
POLÍTICA PER A JOVES
          INQUIETS

                         D’ENRIC SENABRE

       ACTIVITATS



RESUMS

A. RESUMEIX L’APARTAT “DIVERSOS SENTITS DE POLÍTICA” DEL CAPÍTOL 2 DEL

LLIBRE (“POLÍTICA DE FUTUR”).

B. RESUMEIX EL CAPÍTOL 3  DEL LLIBRE “LA DEMOCRÀCIA ÉS EL MILLOR DELS

SISTEMES POLÍTICS”.

C. RESUMEIX L’APARTAT “EL MERCAT”  DEL CAPÍTOL 10  DEL LLIBRE

(“ECONOMIA I POLÍTICA ”),  FINS AL PRIMER PARÀGRAF DE LA PÁGINA179
(INCLUSIVAMENT).

QÜESTIONARI I

1. Què seria l’anomenat quart poder?

2. Què seria una decisió populista?

3. Què seria un codi deontològic?

4. Compara, en dos quadres paral·lels i confrontats com els que tens a
continuació,  quines  són  les  diferències  entre  la  dreta  i  l’esquerra
polítiques.

DRETA ESQUERRA

5. Enumera  les  característiques  definitòries  de  l’anomenada  primera
generació dels drets humans, les de la segona i les de la tercera. En
què es diferenciarien aquestes tres generacions dels drets humans? 

6. Què significa el terme sostenibilitat? Què volem dir quan parlem d’ac-
tivitat econòmica sostenible?

7. A què ens referim quan parlem del fenomen econòmic de la  “desloca-
lització”?

8. Explica  què  seria  l’anomenada  Taxa  Tobin i  què  entendríem  per
ecotaxa.



9. Defineix el terme laïcisme a partir del que se’ns fiu en els pàgines 191
a 195 del llibre.

10. Defineix els termes civisme i virtuts cíviques.

QÜESTIONARI II

1. Si les responsabilitats polítiques no tinguessin cap remuneració, o dit
més planerament: si els polítics no cobressin, qui faria de polític?

2. És possible imaginar una democràcia sense partits polítics? Justifica
la teua resposta.

3. Posa  tres  exemples  de  països  que  siguin  repúbliques  de  tipus
presidencialista i  tres  exemples  més  de  repúbliques  no
presidencialistes (és a dir, en els quals el cap de l’estat —o president
de la república— sigui triat pel parlament).

4. Què significa el terme utopia? En quin sentit podem dir que les utopies
tenen un paper de “motor de la història”?

5. Explica  en  una  breu  redacció  de  100  paraules  la  importància  de
l’educació  en  política.  (Fes  servir  en  la  teua  redacció  les  paraules
“autonomia” i “responsabilitat”.) A partir del que es diu en les pàgines
122, 123 i  124 del llibre, explica en què consistiria ser un  ciutadà i
quina seria la diferència existent entre un ciutadà i  un súbdit.

6. Defineix  els  següents  conceptes  hipocresia, cinisme,  compromís i
justícia i, tot seguit, raona per què la hipocresia i el cinisme sempre
van unides i s’oposen a al compromís i la justícia.

7. Quines serien, segons s’indica en el llibre, les condicions que caldria
que  es  garantissin  perquè  unes  eleccions  fossin  autènticament
democràtiques i, per tant, el seu resultat pogués considerar-se legítim?
N’afegires  cap  d’altra?  Consideres  que  es  garanteixen  plenament
aquests condicions en el nostre entorn ? Recorda de justificar sempre
les teues respostes.

8. Quina  d’aquestes  dues  maneres  d’entendre  la  igualtat:  equitat i
uniformitat, penses que és més encertada? Justifica la teua resposta.

9. Justifica la següent afirmació de la pàgina 125 del llibre: 



“Evidentment,  reconèixer  la  igualtat  de  dones  i  homes  era  una
mesura  ben  correcta  des  d’un  punt  de  vista  utilitarista,  ja  que
beneficiava socialment tota la humanitat.”

10. ¿Abstenir-se de participar en política (sigui des del lloc que sigui, i ja
sigui amb la paraula o amb la paraula i altres maneres d’actuar) seria
una actitud veritablement neutral o, per contra, tindria conseqüències
(polítiques)? Justifica la teua resposta.

11. Exposa,  de  manera  argumentada,  la  teua  resposta  a  les  següents
qüestions esmentades en les pàgines 188 i 189 del llibre:

b. L’estat  hauria  d’obligar  a  alimentar-se  una  persona  que  s’ha
declarat en vaga de fam?

c. El  consum  d’estupefaents  és  realment  una  qüestió  estrictament
privada?


