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1 Línia de recerca

Catalunya i Espanya, a Europa i el món.

2 Sublínia de recerca

Funcions de les principals institucions i organismes internacionals en les decisions polítiques, 
econòmiques i socials. 

3 Escala de Treball

Espanya i Catalunya.

4 Propostes per als Treballs de Recerca

La promoció del comerç exterior català.
L'ajuda catalana al desenvolupament.
Cooperació internacional catalana en la lluita contra el canvi climàtic.

5 Competències Generals del Batxillerat

• Competència en gestió i tractament de la informació.
• Competència digital.
• Competència en recerca.

6 Competències Específiques de la Geografia

• Competència en la dimensió espacial dels fenòmens.
• Competència en l'anàlisi i interpretació de fonts geogràfiques.

7 Introducció 
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Les  relacions  de  Catalunya  i  Espanya  amb  el  Món  són  complexes.  Els  països  participen 
d'organismes internacionals per a  cooperar i  coordinar  de la gestió internacional de l'economia, 
societat i medi ambient. Aquestes organismes permeten la posada en comú  tant de determinacions, 
polítiques, econòmiques, financeres com socials i ambientals.

La raó de ser de les institucions i organismes internacionals és la mateixa que les mateixes del tercer 
sector: controlar aquells aspectes del desenvolupament que l'exercici institucional dels Estats no 
tenen  competències  o  capacitats.  També  serveixen  per  formar  grups  de  pressió  i  control 
internacional en la representació dels interessos col·lectius (Think-Tank o grups de pressió).

Aquesta divergència en la funció de les organitzacions internacionals (defendre els interessos per a 
un món millor o defendre els interessos per a millorar el meu món) genera tensions internacionals i 
regionals.

Si bé, l'origen o fonament de les institucions i organitzacions internacionals es pot proposar a la 
salvaguarda d'interessos col·lectius en el context internacional, és en la pràctica de l'exercici de les 
seves competències, on es determina el caràcter representatiu dels fundadors i socis o bé són grups 
liderats per una minoria.

Així les primeres organitzacions internacionals nasqueren per al control dels recursos com l'acer i el 
carbó, una segona generació per al control econòmic i la implantació de la tendència neoliberal, per 
al control militar de les economies i dels recursos, i un tercera generació per a les regulacions del 
comerç internacional i les regulacions financeres.

Les institucions i organitzacions més rellevants en l'actualitat són el Fons Monetari Internacional 
FMI), el Banc Mundial, el G-20 i el G-8 i l'Organització Mundial del Comerç ( OMC).

Les  institucions  i  organismes  catalanes  que  gestionen  temàtiques  en  l'àmbit  internacional  són 
Acció10 i l' Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament .

Les temàtiques principals, per volum de gestions i repercussió, són les econòmiques i les polítiques 
que gestionen els organismes mencionats anteriorment.

Però  les  relacions  internacionals  són  diverses  i  atenen  a  temàtiques  com  financeres,  socials, 
mediambientals i de seguretat.

8 Objectius de la Línia de Recerca
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• Identificar  els  principals  organismes  internacionals  per  la  temàtica  social,  econòmica  i 
ambiental en el context global.

• Conèixer l'origen i els objectius institucionals.
• Conèixer i tipificar les relacions dels organismes internacionals amb Catalunya.

9 Objectius Específics de la Sublínia de Recerca.

• Identificar  els  principals  organismes  internacionals  per  la  temàtica  social,  econòmica  i 
ambiental.

• Conèixer l'origen i els objectius institucionals.
• Conèixer i tipificar les relacions dels organismes internacionals amb Catalunya.
◦ Geopolítica
◦ Comerç exterior
◦ Deute internacional i finançament.
◦ Ajuda al desenvolupament i la cooperació internacional
◦ Seguretat exterior.
◦ Protecció del medi ambient i lluita contra el canvi climàtic.

10 Fonts i Recursos per Fomentar la Recerca

9.1 Informació General:

Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència/Agència Catalana de Cooperació al 
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Desenvolupament
http://www20.gencat.cat/portal/site/cooperaciocatalana/menuitem.3264435f176a8ddf28323e10b0c0e1a0/?
vgnextoid=9eb198971fd06210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9eb198971fd06210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=
default 

Organismes de cooperació al desenvolupament,internacionals, amb relació a Catalunya.
Organismes de gestió del risc: http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3259/ 

Organismes democràtics : http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.abffea33afac740f8e629e30b0c0e1a0/?
vgnextoid=49c3e4f76bc87110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49c3e4f76bc87110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Acció10.
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ 

Institució de promoció econòmica a l'exportació catalana.
En l'enllaç http://www.catalonia.com/es/ presenten informació gràfica.

Govern d'Espanya. Ministeri d'assumptes exteriors i cooperació.
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx 

Proporciona notícies i informació elaborada de les relacions internacionals del govern espanyol.

Le Monde Diplomatique
http://www.monde-diplomatique.es/ 

Revista d'investigació geogràfica d'àmbit internacional vers les relacions dels països i les 
organitzacions internacional. Proporciona continguts exemplaritzants de les dinàmiques 
internacionals.

GeoTic
http://phobos.xtec.cat/mgarci25/moodle/course/view.php?id=8 

Pàgina  de  continguts  educatius  amb  informació  ben  estructurada  dels  principals  organismes 
internacionals.

Fons Monetari Internacional (FMI)
http://www.imf.org/external/spanish/index.htm 

En la pàgina de l'organisme s'explica la funció financera del FMI i com s'organitza. Aporta informes 
d'economia i finances a nivell mundial i regional. 

Banc Mundial
 http://www.bancomundial.org/ 

Proporciona  estudis  i  estadístiques  de  la  pobresa  i  el  desenvolupament  social  i  econòmic  dels 
països.

G-20
http://www.g20.org/ 

G-8
http://www.g20civil.com/ 

Organització Mundial del Comerç ( OMC).
http://www.wto.org/indexsp.htm 

http://www20.gencat.cat/portal/site/cooperaciocatalana/menuitem.3264435f176a8ddf28323e10b0c0e1a0/?vgnextoid=9eb198971fd06210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9eb198971fd06210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/cooperaciocatalana/menuitem.3264435f176a8ddf28323e10b0c0e1a0/?vgnextoid=9eb198971fd06210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9eb198971fd06210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/cooperaciocatalana/menuitem.3264435f176a8ddf28323e10b0c0e1a0/?vgnextoid=9eb198971fd06210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9eb198971fd06210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.g20civil.com/
http://www.g20.org/
http://www.bancomundial.org/
http://www.imf.org/external/spanish/index.htm
http://phobos.xtec.cat/mgarci25/moodle/course/view.php?id=8
http://www.monde-diplomatique.es/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.catalonia.com/es/
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.abffea33afac740f8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=49c3e4f76bc87110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49c3e4f76bc87110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.abffea33afac740f8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=49c3e4f76bc87110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49c3e4f76bc87110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3259/
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Espai web on es poden consultar els acords entre governs en matèria econòmica.

IUCN, International Union for Conservation of Nature
http://www.iucn.org/

Espai web dedicat a la conservació i el desenvolupament del medi i la biodiversitat.

Organització Mundial de la Salut.
http://www.who.int/en/

Organització que es dedica a  avaluar  la  distribució de malalties  relacionades  amb les malalties 
infeccioses, les causades per el consum de drogues i alcohol, les causades per l'activitat humana 
amb impacte en el ecosistema global i altres casos.

9.2 Bases de Dades

C-intereg 
http://www.c-intereg.es/index.asp

Base de dades que permet elaborar mapes sobre els principals fluxos de béns i serveis.

INDEXMUNDI
http://www.indexmundi.com/map

Base de dades que proporciona indicadors (comentats) comparatius en aspectes com la  població, 
l'economia i les finances. L'àmbit és per països i per regions. També genera una mapa explicatiu.

Banc Mundial
http://www.bancomundial.org/ 

Proporciona  estudis  i  estadístiques  de  la  pobresa  i  el  desenvolupament  social  i  econòmic  dels 
països.

9.3 Blogs

L'Observatori dels Think Tank.
http://francescponsa.blogspot.com.es 

Periodista investigador especialista en la matèria posa al dia experiències i opinions.

http://francescponsa.blogspot.com.es/
http://www.bancomundial.org/
http://www.indexmundi.com/map
http://www.c-intereg.es/index.asp
http://www.who.int/en/
http://www.iucn.org/
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9.4 Bibliografia

Le Monde Diplomatique,  2012.El Atlas financiero.  La estafa del siglo.  Ed.EdoMundodiplo i 
UNED.

Le Monde Diplomatique, 2012.El Atlas de las mundializaciones.Ed. Mundodiplo i UNED.
ISBN 978-84-938072-2-8

Ponsa, Francesc et al.2012. Guia de think tanks a Catalunya. Ed. UOC. ISBN:978-84-939995-0-
6

Treball pioner a Catalunya per conèixer els principals laboratoris d'idees i conèixer quines són les 
seves principals activitats. 

10 Instruments

KOF, Index of Globalitation.
http://globalization.kof.ethz.ch/aggregation/ 

 
Institut  de  recerca  que  proveeix  les  dades  per  elaborar  un  índex  de  globalització  amb  dades 
econòmiques, socials i polítiques. Incorpora una eina de edició de gràfics, taules i mapes d'escala 
mundial fins a la nacional.

Earth. Look beyond your borders
http://geteach.com/two.html

Creació de vistes i vídeos amb imatges de satèl·lit.

RSOE EDIS
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php?area=eu&lang=eng#

Recull d'informacions sobre emergències i catàstrofes naturals en temps real.

Hypercities
http://hypercities.ats.ucla.edu/ 

El creixement i la transformació urbana de 18 ciutats a partir dels seus mapes històrics

Google Maps
http://maps.google.es/ 

Localització de mapes i fotografies de tot el món aconseguides per satèl·lit que permeten 
visualitzar mapes bàsics i personalitzats.

Worldmapper
http://www.worldmapper.org/ 

Mapes del món on els territoris es redimensionen segons el tema tractat.

http://www.worldmapper.org/
http://maps.google.es/
http://hypercities.ats.ucla.edu/
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php?area=eu&lang=eng
http://geteach.com/two.html
http://globalization.kof.ethz.ch/aggregation/
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Mapping Worlds 
http://www.mappingworlds.com/ 

Mapes interactius del món contemporani que permet detectar les diferències i similituds entre 
països i regions. Proveeix d'un editor World Data Atlas http://tellmaps.com/beta/ per editar 
mapes del món.

11 Metodologia

http://tellmaps.com/beta/
http://www.mappingworlds.com/


Fitxa 1.2.: Funcions de les principals institucions i organismes internacionals en les decisions            
polítiques, econòmiques i socials                                                                                                              8   

Identificar els principals organismes internacionals per la temàtica social, econòmica i 
ambiental amb convenis de col·laboració amb Espanya o Catalunya.

• La identificació  es  fa  en  una  recerca  de  les  relacions  institucionals  mitjançant  consulta 
directa a les institucions catalanes o espanyoles, o

• una recerca en ONG o notícies sobre relacions bilaterals.

Conèixer l'origen i els objectius institucionals.

• Es fa un recerca simple en la presentació que els organismes i institucions fan en les seves 
respectives webs.

Conèixer i tipificar les relacions dels organismes internacionals amb Catalunya.

Aquesta part de la metodologia representa el gruix del treball de recerca. Es podrien fer una 
tria de les temàtiques proposades a continuació o descriure una visió general de les relacions 
internacionals de les institucions catalanes o espanyoles amb d'altres d'àmbit internacional.
Les temàtiques proposades són:

◦ Geografia Política i Geopolítica: anàlisi de l'estàtica i la dinàmica de les relacions 
internacionals de Catalunya i Espanya amb institucions i organismes internacionals. 
Beneficis  obtinguts  i  potencials.  Es  fa  consulta  en  serveis  d'intel·ligència  o  en 
organitzacions que en proporcionen, sota aquest concepte.

◦ Comerç  exterior:  anàlisi  de  les  relacions  amb  institucions  i  organismes 
internacionals  en  comerç  exterior  en  la  promoció  o  en  acords  que  afavoreixen  la 
competitivitat de les empreses catalanes o espanyoles.

◦ Deute  internacional  i  Finançament:  conèixer  amb  quins  organismes  les 
institucions  catalanes  o  espanyoles  s'endeuten  i  a  quines  recorren  per  a  finançar 
projectes dins de l'àmbit català i espanyol.

◦ Ajuda  al  desenvolupament  i  la  cooperació  internacional:  conèixer  com les 
institucions catalanes cooperen amb el desenvolupament, les aportacions financeres o 
les accions comanades amb organismes internacionals.

◦ Seguretat exterior:  conèixer els interessos nacionals en la gestió de la seguretat 
internacional com el terrorisme, el control de recursos estratègics en l'exterior (com els 
subministres de gas i petroli, l'aigua o l'electre) o la seguretat alimentària.

◦ Protecció  del  medi  ambient  i  lluita  contra  el  canvi  climàtic:  conèixer  les 
estratègies  internacionals  en  ambdues  temàtiques,  de  les  institucions  i  les 
organitzacions amb les que es coopera.
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