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Lliçó 1ª  Les telecomunicacions

El sector en el que es plantegen les batalles econòmiques mes cruentes (del mòbil a
internet passant per les plataformes digitals de TV) amb la implicació d´amplis sectors
de consumidors, empreses i poders públics.

 Subtemes: El correu
                   El marc legal de les telecomunicacions
                   Els telèfons i la Telefónica
                   Les aliances internacionals
                   La televisió i les productores de programes
                   Noves tecnologies i nova economia

Lliçó 2ª  El sector financer

Els intermediaris financers: la constitució i consolidació d´un sistema finanacer peculiar
i el paper de la gran banca en el proces de creixement de l´economía espanyola.

Subtemes: Les crisis i la liberalització bancàries
                  La concentració, la modernització i  la competitivitat de la banca.
                  L´expanssió internacional
                  Privatització de les  Caixes d´estalvis?
                  Del Banc d´Espanya al Banc Cental Europeu

Lliçó 3ª  El problema energètic

Les necessitats i les disponibilitat energètiques d´Espanya, del carbó a l´energia nuclear
passant pel petroli, i els desequilibris produits per una manca de política, agreujada per
les crisis.

Subtemes: Creixement i consums energètic
                  Oferta i demnada d´energia
                  Costos i preus de l´energia
                  Intents de planificació
                  Els costos de la transició a la competència

Lliçó 4ª  L´agricultura

Les conceqüencies de la penetració del capitalisme al camp sobre l´empresa agrària,
sobre el conjunt del sector i sobre la mateixa economía espanyola: la dialèctica entre
transformació agrària i transformació industrial.

Subtemes:  Agricultura protegida
                   Agricultura competitiva
                   L´oli i la Unió Europea
                   Els conreus transgènics



Lliçó 5ª  El comerç interior

La ràpida transformació d´unes estructures comercials internes que gaudien d´una gran
estabilitat; els nous agents i les noves formes han col.locat, de nou, el comerç en un lloc
central dins del proces económic.

Subtemes:  Les grans cadenes
                   Les franquicies
                   El comerç familiar
                   Les fires

Lliçó 6ª  Els transports

La xarxa de transports com a condició necessaria, però no suficient, per la circulació de
persones i béns per un territori i la seva implicació en l´activitat económica: la carretera,
i el ferrocarril i l´aire.

Subtemes: Autovies lliures, autopistes de peatge
                  L´AVE
                  El caos aeroportuari
                  La privatització de Iberia
                  Infraestructures i cicle electora

Lliçó 7ª  La vivenda

Els diversos origens del dèficit permanent de un be de primera necessitat, subvenir al
qual exigeix un gran volum de recursos, i les diverses estratregies d´afrontar el
problema. Qui ignora qué es una hipoteca?

Subtemes:  Els preus del sol
                   Els costos de la construcció
                   El mercat financer
                   Els plans públics

Lliçó 8ª  El futur de l´economía espanyola

El futur de l´economía mundial i les seves implicacions en el futur de l´economía
espanyola tant a llag plaç, 25 anys, com a llarguissim plaç, 50 anys, i fin i tot més enllà,
100 anys.
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