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Primera part
Llegiu el text següent i responeu les qüestions.
"El destí ha volgut que quan em vaig veure al capdavant de l'Estat ja fos clar que el nostre país estava
malalt. Tenim molt de tot: terres, petroli, gas i altres recursos naturals . Déu tampoc no ha estat mesquí
amb la intel·ligència i el talent del nostre poble, però vivíem pitjor que en els països desenvolupats i cada
cop estàvem més endarrerits.
La causa ja era clara: la societat s'ofegava en les grapes del sistema de comandament burocràtic.
Condemnada a servir la ideologia i a suportar el terrible pes de la cursa armamentística, arribà al límit del
que era suportable. Tots els intents de reformes parcials (i n'hi hagué molts) fracassaren l'un darrera
l'altre. S'havia de canviar molt radicalment. (…) Comprenia que començar reformes de tal envergadura, i
en una societat com la nostra, era un assumpte dificilíssim i arriscat. Però també avui estic convençut de
la raó històrica de les reformes iniciades la primavera de 1985.
El procés de renovació del país i de canvis radicals en la comunitat internacional resultà molt més
complex del que es podia esperar. La societat obtingué llibertat, s'alliberà políticament i espiritualment
(…); encara no hem après a fer ús d'aquesta llibertat. Però la tasca realitzada és d'importància històrica.
Es va liquidar el sistema totalitari que havia impedit que el país esdevingués, ja fa temps, pròsper i
florent. Les transformacions democràtiques es van obrir camí; la llibertat d'elecció, la de premsa, la de
consciència, els òrgans del poder i el multipartidisme, es van fer realitat; els drets humans es van
reconèixer com el principi més alt."
Fragment de l'últim discurs de Gorbatxov com a cap d'Estat de l'URSS.
1.Resumiu el text amb paraules vostres i situeu-lo en el seu context històric .(1 punt )

2.Expliqueu sis trets més importants que caracteritzen el món occidental des de
l'acabament de la II Guerra Mundial. ( 1,5 punts )
3. Relacioneu la figura de Mikhail Gorbatxov amb la política de reformes del sistema
comunista i identifiqueu en el text els elements propis del capitalisme o de l'economia
de mercat cap als quals es dirigien les reformes proposades per Gorbatxov. ( 2,5 punts )
Segona part
1. El moviment descolonitzador. ( 1,5 punts )
2. Quines organitzacions van denunciar l'imperialisme i van declarar el dret dels pobles
a l'autodeterminació? Explica les característiques d'aquestes organitzacions i el paper
que van tenir en la descolonització dels pobles africans i asiàtics. ( 2 punts )
3. El paper dels Estats Units i de la Unió Soviètica en el procés descolonitzador (1,5
punts ).
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