.

Persones adultes
'4

:|¿éa

un .altre.
Persones en edat
de treballar

Famílies

monoparentals

Persones soles

|rb¿{'i:&l:'

Joves que mai no han accedit a yn lloc de

treball.

lmmigrant5 de paisos subdesenvolupat¡.

Formades, sobretot, per dones soles amb

f'{!s.sJ"{et{^a?rcc

lntegrades, sob\etoth per dones velles amb
' \' \/^"'l
pensions redürdeY.

Font 13, Lo imatge de Ia Pobreso

s especialment PunYent als Paísos

desenvolupats, on, al costat moteix

de grons ovingudes i edíficis moderns,

s poden trobar Persones que viuen

ol carrer.

Font 15. Evolució de la Població

mundial. L'evolució de la poblocíó

mundiol entre 1950 i Ia sevo proiecció

ñns a l'ony.2ñdñstra que)ira-Per¿\_--
aro, Io-segoilmeitot del segle xx ha

estat I'época histórico en qué,la pobloci4

mundial ha crescut més:: h! rn.tlll?lisgJ-

per 3 en només 70 onYs.

3.2. Augment de la pobtació i de la urbanitzacio

Durant la segona meitat del segle xx, la població del planeta ha expe-

rimenrar .l .r.i*.-.nt més elevat mai registrat. Dels 2 500 milions

d'habitants que hi havia el 1950, ha passat als 6 700 m_ilioqs actuals.

Aquest .r.i".-.nt s'ha pioduit, d'una banda, gr)cies al descens de les

t""., d. mortalitat (tant en termes generals com en mortalitat infantil)

Població

8 000 000

7 000 000

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000000
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1, de I'altra,{f-.lgg. fins al 1970 es Éáirring,r.rgrrJr:: 
:lql+d9s_faxet

4s_r,=aq4-¡1ur*ú';j";i;-aJ;tñ;;;;4i;;,ñ;Ciñ;Tp"rtirde
1973, els percentarges d'increment de la població ..,,an comengar a bai-
xar lentament, perb la gran quantitat de població jove ha fet que I'aug-
ment poblacional continui essenr de prop de B0 milions de persones
cada any.

Actualment, el creixement de les diferents regions mundials és des-
igual. Els augments máxims anuals de pobla'c;o -prácticament el
doble de la mitjana'mundial- es produeixen a I'Africa central, a I'A-
frica o¡iental i a I'Africa occideniáI EI ¿¿iGnid;ñ'üe I'Asia cenrral,
occidental i meridional i el nord d'Africa també ¿r*.É-i"t. co.r-
tráriamenr, ljy.ryg*"_q_tie!.!:41_j-r_lj_lic7.¡ggjó mundial qug p-erd po-

1*o;tq,*t'*..,ii
- : ir- ri !\.rai..l I
t i 1.¡,¡, ;, r,l.¡rráriamenr,ljy.ryg*"_q_tie!.!:41_j-r_lj_lirg..r:ej

blació, mentre que la resta d'Eurooa. el sudque la resra d'Europa, el rud*ltiii.á i l'Asia oiiénial
telen poc incremé1t.dé.p__ob_!!óió. Ttjtes.lés alires iegions mundials te- /)!1i., .r .: ,

ne-n.un crerxement ;l r;;;, de la mitjana mundial, que és d'un ;{:'*i''"r""
l,2Vo a1ual. ""
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lJna part cada vegada més important del creixemenr de la població es
concentra a les zones urbanes. E*l=:ie.Ir*g--{Ir-en p-el-qualJes.eiu¡41.s- ,c--r,gi4qn _de

de canvis demográfics, econbmics i geográfics, perb una visió més avan-
gada ens obliga a considerar com a básics els aspeces culturals ja que les
ciutats són font d'innovacions que, en difondre's, creen nous vincles
i van teixint l'actual sistema urbá.

lhl " !'any.200p.yivia.¡nés genr a les zones rurals de laGrra que no
pas a les zones urbanes. En I'acrualitat, aquesra situació ja s'ha invertit
i.es calcula gu., gep ll'a.ny.,2.|02Lr-!I9s gu4ges pa$s,49 .l_a_p-o-bl4ció mun-
dial sera urbana. i que una de cada quarre persones viurá en ciutats de
més d'un milió d'habitants.

Les ciutats no es desenvolupen al mateix ritme a tot arreu. segons les
Nacions Unides, l.9--:-_:i"te.l de paisos no desenvolupats tenen una taxa

font World Poputlotion erospxts, The 2006 Revision

Font I 6. f!*9¡.g::y:1, !*" pobta ció
nw !!.&,-v"g*s-r i b-a r..gJ 
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. s i ¡ re t t 7 0
¡ ¿ s,aQ *A*p_g:!I_.d. s. eq e!! qj! n,
I' i n c re m e n t yg;U.ardi: minu!!. !t- : gu s o
¿"Js-.b-Ctx94S-.!-eJs-ksu!úif etremenina
a escala mundial. !/!gtg1g:9t, com que
hi ho una gran quantitat de pobtoció
jove en edat de tenir fi!!s, t,ogqgent
de pobloció ggyllg¿elt impgltont.
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Font 17. Actualment ja hi ho molts

saisos omb un creixement vegetatiu de creixement del 3,60/o anual, mentre que les dels paisos desenvolupats
ie lo poblacíó reduít (entre el 0 í l'1 o/o)' 

només presenten un creixement del 0,8 o/o anual. Durant décades, el pro-
: ns Í tot observem que hi ho estots en , I
ets quors ra mortoritot *r"i"i' ,'rrii,,*, c.és.d'urbanitzaci_ó b3 eqlat especialment rápid'a I'América Llatina' perb

Ío pobració disminueix. E!:rr"ir"*":r!y_,_ d.t dels darrers anys del segle >x s'ha accelerat notablement el creixe-

teqetatius més etevots-es conceüñf- q!' ment de les grans ciutats dels continents africá i asiátic.
sl conti nent ofrp/! s! M itjd Orient -^-luü-

;-"t-" 
\ L'

Font 18. ambdós pdrsos, les planes també

íestan perdent i /iagmentlnt, cosA

L'expansió del creixement urbá des- qwe condueix a uns paisatges

controlat esth associada a ta fiag- d.utbctons drhsticament alterats,

mentació i Ia pirdua de boscos, una p¿rdaa de la biodiuersitat i la

.,:-,.i terra agrícola dz bona qualitat, introducció d'espécies. Es considera
',

diuersimlDe más dels 36400 km' sistemes més amenasats, tant del

dr sbl urbanitzat als Estats Units continent com del món. Final-
entre 1997 i 2001, el 20o/o pro- ment, gairebé la meitat de lapér-
cedia de cuhius, el46o/o de boscos dua neta anual d'aiguamolk d.e

i el 160/o de pastures. Al Canada, 1982 a 1997 ak Estats Units ua

aproximadament la meitat de I'h- ser a causa del d.esenuolupament

rea transformada per a ús urbh urbanístic.

d'urant els úbims 30 anys erd terrL pNUMA: uperspectivas del medio
agrícola de bona qualitat. En ambiente mundial,, en GEO 4,2007
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3.3. [a globalització de I'economia

Amb I'aparició de noves recnologies (informática, telemárica. r,--,¡::-,¿
etc.), els sistemes de producció han canviat,iara, per tenir el conu.-- ¡=
l'economia, ja no és tan necessari dominar la indústria rradicion¿. r.
poder económic es basa cada vegada més en el domini de les recr¡olo=e,s

capdavanteres i en els sistemes de transmissió d'informació. $.!b :s el

AUCrtarcryiocietat postindustrial.
En aquesta societat ja no cal que el món desenvolupat tingui les

indústries, especialment les manufactureres, al seu territori. Portar les ri-
briques a paisos poc desenvolupats pot resultar sovint rendible ja que en
minimitza els problemes laborals i n allunya les activitats molestes. Tor
plegat ens ha dut a I'actual sistema econbmic, caracteritzat per la frag-
pn<¡taeiói la deslocalització de la producció i un nombre creixent d'in-
tercanvis de tot tipus.

I,es. comirnicacions i els intercanvis només es poden concebre
actualme¡t des druna perspecriva global, ja que ara les empreses pro-
ductores de béns i serveis ja"no limiten el mercat al seu p.aís d'origen,
sinó que es plantegen produir icompetir a qualsevol lloc del pJaneta.
F.s tracta d'una globalització de I'economia, o economia global,
entesa com la integració creixent de tota I'economia mundial en un sol
sistema económic, dominat pel capitalisfrq juntament amb un aug-
Á.nt d. Ia interdependéncia entre rors els sistemes prod.uctius i una
progressiva manca de capacitat de decisió dels esrats sobre la seva eco-
nomia.

Font 19. !' ruE; ¡irr -U,mrm¡oillllltimrimnlllrr

económim d .r- e5¡-nÍ: s: rÍn¡flt]jiillllluiir rru,lpurmmüifllilr

de les set ¿s ¿rtltr-&.jnr- É'lrJlrilnil'olrfllmilJilltltililg

del percentot-oe ¡;s "lúre;usrrnr rilf ilnlllt¡tflrlfirim

pel que fo al se¡ t 3 ls m'nwsll'.llrmt¡lllur

rebudes de Í esLrse'cer lg" mgg rítr ltlfllrÍlllui,

Un valor e/evof en¡ rr¡ir:f ¡^'rn¡t ,ÍltfiIilriliiiffiuül

comercio I í i n ve rsa' n a lrnrr:rlLnrl:
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T es empreses tendeixen, progressivament, a instal.l+r,.,les seves f)bri-
ques all) on els resulta més rendible, independentmenr de si és a prop
o lluny del seu lloc d'origen. Aixó comporta que els aparells electrónics
fets al sud-est asiátic duguin a la carcassa una marca holandesa o nord-
americana, o que la roba de marca italiana s'hagi cosit, en realitat,
a Romania.

F'ont 20. La indústria manufocturera

te robo, colgot, joguínes, mobles,

wductes de pldstic, components

simtrónics i oltres productes qqe

x$eíxdt abundant md d'obro pmb
wñ rrcA s' h a d e sl oc o I i t z ot ca p

= pobYs en pr'océs de desenvolupament,

=n els saloris són baixos í les normotives

'nborals i mediambientals, escasses.

i:

En I'actualitat no hi ha cap país o regió que quedi totalment al mar-
ge d'aquest procés globalitzador. La distribució desigual dels recursos

.r 
naturals al llarg de la geografia mundial, les diferent¡ evo=lq-c-iqn_s .qgon-ó-
Áiq.r., dels eslats al llarg de la históri", .ls i.rt.r.*or d.lg diversos fabri-
.iánts de tot tipus de productes i la ferotge compet¿ncial'que s'estableix

, entre ells per tal d'augmentar la seva participació en el mercat fan que
no sigui possible I'existéncia d'un país autosuficieq_t, capag de produir
per si sol tot allb que necessita i que es desenvolupi de manera indepen-
dent de la resta del sistema mundial.

Els vincles creats per aquesta interdependéncia econbmica es_tan

,.forgrt, per la varietar i I'efic)cia dels miiians de transporr i d,e comu-
nicació de Ia nostra época. Mai no s'havia pogur viatjar amb tanta rapi-
desa ni rransporrar mercaderies .r, qu"ntir"t, án gr"í, com ara. T"-po.
mai no s'havia pogut transmetre informació ni moure diners d'una ban-
da a I'altra del món amb la facilitat amb qué es fa actualment. Per aixb
no resulta gens exagerar parlar de la globJització d'una economia en la
qual cada país i regió té unes funcions especialitzades.

No"-nqthom, peió,'partjeipa dels intercanvis de la mateixa manera

l;l ,i ' '. , , " ,¡ "-b les ni"\rei*e, opoir.rnir",r. Els producrors dels paÍsos poc desenvo-- 1' *'- "' 'lupats sovint hañ de vendre els seus productes a les borses dels paisos
desenvolupats sense poder exercir cap influéncia en els preus. Les cir-
cumst).ncies económiques, polítiques, geográfiques i históriques des-

iguals provoquen rols també desiguals en el mercat global. Ni totes les

persones ni tots els estats participen de la mateixa manera en els inter-
canvis econbmics.
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3.4. Íintercanvi desigual: centre i periféria

Malgrat la globalitat del mercat, hi ha una tendéncia cap a Ia divisió
espacial del meball, la qual cosa es reflecteix en una especialització fun-
cional dels territoris. Les diverses regions mundials s'han especjalitzat

-d'acord amb la desigual dismibució en quanrirar i en qualirat dels mir-
jans de producció- en 11 prgducció de determinars productes á-u.u¡
-feYerroin-argirau de,,¡ss¡slogia. Hi ha un conjunr de regions -A-¿ri."
del No¡d, el Japb=i la UE, pe, .r.mpl.- que renen uns mitjans de pro-
.l'cció de tecnologia elgvad4, una gran inversió de capital i que contro-
len el mercat mundial; és el que s'anomena el centre. Altres regions, com

"r" 
Afri.", .r, ."nrri, tenen uns mitjans de producció d'escass"a- tecnolo-

gia, poca inversió econbmica i no tenen cap conrrol ,obr..l mercar
mundi{; és el que s'anomena la perifbria.

Étrtré el centre i la periféria mundial s'estableixen unes relacions
comercials anomenades d'intercanvi desigual, a partir del moment en
qué els estats del cenrre tenen el control d.lr pr.,r, del mercat i els de la
periftria no. Generalment, els paisos del centre produeixen productes de
preu elevat, menrre que els de la periftria elaboren productes de preu
baix, que exigeixen poca tecnologia.

Aquesta divisió mundial entre cenrre i periftria, perb, queda matisada
en la realitat per I'existéncia de zones -anomenades semiperiftries-, que
sovint posseeixen recursos naturals abundants, cap on es desplacen algu-
nes funcions i activitats del centre, o que són capaces de geneqil.inicia-

Font 21. EI trasllat de residus perillosos

des dels estots desenvolupats cap
o poisos subdesenvolupots que cobren
per deixar els residus al seu territori
és uno mostra evident dels intercanvis
desiguols que es produeixen entre
el centre i Io periféria.
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nn'üi¡ mundial c49i¡ des de finols del segle

*n el fjpqf.tilSn_t- d' o qu esta cad a veg od a

w,n*és de1.ig¡t-ql i les diferéncies es fon

,mw Ñfundes entre els Paísos més

wnvolupats i els menys desenvolupots'
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tives prbpies, tal com.succeelx en alguns paisos del sud-est asiátic, Am¿-

iica del Sud o bé a I'Orient Mitjir.

1.10, En qué es diferencien el desenvolupament econbmic i el desenvo-

lupament hum)?

1.11. Descriu l'evolució, per conrinents, del creixement de la població

des de 1980 fins ara.

1.12. Oefineix qub és la urbanització.

1.13, A qué anomenem societat postindustrial?

1.14. quins ayantarges comporta la deslocalització per a les empreses

dels parsos desenvolupats?

1.15, Oefineix qué és la globalització econbmica.

1.16. Oefineix qué són el centre, la periftria i la semiperiftria'

1.17. Escriu el nom de cinc esrars que consideris que són del centre del

sisrema econbmic mundial, cinc de la periféria i cinc de la semiperiftria. sáot
ZE<tIJ'
Éa<lÉl

a
1.18. quines són les causes de l'intercanvi desigual?



ti

ri

4. les institucions internacionals

4.L les árees geopolítiques

Lescenari mundial del principi del segle lxl está dominat per diversos
grups d'estars que, grácies a la seva poténcia econbmica, extensió terri-
torial o pes demográfic, poden fer aliances i moure els fils de la política
mundial idibuixar espais d'influéncia sobre el planera d'acord amb els
seus interessos geoestratégics.

La fi de I'enfrontamenr enrre els Estats units i I'antiga u''ió de Repú-
b[q;¿s socialistes soviétiques, a causa de la fallida económica del bloc
de palsos socialistes entre el r9B5 i eI 1995, i.l'important progrés eco-
nbmic que s'ha produlr a Ia xna en aquesr període han donat pas a un
món mulrilareral carac¡eritzar ?\ diversos aspecres:

- Lactuació dels F,stars unitM'América a escala mundial com a pri-
mera poténcia econbmica i milita¡ amb un fort intervencionisme en
les árees que considera com a proveidores de productes energétics,
sobretot;els paisos de I'orient Mitjá, o com a aliats econbmics, so-
bretot els pai'sos siruats a I'entorn de l'oggá pacífic. 

@
- La preséncia de dos espais regionals, hYnió Europea i l'área Japó-

corea del Sud, amb una gran poténcia económica peró amb escás

pes diplomátic i poca poténcia militar. Tots dos blocs practiquen
, una política d'aliances. amb els E¡tats Units d,América, país amb el

qualjqa$e"qeJr im¡ofünrs relacions económiques; rot i aixb, in¡en-
ten també mantenir bones relacions amb els paisos que els proveei-
xen dels producles energétics que els.r-r"nq.r.n p.r -"nr.rrir el seu
nivell de consum. lt-,)

- La importlncia creixent de la Xina i dllrndia, dos exrensos esrats
amb una gran quanritat de població i amb un desenvolupament
económic substancial. Tos dos estats h¿n.''e.mergit com a futures
pocéncies económiques del segle ft, en _
competéncia --ditec¡"q amb els Estats
lJnits, el Japó i Alemanya.

,, 

^Linterés 
de Rússia per recuperar el seu

\lfoder i influéncia sobre els parsos de I'an-
tiga Unió Soviética a I'Europa Oriental,
al Caucas i al centre d',Asia i per tornar
a inrervenir a escala mundial malgrat la
seva feblesa econbmica. El seu principal
argument són les importants reserves

energétiques de combustibles fbssils de
les quals depenen molts paisos desenyo-

^ lupats del seu enrorn.

(€+L^ formació d'un bloc de paisos islá-
v mics, amb,f,pnónlSng¡da-radicalisme

religiós i violMcá social, enrre el nord

Areo geopolítico: S'onomena a .! -.i-
espai territorial definit per unes ci-a.-

tliterístiques geogrdfiques determira:¿:

= 
'.i un conjunt de relocions polítiques :,-e
se sustenten en oquesto base terriia-,,j

Font 23, Rússio era el centre d'un gran
estat onomenat Unió de Repúbliques
Sociolistes Soviétiques (IJRSS), que vo
desoparéixer I'any 1991 enmig d'una
greu crisi económica i social. Al principi
del segle xxr, peró, Rússia ho tornot a
recuperor un paper importont en l,esceno

mundiol a cousa de la gran quantitot de
recursos energétics de qué disposo, i oixó
ha facilitat I'enriquiment d'una minorío
de Io població.

fgot
z4<tl.r>

Ít
ól

a



Sr''(r'

U¡¡tr¡r

d'Africa i I'Orient Mitjá, una zona de gran inestabilitat geoestraté-

gica a causa de la preséncia d'hidrocarburs. Dins d'aquest bloc de

@queintentenseguirunapolíticaindependentreSpec-
e ,. dek EÚA,i6ñiE I'Iran, i els que acruen com a fidels aliats dels

Estats Units, com I'Arábia Saudita i Kuwai@.,

- El conjunt dels paisos de I'Africa subsahariana; 'amb problemes de

desenvolupament importanrs, i amb grans reserves minerals i tam-
. bé d'hidrocarburs, on s'encreuen e-ls interessos comercials de les

multinacionals de I'Europa occidentál, els EUA i la Xina. sovint

aquesrs paisos veuen impedit el seu desenvolupament pels gfeus

,¡l-errfront"ments interns que pateixen, pef I'existéncia d'uns governs

amb un elevat grau de corrupbió i per la seva manca de control

sobre l'economia prbpia pel'fet d'estar sotmesos a les decisions eco-

nbmiques dels paisos del centre. ''i
. , - Lespai de I'América Llatina, on, d'una banda, hi ha pai'sos amb uns
i '' ' importants lligams econbmics amb els EUA i les multinacionals

europees i, de I'altra, hi ha un grup de paisos que intenten, per la via

d'un socialisme populista, construir una alternativa al poder econb-

mic europeu i nord-amerid. Les rensions originades pef aquesta

situació geopolltica hi provoquen, de vegades, una greu inestabilitat

política que en dificulta el desenvolupament'

Les situacions que ocasionen més conflictes i tensions internacionals

són, cada vegada més, -les qüestions energétiques, especialment les rela-

cionades amb la localització i el control de reserves de petroli i gas natu-

ral, I'accés a I'aigua potable, el control de recursos miirerals, la gestió

mediambiental i dels residus, les tensions dins dels estats multiétnics en

\ qu¿ el poder resta en mans d'una sola de les étnies que els formen i el
' repartiment desigual dels recursos econbmics i alimentaris.

Font 24. Des de 1992, el nombre totol

de conflícties a escola mundiol estit

disminuint. En canvi, hon augmentot

els conflictes ormots que es mantenen

dins les fronteres d'un estat, en qué grups

guerrillers o forces ormades poramilitors

s'enfronten al poder estatal per motius '

d'olliberament nocional, diferéncies''
religioses o conflictes socials' En lo

disminució de la conflictivitat entre

estats hi ho tingut un poper pocificodor

important I'ONU. ' '
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4.2. Fluxos migratoris i refugiats

un dels gran fluxos que es donen dins l'economia global és el de mi d'o-
bra, és a dir, el flux de persones que es desplacen a distáncies sovint molt
grans, per ral de trobar un lloc de rreball. La rranscendéncia económica
d'aquests desplagaments és fonamenral per als paisos que en són recep-
tors' ia que obtenen una má d'obra relarivamenr barata, jove i amb dis-
posició a consumir al país recepror, i també per als paisos emissors, ja
que obtenen ingressos económics mitjangant els enviaments de diners
dels emigranrs cap a les seves famílies.

Els grans moviments migratoris es porten a terme en diferenrs con-
dicions,-ja que lquesres entrades-de població es produeixen tant de
manera legal -a través de conrractes al país d'origen o com a immigra-
ció controláá"-, .o- de-.manera il.legal -a. rravés d.e xarxes de tráfic

, .:'{l_i . ".{ 
\

lvlat d ArebR

ACEA INDIc

-¿-* ni"gocur"¡a

ffi Escenari internac¡onal
en conflicte

]n Escenari regional en
conflicte

ffi Soci estralégic dels EUA
dirigit a la Coalició

{ Base aéria dels EUA

¡L- Base naval dels EUA

i----,1 Regions amb més
producció i reserva de
peholi i de gas

Canonades de petrol¡ i de gas:

<1ñ Ex¡stent

¿: Projectada

Font 25. fI.eontrol.de les ímportonts
reserves de.petroli de I'Orient Mitjá
p-ef part dels l.UA, en un moment
en qué es preveu l'exhauriment
d'oquest hidrocorbur en un terminí
d'uns cinquanta onys, és I'orígen
q-g la in.estg!"llitat política d'aquesto
regió mundíal.



r"¡rrfir'ü 26. A portir dels fluxos de

rmu,rucíó. s'aprecia que les tres grans

srrur ¡ fes quals aflueixen Io moior part

w x nigracions són Américo del Nord,

¡j.[l$ps de Ia Unió Europeo i palsos

rfllg'rmuctori d' h id roca rb u rs d e I' O r ie nt
tüü{inr¡.

U*,*, f,
de persones o amb visats de turisme. Aquests fluxos també depenen de

les diferents legislacions i tipus de controls policíacs i de selecció d'im-
migrants que imposen els governs dels paisos receptors, segons les neces-

sitats del seu mercat de treball.

Amb les transformacions econbmiques de finals del segle )o{, les migra-

cions han esdevingut més regionals i temporals. Ai¡<b comporta que tota

regió rica qstigui vinculada a una periféria que li proporciona una part

important de la seva classe treballadora i qué aquesta no estigui vinculada

forEosament per sempre al país on ha anat. La conseqüéncia és que, a més

de les migracions de persones dels paisos de la periféria cap als parsos del

centre, també es produeixen desplagaments importants entre pai'sos desen-

volupats, i de paisos de la periféria subdesenvolupada cap a paisos de la

semiperiféria. Es calcula que, actualment, hi ha 191 milions d'immigrants
' al món. D'aquests, 64 milions viuen a Europa, 53 milions a paisos asiá-

tícs i 44 milions a I'América del Nord. Les persones immigrades consti-

rueixen el 9 o/o dels habitants europeus í el 14% dels habitants nord-ame-

ricans i d'Oceania. En els darrers quaranta anys s'ha incrementat el nom-

bre d'estats que tenen una quantitat destacada d'immigració, tot i que

.trtr..{it estats -EUA, Rússia, Alemanya, lJcraina, Franga, el Canad)

i I'Arábia Saudita- concentren quasi {a,meit4t-de la immigració mundial.

Malgrat que la gran majoria de les migracions són per causes econb-

miques, una part de la migració mundial, al voltant de 10 milions

de persones, és formada per refugiats per raons polítiques o per despla-

Eaments a causa de conflictes bél.lics. Afri." i Asia són els dos continents

més afecrats per les migracions de refugiats.

al Canadá i els ELIA

Percentatge de la població
cd país que són immigÉnts

E Mesd'un 25%

l---l Entre un 15o/o i un 25%
--_l EntreunT%iun15%

.t Milionsd'immigrants

,é Principalsfluxos
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Llisto dels 10 poísos amb el nombre més qran d'immigrants

d'altres paisos (en milers, 2005)

Llisto dels 10 poísos omb uno rdtio de població immigrodo més

elevado del totol de Io pobloció (percentatge de la població

total, 2005) (pai'sos amb 1 milíó o més de residents)

LJnió dels Emirats Arabs

Kuwail

Singapur

lsrael

Jordánia

Aráb¡a Saúdita

0man

Sulssa

Austrália

Canadá

10 20 30 40

Estats Units

Federac¡ó Russa

Alemanya

Franga

Ar¿bia Saudita

Canadá

índia

Regne Unit

Espanya

Austrália

6471

0Jot

b tuo

i

€
.E

:
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5 700

5408

Al món: 190633564

Els deu primers: 52 % del total mundial

25000 30000 35000 40000
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4 790

4 097

4.3. les organitzacions entre els estats

jont 27. Els estots omb més percentotge

. de població immigrodo solen tenir una
*, 

,_¡ nónaria,iááiúá-itiá"s -com Kiwait

Els recursos de cada estat són absolutament insuficients per mantenir unai,

autonomia o independéncia econbmica, sobretot si tenim en compte que

el 40o/o dels estats actlrals no árriba als 100 000 krn' d'extensió territorial
i que la població del 60% dels estats del món és inferior a 10 milions

d'habitants. Aquest fet fa impensable qualsevol plantejament individual

I obliga-qots eis estats, fins i tot els més poderosos,3-brrqqar !a coop-eració

"i#trp.c-t-c.s polítics, econbmics, defensius o culturals amb altres .rt"ir.

{ par1ir..d9l final de la Segona Guerra Mundial, l'any 1945, 
-q.pqodueix

U¡r_4.gr1l proliferació d'organismes de col.labor4ció entre els estats.

Segons l'ámbit territorial que abasten, aquestes organitzacions poden

ser mundials -si inclouen els estats de tot el planeta-, supraregionals

-ri'.rrg!ob'.n eqtats de diferents continents- o regiorrals -ri .k pai'sos

que en formen part són una zona concreta d'un continent. Les motiva-
cions per les quals es funden aquestes organitzacions (n de quatre

tipus: polítiques, ideologicoculturals, de seguretat i, sobretot, econbmi-

que!.-

D'organització mundial, actualment només existeix I'Organització de

les Nacions Unides (ONU), fundada l'any 194,5 com un pacte enrre

éStats que, sense renunciar a lalseva sobirania, volien col'laborar en la

{,j,.,,, construqqó d u1 ¡lstem3 de_ s9gur9t3t col.lectiva .q¡e garaqtís".lasegu¡.-

tat i Ia pau mundials. Per.desenvolupar les seves funcions, I'ONU ha

ilggrpora.t una gran quantitat d'organismgs que treballen- per al desen-

.,,, "_qlyflpent, 
la cultura, la salut, l;alimentació, la protecció als refugiats

i dtr{ temes d'interés mundial.

D' organitzacions supraregionals n hi ha diverses: I'Organització drl
Thactat de l'Átllurtic Nord (OTAI{), per a la defensa i seguretat,.li.Or-

g;;ilulació ¿i pai'sor E*pottrdors de Petroii (OPEP) i fOrganitzag_ió

Mundial del Comer€ (OMq), de carácter econbmicio.+..'

. o Omo¡t- o un territori molt extens i poc
''; :poblat 

--ióm Austrdlio o el Canadd.
:"-Ei'gáirebé tots els cosos es trocta

d'estots omb economies desenvolupades

o omb recursos noturols importonts que

necessiten una gron oportoció de md

d'obro. A lorddnia, peró, la importdncia

de tg írímlgroció es deu ol desplogament

O r r,oO.!:n:U provocat pe! co nfl ictti' p alesú.

t. )i

ái
ZA
ÚT
Éa
át

E



UNrrRr

entre d'altres, la Unió Euro-
Unitat Africani, de carácter

i la North America Free Thade

Organismes
amb estatut
especial

f,."*lll
secretaria I lo'R¿.¡n¡sttac¡¿ I

I 
r¡ouc¡ar¡a 

I

especialitzats autónoms

Font 28. Sistemo de les Nacions Unides

!19-!I 9 Ét itl:g399 .pg 1¡ o¡oa 
1lsm9-s 

pri nci pals qu.e. actgel d'u na-- manera

Lp-9lqi!-Sj.g peró que tracten aspectes diferents de les relacions económiques,

socials, polítiques i culturals en l'ámbit internacional.

f rlL'Assemblea General és formada per representants de tots, e-15-qstatsL" ;;;-;;:::- ;;; ---:; :J -;---.
membres-.i*qa!-A.gskt"té..U¡¡ -v-,o-t¡ 

distribueix les seves tasques en sis

gairebé inactiu, es va establir per admini$rar els territoris pendents

d'aconseguir la independéncia. 
il ,
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ffi
f@ q"ira és la diferéncia entre els

ffi¡ i h UE en l'escenari internacional?

comissions, cada una de les quals s'ocupa d'un tema determinat:
l#i q"i"s aYantatges té la migració desarmament i seguretat, afers socials, afers iurídics, etc. Pr-en l.e-:*{g-cjsigns

dcpoblació per als parsos emissors i per e9.1,{!gi9.!.q.:jp-R!_9*-pelg_quan el tema és molt,impo,rtants'exigeixen els dqs

dh parsos receprors? *l.s"IE9-:,9elt 
vgts favorables'

* Arl El Con¡-g!! de Seguretat té com a relpqns,abil¡tats principals np¡!q1!¡- lq pau

i¿r. p., qué no coincideixen .r,.p"iil] Hf ;**:nX.;";i';;5p::*:H ;: li;ru;1*,'-:
que tenen més immigrants entre la seva i ogrg1_".1::=.i-!tlb-.d-r9t.-de=.vet"-la.xrni, Lii.eitáts.ú¡¡ii'riras¡a."Éij¡ii-],-{lesns

població amb els que tenen un percen- i _uj[T*Úá" d'elegits per l'Assemblea ceneral que es renoven cada dos anys. ,

mrye més elevat d'immigració? .*-tj :a;?.E:Fl:*l:i::,::1jTi=ii*^l,j^11^ilil-!iilil!i{;3'r+-

,ñ\^ . , , .r*"-ri;il;;;;.;,,".'.""i;ili;ñ;,¿ñiiiTiiltGüüñ?i"r¡.,.'
triZllJQuins són els objectius fonamen- +' -L-:;;@;i'-:::':-i':=' "*-'"- @*n=
ry >:',:_""_ 

*" ""t---.^*" -"--*.*^- e[!3.-,q.:lgls,,.especialment els relacionats amb jurisdiccions idemarcacions
mrh de |ONU? Enumera cinc organitza- fffi¿;r;- rinatment, et conse' d,Administració Fiduciária, actuatment

per l'Assemblea Ceneral per recomanació del Consell de Seguretat per un

numera ers ües tipus d'organit- 1,J".:;t:*:ii::iHiiffiffi:,*:::ii:J*Jil:i::##;":iii#,u

ñ posa un exemple de cada una.

interestatals que existeixen - qn conflictes internacionals, organització de conferéncies internacionals, etc.

exemple de cada una. .*.i glgg:er!.E-*,e-noni-l ts--crdgglqiT-19:nl-:glgt económiques i socials

det'organismeperaconseguirl[-o:.$'="n*9$-q.ry-q$f"fHhg=qi,

cions que en formin part.

f.*+



lnternet als paisos de 3'&CPE {u

En aquest moment hi ha mil dos-cents milions d'usua-

ris a tot el món amb accés als serveis d'Internet, quasi

una cinquena part de la població mundial. Laccés a la

xarxa ha causat un impacte profund en el treball, I'oci

i el coneixement i, a més, des de fina1s del segle )c{, els

serveis de pagament i el comerg electrbnic hi tenen

una preséncia cada vegada més gran.

Segons destaca f informe The Future of Internet Eco-

nzmyQ'), cada vegada més i més empreses estan connecta-

des a Internet; als parsos de I'OCDE el 80 % de les

empreses ja hi estaven connectades l'any 2007. Entre.

les que tenen més de 10 empleats, tres quartes parts

tenien el seu propi web, una tercera part feien compres

per Internet i el 17 7o venien béns i serveis per mitj) de

la xarxa. Tot i aixó, el comerg per mitjá d'Internet enca-

ra és bastant reduit, malgrat el seu rápid creixement, ja

que només representa un 15 o/o del comerE total de pai'-

sos com Corea del Sud, Dinama¡ca, el Regne Unit, Fran-

Ea o Irlanda, mentre que a la resta de parsos de |OCDE
els percentatges encara eren sensiblement inferiors.

El sector de les TIC és un dels que té un creixement

económic més important, tant pel que fa a innovació,

com pel que fa a quantitat de persones ocupades als pai-

sos de I'OCDE. La utilització de la xarxa també fa créi-

xer la productivitat de les empreses, sobretot si aquestes

disposen de connexió de banda ampla.
- Lús d'Internet a I'empresa obre noves expectatives de

negoci, sobretot en el camp dels serveis i la publicitat,
i estimula la innovació, ja que concentra més de la
quarta part de les inversions en R+D dels paisos de

TOCDE.
De tota manera, ca1 millorar diversos aspectes perqué

el comerg a través de la xarxa continui creixent. Així, cal

millorar la seguretat de les compres per mitjá de la xar-

xa, perqué al voltant d'un 30 % dels usuaris d'Internet
no I'utilitzen per comprar per desconfianqa en la segu-

retat d'aquestes transaccions. També cal protegir millor
la privacitat de les persones, ja que el correu brossa afec-

F Font A.. L'occés a Internet ho facilitat lo comunicoció

i el comerg entre drees allunyodes, peró ho eixamplot,

en alguns cosos, les desiguoltots en el desenvolupament.

ta molts usuaris -més del 70o/o a Austrália i al Japó-,
i també cal millorar la prevenció contra els atacs de

virus informátics.

Un problema social és la diferéncia en l'ús d'Internet
segons el nivell educatiu; en alguns paisos de I'OCDE,
especialment a Corea del Sud, Portugal i Grécia, perb

també a Irlanda, Espanya, Hongria i Itália, hi ha una

gran diferéncia entre la quantitat d'usuaris amb estudis

de grau superior i els usuaris amb estudis básics. Aques-

ta diferéncia és molt més petita als paisos de l'Europa

nórdica.

(1) LOCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupa-

ment Econbmic) és una organització de cooperació econbmica for-

mada per trenta estats desenvoiupats, vint-i-dos dels quals són euro-

Peus.

(2) OCDE: The Future of Internet Economy. París, 2008.
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- ropa

lr,ent Mitjá

¡r-érica del Nord

rrr-.rÉrica Llatina / Carib

ln:eania / Austrália

-,,otal mundial

Població :

20081

955 206 348

3 776 181 949

800 401 065

197 090 443

337 167 248

576A91 673

33981 562

6 676 120 288

Població
mundial,

en o/o

14,3 o/o

56,5 o/o

12,O o/o

3,4 o/o

5,1 o/o

8,6 o/o

o,5 o/o

'100,0 o/o

51 022 400

529 701 704

382005 271

41 939 200

246 402 574

1 37 300 309

19 353 462

'1407 724920

5,3 0/o

14,0 o/o

47,7 o/o

21 ,3 o/o

73,1 0/o

23,8 o/o

57,0 o/o

21,1 o/o

Ús d'lnteinet, , Percentatge Percentatge Creixement

últ¡mes dades penetració en d'ús mundial , {e l'ús
la població i 20OO'?008

Ai-,ca

¿:td

3,6 o/o '1O30,2Va

37,6 o/o 363,4 o/o

27,1 o/o 263,5 o/o

3,0 o/o ;'1176,8 o/o

17 ,5 o/o : 127 ,9 o/o

9,8 o/o 659,9 Va

1 ,4 o/o 154,O o/o

100,0 o/o 29O,Oo/o

Font: lnternet World Stats
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?ACiFIC

O C EÁ

Arr,4Nr/c
CCEA

i.,trsraris per cada 1000 habitants

Ill tr¡és ¿e +oo habitants

l---l De 250 a 400 habitants

-_l Menys de 40 habitants
0 5000 km
l4

Escalaaplicable només a lazona equatodal

iNDIC

r Font C, Mopa mundial de les connexions a lnternet per cada 1000 habitonts.
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t Amb aquestd czmPet¿ncirt treballem la capacitat de fer una inuestigació i

':b'::::::1!!*!:-!:!luy::::/::!g::: -i
La Xina i l'Índia són dos grans estats del món actual que, gr)cies a una

quantitat de població elevada i a un r)pid procés de desenvolupament

econbmic iniciat a les acaballes del segle passat, estan esdevenint dues

grans poténcies mundials del segle >xt.

En aquesta activitat de síntesi et proposem que investiguis la hipbtesi

que et plantegem:
u A mitjan segle )ofl, la Xina i l'Índia esdevindran la primera i la sego-

na poténcies econbmiques mundials, respectivament, i avangaran els

Estats Units d'América, el Japó i Alemanya.

I -.,.:
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Font A. Mopa de la Xina
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W=Effi

Forrt B. Mopo de l'índia

Per comprovar aquesta hipbtesi, haurás de cercar informació sobre dife-

rents aspectes econbmics d'aquests dos estats.

3. Informdt sobre la població actual i la prevista per al 2050, la super-

ficie, el producte interior brut per paritats de poder adquisitiu (PIB

per PPA) total, el PIB per PPA per habitant, l'índex de desenvolu-

pament humá (IDH) de la Xina, l'índia i, després, compara'ls amb

els dels EUA, Alemanyai el Japó. Aquesta informació la pots con-

sultar oer mitiá de I'enllac cue trobarás en el web www.esnaibarca-

nova.cat.

?. Busca informació general sobre aquests estats. Pots consultar els

enllagos que trobarás en el web de I'editorial.

3. En la base de dades de les Nacions Unides trobarás un ampli ven-

tall de dades per al teu treball. Concentrat en les dades d'interés

econbmic. Aquesta informació la pots consultar per mitjá de I'en-

llac oue trobarás en el web www.esoaibarcanova.cat.

4. Consulta les dades i els informes del Banc Mundial mitjangant I'en-

llag que trobaras en el web de I'editorial. tobarás informació con-

creta de cada país en la base de dades'World Development Data-

base.

5. Busca més informació en altres enciclopédies i llocs web que et ser-

veixin per comprovar la hipbtesi plantejada a I'inici d'aquesta acti-

vitat.
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Després de fer aquesta recerca d'informació, haurás d'elaborar un infor-
me que tingui l'estructura següent:

a) Dades actuals de la Xina i l'Índia comparades amb les dels EUA, el

Japó i Alemanya.

b) Dades i opinions favorables a la confirmació de la hipbtesi plante-
jada.

c) Dades i opinions que invaliden la hipbtesi plantejada.
d) Conclusió final sobre la validesa de la hipótesi.

En I'informe final pots incloure-hi fragments d'articles, taules estadísti-
ques i mapes consultats que confirmin o rebatin la hipótesi.

Font D. L'empresa índia d'outomóbils
Toto Motors vo llangor ol mercat, l'any
2007, un utilitari amb un preu molt
redui't que estova a I'obast de l'economio
fomiliar de les classes mitjanes de I'indía.

Font €, L'obunddncio de md d'obro
amb uns guonys salarials molt més

reduits que els dels poisos desenvolupats

ha estot un dels factors

del desenvolupoment xinés.
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t[ consum creixent de recursos naturals

.i, .. i, :;i er, +ji l31ir1, 
.. , i ,, , . .

:""¿+. Examina el gráfic adjunt i descriu <iúina ha

'csfu I'evolució del consum energétic per persona

cmrre 1987 i2004.Intenta justificar les diferéncies de

N,iJürnmrsum enre les diverses )rees continentals.

Font l. Abostiment d'energia primdrio per cdpita

la, realitzats en un clima hostil, relatiud.ment remot

i on les temPeratures poden arribar als 40 "C a l'es-

tiu i baixar fins als 40 "C a I'hiuern. L'organitza-

ció de I'equip, els grans receptacles, la má d'obra

i els materials han comportdt imPortdnts excessos en

els costos de la majoria de projectes i expansions

recents. El desaf.ament de la mh d'obra íha d'inten-

sif.car. La prope:ra onada d.e projectes demana:rh

25 000 treballadors qualif.cats i semiqualificats.

Worun ENnacv Couuar: \lorld Energy in 2006

;1

. !=.,1i:'!

3"iÉ?"0= Entra en el web del Departament de Medi

Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya,

l'enllag del qual trobarás en el web de I'editorial

www.esoaibarcanova.cat, consulta-hi la informació

que hi ha sobre el canvi clim),tic a Catalunya i elabo-

ra un mapa conceptual en el qual es posin de mani-

r@ rb pÉd¡ equ¡valent Per Persona ¡."-¡,::,,r,1.' . -.
i-' :l'¡l l. ¡:1,.,¡;
;-r,; jr.! 
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1 25. Llegeix el text següent, resumeix els problemes

,,qm planteja I'explotació de les sorres bituminoses del

Cbnadl i argumenta per quines raons creus que pot
r""""""",rernir interés la seva explotació.

Foqt 2. Les sorres bituminoses d.el Canadh

La sorres bituminoses dAlberta, al Canadi, consi-

*rad¿s durant mob de temps com una font costzsa.

i problemhtica de petroli, són el centre d'un interbs

rwe precedents ?er pdrt de companyies d'arreu del

raín. Si bé ihan de superar alguns obstacles abans

que el potencial total d'aquest recurs pugui fer una

nntribució signif.catiua al subministrament mun'

dial d'energia, aquests no redueixen l'entusiasme del

vctor. El betum cru i els jaciments relacionats de

pcnoli pesant dAlberta constitueixen una. de les con-

centracions d'hidrocarburs més grans conegudes

aneu del món.

Per fer dquestd explotació ha calgut desenuolupar

tna. tecnologia. moh cara en qub es treballa mitjan-

gant injecció de uapor a les profunditats de la terra

per extreure'n aquest ltetroli pesant.

El desenuolupd.ment de les sorres bituminoses

inclou projectes complexos d'enginyeria, d gran esca-

i;!,.; rti .l:, i". t ," .. ..r. ,t.:. ', i'-,!.u.,.' ¡, .ii.

| 3.3*, Confecciona una llista amb els m)xims pro- :,¡¡i'-

ductors mundials de petroli i els máxims consumi-

dors en el moment actual. Situa aquests estats en un

' mapa del món i fes-ne un comentari. Pots consultar

.,1. et *.U de I'Agéncia Internacional de l'Energia, I'en-

llag del qual trobarás en el web de l'editorial
www. esoai barcanova. cat.

Els impactes mediambientals
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19"ft1f,'Qulns problemes dels que ocasiona la pérdua

de.sól,pots observar en aquesta fotografia? Es pot

afirmar que en aquest lloc s'hi está produint un pro- 
,

césdedesertificació? "r' : I ' ;' i ¡:
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fest els efecres, els impactes i t.r iri;¡a!tÉ, p., g.rtio-
nar-lo d'una manera adequada.

I 
-1,:

':.2?; Observa les dades d'aquest gráfic i comenta I'e-
volució de la superficie boscosa de les diverses regions

mundials entre 1990 i 2005. Inrenta justificar els

increments o decrements de superftcie que hi observis.

Font 4. Superfície boscosa totol per regions

milions de km'¿

K 1990

'ffi2000
I 2005
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3,,313, pn el www.espaibarcanova.car trobarás un enllaE

a un web que conté informació sobre la població urba-
na mundial. Uegeix la informació, redacta quaüe con-
clusions sobre I'evolució de la població urbana mundial
i situa en un mapa les aglomeracions urbanes principals.

't.iátL" Qins han estat els canvis en el comerg mun-
dial segons aquesr texr de la UNCTAD?

Font 5.

rJJ"!-0*1"-r!!4: j.qtq=l-.dsle;"espqytacian*-demer-

t2dgIká-dt: d! tots els pdiios del mó,ry.sra d.e 12 065

ry/ ryiti-orqs (%,@furs dels EUA actuals). ln 60 o/o

d' aq u e s te s exp o rtac i o n s e ryL_dz¡. ¿e p ais o s d"q enu o lu -

?.4!,!J¿ !9.60, la participació dtJst*pn; ¡iir d,

ryfg&rieLswd'ryf_Wp dsl- PIB e I 200g, Jeyit
I%!Í.a:w4*35 %0.

E I tffretnefl1Áiüu.i,Een4arsos eu pracés ¿fu dcs en-

I ,fufuAWn aquests darrers aqr llgestat esttruulat
. extraordinhriament pef_qreixement dr le;.. 

^e _ypqg[4cions.

Lqt-:r?*o:w^tjnus-d.elspaiigsq-?.uiesdedesenuolu-

?-rusrL.:h.a-u.rnultip[ic¿t-2"5...uegi;*"iittre1995
i,2Q0*6J,;igés,clarament,€lcontinentc-4p*d-au_anter

en aquest augment; eb paisos de ll/1yi119a Lktina
són en gg11*Jht i |Afica mostrd t*atiiñ*'t tt
mateix dugment que el G7. Pel que fa a les impor-
tAcions, I'expansió en regions diferenx és molt més

propera.A:-té:!ruy:l"f dormésj;7n2-ortqZt,-arub
q!4,-guglqlj7eTiffi%o, -lnt t qrr ir-ñnomies de
l'4g?tis-q ttu¿n¿.kíten un augment drt I5_0%. Et
resuhat tu lAfi;ca í'q"iüF7a'F;;"fíÁb expona-
cions que augmenten uru B0 o/o 

-gairebé tant com les

importacions, que han augmentat an l00o/o. Des de
1995, el comerg de mercaderies mundial íha desen-

uolupat una mitjana d'un 7,5 o/o anual.
Malgrat el creixernent general eleuat dek paisos en

des enuo lup ament, e I prygré*als- palsasru,eq¿ des enuo -
h.tp-ga-ha=estatni*lalihacontinuag,bgü,t-*,?,

efulg&lfg44¡eu,aepri*ar;¿"de-bata-.epst.Aquests
paisos han patit k uolatilitat dels preus m)ndiats dt
mercat i IA. ¡eu( ?aryjcipaui(e-9!_caq4erg mundial ha
dturyt:!_! ri,a% et 1960 at 0,9%";¡"7n6.*
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:'2.3{*.iSelecciona en el mapa del web de l'Earth
Obseruatory de la NASA -l'enllag del qual trobarás en
el web de I'editorial- dos dels desastres naturals que
s'hagin produit recenrment. Elabora un breu informe
dels fets, les causes i les conseqüéncies i, finalment,
argumenta si hauria estat possible evitar aquest risc
natural. En I'informe hi pots afegir alguna imatge del
fet, si és possible.

El desenvolupament, la població
i I'economia

i.3i. En grups de 3 o 4 debateu si el desenvolupa-
ment humá i el desenvolupament econbmic són dos
conceptes diferents o si s'influeixen mútuament i fins
a qnin punt. Exposeu les vosrres conclusions oral-
ment o per escrit.

i,-l{Z, Escull un estat del món que consideris poc
desenr.olupat, busca informació sobre els problemes
d'alimentació, salut i educació que hi hagi i expo-
sa les teves conclusions per escrit o amb un docu-
ment creat amb el PowerPoint.

Asia i Eurcpa Améica L¡alj¡a Amédca

Pacíiic i Carib del Nord

UNCTAD: Trade and Development Report, 2007
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. . Esbrina quins problemes d'intercanvi desigual

:, produeixen amb el comerg internacional de caft

.ie cacau i quines són les solucions proposades. Pots

:,-rcar informació sobre aquests dos productes en el

' eb de la UNCTAD i de I'ONG del Setem, l'enllaq

:els quals trobarás en el web de I'editorial
, ¡r.w.esoaibarcanova.cat.

les institucions internacionals

1,.'-:', El mapa de la font 6 indica els estats del món

on hi havia més persones desplaEades per conflictes

polítics l'any 2006. Selecciona dos d'aquests estats

i esbrina quines són les causes que han provocat el

desplaEament de la població.

Font 6. Quontitat de desplogots per conflictes.

,.,-''.,. Descriu la informació que

proporciona el mapa de la font 7

que tens a l'esquerra. Busca el

nom dels dos estats dels EUA on

hi ha més immigració mexicana

i elabora un resum que descrigui

les característiques econbmiques

i humanes d'aquests dos estats.

Font 7. Proporció per estots del total de

lo població mexicono que viu ols EUA.
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