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Objectius i presentaciÓ general 

Aquesta as signatura (quadrimestral) té un doble 

objectiu: familitaritzar l'estudiant amb els instruments 

d'analisi propis de les Relacions Internacionals i donar-li 

informaci6 sobre esdeveniments internacionals. Aquesta 

informaci6 'seleccionada) ajudara 1 'estudiant, d'una banda, 

a coneixer fets i , d'altra, a examinar aquests fets dins 

d'un mare analítico 

El curs s'ha diV1dit en tres grans blocs, 

respectivament : "teoria conceptes" , "sistema 

internacional" i i "societat internacional global (1945-

2000)". Cadascun d' aquests blocs, al seu torn, esta d i vidit 

en diverses lli~ons o temes, fins a un total de 20 . No tots 

els temes o lli~ons ~indran un tractament identic (en termes 

d'hores de classe . 

EIs estudiants hauran de fer una serle de lectures 

obligator1es, :ndicades al pro')rama. Les lectures, 

juntament amb la materia donada a les classes, constituiran 

l'objecte de l'examen final. Per a l'actualització deIs 

temes es recomana el seguiment d'alguns anuaris (vegeu 

apartat final amb obres de referencia). Paral · lelament 

s'haura de realitzar un treball de curso 



PROGRAMA 

PABT l. TEeRlA 1 CONCEPTES 

Tema 1. Les relaciona internacionals c om area d'estudi 
l.La problematica internacional: guerra i pau 
2.0rigen de la disciplina: l'impacte social i 

intel . lectual de la 1 guerra mundial 
3.0rigen anglo-saxó de la disciplina: el marc de les 

cienc i es socials 
4.4 . Substrat idealista de la discipllna: 

institucionalització i seguretat col.lectiva. 

Tema 2 . La teoria internacional: les grans t radicions de 
pensament 

l. Tradició hobbesiana : anarquia O estat de naturalesa 
2. Tradició groclana: ordre o soeietat d'estats 
3. Tradició kantiana: emancipació o comunitat mundial 

Tema 3. Grans aproximacions a les relaciona internacionals 
1 . Paradigmes, mapes mentals O imatges del món 
2. Realisme i analisi de la guerra freda 
3 . El transnacionalisme i els problemes globals 
4 . L ' estructura l isme i el sotsdesenvolupament 

Tema 4. La socie t a t inter nacional actual 
l. Objecte d'estudi de les relacions internacionls 
2. Societat d'estats i societat transnacional 
3. Anarquia versus ordre 
4. Mecanismes d'ordre internacional 
5. Fragmentació versus globa~isme 

PART II. SISTEMA INTERNACIONAL 

Tema 5. El sistema internacional: i nstrument d'analisi 
1 . Defin~ció ~ elements del s~stema (actors, 

estructura, dinamica 1 regles) 
2 .Ambit geograf i c : sistema obert o parcial versus 

sistema tancat o mundial 
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3.Sistema de valors : sistema homogeni versus sistema 
heterogeni 

4.Nivells d'analisi : Subslstemes geograflcs i 
subsistemes funcional s 

Tema 6. Els actors del sistema internacional 
1.Definició d ' actor internacional 
2.Tipologia clas sica (estats, organitzacions 

internacional s i force s transnacionalsl 
3.Altres tipologies 

Tema 7. L'estat: el sistema d'estats 
1 . Igualtat jurídica: sobirania i territori 
2.Desigualtat en el sistema d'estats: capacitat i 

poder internacional 
3.Recursos tangibles i intangibles 
4.La transformació del poder internacional a finals 

del segle XX: el poder "suau" 

Tema 8. Les potencies del sistema 
1.La jerarquia en el sistema d'estats: l'exercici del 

poder internacional 
2.Les potencies diplomatiques tradicionals 
3.El concepte de potencia internacional en 

l'actualitat : el control del poder estructural 
4.El fenomen de les superpotencies al món nuclear 
5 . Diversificació del f enomen: potencia hegemonica, 

gran potencia, potencia mitjana i potencia regional 

Tema 9. Les organitzacions internacionals 
1 . 1 . Definició d'organització internacional 

(intergovernamental) 
2.0rigen i desenvolupament del fenomen 
3.Tipologies: abast geografic, finalitat funcional 
4.Estructura i me canismes de presa de decisions 
5.Regionalisme i organitzacions internacional s 

Tema 10. Les force s transnacionals 
1.Definició i tipologla de les organitzaclons no 

governamentals (ONGs) 
2.Els grans ambits d'actuació de les ONGs: orets 

humans, medi ambient, desenvoluparr.ent 1 aJut 
humanitari 

3 .Definició d'empresa transnacional 
4 . Impacte de les empreses transnaciona:s en la 



societat 
s.internacional 

Tema 11. L'estructura del sistema internacional 
l. Polaritat o distribució del poder 
2, Tipologia : sistema unipolar, bipolar i multipolar 
3. Policentrisme versus polaritat 
4 . Estabilitat i canvi en el sistema 

Tema 12. La dinamica del sistema internacional: c onflicte 
1 . La noció de conflicte 
2 , La violencia en la societat internacional 
3,Tensions, crisis i guerra 
4.Trets característics deIs conflictes armats (1945-

2000) 

Tema 13. La dinamica del sis t ema internac i onal: cooperació 
1.La noció de cooperació 
2.Ambits de cooperació (polític, mllitar, economic) 
3.Formes de cooperació: formal versus informal, 

bilateral versus multilateral, pública versus 
privada 

4.L'ajut ofocial per al desenvolupament 
s.La noció d'integració: definici6 i t:pologia 

PART 111. LA SQCIETAT INTERNACIONh~ GLOBAL (1945-2000) 

Tema 14. Genesi de l'actual sistema internacional 
3. Genesi de :es grans d1nam1ques del sistema 
4. L' organitzac1Ó un1versal Nacions Unides. : Carta de 

5ar. Franc:'sco 
5. El sistema económic internacional: Bretton Woods 
6. La fractura Est/Oest: Conferencia de lalta 
7. La fractura centre/periferia: Conferencia de 

Bandung 

Tema 15. Naci ons Unides 
1.Genes1 de l'organitzacló: San Francisco 
2.Finalitat multifuncional 
3.Principis i proposits: la Carta de les Nacions 

Unides 
4 . Estructura institucional 
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S.Mecanismes de presa de decisions 

Tema 16 . Nacions Unides: ambits d'actuació 
l. Pau i seguretat internacional s 
2 . Mecanismes prevists a la Carta (capítols VI i VII) 
3. Les operacions de manteniment de la pau 
4 . Progrés economic i social, desenvolupament 
5. Orets humans 

Tema 17. Erosió i transformació del s istema: Fractura 
Est / Oest 

l. Confrontació deIs blocs: guerra freda 
2. Relacions USA-URSS (armes nuclears) 
3. Policentrisme (Fran~a, R.P. Xina) 
4. Paneuropeisme (Ostpolitik, CSCE) 
5. Gorbatxev i la desparició del bloc de l'Est 

Tema 1 8 . Erosió i traneformació del sistema: Fractura 
Centre / Periferia 

1.L'aparicié del Tercer Món: Bandung i el Moviment 
deIs No Alineats 

2.L'organització politicoeconomica de la periferia: el 
Nou Ordre Economic Internacional 

3.L'impacte del petroll 
4.La fragmentació de la periferia 
5.La periferia com for~a ideologicocultural : islamisme 

Tema 19. Erosió i transformació del 
Interdependencia economica 

1.Institucions internacional s (FMI, BM, GATT) 
2.Petroli i crlsi de Bretton woods 

sistema: 

3.L'aven~ vers el multipolarisme (CEE, Japó, Alemanya) 
4.Regionalisme versus globlalisme 

Tema 20 . La nova societat internacional: la postguerra freda 
4. L'estructura del sistema : tendencles d'un procés en 

curs 
5. Reformulació de la seguretat o nova agenda 

lnternacional: medi amblent, drets humans, 
ldentitat, migracions 

6. La periferia oblidada: el continent africa 
7 . Naclons Unides: els desafiaments del segle xx 



Lectures obligatOries 

BARBÉ,E., Relaciones Internacionales, Madrid, Tecnos, 
1995. Aquest llibre serveix de manual per al conjunt de 
l' assignatura. També recull una serie de lectures 
complementaries (breus textos d'ordre polític o analític) 
que hauran de fer-se al llarg del curs seguint les 
instruccions del professor . En cadascun deIs capítols hi 
ha bibliografia complementaria sobre els temes del 
programa. 

- NACIONS UNIDES, 

Departamento de 
Unidas, 1998 . 

ABe de las Naciones 
Información Pública 

Unidas. Nova York : 
de las Naciones 

- SALOMÓN, M. Les Nacions Unides Estudis InternacionalsJ, 
n° 7, Bellaterra, Centre d'Estudis sobre la Pau ~ el 
Desarmament ~ Centre Unesco de Catalunya, 1995. 

- AA. VV., Dossier de Lectures: Relacions 
Bellaterra, 2000 [pot adquirir-se al 
Fotocopies] . Les lectures d' aquest 
relacionades amb la part 111 del programa. 

Sistema d'ayaluaciÓ 

In ternacionals I 
Servei de 

dossier estan 

En acabar el període lectiu hi haura un examen final , en les 

dates fixades per la fac u ltat. El temari de l'examen final 

incloura la totalitat del programa, les lectures i el que 

s' ha treballat a les classes. Aquest examen representa el 

75% de la nota f':'nal i és imprescindible haver - lo aprovat 

perque faci mitja . 

El treball de curs consisteix en realitzar una ser~e de 

fitxes sobre una reg~ó del món. El treball es fara en grup 

amb un s~guiment a :ravés de tutaries ind~vidualitzades. La 

nota del treball tindra un valor del 25% de la nota f~nal 



• 

Obres de referencia (anuaris. atIes e documents); 

AA. W., L'etat du 
gépolitique mondial, París, 
Akal) . 

monde. Annuaire économique et 
La Découverce, (trad. Castellana 

Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 19-
Washington, Banco Mundial. 

BOYO, A. I 

Routledge, 1991 
An Atlas 

(9' de.). 
ot World Affairs, Londres, 

CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio (comp.) I Textos básicos 
de Naciones Unidas, Madrid, Tecnos, 1982. 

Centro de Investigación para la Paz 
de 

(CIP), Anuario del 
CIPo Conflictos y dilemas la sociedad 
internacional ,Madrid, CIP!Icaria. 

crDOS, Anuario internacional CIDOB,Barcelona I crDOS. 

CHALIAND, G. i RAGEAU, J.P., 
géopolitique, Brussel.les, Complexe, 
Al ianza, 1986) 

Atlas stratégique et 
1994 (trad. Castellana 

lFRl,Ramses. 
economique et els 

Rapport annuel mondial 
stratégies, París, lFRl. 

sur le systeme 

MESA, Roberto (comp.) , La 
contemporanea. Documen tos básicos 
1982. 

sociedad internacional 
(2 vols) ,Madrid, Taurus, 

OSMANCZYK, E.J. (ed.), Encyclopedia oi 
Nations and International Agreements, Londres, 
Francis, 1990 (trad . Castellana FCE, 1976). 

the Uni ted 
Taylors & 

PLANO, Jack/OLTON, Roy, The International Relations 
Dictionary, Santa Bárbara, ABC-CLlO, 1988. 

PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano. 1995, México, 
FCE. 

SIPRl, SIPRI Yearbook 19--, SIPRI/Oxford U.P. 
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