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Sèrie 3   
 
1.  

A: (0,25 punts) la Selva / (0,25 punts) el Ter / Tordera 
B: (0,25 punts) Baix Ebre / (0,25 punts) Ebre 
C: (0,25 punts) Berguedà (0,25 punts) Llobregat 
D: (0,25 punts) Noguera (0,25 punts) Segre 
 
2.  
a) (1 punt) Aquelles persones, grups de ciutadans i institucions que intervenen, d’una manera 

o d’una altra en la creació i producció de l’espai urbà. Els veïns, els comerciants, els 
propietaris del sòl, els poders públics, són agents productors de la ciutat. 

b) (1 punt) El conflicte essencial es produeix entre els que intenten incrementar el valor del 
sòl i dels edificis i els qui defensen el valor d'ús. Apareixen moviments socials (com ara 
associacions de veïns), grups de pressió (gremis d’empresaris i lobbies de bancs). Un 
exemple present en tota la geografia catalana i espanyola és el conflicte entre ciutadans i 
bancs i empreses financeres que ha portat a la creació de la PAH (Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca).   

3.  
a) (1 punt) La latitud és un arc de meridià. És la distància que hi ha des d’un punt determinat 

del planeta a l’equador. Per tant és una distància respecte el nord o el sud de l’equador.  
b) b) (1 punt) La latitud afecta el clima d'una zona perquè determina la intensitat i durada de 

l'exposició al sol. El fet que la terra orbiti al voltant del sol fa que en determinats períodes 
de l’any l'Hemisferi Nord es trobi més a prop del sol que l'Hemisferi Sud, i que en altres es 
trobi més lluny. Quan una zona està més a prop del sol, els dies són més llargs i els raigs 
del sol són més forts. Això fa que la temperatura sigui més alta. Per aquesta raó, hi ha llocs 
que experimenten variacions de temperatura durant les diferents estacions de l'any. Per la 
seva banda, aquells llocs més propers a l'equador sempre reben una llum solar 
relativament forta i tenen dies llargs. De fet, aquesta diferent afectació està relacionada 
amb l’angle d’incidència dels rajos solars.  

4. 
a) (0,5 per a cada part de la pregunta resposta) Països de la UE que tenen l’euro com a 

moneda. La seva política financera és regulada pel Banc Central Europeu. 
b) (0,5 cada país esmentat) Gran Bretanya, Polònia, Suècia, Txèquia, Hongria, Romania, 

Croàcia, Bulgària, Dinamarca. 

5.  
c) (1 punt) És aquell turisme que té per finalitat conèixer un indret pels seus valors culturals. 

En aquest sentit, el passat industrial del lloc permet descobrir el patrimoni industrial.  Es 
considera que aquest turisme és alternatiu i més sostenible, i es diferencia del turisme de 
masses precisament per aquest valor cultural. 

a)  ( 1 punt) La Revolució Industrial va dotar d'un important dinamisme industrial. Exemples 
clars són les colònies industrials situades a la riba dels rius, la construcció de fàbriques 
modernistes. Creació també de diferents museus relacionats amb l’activitat industrial, 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, la fàbrica de ciment Asland de Castellar 
de n’Hug, etc. 

 
OPCIÓ A 
1. (1 punt)  

Transformació de l’espai urbà.  
Expulsió de la població de la classe treballadora dels barris. 
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Nova ocupació de determinats barris per part de classes benestants. 
Requalificació del sòl en aquests barris. 

2.   
a) Es tracta del procés de transformació de l’espai urbà, sobretot de grans ciutats, quan als 

barris populars i més barats comença a instal·lar-s’hi persones amb un poder adquisitiu 
més alt. Es tracta inicialment de zones degradades de les ciutats que es converteixen en 
àrees de potencial econòmic immobiliari de manera que inversors i promotors impulsen un 
procés de gentrificació per tal d’aconseguir un rendiment econòmic. 

3. 
a) (1 punt)  La gentrificació es dóna quan un grup de persones o empreses de cert nivell 

econòmic descobreixen un barri degradat, que malgrat estar marginat econòmicament i 
socialment, decideixen instal·lar-s’hi aprofitant-se dels preus baixos del sòl. 

b) (0,25 punts per cada conseqüència) Augmenta el valor i el preu a la zona, tant a nivell 
immobiliari com a nivell de comerços, restaurants i serveis en general. Aquestes 
modificacions urbanístiques a més, provoquen una completa transformació social, cultural i 
econòmica que canvia el teixit del barri en el qual es produeix el fenomen. S’el·lititzen i 
s’aburgesen els espais, substitució de les classe socials, increment dels preus del pisos de 
compra i de lloguer, especulació, tensions socials entre els nouvinguts i els veïns de tota la 
vida. 

4. 
a) (0,4 punts) Construcció d’equipaments que creïn teixit social. Subvencions per a la 

rehabilitació d’edificis. Incentivació d’habitatge públic. Polítiques de control de preus de 
lloguer. 

b) (0,25 punts per cada exemple) Born, el Raval, el Gòtic o la Barceloneta 

 
Opció B 
1. (1 punt) l’aspirant haurà de fer una descripció general dels dos mapes a partir del que 

observa. Es tracta de dos mapes que representen indicadors alternatius per a mesurar la 
prosperitat de la població mundial l’any 2013. El mapa de l’esquerra representa el Producte 
Interior Brut (PIB) i el de la dreta l’índex del Planeta Feliç (IPF). La font és, per un costat, 
les Nacions Unides (PIB), i per l’altre, l’índex del Planeta Feliç. El mapa està simbolitzat en 
una escala de colors graduats, on el color més clar indica un índex baix i el valor més clar 
un índex elevat. Com es pot comprovar no hi ha una correspondència entre un PIB elevat i 
un IPF alt. 

2. 
a) (1 punt) Aquesta frase fa referència al fet que habitualment es considera que un país va bé 

tenint en compte paràmetres estrictament econòmics sense tenir en compte la qualitat de 
vida. Que el PIB d’un país vagi creixent any rere any o que la seva balança comercial sigui 
positiva, no vol dir que els ciutadans siguin feliços, tinguin una bona qualitat de vida o que 
hi hagi cohesió social.  

3. 
a) (0,5 punts per l’índex i 0,5 per la definició) L’Índex de Desenvolupament Humà (IDH).  
b) Indicador alternatiu que es va crear per fer èmfasi en les persones i a la seva qualitat de 

vida sense basar-se estrictament en paràmetres econòmics. D’aquesta manera es té en 
compte l’alfabetització, el nivell d’educació, l’esperança de vida i el nivell de vida. 
Renda Nacional Bruta (RNB) és la suma de les rendes de tots els factors productius 
residents en un país per la seva participació en el procés productiu, dins o fora del país. 
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Petjada ecològica mesura l’impacte de l’activitat humana. És un indicador que ens diu la 
quantitat de superfície que es necessita de terreny per a proveir-los d’aliments en relació a 
la superfície disponible.  

4. 
a) (0,25 punts cada país) Dos dels següents països: Canadà, Austràlia, Suècia, Dinamarca, 

etc. 
b) (0,25 punts cada país) Dos dels següents països: Colòmbia, Equador, Perú, Guaiana, 

Guatemala, Hondures, Nicaragua, Argèlia, Iraq, Índia, Pakistan, etc. 

 


