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Introducció

En aquest curs analitzarem, d'una banda, quin ha estat, és i pot ser en el futur

el rol internacional de les nacions, d'una altra, el lloc que ocupen en els orga-

nismes internacionals.

Per començar, i per tal de comprendre rigorosament el paper que les nacions

poden tenir, ens cal interpretar correctament els canvis que s'estan produint en

l'àmbit mundial com a conseqüència del procés globalitzador. Aquests canvis

han modificat d'arrel les relacions internacionals i han incrementat el nombre

d'actors que hi tenen un paper destacat. Les nacions apareixen, com veurem,

com un actor nou a tenir especialment en compte donades les seves caracterís-

tiques, que el fan més flexible i apte per als nous temps.

Una certa pèrdua de sobirania per part dels estats tradicionals ha debilitat la

lògica interestatal que dominava històricament les relacions internacionals.

Actualment, nombroses nacions, amb independència del seu encaix institu-

cional, tenen un paper protagonista en els afers mundials. Si, a més, aquesta

nació té voluntat d'autogovern i/o d'autodeterminació, aquest protagonisme

esdevé cabdal i un objectiu per si mateix.

Per a una millor comprensió, el curs està dividit en tres mòduls. El primer do-

ta l'estudiant del marc teòric bàsic. En el segon i tercer mòduls s'aprofundeix

en el vessant pràctic i més innovador de l'assignatura. Més concretament, en

el primer mòdul analitzarem les característiques principals de les relacions in-

ternacionals clàssiques i la seva lògica d'actuació. També assenyalarem quins

han estat els protagonistes principals d'aquestes relacions, per indicar més en-

davant quins són els actors emergents nous, com ara les nacions (amb estat o

sense), i les característiques principals de la dimensió internacional de les na-

cions en contraposició amb la diplomàcia clàssica exercida fins ara pels estats

tradicionals o com a complement d'aquesta.

En el segon mòdul estudiarem el vessant pràctic de les principals organitzaci-

ons i organismes internacionals. Quina ha estat la seva evolució i quin pot

ser el seu futur en un món cada cop més multilateral i menys dominat per

la superpotència nord-americana. Finalment, en el tercer mòdul indicarem

els mitjans que han seguit les nacions per participar en l'àmbit internacional.

Així, podrem comprovar quines han tingut més èxit en la seva estratègia de

presència i projecció internacionals.
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Una característica important del curs és la lectura de casos pràctics d'estudi, i

també l'anàlisi de textos fonamentals de la matèria. De fet, l'alumnat farà gran

part de la feina a partir d'aquestes lectures i prenent aquest material com a

guia. Aquesta guia haurà de servir per al següent:

• Contextualitzar: situar cada lectura en el seu context per a comprendre les

implicacions internacionals per a aquella nació.

• Analitzar: donar prou elements que serveixin de coordenades a l'hora

d'analitzar els textos i les possibles interpretacions que se'n derivin.

• Concloure: exposar adientment les eines que l'estudiant podrà utilitzar per

a detectar els elements centrals que constitueixen les peces seleccionades,

de manera que amb aquests coneixements cadascú pugui treure les seves

pròpies conclusions.

Esperem que aquests materials siguin de la màxima utilitat per a comprendre

una mica més en profunditat les nacions i els organismes internacionals, un

tema rellevant en el món global en què vivim.
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Objectius

El curs Les nacions i els organismes internacionals fa, d'una banda, una introduc-

ció a l'alumne sobre quin ha estat, és i pot ser el rol internacional de les naci-

ons i, d'una altra, explica el lloc que ocupen aquestes nacions en els organis-

mes internacionals.

El curs està dividit en tres mòduls:

Mòdul 1: La dimensió internacional de les nacions

Objectius:

• Dotar l'estudiant del marc teòric necessari per a comprendre l'assignatura.

• Analitzar les característiques principals de les relacions internacionals clàs-

siques i la seva lògica d'actuació.

• Conèixer quins han estat els protagonistes principals d'aquestes relacions.

• Introduir els actors emergents nous, com ara les nacions (amb estat o sen-

se).

• Conèixer les característiques principals de la dimensió internacional de les

nacions en contraposició o com a complement de la diplomàcia clàssica

exercida fins ara pels estats tradicionals.

Competències:

• Conèixer la teoria clàssica de les relacions internacionals.

• Conèixer els nous enfocaments teòrics de les relacions internacionals.

• Distingir els diversos actors en el nou marc global.

• Capacitat d'anàlisi de l'actuació dels actors emergents nous en l'àmbit in-

ternacional.

• Conèixer els elements principals de l'actuació exterior de les nacions.

Mòdul 2: Els organismes i les organitzacions internacionals

Objectius:
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• Distingir entre organisme i organització internacional.

• Conèixer les principals organitzacions i els organismes internacionals més

rellevants.

• Analitzar l'actuació concreta de les principals organitzacions i organismes

internacionals.

• Conèixer-ne l'evolució.

• Preveure'n el futur en un món cada cop més multilateral.

Competències:

• Capacitat de síntesi.

• Anàlisi general de les principals organitzacions i dels organismes interna-

cionals més rellevants.

• Concreció pràctica dels tractats i acords internacionals.

• Extreure conclusions del paper de les nacions en els organismes interna-

cionals.

• Comprensió de les lectures de l'àmbit internacional.

Mòdul 3: Nacions en l'àmbit internacional

Objectius:

• Indicar els diversos mitjans emprats i les vies que han seguit les nacions

per participar en l'àmbit internacional.

• Comprovar quines nacions han tingut més èxit en la seva estratègia de

presència i projecció internacionals.

Competències:

• Comprensió dels casos d'estudi sobre la projecció internacional de les na-

cions.

• Contextualització: situar cada lectura en el seu context per a comprendre

les implicacions internacionals per a aquella nació.

• Anàlisi i coneixement de les actuacions exteriors governamentals.



CC-BY • PID_00148947 7 Les nacions i els organismes internacionals

• Capacitat de proposar actuacions exteriors de referència.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
La dimensió internacional de les nacions
Dr. Marc Guerrero i Tarragó

1. Un món pla o un món amb cims?

2. Les relacions internacionals clàssiques: un món de lògica interestatal

3. Nous actors emergents: actors subestatals i actors supraestatals

4. L'evolució teòrica de les relacions internacionals

5. L'actuació exterior com a necessitat funcional

6. Més enllà dels condicionants funcionals

7. Els orígens de l'actuació exterior de les nacions com a pràctica política

generalitzada

8. Conclusions

Mòdul didàctic 2
Els organismes i les organitzacions internacionals
Dr. Marc Guerrero i Tarragó

1. Què és un organisme internacional? Què és una organització internacio-

nal?

2. Classificació dels organismes internacionals

3. Evolució dels organismes internacionals i multilateralisme en un món

global

4. La internacionalització de la societat civil: les entitats catalanes mem-

bres d'organitzacions internacionals

5. Alguns dels principals organismes internacionals

6. Tractats constitutius dels organismes internacionals

7. Casos d'estudi

Mòdul didàctic 3
Nacions en l'àmbit internacional
Dr. Marc Guerrero i Tarragó

1. La paradiplomàcia i les xarxes regionals

2. El regionalisme europeu; el paper de les nacions sense estat

3. El nou paper de les nacions; enfortint la seva capacitat d'acció i influèn-

cia

4. Casos d'estudi
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