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Per accedir a cicles formatius de grau superior: 
 
• Serveis al consumidor. 
• Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques. 
• Agències de viatges. 
• Informació i comercialització turística. 
• Allotjament. 
• Animació turística 
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Ordinària. 2002. 
 

1GEOGRAFIA 
 
Exercici 1 
 
 
Llegiu el text següent i responeu les qüestions. 
 
El riu Narmada és el més important dels que corren d’est a oest de l’Índia. El 
projecte del riu Narmada incloïa 30 pantans grans, 130 de mitjans i 3.000 de 
petits. El Banc Mundial va concedir un préstec de 450 milions de dòlars. 
El conjunt del projecte implicaria la inundació de 245 pobles i poblets i la 
conseqüent expulsió d’unes 200.000 persones. La majoria és de tipus tribal i 
pagesia pobra. També quedarien submergits boscos antics i llocs històrics 
importants. A canvi es pretenia obtenir aigua per a beure i per a regar i energia 
hidroelèctrica per fer anar la indústria. 
 
Però s’hi ha oposat molta gent. En primer lloc, els afectats d’expulsió per temor 
d’anar a engrossir els suburbis miserables de qualsevol gran ciutat, malgrat que 
l’expropiació es deia que no havia d’ésser de franc. En segon lloc els militants 
ecologistes que diuen que els grans pantans provoquen la salinització de la 
terra, propaguen malalties, acumulen pòsits que resten a les deposicions que 
l’aigua deixa passar i que fertilitzen la terra; neguen terres fèrtils; cobreixen 
boscos, cosa que fa minvar les precipitacions; en reduir l’aigua que circula 
esgoten els dipòsits subterranis. Per altra banda l’agricultura afavorida pels 
pantans és la que fa part de la revolució verda, la que es destina a l’exportació, 
que despèn molt en fertilitzants i pesticides -subsidiats per l’Estat, que no ajuda 
als conreadors més modestos-. 
 
La població afectada es va organitzar. Va muntar el Narmanda Bachao Andolan 
amb la intenció de canviar les coses per a progressar, és clar, però de manera 
que el model de desenvolupament que s’engegués fos socialment just i 
ecològicament sostenible. Les seves protestes, que duren des de fa més de 
deu anys han inclòs campanyes de premsa, demandes als tribunals i 
manifestacions massives.   
 
Anna Bastida. Mundialitzacions. Institut d’Educació de l’Ajuntament de 
Barcelona. 2001. 
 
1. Resumiu les idees principals del text. (1 punt). 
 
2. Que s’entén actualment per desenvolupament sostenible?. Quins han 
d’ésser els principis de planificació i actuació pel desenvolupament sostenible 
(1,5 punts). 
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3. Tipus d’activitats agrícoles. Què s’ha anomenat revolució verda? Resultats: 
èxits i inconvenients. (2,5 punt). 
 
 
2Exercici 2 
 
Evolució de la població en la Unió europea el 2002 
País Habitants 

1-01-2002 
Natalitat 
(x1000) 

Mortalitat 
(x1000) 

Creixement 
natural(x1000) 

Migracions 
netes(x1000) 

Creixement 
(x1000) 

Habitants 
1-02-2003 

Bèlgica 10.310.000 10,6 10,4  0,6  2,9  3,5 10.384.000 
Dinamarca   5.368.000 11,9 10,9  1,0  2,6  3,6   5.388.000 
Alemanya 82.440.000   8,8 10,2 -1,4  2,8  1,4 82.555.000 
Grècia 10.988.000   9,0   9,4 -0,4  3,2  2,8 11.018.000 
Espanya 40.409.000 10,4   9,2  1,2  5,6  6,8 40.683.000 
França 59.341.000 12,9   8,9  4,0  1,0  5,0  59.367.000 
Irlanda   3.883.000 14,8   7,7  7,1  5,1 12,2   3.931.000 
Itàlia 56.332.000  9,6   9,9 -0,3   2,7  2,3 56.464.000 
Luxemburg      444.000 11,9   8,3  3,6  6,7 10,3      449.000 
Àustria 16.105.000  12,5   8,8  3,8  1,8  5,5 16.195.000 
Holanda   8.139.000  9,6   9,2  0,4  2,1  2,5   8.159.000 
Portugal 10.336.000 10,7 10,4   0,3  6,7  7,0 10.409.000 
Finlàndia   5.195.000 10,6   9,4  1,3  1,1  2,4   5.207.000 
Suècia   8.909.000 10,6 10,6  0,0  3,7  3,7   8.943.000 
Regne Unit 58.928.000 11,2 10,2  0,9  1,8  2,7 59.088.000 
 
 
Font: El País. Dissabte 11 de gener de 2003. 
 
 
1. Definiu taxa de natalitat, taxa de mortalitat, taxa de creixement vegetatiu, 

taxa de creixement migratori i taxa de creixement total. (1 punt). 
  
2. Realitzeu una lectura de la taula. (2 punts). 
 
3. Expliqueu les causes de l’augment de l’envelliment de la població. (1 punt). 
 
4. Expliqueu quins factors influeixen en la fecunditat. (1 punt). 
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