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Per accedir a cicles formatius superiors:
•
•
•
•
•

Serveis al consumidor.
Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques.
Agències de viatges.
Informació i comercialització turística.
Allotjament.
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La Unió Europea
1. Els països que composen actualment la Unió Europea són:
Bèlgica, Alemanya, França, Itàlia, Luxemburg i Països Baixos (aquests 6 van
iniciar la Unió al 1951), Dinamarca, Irlanda, Regne Unit (1973); Grècia (1981);
Espanya i Portugal (1986); Àustria, Finlàndia i Suècia (1995).
2. La ciutadania europea no suposa haver de renunciar a la de cada Estat.
Són dues ciutadanies que es complementen mantenint-se, ambdues,
subsistents.
3. Els objectius de la Unió Europea són:
• Impuls del progrés econòmic i social (la realització del mercat interior des de
1992; el llançament de la moneda única l’any 1999).
• L'afirmació de la identitat europea en l’escena internacional (ajuda
humanitària europea a tercers països, política exterior i de seguretat
comuna, intervenció per la gestió de crisis internacionals, postures comuns
en els organismes internacionals).
• La implantació d’una ciutadania europea (que complementa la ciutadania
nacional sense substituir-la i dóna al ciutadà europeu un cert nombre de
drets civils i polítics).
• Desenvolupament d’un espai de llibertat, seguretat i justícia (vinculat al
funcionament del mercat interior i, en particular, a la lliure circulació de
persones).
Institucions:
1. Parlament Europeu (elegit pels ciutadans dels països membre).
2. El Consell (representa els governs dels Estats Comunitaris).
3. La Comissió (òrgan executiu que té el dret de la iniciativa legislativa).
4. El Tribunal de Justícia (garantits el compliment de la Legislació).
5. El Tribunal de Comptes (responsable del control de comptes).
4. No tots els Estats tenen el mateix pes. Ni en demografia, ni en recursos, ni
de nivell de benestar, … Uns són contribuents nets a la Unió Europea i
d’altres són receptors de recursos.
5.
•
•
•

La immigració de països de l’Est i, en general, l’ampliació de la Unió.
La posada en funcionament de l’Euro.
La recerca de procediments de gestió eficaços.
El veritable establiment d’un govern europeu, sostingut per eleccions
democràtiques en tota la Unió.
• El repte de la immigració.
• La consolidació d’un sentiment de ciutadania europea.
• […]
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L’aigua de la discòrdia
1. La demanda d’aigua es duplica cada 20 anys. És una matèria primera
bàsica per les economies. És un factor determinant per l’agricultura i
l’alimentació… És una matèria desigualment repartida.
Les propostes del Banc Mundial:
Mobilització general; ajut dels països desenvolupats; millor gestió dels
recursos; intervenció dels Estats; i el preu ha de reflectir la relació entre l’oferta
i la demanda.
2. Un territori pot augmentar els recursos amb la utilització de pous,
desalinització de l’aigua, rebent-ne d’altres indrets, transvasament,
utilització d’aigües residuals
Tanmateix, pot disminuir-se la demanda i fer-ne un ús més eficient mitjançant
sistemes de producció menys intensius en l’ús de l’aigua; sistemes de regadiu
més ajustats (no regar a manta); sensibilització i educació en l’ús de l’aigua;
millorar el manteniment de la xarxa i evitar pèrdues; Reciclatge dels cabdals ja
utilitzats…
3. A l’Estat Espanyol hi ha zones amb pluviometria escassa, d’altres amb
població nombrosa sense recursos hídrics importants i d’altres amb cultius
que necessiten molta aigua, en territoris gairebé desèrtics, i altres zones
amb excés de cabals, o si més no, amb recursos suficients, fins i tot,
excedentaris. Altrament dit, hi ha conques amb dèficit estructural i d’altres
amb suficient.
El Pla Hidrològic Nacional pretén determinar els dèficits i els excedents d’aigua,
prevenir-ne la demanda futura i establir els transvasaments entre conques. La
seva publicació ha generat queixes entre les Comunitats Autònomes que
haurien de cedir aigua en considerar que la cessió hipotecaria el creixement
futur o fins i tot projectes vigents mals dotats d’aigua, com a Aragó, i a
Catalunya Les Terres de l’Ebre que, a més, aprecien problemes
mediambientals d’augment de la salinitat en el tram final de l’Ebre o dificultats
possibles en l’agricultura.
Les alternatives passen per un ús més eficient de l’aigua; plantes
desalinitzadores, transvasaments d’altres conques no espanyoles (Roine);
Ubicació d’empreses en zones excedentàries d’aigua….
4. La zona en el planeta que menys precipitacions rep està localitzada al nord i
al sud del tròpic de càncer ( 23º 27’ nord/sud) en el continent africà
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