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 nombre de persones que neixen 
Creixement Natural o vegetatiu = natalitat  --  mortalitat →nombre de persones que moren. 
Moviments migratoris →Immigració→Persones que arriben provinents d’altres llocs. 
 →Emigració→ Persones que marxen d’un territori. 
 →Saldo migratori =  Immigració – emigració 
Creixement real de la població = Creixement natural + saldo migratori. 
Densitat de població  (habitants/km2)= Població (habitants) : superfície (km2) 
Població activa→Població amb l’edat mínima per treballar que treballa amb un sou o està buscant feina. 
Població inactiva→Persones en edat mínima per treballar  però que no treballen ni busquen feina. 
CATALUNYA →Dades → Població = 7 milions 
 → Natalitat i mortalitat molt baixes. 
 → Esperança de vida→ supera els 80 anys. 
 → Distribució de població→ desequilibrada, es concentra a les grans ciutats. 
 → Migracions→1950-60→Arriben molts immigrants d’altres zones d’Espanya a País Basc, Catalunya, País Valencià i 

Madrid. 
     → Emigren espanyols cap a França, Alemanya o Suïssa. 
    → 1990→Arriben immigrant de la UE, nord d’Àfrica, Sud-amèrica i Àsia. 
 → Densitat de població→ 91hab./km2 
 Organització territorial → A prop de 1000 ajuntaments, formats pels  regidors que escullen l’alcalde/ssa. 
  →Dividida en 41 comarques → Governades pel Consell Comarcal format per regidors que escullen un 

president/a 
 Institucions o òrgans→Parlament→Funcions→Elabora i aprova els pressupostos  
 de la Generalitat    →Escull el seu president 
    →Controla l’acció de govern. 
 →Format→135 diputats, escollits cada quatre anys→eleccions al Parlament 
 →Presidència de la Generalitat→Màxima autoritat política 
 →Govern o Consell Executiu→Format→Pel President i diversos consellers 
   →Funcions→Consellers→Responsables d’un departament. 
    →El Govern aplica les lleis que aprova el Parlament 
 →Bandera→Senyera  →Controla funcionament de l’Administració i els serveis. 
 Símbols →Oficials →Himne→Els Segadors→Cançó popular que narra els fets de la guerra dels Segadors (1640) 
  →Diada Nacional→11 de setembre→Commemora la pèrdua del seu autogovern al 1714. 
 →Tradicionals→La sardana, Sant Jordi i la festa del llibre i les roses, Sant Joan i les revetlles, havaneres, castellets, 

gegants, etc. 
ESPANYA→Forma d’Estat→Democràtica, monàrquica i parlamentària 
 →Organització Territorial→ 17 Comunitats autònomes, a més les ciutats de Ceuta i  Melilla. 
  → Cada comunitat es divideix en províncies. 
 →Institucions →Cap d’estat→ El rei Juan Carles I 
   →Funció →Representativa, no pren decisions polítiques.  
  →Corts Generals →Composta  per 2 cambres→Congrés dels Diputats 
     →Senat 
  →Govern→Format pel President i els ministres que ha escollit. 
   →Funcions→Aplicar les lleis, administrar els pressupostos i gestionar l’Administració. 
  →Tribunals de justícia→Fan complir  les lleis i penalitzar a qui no ho fa. 

 →Tribunal Constitucional→Vetlla per a què les lleis dictades a les autonomies s’ajustin a la Constitució 
→Diversitat lingüística→Català→Catalunya, Balears i País Valencià que rep el nom de valencià. 
  →Basc o èuscar→País Basc i part de Navarra. 

   →Gallec→Galícia 
   →Aranès→Vall d’Aran (Catalunya) 
Unió Europea(UE)→Formada per 27 estats→Irlanda, Regne Unit, Suècia, Finlàndia, Estònia, Letònia, Lituània, Alemanya, Dinamarca, 

Països Baixos, Luxemburg, Itàlia, Hongria,Eslovàquia, Àustria, Romania, Bulgària, Bèlgica, 
República Txeca, Espanya, Portugal, França, Grècia, Bulgària, Eslovènia, Portugal i Xipre. 

  →Creada al 1956, Espanya ingressa el 1986 
  →Des del 2002 la majoria de països adopten un sistema comú monetari basat en l’euro 
  →Institucions →Consell de la UE→Representa els governs de cada país. La presidència és rotativa. 
     →Seu a Brussel�les(Bèlgica). 
   →Comissió Europea→Govern de la UE→Aplica les decisions del Consell i el Parlament 
     →Són 27 comissaris, un de cada estat i el President escollits per ells. 
     →Seu repartida entre Luxemburg i Brussel�les. 
   →Parlament Europeu →Representa als ciutadans de la UE. 
     →Aprova les lleis que proposa la Comissió i supervisa la seva activitat. 
    →Format per 785 parlamentaris, els  eurodiputats, escollits en les eleccions 

europees  de cada país. 
    → Seu a Estrasburg (França). 
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