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PAU. Curs 2005-2006

Geografia

sèrie 4
Escolliu una de les dues opcions (A o B)

Opció A

Exercici 1 [total: 5 punts]

Llegiu el text següent i responeu les qüestions.

La Política Agrícola Comuna (PAC) es va crear als anys seixanta, en un moment
en què Europa era deficitària en la majoria dels productes alimentaris. Els seus
mecanismes es van configurar per resoldre aquesta situació i la seva funció prin-
cipal va ser la de vetllar pels preus dels productes i les rendes dels pagesos de
la Unió Europea (UE) per mitjà d’operacions d’intervenció i sistemes de protec-
ció davant les importacions.

Aquesta política va contribuir positivament al creixement econòmic i va acon-
seguir garantir el subministrament al consumidor europeu d’un ampli ventall de
productes alimentaris de qualitat a preus raonables. Fins a mitjans dels anys 90,
la PAC va ser la política comunitària més important, especialment des del punt
de vista pressupostari. La UE es va convertir en el primer importador i el segon
exportador de productes agrícoles a nivell mundial.

Però el sistema, que responia amb encert a una situació de dèficit, va posar
de manifest un seguit de deficiències en començar la UE a produir enormes ex-
cedents de la majoria dels seus productes agrícoles. Grans quantitats de man-
tega, llet i vi s’havien de destruir perquè no hi havia demanda interna o externa.
A més a més, van sorgir tensions en les relacions amb tercers països, especial-
ment els EUA, inquiets pels efectes que tenien les exportacions subvencionades
de la UE en el preu mundial dels productes alimentaris.

J. C. Martínez Coll, La integración europea. Eumed-net. Univ. de Màlaga, 2001

1. Resumiu les idees principals del text. [1 punt]

2. Exposeu els aspectes principals de la Política Agrària Comuna (PAC). [1,5 punts]

3. Hi ha en l’actualitat una veritable competència en el mercat mundial de produc-
tes agraris? Raoneu adequadament la resposta i poseu exemples de polítiques
concretes que es desenvolupen en el sector agrari i que corroborin els arguments
utilitzats. [2,5 punts]
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Exercici 2 [total: 5 punts]

Llegiu les dades de la taula següent i responeu les qüestions.

Percentatge de població de Catalunya el 2004 per àmbits territorials.

Població Població Població
Àmbit rural semiurbana urbana

Àrea metropolitana 0,80 6,90 92,3

Comarques gironines 13,8 30,6 55,6

Camp de Tarragona 11,9 17,3 70,8

Terres de l’Ebre 15,7 40,8 43,5

Àmbit de ponent 24,5 25,3 50,0

Comarques centrals 12,9 41,1 46,0

Alt Pirineu i Aran 44,6 38,0 17,4

Catalunya 5,5 14,1 80,4

Adaptació del Padró Municipal d’Habitants, Institut d’Estadística de Catalunya (2005).

1. Descriviu la informació que proporciona aquesta taula. [1 punt]

2. Quin criteri s’utilitza a l’Estat espanyol per establir si la població és rural,
semiurbana o urbana? Expliqueu les diferències que s’observen a la taula entre
el poblament de les comarques del Camp de Tarragona i el poblament de les
comarques centrals. [1,5 punts]

3. Exposeu les principals causes de la desigual distribució espacial de la població a
Catalunya. [2,5 punts]
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Geografia

sèrie 4
Escolliu una de les dues opcions (A o B)

Opció B

Exercici 1 [total: 5 punts]

Llegiu el text següent i responeu les qüestions.

És veritat que la Xina és alguna cosa més que la fàbrica global barata, que llan-
ça les seves pròpies naus espacials, que ja es capaç de produir i exportar pro-
ductes de considerable valor afegit i que les seves grans empreses comencen a
prendre algunes posicions internacionals. La Xina ha obtingut avantatges inne-
gables en la globalització. El problema és que el control dels processos en què
es troba inserida és més que discutible.

El sector més productiu de la seva economia, l’exportador, que generarà
aquest any un superàvit comercial sense precedents de 100.000 milions de dò-
lars, està àmpliament dirigit per estrangers i per al benefici d’estrangers. El pes
del comerç exterior en el seu PIB ha passat del 5% el 1978 al 37% en l’actuali-
tat, fet que reflecteix una enorme dependència.

El pes del consum intern en el seu creixement, del 80% en les economies dels
Estats Units i del Japó, disminueix a la Xina: 67,5% el 1981; 60% el 2003; 53,6%
el 2004. És cert que és el país que més inversions estrangeres directes rep, però
s’han aconseguit amb l’oferiment d’un tracte fiscal preferencial i donant altres
incentius a les companyies multinacionals, que no sols exporten els seus produc-
tes sinó també els seus beneficis, freqüentment camuflats per mitjà de la mani-
pulació de preus utilitzats en les transaccions entre companyies.

R. Poch, “Por qué China no es un dragón”, La Vanguardia, 13 de novembre de 2005

1. Resumiu les idees principals del text. [1 punt]

2. Comenteu breument els principals factors que intervenen en la localització indus-
trial. Assenyaleu quines són les principals regions industrials del món. [1,5 punts]

3. Expliqueu la relació entre la globalització econòmica i l’especialització econòmi-
ca creixent de diverses àrees del món. Poseu exemples de situacions concretes.
[2,5 punts]
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Exercici 2 [total: 5 punts]

Observeu el mapa següent i responeu les qüestions.

La pluja àcida al món

1. Descriviu la informació que proporciona aquest mapa. [1 punt]

2. Expliqueu les causes de la pluja àcida i esmenteu cinc països molt afectats i
situats com a mínim en tres continents diferents, i indiqueu si es tracta de països
desenvolupats o en vies de desenvolupament. [1,5 punt]

3. Expliqueu en quina mesura contribueix el fenomen de la pluja àcida a l’efecte
hivernacle i al canvi climàtic global. Exposeu breument els acords de les Cime-
res de la Terra sobre la reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle i
les posicions defensades pels països desenvolupats i en vies de desenvolupa-
ment en aquest tema. [2,5 punts]
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