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Introducció

El món s'està fent petit. En l'actualitat, amb l'expansió de la política global i

dels contractes econòmics a escala internacional, està creixent la demanda de

coneixement del món que ens envolta, que va més enllà de les fronteres del

propi país. És per això que l'estudi de la geografia regional del món té un paper

cada vegada més important.

El problema, però, sorgeix quan es vol regionalitzar i estudiar la diversitat o

la convergència d'aspectes entre regions. Com que la superfície de la Terra pot

ser subdividida en multituds d'escales, d'acord amb la varietat de mètodes i de

criteris, establir uns criteris de regionalització a escala mundial és un treball de

molta envergadura, que depèn del context i dels requeriments de cada estudi

en particular.

És per aquest motiu que la regió s'ha estudiat des de molts enfocaments teò-

rics, i és reiteratiu que es parli del concepte de regió com una construcció

intel·lectual o un estat de la ment.

Com més petites siguin les subdivisions, amb més detall es podran comparar

entre elles, i a l'inrevés.

Inicialment, la divisió mundial es feia en tres continents: Europa, Àsia i Àfrica.

Després dels "descobriments", s'hi van incorporar Amèrica, com a quart con-

tinent, i Austràlia com a cinquè. Amèrica, per la seva grandària, s'ha dividit

convenientment en tres subcontinents: Amèrica del Nord, Amèrica Central i

Amèrica del Sud.

Així, doncs, les qüestions fonamentals que cal plantejar-se a l'hora de fer una

regionalització mundial són les següents:

a) En quantes regions hem de dividir el món?

b) Quins grups de països s'han de fer?

c) Quins han de ser els límits d'aquests grups?

d) Com es determina la pertinença d'un país a un grup determinat?

En aquest mòdul didàctic es pretén donar resposta a cada un d'aquests inter-

rogants o, si escau, posar en evidència els dubtes que plantegen.
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Objectius

Els objectius que cal assolir al final de l'estudi d'aquest mòdul són els següents:

1. Examinar els diversos criteris i procediments que s'han de tenir en compte

a l'hora de marcar una regionalització a escala mundial segons les finali-

tats. Aquests grups de criteris pretenen ser el punt de sortida per a guiar

l'estudiant quan es plantegi fer un estudi regional.

2. Posar en evidència les considerables generalitzacions i simplificacions que

es poden trobar en les obres que estudien les regions a escala global.
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1. Plantejaments per a una regionalització a escala
mundial

Com s'ha pogut observar al llarg d'aquest llibre de Geografia regional, i també

al llarg del llibre de Geografia general, el contingut geogràfic és summament

complex, i no té uns marges clarament definits.

Els geògrafs basen el seu treball en escales, que van des de les dimensi-

ons d'una granja fins a les d'un poble o una ciutat, o part d'aquesta, i fins

a l'estudi del món sencer. Aquest apartat es presenta a partir d'una pre-

ocupació per les definicions de regió i els límits que presenta, i també

dels elements (països o àrees geogràfiques) que participen del grup de-

finit com a regió.

A partir d'aquesta estructura o plantejament, es poden posar en discussió els

temes següents:

a) Com s'identifiquen les regions per l'objecte d'estudi?

b) Els aspectes climàtics i els aspectes culturals han estat utilitzats, entre

molts d'altres, per a dividir el món en regions, i per a poder estudiar les

diferents respostes humanes a aquestes condicions, o per a contrastar els

aspectes de la geografia humana en diverses parts del món. Són vàlides

encara aquestes divisions? Quins són els problemes que poden representar

aquestes agrupacions?

A partir d'aquestes qüestions, es presenten diverses divisions del món i els

criteris que s'han adoptat per a obtenir-les.

1.1. Conceptes previs a la regionalització

Quan parlem del món, de la Terra, ens referim, conscientment o inconsci-

entment, a un recipient que conté, d'una banda, el món físic i, d'una altra,

l'organització de les activitats humanes, que assentades sobre el món físic,

constitueixen conjuntament un sistema d'interrelacions o ecosistema.

1.1.1. El món físic

El que podem anomenar el món físic consta de quatre elements, que estan

exposats contínuament a l'acció humana:

Beatus de Torí (segles IX-X)

La representació medieval
del món

La representació medieval del
món està força allunyada de
la realitat, però es pot conside-
rar un intent vàlid de mostrar
la Terra com un recipient en
el qual tenen cabuda els conti-
nents i les aigües.
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1)�La�litosfera

Hi ha activitats� humanes –com ara les activitats mineres i d'extracció,

les explosions nuclears soterrades, la construcció de vies de comunicació i

d'embassaments a les conques dels rius– que poden incidir en la modificació i

el canvi del relleu de la superfície de la Terra. Aquestes modificacions, encara

que importants, són sobretot visibles en regions comparativament petites.

De totes maneres, són els esdeveniments�naturals, sobretot els terratrèmols,

els que provoquen canvis a gran escala sobre la litosfera, i, per descomptat,

sobre les activitats humanes que s'hi duen a terme (Hart, 1988).

Això no obstant, l'extensió i la forma de la Terra s'altera gradualment amb els

moviments de la tectònica de plaques, on en algunes àrees, el material lleuger

pot alterar les seves distàncies entre 2 cm i 18 cm l'any. Actualment, només el

27% de la superfície del món és terra, part de la qual roman coberta per una

capa gruixuda de gel, sobretot a l'Antàrtida i a Grenlàndia, i a alguna superfície

d'aigua de terra endins, com els Grans Llacs, als Estats Units d'Amèrica.

2)�La�hidrosfera

La quantitat d'aigua que conté la Terra, tant en la superfície com en el nivell

intern, no ha canviat gaire durant un període de temps molt prolongat.

L'aigua pren diferents formes, segons on es trobi. L'aigua�salina dels oceans i

dels mars constitueix, aproximadament, el 97,3% del total d'aigua de la Terra

(Cole, 1996). La resta és aigua dolça en forma de llacs i rius, o també es pot

trobar sota la superfície de la Terra. Cada minut, el 0,001% d'aigua s'evapora

de la superfície de la Terra cap a l'atmosfera, i posteriorment, com a part del

cicle, constitueix precipitacions –en forma de pluja, neu o calamarsa.

L'acció humana modifica el sistema�hidrològic natural amb diverses activi-

tats, des del control i la direcció dels fluxos d'aigua, a la deposició de materials

no desitjats, tant en aigües interiors –llacs i rius–, com en mars i oceans.

3)�L'atmosfera

Està formada, aproximadament, per quatre cinquenes parts de nitrogen, una

cinquena part d'oxigen i petites parts de diòxid de carboni i altres gasos, i

també d'aigua i de pols.

La temperatura atmosfèrica, el nivell d'humitat i altres elements, afecten les

activitats humanes de diferents maneres, però principalment, proporcionen

les condicions termals i d'humitat necessàries per al creixement de les plantes.

Mesurament del desplaçament d'una gelera
mitjançant estaques a l'illa de Livingstone
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L'acció humana destinada a modificar o preveure les condicions atmosfèri-

ques no ha tingut, en general, l'èxit esperat. Més aviat, l'acció humana sobre el

món físic està produint una certa preocupació en l'àmbit general, i profundes

discussions en l'àmbit científic sobre quines són les perspectives sobre el clima

a escala local i global, a mitjà i llarg termini. Sobretot, a causa de les tendències

que poden portar a un increment de la contaminació i a un escalfament de la

temperatura de l'atmosfera, l'anomenat efecte greenhouse ('hivernacle').

Segons l'informe Human Development Report (del United Nations Development

Program, UNDP) del 2007-2008, el canvi climàtic és considerat com el desafi-

ament decisiu del segle XXI. Els països més pobres i els ciutadans més vulne-

rables són els primers perjudicats encara que cap país per ser més ric o poderós

quedarà protegit de les conseqüències de l'escalfament global.

4)�La�biosfera

Els humans, de bon principi, depenien per a la seva subsistència dels produc-

tes que obtenien de la terra. Ni les eines de què disposaven ni el foc no els

donaven oportunitats per a modificar el seu entorn natural. No obstant això,

des de milers d'anys ençà, l'entorn natural ha estat modificat per l'acció de

les activitats humanes de diverses maneres. L'escala d'activitats humanes que

han modificat l'entorn natural ha anat en augment, i ha combinat efectes de

creixement demogràfic i econòmic.

Un dels efectes de la pressió creixent que s'exerceix sobre la biosfera des de fa

molt temps és la desaparició de moltes espècies vegetals i animals.

1.1.2. L'organització de les activitats humanes

L'activitat regionalitzadora dels geògrafs, per a descriure i explicar les variaci-

ons espacials de la superfície terrestre, s'ha basat, de vegades, en regions�na-

turals com ara els llits dels rius i les regions climàtiques, o bé en regions�fetes

per�l'home com ara les regions politicoadministratives.

D'una banda, els aspectes de l'entorn natural encara influeixen en les

activitat humanes, tot i que des del segle XIX, la pressió que ha exercit

el poder humà en explotar la natura ha fet decréixer aquesta influència.

D'altra banda, molta de l'activitat econòmica que s'acostuma a organit-

zar i a coordinar dins de les fronteres dels països, amb els lògics inter-

canvis internacionals de béns i de serveis, es troba en una posició més

feble per l'avenç del que s'anomena l'economia global.

Una�verdad�incómoda
L'ex-vicepresident dels Estats Units,

Al Gore, juntament amb el Panel
Intergovernamental del Canvi

Climàtic de l'Organització de les
Nacions Unides (IPCC), han estat

guardonats amb el Premi Nobel de la
Pau 2007.
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Alguns autors porten aquesta idea a l'extrem i s'atreveixen a postular que hi

ha una sola economia, que té les seves pròpies institucions –com ara el Banc

Mundial– i empreses –les corporacions transnacionals–, que operen en forma

de xarxa per tot el món. En l'economia global, hi ha dos factors que contribu-

eixen a la igualació de les regions:

a) La progressiva disminució de tarifes sobre el comerç internacional, propo-

sada pel GATT (Acord General sobre els Aranzels Duaners i el Comerç).

b) La rapidesa dels fluxos d'informació, que faciliten els intercanvis.

Tots dos factors fan que l'activitat econòmica es pugui desenvolupar en qual-

sevol àrea del món. Un exemple ben clar pot ser el fet que una gran part del

programari de Microsoft es desenvolupa a l'Índia, mentre que la seu central

als Estats Units té cura de coordinar i planificar.

No obstant això, les fronteres encara s'utilitzen entre països, sobretot, per a

controlar la migració no desitjada de persones, per a respectar els impostos

sobre el comerç de determinats béns i per a controlar les quotes d'importació

de béns classificats. Soldats a la frontera entre el Perú i l'Equador

Un resultat important d'aquesta economia global és la poca transparèn-

cia sobre qui fa què. És relativament fàcil obtenir dades sobre activitats

en una àrea o regió específica i disposar de dades raonablement acura-

des sobre la població o sobre el PIB.

Tanmateix, cada vegada és més difícil esbrinar la relació entre els sectors

públic i privat, i la seva contribució al total de l'economia, o saber d'on

prové el capital de les empreses, tant les productives com les de serveis,

o classificar determinades corporacions en sectors productius específics.

Enfront d'aquestes posicions igualadores, cal aclarir, però, que la diversitat

entre àrees geogràfiques sembla un element indiscutible en el món actual, i,

de fet, el desenvolupament i l'assentament locacional de les activitats econò-

miques així ho palesen.

En el procés de producció mundial de les corporacions, es pot observar que

no hi ha activitats de recerca�i�desenvolupament (R+D) a Guinea Equatorial,

mentre que la producció de sabates esportives a la Xina està basada en la mà

d'obra�infantil, per a utilitzar dos dels tòpics més evidents.

Qui fa què?

La companyia Marlboro pro-
dueix tabac i fabrica peces de
vestir, i l'empresa Virgin es de-
dica a les grans superfícies es-
pecialitzades en música i al
transport aeri.
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1.1.3. Els aspectes culturals de les comunitats humanes

En un món on totes les persones visquessin en un sol estat, parlessin la ma-

teixa llengua, tinguessin el mateix color de pell i rebessin el mateix salari, els

problemes econòmics, polítics i sociològics serien molt menys complicats del

que són en l'actualitat.

En l'escenari actual, els éssers humans varien en tants aspectes que si es vol

generalitzar sobre tants individus, és convenient classificar-los en diferents

tipus. Amb aquest objectiu, s'elaboren grups, classes i índexs que constitueixen

les bases de les comparacions i de l'estudi.

Encara que molts dels aspectes són de naturalesa abstracta i general,

que impliquen opinions i que, per tant, no es poden tractar 1èricament,

només la metodologia�sinergètica dels aspectes qualitatiu i quantitatiu

pot donar una visió analítica i explicativa de l'estudi cultural regional.

1.1.4. Problemes globals i diversos enfocaments per a

solucionar-los

En la globalitat es poden entreveure un grup de temes recurrents en moltes

regions que comporten reptes que cal solucionar amb l'acció humana. És in-

teressant remarcar-los perquè molts són objecte d'estudi a l'hora de fer regio-

nalitzacions globals o, si més no, poden ser-ho.

En primer lloc, apuntem alguns dels problemes que es poden trobar en la

majoria de regions del món:

a) Hi ha una gran disparitat�en�el�nivell�d'ingressos per capita entre els països

rics i els països pobres. En algunes fonts, aquesta disparitat s'anomena develop-

ment gap, el diferencial de desenvolupament entre països rics i països pobres.

És evident que hi ha una discussió sobre què es defineix com a país ric i què

com a país pobre. Però deixant aquesta interessant i vàlida discussió per a al-

tres llibres, l'evidència de les darreres dècades mostra que la diferència entre

rics i pobres s'ha fet encara més gran.

Les dades del Human Development Report (del United Nations Development

Program, UNDP) del 1992 demostren que el 1960, el 20% de la població mun-

dial més rica gaudia d'uns ingressos 30 vegades superiors al 20% de la pobla-

ció mundial més pobra, i el 1990, aquest 20% de població més rica ja tenia

uns ingressos 60 vegades superiors, fet que s'ha accelerat encara més durant

el segle XXI (vegeu la taula de la pàg. següent). Intrínsecament associat amb
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el fenomen del development gap, hi ha el problema de la redistribució de la

renda i del benestar social en les regions, i també les relacions de domini i

dependència entre àrees a escala mundial.

b) Una altra preocupació se centra en la disponibilitat�de�recursos�naturals

no�renovables, sobretot a causa de l'impacte de les activitats humanes sobre

l'entorn natural. Els resultats són evidents: degradació de la vegetació i del sòl,

i emissió de substàncies perilloses a l'atmosfera i les aigües, causa de catàstrofes

irreversibles o, si més no, d'un cost molt alt.

Indicadors de desenvolupament humà

Països 106 hab.
(2004)

hab./km2

(2003)
Taxa de

fertilitat*
(2004)

Mortalitat
infantil**
(2004)

Esperança
de vida
(2004)

Xina 1.308,0 136 1,7 26 71,9

Índia 1.087,1 328 3,1 62 63,6

Indonèsia 220,1 126 2,4 30 67,2

Brasil 183,9 21 2,3 32 70,8

Pakistan 154,8 202 4,3 26 63,4

Bangla�Desh 139,2 1.002 3,2 56 63,3

Nigèria 128,7 139 5,8 101 43,4

Mèxic 105,7 53 2,4 23 75,3

Vietnam 83,1 253 2,3 17 70,8

Filipines 81,6 292 3,2 26 70,7

Iran 68,8 41 2,1 32 70,7

Turquia 72,2 89 2,5 28 68,9

Egipte 72,6 77 3,3 26 70,2

Tailàndia 63,7 127 1,9 18 70,3

En�desenvolupament

Etiòpia 75,6 64 5,9 110 47,8

EUA 295 30 2,0 7 77,5

Rússia 143,9 8 1,3 17 65,2

Japó 127,9 337 1,3 3 82,2

Alemanya 82,6 230 1,3 4 78,9

Regne�Unit 59,5 243 1,7 5 78,5

Desenvolupats

Itàlia 58,0 192 1,3 4 80,2

* Naixements per dona.
** Per cada 1.000 naixements vius
Font: Human Development Report (2006)
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Països 106 hab.
(2004)

hab./km2

(2003)
Taxa de

fertilitat*
(2004)

Mortalitat
infantil**
(2004)

Esperança
de vida
(2004)

França 60,3 110 1,9 4 79,6

Ucraïna 47,0 78 1,1 14 66,1

* Naixements per dona.
** Per cada 1.000 naixements vius
Font: Human Development Report (2006)

c) L'increment�de�població i l'alta velocitat de creixement de població, sobre-

tot concentrada en els països més pobres, requereixen un augment equivalent

en la producció i el consum de fonts d'energia, de matèries primeres i de pro-

ductes finals.

Indicadors de desenvolupament humà

Països IDH (2004) GDP* (2004) Educació*
(2004)

Accés a la sanitat
(%) hab. (2004)

Connexió
Internet** (2003)

Xina 0,768 0,68 0,84 77 73

Índia 0,611 0,58 0,61 86 32

Indonèsia 0,711 0,60 0,83 77 67

Brasil 0,792 0,74 0,88 90 120

Pakistan 0,539 0,52 0,46 91 13

Bangla
Desh

0,530 0,49 0,46 74 2

Nigèria 0,448 0,41 0,63 48 14

Mèxic 0,821 0,77 0,86 97 135

Vietnam 0,709 0,55 0,81 85 71

Filipines 0,763 0,64 0,89 85 54

Iran 0,746 0,72 0,75 94 82

Turquia 0,757 0,73 0,81 96 142

Egipte 0,702 0,62 0,73 98 54

Tailàndia 0,784 0,73 0,86 99 109

En�desenvolupament

Etiòpia 0,371 0,34 0,40 22 2

EUA 0,948 1,00 0,97 100 630

Rússia 0,797 0,77 0,95 97 111

Japó 0,949 0,95 0,94 100 587

Desenvolupats

Alemanya 0,932 0,94 0,96 100 500

* Índex màxim = 1
** Per 1.000 habitants
Font: Human Development Report (2006)
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Països IDH (2004) GDP* (2004) Educació*
(2004)

Accés a la sanitat
(%) hab. (2004)

Connexió
Internet** (2003)

Regne
Unit

0,940 0,96 0,97 100 628

Itàlia 0,940 0,94 0,96 100 501

França 0,942 0,95 0,97 100 414

Ucraïna 0,774 0,69 0,94 96 79

* Índex màxim = 1
** Per 1.000 habitants
Font: Human Development Report (2006)

d) Les guerres que hi ha i el perill d'altres que poden esclatar en diverses re-

gions del món.

En segon lloc, assenyalem algunes de les solucions globals que, més que solu-

cions, són estratègies de comportament cap a una millora de problemes glo-

bals. A priori, però, cal plantejar-se dues qüestions sobre el grau de desenvolu-

pament econòmic:

Més catàstrofes naturals

Un dels efectes del canvi climàtic és l'augment de les catàstrofes naturals. Els efectes de
l'huracà Katrina, que va assolar bona part del sud i el centre dels Estats Units l'agost de
2005, van produir grans destrosses a Florida, Bahames, Louisiana i Mississipí, incloent-hi
abundants danys materials i greus inundacions.

Les destrosses de l'huracà Katrina
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a) La primera versa sobre el creixement de l'activitat econòmica: ha de ser

positiu? Ha de tenir creixement zero? No hi ha acord sobre això.

b) La segona, que apareix sempre que es parla d'aquests grans temes, és com

s'ha de repartir la producció. Evidentment, si es vol trobar una solució al

problema plantejat anteriorment sobre l'àmplia diferència entre països po-

bres i rics, la resposta és que s'ha de repartir d'una manera més equitativa,

per disminuir el gap existent.

Alguns dels enfocaments que es poden adoptar per a trobar solucions són els

següents:

• La�preocupació�mediambiental. L'acció humana directa ha d'anar cap a

programes executius de protecció del medi ambient, ja que la preservació

d'aquest és potser un dels problemes principals de l'organització humana.

• L'enfocament�econòmic. Els factors econòmics determinen les activitats

i les relacions humanes. Sobretot, el punt àlgid del tema i de les possibles

solucions ha de ser l'anàlisi de la propietat dels mitjans productius i de

com es redistribueix la riquesa.

• El�rol�de�la�ciència�i�de�la�tecnologia. Els canvis en l'organització de la

societat humana estan influenciats per canvis en l'aspecte tecnològic. La

capacitat de les xarxes tecnològiques, de la producció i de la informació

poden donar noves perspectives i solucions a molts dels àmbits deficients

de les regions mundials.

• Els�aspectes�culturals�i�de�la�diversitat. Les diferents llengües, religions i

races constitueixen part de la diversitat i la riquesa de les cultures globals.

L'estratègia cap a la solució dels conflictes ha de passar per l'educació en

la diversitat i la tolerància vers altres grups socials.

1.2. Principals atributs i característiques que s'estudien a cada

gran regió del món

Els aspectes següents es proposen, en general, com una llista d'elements pree-

minents i distintius de qualsevol gran regió, país o de les possibles subdivisi-

ons d'aquests.

1)�La�població

La població es pot dividir en una gran quantitat de subgrups, com ara sexe

(masculí/femení), edat (el subgrup de majors de 64 anys), llengua; i també

en altres grups menys definits, com ara ingressos, localització, religió, entre

d'altres.

Pou d'aigua al Sàhara

L'esgotament dels
recursos naturals

L'esgotament dels recursos na-
turals de la Terra és una de les
principals preocupacions me-
diambientals a escala mundial.
L'aigua és un recurs cada cop
més limitat en quantitat i qua-
litat.
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2)�Els�recursos�naturals

Aquest concepte defineix les primeres matèries que s'obtenen de la mateixa

naturalesa i que són independents de l'acció dels éssers humans, com ara l'aire,

l'aigua, la terra, la vegetació, els combustibles fòssils i els minerals no combus-

tibles.

La importància d'un tipus de recurs natural o d'un altre varia segons el període

de temps de què parlem, ja que depèn de les tecnologies i de les necessitats

de les persones.

L'aigua i l'energia

El poder de l'aigua per a generar hidroelectricitat ha estat usat extensivament només en
el segle XX; similarment, la bauxita, primera matèria per a la producció d'alumini, s'ha
utilitzat àmpliament en aquest segle, a causa de la demanda massiva d'alumini.

3)�Els�mitjans�de�producció�de�béns�i�serveis

Dins d'aquest grup hi ha des de les eines manuals més senzilles, fins a diversos

tipus de màquines, que milloren i augmenten la capacitat de produir de l'ésser

humà.

També s'hi poden incloure construccions com factories, granges, hospitals,

escoles i l'estructura fixa dels mitjans de transport, anomenades economi-

es d'urbanització (Hoover, 1948), que constitueixen les eines bàsiques per al

desenvolupament de l'economia productiva.

4)�La�producció

El conjunt de producció d'un país prové dels sectors agrícola, industrial i de ser-

veis. D'aquest concepte se'n poden derivar grups de béns, alguns més tangibles

que d'altres, i poden ser convenientment subdividits de la manera següent:

a) Productes�intermedis que s'utilitzen en reposicions, manteniment o per

a incrementar la capacitat dels mitjans de producció.

b) Productes destinats al consum�final, que van directament a la població.

5) El transport�i�les�connexions�de�comunicació

Són els elements essencials per al desenvolupament social i econòmic de qual-

sevol regió.

6)�L'organització�de�l'economia

Aprofitament hidroelèctric al Ter

La producció d'energia
hidroelèctrica

La producció d'energia hidro-
elèctrica a gran escala propicia
canvis importants en la dinà-
mica industrial, ja que permet
l'ús en qualsevol punt, sense
restriccions de localització.
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Moltes de les regionalitzacions que s'han efectuat amb aquest concepte fins

als darrers deu anys, es referien a països amb economies socialista i capitalista,

com a prototips extrems d'organitzacions econòmiques. Amb la caiguda del

mur de Berlín, el 1989, i el desmembrament dels països amb economies soci-

alistes, aquesta regionalització es fa més complexa.

En tot cas, es pot parlar d'un sistema en què l'estat participa en l'economia del

país en diferents graus, que provoquen diverses organitzacions econòmiques.

Alguns autors (Méndez i Molinero, 1997) parlen d'àrees�desenvolupades i en

desenvolupament, o subdesenvolupades. Més recentment, ha aparegut una

tercera agrupació dels països de ràpid desenvolupament, els països�de�nova

industrialització (els NIC, newly industrialized countries), que varia ràpidament

en el temps amb la incorporació de nous països (Bustelo Gómez, 1990; Vogel,

1991).

Altres autors (Knafou, 2004) utilitzen només figures geomètriques que repre-

senten àrees geogràfiques de la globalització de la Tercera Revolució Industrial

del final del segle XX: els gegants econòmics i la seva àrea d'influència imme-

diata o els països o continents dominats i/o espectadors, que forneixen de mà

d'obra i/o de primeres matèries.
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Font: Elaboració pròpia a partir de Rémy Knafou (2004)

7)�Les�transaccions�internacionals

A escala global, els intercanvis entre els membres de qualsevol grup de regions,

com ara els fluxos de comerç internacional o els d'assistència al desenvolupa-

ment, tenen una gran importància per a l'estudi regional.

1.3. Variables que s'utilitzen en la classificació regional mundial

1.3.1. Variables referents a criteris demogràfics

Actualment encara hi ha molts països del món que no fan censos de població

a intervals regulars. Fins i tot en els països més organitzats hi ha una part de

la població que s'escapa del comptatge.

No obstant això, hi ha estimadors molt aproximats de la població total del

món i de l'índex de canvi de tendència en la població.
Poblat�prop�de�Joal-Fadiout,�al�sud�de�Dakar

(Senegal)
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Les variables de població més utilitzades per a la regionalització són les que

fan referència a les característiques de la població o a l'estructura demogràfica,

i són les següents:

a) Densitat de població.

b) Dinàmica demogràfica.

c) Estructura demogràfica.

1.3.2. Variables referents a la classificació per recursos naturals

Les quatre variables que s'utilitzen més en la classificació mundial regional per

recursos naturals són les següents:

a) Els subministraments d'aigua.

b) Els recursos�bioclimàtics, que comprenen les àrees de terra conreable, de

bosc i de pastura.

c) Els combustibles�fòssils.

d) Els minerals no�combustibles.

La variable que fa referència a la quantitat total de recursos naturals que pos-

seeix un país és una de les dades que està més poc disponible, ja que molts del

recursos minerals encara estan per descobrir.

Hi ha diverses fonts, totes relacionades amb la reserva de fonts�d'energia per

al desenvolupament econòmic d'una regió, d'on es poden extreure les dades

pertinents:

• L'empresa British Petroleum publica en el seus informes anuals quines són

les reserves comercials de les fonts d'energia.

• El United States Bureau of Mines publica estimadors de reserves d'un gran

nombre de minerals no combustibles.

• La Food and Agriculture Organization (FAO) té diverses publicacions on

es poden cercar dades sobre les àrees conreades, les àrees de pastura i les

zones de boscos del món.

• A Barney (1982) hi ha una guia d'aigües a diversos països del món.

Vegeu també

Per a l'estudi de les variables
de població vegeu el mòdul
"Geografia de Catalunya".
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• Cole (1996) ofereix una forma de càlcul dels recursos naturals, com es pon-

deren i com s'agrupen.

1.3.3. Variables referents a nivells de desenvolupament

econòmic

En la classificació mundial regional per nivells de desenvolupament econòmic,

les variables més utilitzades es refereixen a la producció i el consum.

Les mesures més adients per a representar el nivell de desenvolupament d'un

país o regió són les cinc següents:

a) El producte�interior�brut (PIB) per habitant, que és l'indicador de producció

de béns i serveis en una economia.

b) El consum�energètic, que reflecteix el nivell de mecanització general d'una

economia, i que també inclou el consum domèstic.

c) La producció�d'acer, que tot i que potser ha perdut importància a causa

de les noves tecnologies, encara és un dels indicadors més utilitzats perquè

és un dels ingredients principals de la indústria pesada, de la indústria de la

maquinària i d'alguns tipus de construcció.

d) El nombre�de�cotxes en circulació, que és una guia dels estàndards de vida

entre regions.

e) La producció immaterial (la indústria de la informació) ha caracteritzat, a

partir de la segona meitat de la dècada dels noranta, les economies desenvo-

lupades amb la progressiva implantació de les tecnologies�de�la�informació

i�la�comunicació�(TIC) en el conjunt de les activitats econòmiques, tant de

producció com de distribució i consum.

1.4. Uns criteris a priori sobre regionalització a escala mundial

Segons alguns autors (Cole, 1996; Méndez i Molinero, 1997), la regionalització

té com a objectiu estudiar les diferències�regionals que provenen dels factors

o condicions següents:

L'autopista A-17 al seu pas per Sant Cugat del
Vallès

a) Les condicions polítiques, econòmiques i socials.

b) El nivell de desenvolupament de cada societat.

c) La influència dels recursos naturals i demogràfics.

d) L'herència historicocultural.

Els Pirineus

Els Pirineus formen la fronte-
ra natural entre els estats espa-
nyol i francès des de la segona
meitat del segle XVIII, amb la
signatura, el 1659, del Tractat
dels Pirineus per part de Lluís
XIV de França i Felip IV de Cas-
tella.
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e) Les característiques del medi físic.

f) La influència dels factors tecnològics.

Actualment, molts autors postulen que més que per continents, pot ser apro-

piada una divisió del món entre deu i dotze regions que compleixin els criteris

següents:

a) Cada regió ha de tenir la superfície contínua, més que no pas fragmentada.

b) Cada regió ha de tenir prou superfície o població perquè sigui susceptible

de ser comparable amb les altres regions.

c) Cap estat sobirà pot ser dividit entre dues regions.

d) Cal tenir en compte factors tan importants com els accidents físics o els

talls culturals.

e) Els països dins de cada regió han de compartir, tant com es pugui, aspectes

culturals i econòmics comuns.

Per tant, per a triar un conjunt de grans regions que comprengui el món

sencer és necessari fer un estudi a priori que l'expliciti i el justifiqui.

Una regionalització mundial sense objectiu és una tasca sense sentit. De

totes maneres, cal tenir en compte que sigui quin sigui el sistema que

s'estableixi per a classificar un conjunt de regions, sempre s'hi podran

trobar imperfeccions.

Tapís commemoratiu del Tractat dels Pirineus.
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2. Primeres aproximacions a la regionalització
mundial

Una primera aproximació a la regionalització es pot trobar en els primers es-

tudis geogràfics d'abans del segle XX, dels quals ja hem parlat, que tenien com

a objectiu descriure els llocs i els països.

Una segona aproximació es va introduir al començament del segle XX. La no-

vetat era la sistematització i utilització d'una metodologia que permetia un

contingut més explicatiu alhora que descriptiu de la regió. Paul Vidal de la

Blache, el representant principal d'aquest corrent, i els seus seguidors, propo-

saren una divisió del món en continents i en països, i de vegades combinaren

l'estudi d'àmbits intermedis com les regions naturals.

Els criteris de frontera política eren, però, preeminents sobre els naturals, i,

per tant, sovint trencaven unitats espacials que des del punt de mira geogràfic

estaven cohesionades. El resultat era el que es podrien anomenar catàlegs sobre

països, en què s'intentava destacar la característica específica o original de cada

regió.

El mètode d'anàlisi utilitzat en aquestes obres per a caracteritzar els països pro-

posava una sèrie d'apartats que es definien de la manera següent:

a) El medi físic.

b) La història i la població.

c) Les activitats econòmiques.

d) La divisió regional.

Vegeu també

Consulteu els primers estudis
geogràfics d'abans del segle
XX en l'apartat 2 del mòdul
"Teoria i mètodes de la geo-
grafia regional".
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A la mort de Paul Vidal de la Blache, el 1918, Emmanuel De Martonne publicà

encara una de les seves obres que havia deixat en forma de manuscrit, Principes

de géographie humaine (Vidal de la Blache i De Martonne, 1922). Anteriorment,

havia publicat la seva obra mestra, el Traité de géographie physique (De Marton-

ne, 1909), de més de 900 pàgines, on elaborà dues regionalitzacions mundi-

als: les regions botàniques continentals i les regions zoològiques de l'hàbitat

terrestre.

Dins d'aquest mateix corrent intel·lectual es van publicar força estudis fins al

darrer quart del segle XX (Brunhes Delamarre, 1975 i 1979). A partir d'aquests

anys hi va haver una desvalorització dels estudis descriptius en geografia, amb

la introducció de l'anàlisi� regional (Schaefer, 1977; The Open University,

1972, pàg. 83-111).

Així, doncs, la descripció quedà relegada al paper de font d'informació, a priori,

com a base d'elaboració d'hipòtesis, i la regió es constituí com a àmbit d'estudi

amb experimentació i verificació de lleis i models generals elaborats per la

geografia teòrica.

L'aplicació de l'anàlisi sistemàtica a la regió (Harvey, 1983) va comportar estu-

dis regionals en què la regió era un sistema espacial integrat, obert i en equi-

libri dinàmic (Vallega, 1982).

Coberta del primer volum del Traité de
géographie physique d'Emmanuel De Martonne

Publicat a Espanya en tres volums:
el clima i la hidrografia (volum I), el
relleu del sòl (volum II), i l'estudi bi-
ogeogràfic del món (volum III). La
imatge recull la coberta del primer
volum.
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3. Les àrees econòmiques, polítiques i culturals

3.1. La regionalització a escala mundial per criteris sectorials

En l'actualitat, aquests tipus de regionalització no està tan estudiada. La se-

va difusió va tenir més èmfasi entre la dècada dels anys cinquanta i seixanta

(Pounds, 1970). Bàsicament, es tipificaven les regions segons els sectors econò-

mics més importants:

a) Tipologia dels sistemes�agraris. S'hi incloïen els models agraris del món –ti-

pus de plantació, gra comercial, mediterrània, intensiva i extensiva–, i els pro-

blemes i les polítiques agràries subsegüents. En aquest apartat també s'incloïa

la ramaderia, la pesca i la mineria.

b) Els models de desenvolupament�industrial�i�la�manufactura. Es comença-

va per l'estudi del model industrial anglès, i després es tipificaven les altres

regions industrials del món desenvolupat i subdesenvolupat.

c) Els serveis quedaven fora de l'estudi, ja que encara no es consideraven com

una activitat productiva. En aquest tercer grup s'estudiava la regionalització

mundial per "ingrés nacional per capita", el comerç internacional entre països

i els sistemes de transport i les grans infraestructures mundials (com el canal

de Panamà).

3.2. La regionalització de la societat humana

La geografia regional ofereix, de vegades, una perspectiva planetària en què les

relacions entre la societat, l'economia i el territori interaccionen per proporci-

onar unes claus de comprensió vàlides per al conjunt del món.

En aquesta perspectiva, l'anàlisi del territori es fa considerant aquest, no com

una dada a priori, sinó com el resultat d'un procés històric que ha incidit en la

seva transformació. Així, doncs, es comença per l'estudi de la societat des d'un

enfocament de geografia humana i de sistema polític, per passar a continua-

ció a estudiar el món, que es divideix en "grans conjunts geopolítics" (Lluch

Martín, 1981):

a) El conjunt geopolític del centre i la perifèria desenvolupada del capitalisme,

amb els Estats Units com a centre, i els països següents com a perifèria: el

Canadà, Australàsia, la República de Sud-àfrica, el Japó, i l'Europa occidental

i mediterrània.
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b) El conjunt de la perifèria subdesenvolupada del capitalisme. Comprèn

l'Amèrica Llatina, sense Cuba, Àfrica, l'Àsia no socialista, i les illes i els arxipè-

lags d'Oceania.

c) El conjunt dels estats socialistes de l'Europa de l'Est (Rússia, Ucraïna, Bie-

lorússia) i el Tercer Món socialista.

Evidentment, aquests subconjunts no tenen vigència en l'actualitat, a causa

dels canvis geopolítics experimentats en el món, però l'enfocament original

encara podria prevaler per a una reestructuració regional mundial.

3.3. Les agrupacions subcontinentals

La part sòlida de la Terra ha estat subdividida i estudiada clàssicament en con-

tinents. Aquests han estat els següents: Europa, Àsia, Àfrica, en un primer mo-

ment, i després, amb el seu "descobriment", Amèrica i Austràlia.

Per tant, la geografia regional, que ha estat estudiada en nombroses obres

per països i continents, sobretot per l'escola vidaliana, proposa en l'actualitat

unes agrupacions del món de caire subcontinental i la seva regionalització

es fa per criteris de desenvolupament econòmic i culturals. Les més generals

divideixen el món entre deu i dotze regions, i n'estudien els factors següents:

• La població.

• El nivell de desenvolupament socioeconòmic.

• El sistema polític.

• Els fets històrics i culturals.

• Les característiques del medi físic.

Els grups que es comenten a continuació poden ser mostres representatives de

regionalitzacions mundials en diversos estudis i per a diferents finalitats.

a) L'Europa de l'oest, que inclou els quinze estats membres de la Unió Europea

(UE) de 1995; també es consideren dins d'aquest grup els tres estats membres

de l'Associació Europea de Lliure Mercat (EFTA). Principalment, l'aspecte comú

de tots aquests països és que tenen economies de mercat, encara que gaudeixen

de diversos graus d'influència estatal.

Imatge de satèl·lit del curs del riu Zambezi
(Àfrica)
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b) L'Europa central, que en un inici va ser anomenada l'Europa de l'Est. Són

els països que es troben entre el bloc de l'oest i l'antiga Unió Soviètica, a més

de les tres repúbliques del Bàltic. Els seus trets comuns són que, fins fa ben

poc, tenien economies socialistes. Alguns estudis regionalitzen Europa com

una sola regió, incloent-hi l'Europa de l'oest i la central, i sense afegir-hi les tres

regions del Bàltic. En aquests estudis, l'antiga Unió de Repúbliques Socialistes

Soviètiques es qualificava com una sola regió mundial. Normalment, aquesta

divisió corresponia a l'antiga situació politicoeconòmica, que considerava la

Unió Soviètica com la regió prototip dels països socialistes.

c) L'antiga Unió Soviètica, encara es conserva junta, com la Comunitat

d'Estats, sense les tres repúbliques bàltiques.

Paisatge de la república autònoma de Tuva
(Federació Russa).

d) El Japó i la República de Corea (Corea del Sud). De vegades es proposen

aquests dos països per a la formació d'una regió mundial, ja que Corea gaudeix

de trets similars al Japó des de fa tres dècades. Segons quins estudis consideren

el Japó com a regió separada del que proposen com a l'Àsia meridional i l'Àsia

suboccidental.

e) L'Amèrica del Nord, que comprèn els Estats Units i el Canadà. En sentit

de geografia física, Amèrica del Nord inclou també Mèxic i Amèrica Central.

Aquests dos darrers, però, poden formar conjuntament una altra regió per si-

milituds culturals entre si.

f) Austràlia, Nova Zelanda, Papua Nova Guinea. En aquesta regió també

s'inclou un llarg nombre de petits països illa del Pacífic que formen la regió

d'Oceania.

g) L'Amèrica Llatina, que comprèn totes les regions americanes al sud dels

Estats Units. El tret comú d'aquesta zona és que Espanya i Portugal van exercir

fortes influències culturals, des del segle quinze fins al dinou.

h) L'Àfrica, al sud del Sàhara, regió que exclou els cinc països del nord del con-

tinent amb predomini arabomusulmà. Altres estudis consideren tot el conti-

nent africà com una sola regió mundial, sense subdivisions (Blij, 1971).

Vista general d'Hiroshima (Japó)
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i) El nord d'Àfrica i l'Àsia del sud-oest, que comparteixen l'herència islàmica (a

part d'Israel), tot i que no tots els països són àrabs. El cinturó de més al nord,

que està constituït per Turquia, l'Iran i l'Afganistan, es pot incloure en aques-

ta regió, encara que Turquia estigui més propera a l'Europa Unida. Una altra

proposta seria que aquests tres països (Turquia, l'Iran i l'Afganistan) poguessin

constituir, juntament amb els nous estats independents del sud de Rússia, una

nova gran regió del món.

j) L'Àsia del sud, regió que inclou predominantment l'Índia hindú i el Pakistan

musulmà (abans Pakistan Occidental) i Bangla Desh (abans Pakistan Oriental).

Sembla convenient incloure l'Índia subcontinental com una gran regió, atesa

la seva cohesió espacial, la seva presència en l'Imperi Britànic (a part del Nepal)

durant gairebé un segle, fins al 1947, i perquè és una àrea densament poblada.

k) L'Àsia del sud-est, que es considera una gran regió del món, encara que

comprèn països amb diferències culturals i diversos nivells de desenvolupa-

ment econòmic.

l) La Xina, la grandària de la qual fa que sigui la regió més gran del món.

Gairebé cap estudi considera la Xina com una subregió. Sigui quin sigui el seu

darrer destí de cohesió política, s'inclouen en aquest grup els països següents:

Hong Kong, Taiwan, Mongòlia i la República Democràtica Popular de Corea

(coneguda també com a Corea del Nord).

Habitatges troglodítics de la regió de
Capadòcia a Turquia

Evidentment, es té consciència que algunes de les regions comentades són

molt diverses i que cap no és homogènia. Per exemple, mentre que el Japó i

Corea del Sud, o Austràlia i Nova Zelanda són regions força uniformes si es te-

nen en compte les seves condicions de geografia humana, a la regió d'Amèrica

Llatina o a la de l'Àsia del sud-est es poden trobar grans variacions.

També hi ha altres estudis en què se segueix el criteri de reunir aquestes agru-

pacions esmentades en dues grans regions mundials:

• El grup de països desenvolupats.

• El grup de països en vies de desenvolupament.

Paisatge australià prop de Pemberton
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4. Dues alternatives davant la regió descriptiva: la
regió dinàmica i la regió global

4.1. L'anàlisi regional i l'escala: la regió dinàmica i metodològica

dels teorètics

Al començament dels anys setanta es va produir el que va ser considerat una

revolució en geografia, la introducció de la metodologia teoreticoquantitativa,

on l'èmfasi es posava en el fet que els espais�regionals s'originen de manera

dinàmica a partir dels fluxos econòmics, culturals, socials, poblacionals, entre

d'altres, la qual cosa dóna lloc a una sèrie d'àmbits regionals definits per l'escala

d'anàlisi.

Chorley i Haggett (1967), en el seu llibre Models in geography, proposaven es-

tudiar quines eren les tendències i les formes de la geografia humana en l'espai

sobre la base d'unes metodologies, i com a partir d'aquesta informació els re-

sultats es podien aplicar en contextos regionals.

En aquest enfocament la regió és l'àrea on es recull la informació i el lloc

on s'aplica la metodologia, i s'obtenen uns resultats que poden ser objecte de

prediccions amb vista a altres regions.

4.1.1. La regió nodal

Aquesta anàlisi regional es desenvolupa identificant unes unitats regionals a

partir de la diferenciació de les àrees i d'establir quins són els fluxos i els lligams

entre parells de regions:

a) En primer lloc, l'anàlisi regional se centra en la identificació de la unitat re-

gional apropiada per a l'anàlisi espacial. Amb aquesta finalitat, es defineix

el concepte de regió nodal com a unitat bàsica d'estudi, de manera que és

l'àrea al voltant d'un assentament humà i que està lligada a l'assentament

en alguna forma d'organització espacial.

b) Els elements principals que conformen la regió nodal són els següents:

• El concepte d'interacció entre l'assentament i la seva àrea circumdant

caracteritzat en termes de moviments o fluxos de persones, béns, fi-

nances, informació i influència.

• Normalment, aquests fluxos es canalitzen a través de xarxes�discretes,

que interrelacionen assentaments individuals. Aquests assentaments
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individuals s'anomenen, en nomenclatura de xarxes, nodes de la xar-

xa.

• Com que els nodes no són uniformes ni iguals es pot considerar que

estan articulats en jerarquies, articulades entre si.

• La integració dels elements particulars –la interacció, les xarxes i els

nodes– es pot fer en termes d'una estructura nodal regional, en superfí-

cies contínues. En aquest cas, s'utilitzen variables�contínues que des-

criuen diversos aspectes de la geografia humana de la regió. Per exem-

ple, el mapa dels usos del sòl o el mapa de distàncies relatives, en una

regió determinada.

• S'introdueix l'element temps en la regió nodal estàtica i es consideren

els possibles canvis temporals produïts en els processos de difusió es-

pacial.

4.1.2. El concepte d'escala

La magnitud de les regions nodals pot tenir variacions molt grans en l'escala.

Com que els geògrafs basen les seves anàlisis en àrees geogràfiques, el perill

de comparar o de fer prediccions entre espais de dimensions significativa-

ment�diferents és molt important. Per aquest motiu és tan important tenir en

compte l'estudi dels mesuraments sobretot pel que fa als conceptes següents:

• L'input 'distància', concepte recopilat per Isard (1951) per a denotar la se-

paració entre dos elements o més.

• Els límits o fronteres d'una regió, és a dir, el perímetre d'una àrea.

• La població o massa que representa aquella variable, bé poblacional, bé

econòmica que configura el flux, en un model. Els fluxos de població que
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se succeeixen per motiu de treball, d'estudi o de lleure són una de les va-

riables que s'estudia en una regió.

Si en l'escala regional es produeixen canvis, aquests poden portar dos tipus de

problemes:

1) El primer és que les inferències sobre les formes espacials depenen de

l'escala. Si es recull i es processa informació a una determinada escala de

resolució espacial, els resultats que s'obtinguin no poden ser inferits a una

altra escala, ja que poden donar prediccions errònies.

2) Un segon efecte que es pot observar és la limitació en la grandària de la

mostra. Com més petita sigui la unitat regional que s'estudiï, la mostra

de població que s'agafi per a estudiar serà més representativa del total de

població de la regió. Contràriament, si la regió és molt àmplia, la mida de

la mostra haurà de ser molt més gran per a tenir la mateixa representació

que en el cas anterior.

4.2. La globalització de les activitats econòmiques i socials:

l'ecologia i la sostenibilitat

En l'apartat introductori d'aquest mòdul, s'ha exposat que estem vivint en

un món que està canviant de manera accelerada. L'activitat humana s'ha

d'estudiar en un context global per a entendre el que succeeix a escala local:

la globalització de la societat.

Alguns autors distingeixen entre el terme internacionalització i el de globalitza-

ció:

a) Per internacionalització s'entén l'increment de l'extensió geogràfica de

l'abast de les activitats econòmica, social i cultural, entre d'altres, més enllà

de les fronteres nacionals.
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b) Per globalització s'entén l'elevat grau d'integració funcional entre activi-

tats disperses internacionalment.

Segons aquestes definicions, el fenomen de la globalització és més recent i a

la vegada més complex: en gran mesura, ha estat el resultat del gran avenç en

les tecnologies de la informació i de la comunicació que ha permès que les

distàncies s'escurcessin.

La reducció del món com a conseqüència de la revolució del transport

Font: Dicken (1992)

La globalització té unes conseqüències espacials òbvies, ja que la regió

nodal dinàmica, que s'ha definit en l'apartat anterior, esdevé, per a se-

gons quina activitat, una regió�nodal�mundial. Els fluxos d'informació

–xarxa immaterial– i de béns –xarxa material– es canalitzen en una xar-

xa que té escala espacial global (Lakshmanan, 1989).

La globalització comporta intrínsecament dues conseqüències:
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a) Que l'activitat humana s'estigui reestructurant i reorganitzant molt ràpi-

dament i molt profundament.

b) Que els canvis que s'originen en una part del planeta es difonguin ràpida-

ment a altres parts del món.

El desenvolupament econòmic, l'entorn i la pobresa semblen fenòmens ínti-

mament lligats a escala mundial i la manera com s'avança en la solució d'un

d'aquests sense perjudicar els altres encara no està resolta. Segons el World De-

velopment Report del Banc Mundial (2006) el fet d'aconseguir un desenvolupa-

ment sostenible i equilibrat encara és un repte per al futur.

La globalització de les activitats humanes està en un estat de transició

contínua des del seu principi que les interrelaciona en el temps i l'espai,

alhora que introdueix més amplitud i complexitat a l'estudi regional

mundial en la recerca d'un equilibri que encara no s'ha assolit.
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5. Una proposta de regionalització a partir dels
recursos naturals

5.1. La preocupació pels recursos naturals

Des del començament dels anys setanta, la preocupació per l'ús dels recursos

naturals, per la degradació dels recursos de la Terra i per l'esgotament dels

minerals, ha augmentat en moltes parts del món.

Per exemple, la quantitat total d'aigua en el món varia poc en el temps, però

la quantitat d'aigua potable disponible ha canviat molt en el temps i segons

la regió del món. Similarment, la quantitat de terra per al cultiu varia poc

temporalment, però la seva fertilitat inherent disminueix amb l'explotació,

la irrigació i l'ús dels fertilitzants.

A diferència dels recursos anteriors, els combustibles fòssils i els minerals no

combustibles són per naturalesa no renovables.

Cada vegada hi ha més preocupació per l'ús dels recursos naturals i com a

resultat d'això la investigació en el camp del reciclatge ha crescut. A més,

també es van ampliant els serveis per a recollir els materials de rebuig que

produeixen la indústria i el consum.

5.2. Una regionalització mundial dels recursos naturals

Ja hem apuntat més amunt la dificultat de mesurar els recursos naturals mun-

dials. D'una altra banda, també es reconeix una certa ineficàcia en la compa-

ració dels nivells econòmics entre regions a partir dels recursos naturals. La

divisió següent es fa sobre la base de les mesures de Cole (1996), que proposa

quatre tipus de regió:

1)�Les�regions�riques�i�desenvolupades�amb�bons�nivells�de�recursos�natu-

rals. Comprenen Oceania, Amèrica del Nord i l'antiga URSS. Aquestes regions

utilitzen els recursos naturals a un nivell comparativament més alt que la res-

ta, però en tenen grans reserves, i al mateix temps gaudeixen de bons recursos

bioclimàtics. No cal oblidar que són països que tenen una gran superfície total,

una variable que fa augmentar la riquesa dels recursos naturals i bioclimàtics.
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2)�Les�regions�riques�i�desenvolupades�amb�pocs�nivells�de�recursos�natu-

rals. Entre aquestes hi ha l'Europa de l'oest, l'Europa central, i el Japó amb

Corea del Sud. Aquestes regions importen gran quantitat de primeres matèri-

es, principalment dels grups de regions primer i tercer, que es defineixen en

aquest apartat.

3)� Les� regions� relativament�pobres� i� en�desenvolupament� amb�uns�ni-

vells�de�recursos�naturals�raonablement�bons. Comprenen les regions de

l'Amèrica Llatina, Àfrica i l'Àsia del sud-oest. Les seves característiques són les

següents:

• Tenen l'índex de creixement de població més gran del món.

• Si no es descobreixen més recursos naturals (minerals), o se'n creen (reno-

vació de les terres conreables), els seus nivells aniran disminuint gradual-

ment.

4)�Les�regions�relativament�pobres�i�en�desenvolupament�amb�pocs�nivells

de�recursos�naturals. Són les regions de l'Àsia del sud, l'Àsia del sud-est i la

Xina. A mesura que la població augmenti i el desenvolupament econòmic es

faci efectiu, la pressió posada en els recursos naturals esdevindrà superior.

Aquestes tres regions tenen més de la meitat de la població total del món, però

menys de la cinquena part dels recursos naturals. En l'actualitat són països

exportadors de matèries primeres, tot i que en tenen quantitats limitades i,

per això, la quantitat existent disminuirà ràpidament, tret que es descobreixin

noves fonts de recursos naturals.

Barca xinesa amb diferents estris de pesca
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6. Una proposta de regionalització segons criteris
ecològics

Una de les característiques principals de la contaminació és que sovint no té

fronteres polítiques o naturals. Per tant, l'origen i els seus efectes tenen situa-

cions geogràfiques diferents.

Les expectatives econòmiques i demogràfiques de creixement incrementen

l'impacte antròpic sobre el món natural. L'objectiu dels països desenvolupats

i en desenvolupament d'aconseguir un intens increment en el desenvolupa-

ment econòmic, ha afectat l'estat de l'entorn i dels recursos naturals a escala

global.

Va ser a partir del 1940, quan es començà a sentir gradualment entre els països,

una preocupació pels problemes ambientals, i com a resultat es varen intro-

duir lentament normatives sobre mesures contra la contaminació ambiental,

encara que només s'enfrontaven a problemes d'àmbit més o menys local.

Els problemes mediambientals

Els problemes mediambientals han estat tema de debat des del començament de la dècada
dels vuitanta. L'escala de la contaminació, de les desigualtats econòmiques i el creixement
demogràfic afecta tant l'escala local com l'escala mundial.

Per a estudiar l'entorn a escala mundial, es poden elaborar criteris de regio-

nalització, on en un primer nivell es podrien formar grups de països sota els

criteris següents:

a) Països�exportadors�de�contaminació. En general, són els països desen-

volupats, que són els responsables de la producció de tres quartes parts del

total de contaminació del món.

b) Països�receptors�de�contaminació. Aquest grup està format pels països en

vies de desenvolupament. Són els que reben les conseqüències de la con-

taminació emesa pels països desenvolupats, i que és, en part, la responsa-

ble de la seva degradació mediambiental.

Per a elaborar aquesta regionalització, es poden trobar dades en diverses fonts,

com ara les següents:

• Inventari sobre l'estat del medi ambient que publica l'OCDE (Organització

per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic).

• The statistical yearbook of the United Nations, que publica les dades del nivell

de contaminació per països, a partir del 1991.

Coberta del llibre d'actes de la Conferència
intermunicipal contra la pol·lució a la

Mediterrània, celebrada a Barcelona l'any 1981
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Els objectius globals pel que fa al creixement econòmic són, en general, conti-

nuar una tendència ascendent. Aquest fet el consoliden algunes posicions que

postulen que si aquest creixement es fa de manera correcta, pot ser sostenible

sense entrar en conflicte amb la degradació ambiental.
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Resum

El treball dels geògrafs i també el de molts altres experts en ciències socials,

es fa sobre escales que van des de les dimensions d'una granja fins a les d'un

poble o una ciutat, o part d'aquesta, i fins a l'estudi del món sencer.

Quan parlem del món, de la Terra, ens referim, conscientment o inconsci-

entment, a un recipient que conté, d'una banda el món físic i, d'una altra,

l'organització de les activitats humanes, que assentades sobre el món físic,

constitueixen conjuntament un sistema d'interrelacions o ecosistema.

L'activitat regionalitzadora dels geògrafs, per a descriure i explicar les variaci-

ons espacials de la superfície terrestre, s'ha basat, de vegades, en regions natu-

rals, com ara els llits dels rius i les regions climàtiques, o bé en regions fetes

per l'home, com ara les regions politicoadministratives.

Per a escollir un conjunt de grans regions que abraci el món sencer és necessari

fer un estudi a priori que l'expliciti i el justifiqui. Una regionalització mundial

sense objectiu és una tasca sense sentit. De totes maneres, cal tenir en compte

que sigui quin sigui el sistema que s'estableixi per a classificar un conjunt de

regions, sempre s'hi podran trobar imperfeccions.
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Activitats

1. Elaboreu els criteris per a fer una regionalització mundial per tal de dur a terme un estudi
específic. Per exemple, el nivell d'educació dels països i el seu grau de desenvolupament
econòmic. Discutiu els factors i les variables que utilitzaríeu.

Exercicis d'autoavaluació

1. Discutiu la regionalització mundial per continents enfront de la regionalització per sub-
continents. Penseu en tots els factors a favor i en contra.

2. Cerqueu índexs de contaminació en l'àmbit mundial i elaboreu una taula amb els més
importants per a fer una regionalització segons els criteris de l'entorn ambiental.
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Solucionari

Exercicis d'autoavaluació

1. Vegeu l'apartat 4 d'aquest mòdul.

2. Vegeu l'apartat 6 d'aquest mòdul i la bibliografia bàsica.
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Glossari

desenvolupament sostenible  m  Concepte que té moltes definicions sense que hi hagi
acord entre les diferents disciplines. Bàsicament, la més referenciada és la de la Brundtland
Commission en la seva publicació Our common future, que diu: "Desenvolupament que acon-
segueix resoldre les necessitats del present sense comprometre la disponibilitat de generaci-
ons futures de resoldre les seves pròpies necessitats" (1987, pàg. 43).

recurs bioclimàtic  m  Element que dóna suport a la vida animal i vegetal, com l'aigua,
el sòl i els elements climàtics. En contraposició, es poden trobar els recursos minerals, que
inclouen els combustibles fòssils i altres matèries primeres.

regió nodal  f  Unitat bàsica d'estudi, que es defineix com l'àrea al voltant d'un assentament
humà i que hi està lligada per alguna forma d'organització espacial. Els elements essencials
per a definir-la són la interacció, les xarxes, els nodes, les jerarquies, les superfícies i la difusió
espacial.

transició contínua  f  Estat en què es troba la globalització de les activitats humanes des del
seu principi, ja que les interrelaciona en temps i espai, alhora que introdueix més amplitud
i complexitat a l'estudi regional mundial en la recerca d'un equilibri encara no assolit.
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