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Notícies dels països (capçaleres)
ESTATS UNITS D’AMÈRICA	

250.000.000 habitants / 9.372.610 km2

Els Estats Units d'Amèrica del Nord són el país més gran i més poblat del que es considera el món occidental. És un país
amb grans recursos naturals i amb una indústria molt desenvolupada. Totes aquestes característiques han determinat que es
qualifiqui –i amb raó– com la primera potència mundial. Ara bé, malgrat ser un país molt ric, existeixen importants bosses de
pobresa a la perifèria de les grans ciutats.
SINGAPUR

2.700.000 habitants / 620 km2

Singapur és una ciutat estat que es troba en una petita illa situada a l’extrem sud de la península de Malaca, al sud-est
asiàtic. La seva singularitat prové d’haver estat la seu de la Companyia Anglesa de les Índies Orientals. Després de moltes
vicissituds, es proclamà estat sobirà en 1965. L’enorme importància del seu port i del comerç l’han convertit en un lloc de
notable prosperitat econòmica, però l’altíssima concentració urbana i la barreja d’ètnies han creat greus problemes socials
amb repercussions sobre l’economia.
ESPANYA	

39.000.000 habitants / 505.000 km2

L’Estat espanyol ocupa la major part de la península Ibèrica. La situació allunyada dels centres neuràlgics d’Europa crearen un
aïllacionisme, especialment notable en l’època de la revolució industrial (la qual només va tenir repercussió a algunes zones
de la perifèria com Catalunya i el País Basc) i de la dictadura. No obstant això, des de la instauració de la democràcia i l’entrada a la Unió Europea, el progrés ha estat notable i el conjunt de l’Estat s’està acostant ràpidament al nivell de vida i benestar
de la resta d’Europa.
URUGUAI	

3.100.000 habitants / 177.400 km2

És un país de dimensions reduïdes i poc poblat, sobretot si el comparem amb els seus dos grans veïns: el Brasil i l'Argentina.
La història del país durant aquest segle ha passat enormes alts i baixos: primer fou el país més pròsper de l'Amèrica llatina;
cap als anys 50 començà una davallada que generà molt de descontent social, el qual portà a la instauració d’una terrible
dictadura militar. En 1984 l'Uruguai retornà a la democràcia, però el país encara té dificultats per tirar endavant a causa de
l’enorme dèficit acumulat.
POLÒNIA	

38.000.000 habitants / 312.700 km2

És un dels països d’Europa amb una història més turbulenta i torturada. S’han succeït al llarg del segles els intents d’esborrarlo del mapa per part de les potències veïnes, i malgrat això sempre ha aconseguit sobreviure. Fou el primer país del bloc comunista que abandonà aquest sistema econòmic i instaurà un règim democràtic. La transició no ha estat fàcil ni en la política
ni en l’economia; aquesta es basa en l’agricultura, la indústria i especialment la mineria de carbó.
SÍRIA	

11.700.000 habitants / 185.000 km2

Síria, situada a l’extrem oriental de la Mediterrània, fou en l’antiguitat un dels regnes més importants i influents: l’escriptura,
la navegació i el comerç es divulgaren des d’aquesta àrea. Els actuals habitants són majoritàriament àrabs i la història recent
del país ha estat marcada per la conflictivitat bèl·lica de la regió. De totes maneres, la tensió ha disminuït últimament, la qual
cosa, juntament amb una planificació més estricta de l’economia, ha permès una millor situació dels sirians.
ÍNDIA	

812.000.000 habitants / 3.287.6000 km2

L'Índia és el segon país més poblat del món, després de la Xina, malgrat les seves dimensions relativament reduïdes. En l’antiguitat fou un dels països més desenvolupats, però els avatars històrics i les successives invasions han condicionat profundament les seves possibilitats: l’última fou la colonització anglesa, que durà fins a 1947. El pes d’aquestes circumstàncies, la
influència religiosa, el poder de les oligarquies locals, l’índole bigarrada de les seves ètnies i cultures etc., converteixen l’Índia
actual en un país amb múltiples mancances.

