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L'organització política de les 
societats

● Sistemes polítics:
– Una mica d'història
– Dictadura-Democràcia
– Monarquia-República

● Tipus d'Estats:
– Centralistes-Federals

● La democràcia
● L'Organització de les Nacions Unides (ONU)



  

Formes d'organització política

● Al llarg de la Història 
les societats s'han 
organitzat de 
maneres molt 
diverses.
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Formes d'organització política

● Sistemes autoritaris*: 
una persona o un grup 
de persones (raça, 
ètnia, riquesa, 
religió...) imposen 
unes normes a la 
resta.

● Sistemes participatius*: 
el conjunt de ciutadans 
participen en l'elaboració 
de les normes.

● Sorgeixen a Anglaterra al 
s.XVII.

● Les democràcies 
apareixen a partir de les 
Revolucions Francesa i 
Americana.



  

Dictadura i Democràcia

● Dictadura*:
– Sistema autoritari en 

què una persona o 
institució (normalment 
l'Exèrcit) té tot el 
poder, sense tenir en 
compte la voluntat del 
poble.



  

Dictadura i Democràcia

● Dictadures comunistes: 
– el poder el té el Partit Comunista.
– Exemples: la Xina, Corea del Nord i Cuba



  

Dictadura i Democràcia



  

Democràcies: el cas de Sud-Àfrica

● 40 anys 
d'Apartheid*, en què 
governava el país la 
minoria blanca

● El 1990 Nelson 
Mandela surt de la 
presó i el 1994 
guanya les primeres 
eleccions 
democràtiques



  

Tipus d'estats (segons Cap d'Estat)
● Monarquia:

– Cap d'estat: Rei o 
Reina (Al Japó és 
l'Emperador)

– Càrrec vitalici i 
hereditari



  

Tipus d'estats (segons Cap d'Estat)

● República:
– Cap d'Estat: President/a 

de la República
– Escollit pels ciutadans
– Espanya 2 períodes 

republicans: 1a 
República (1873) i 2a 
República (1931-1936)



  

Tipus d'estats (segons org. interna)

● Unitari:
– Hi ha un sol estat.
– Mateixes lleis i 

normes per tot el país.
– Centralisme: un únic 

centre de decisió 
política (la capital)

– Ex: França



  

Tipus d'estats (segons org. interna)

● Federal:
– Estat d'estats (Origen 

als EEUU).
– 2 nivells: 

● a) Federal: un govern, un 
parlament i uns tribunals 
que tenen poder sobre 
tot el territori.

● b) Cada estat té 
institucions i 
competències pròpies 
sobre alguns àmbits



  

La democràcia

● Demos: poble + Cràcia: govern
● Principis democràtics:

– Sobirania nacional*: el poder prové del poble.
– Sufragi universal*: dones i homes majors d'edat. 

Vot individual i secret.



  

La democràcia

– Divisió de poders:
● Poder legislatiu: elaborar les lleis (Parlament)
● Poder executiu: governar segons les lleis (Govern i 

Administració)
● Poder judicial: vetllar pel compliment de la llei (Tribunals)

– Drets individuals:
● Llibertats: d'expressió, de consciència, de reunió, 

d'associació i de manifestació.
● Drets: a la vida, a la integritat física, a la seguretat i a la 

intimitat.

– Igualtat davant la llei: mateixos drets i deures 



  

La democràcia

● Eleccions democràtiques:
– Sufragi universal
– Periodicitat
– Pluralitat d'opcions 

(Partits polítics*)



  

La democràcia

● Vot Blanc: Sobre buit. Expresses voluntat de 
votar i rebuig als diversos partits que es 
presenten. Perjudica als partit petits.

● Vot nul: el vot no és vàlid. També expressa 
rebuig. Més d'una papereta, vot escrit (ex. 
recent: xoriço). Només afecta a la participació.

● Abstenció: no votar, no participar en les 
eleccions. Pot indicar rebuig, però també 
desinterès o desafecció.



  

La democràcia

● Divisió de poders:
– Poder Legislatiu: el Parlament. Elaborar i aprovar 

les lleis
– Poder executiu: el Govern (President+Ministres). 

Decidir les polítiques i executar les lleis.
– Poder judicial: tribunals. Vetllar pel compliment de 

les lleis.

– Si hi ha problemes entre els 3 poders intervé el 
Tribunal Constitucional.



  

La democràcia

● Partits polítics a Espanya:



  

L'Organització de les 
Nacions Unides

● Sorgeix després de la Segona Guerra Mundial 
(Conferència de San Francisco, 1945)

● La van fundar 51 Estats.
● Membres en l'actualitat: 193



  

L'Organització de les 
Nacions Unides

● Objectius:
– Mantenir la pau i la seguretat internacionals.

– Fomentar la cooperació entre els Estats.
– Assegurar el respecte als Drets Humans.

● Per aconseguir-ho, l'ONU pot fer servir: 
– Sancions econòmiques.
– Forces militars (Cascos Blaus) 



  

L'Organització de les 
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L'Organització de les 
Nacions Unides

● Institucions:
– Assemblea General: 

● Tots els estats membres. 
● 1 país, 1 vot. 
● Òrgan de deliberació i orientació.

– Consell de Seguretat:
● 5 membres permanents: EEUU, Rússia, Regne Unit, 

França i Xina (Guanyadors IIGM). Dret de veto
● 10 membres escollits cada 2 anys.
● Govern de l'ONU. Decisions més importants (sancions i 

intervencions militars)



  

L'Organització de les 
Nacions Unides

● Institucions:
– Secretaria General: 

● Secretari General es tria cada 5 anys.
● Porten el dia a dia de l'ONU.
● Tasques de mediació.

– Tribunal Internacional de Justícia:
● Jutjar els conflictes entre els estats membres
● 15 magistrats.
● Seu a La Haia (Holanda)



  

L'Organització de les 
Nacions Unides

● Les agències:
– FAO: Agricultura i Alimentació.

● Objectiu: acabar amb la fam al món.

– UNESCO: Educació, Ciència i Cultura.
● Objectiu: Millorar l'educació, la cultura, les 

ciències naturals i socials i la comunicació.
● Declara els llocs Patrimoni Mundial de la 

Humanitat



  

L'Organització de les 
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L'Organització de les 
Nacions Unides

● Les agències:
– OMS: Organització Mundial de la Salut

● Objectiu: millorar les condicions sanitàries dels 
diversos països.

● Promou la recerca i les campanyes contra 
algunes malalties.

– OIT: Organització Internacional del Treball
● Objectiu: defensar i promoure els drets laborals 



  

L'Organització de les 
Nacions Unides

● Altres entitats:
– UNICEF: Fons Internacional de les Nacions 

Unides per a la Infància
● Objectiu inicial: tenir cura de nens i nenes que 

havien patit la IIGM.
● Objectius actuals: promoure el respecte als 

Drets de l'Infant (1959) i aconseguir que tots els 
infants tinguin garantides nutrició, salut i 
educació.



  

L'Organització de les 
Nacions Unides

● Altres entitats:
– ACNUR: Alt comissionat de les Nacions 

Unides per als Refugiats
● Objectiu: atendre les poblacions 

desplaçades pels conflictes bèlics 



  

L'Organització de les 
Nacions Unides

● Altres entitats:
– PAM: Programa Alimentari Mundial

● Objectius: el desenvolupament econòmic i social 
i ajudar en casos d'emergència.
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