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1r Trimestre   Els primers del nou mil·lenni (2000-2016)

3) Temes a desenvolupar

3.1) Les pors al canvi de mil·lenni

A partir de la lectura de dos textos, un sobre l’efecte 2000 i un altre referent a l’any 1000, fer un
debat sobre l’impacte en les societats d’aquestes dues dates i aprofitar l’exercici per introduir la
tècnica del comentari de textos històrics.

Sobre l’efecte 2000:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/te-acuerdas/efecto-2000-acuerdas/978703/
https://www.comb.cat/cat/actualitat/publicacions/professio/numero4/servei2_resp2.htm
http://www.raco.cat/index.php/Notes/article/view/24078/23913
http://elpais.com/diario/2000/01/02/sociedad/946767601_850215.html
http://www.anuaris.cat/article/tecnologia_angoixats_per_lefecte_2000_any_1999_ciencia_tecnol
ogia_i_coneixement/1297/

Sobre l’any 1000:
http://www.lacrisisdelahistoria.com/la-europa-del-ano-1000/
http://www.vallenajerilla.com/berceo/philipperobert/miedoprimermilenio.htm
http://www.arteguias.com/terrormilenario.htm
http://www2.uned.es/temple/milenarismo.htm

3.2) El món islàmic: de l’11S de 2001 a l’Estat Islàmic

A) Introducció: el fonamentalisme islàmic 

El panorama polític internacional coneix des de fa algunes dècades l’emergència d’un protagonista
nou:  el  fonamentalisme  islàmic.  El  fracàs  als  països  àrabs  de  les  expectatives  de  creixement
econòmic  i  de  desenvolupament  social,  inspirades  en  els  models  occidentals,  tant  en  versió
capitalista com en versió socialista, ha alimentat la puixança de moviments de resistència a la
uniformització i aculturització de les societats de tradició islàmica.
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Les  generacions  després  de  la  descolonització,  desenganyades  per  uns  resultats  que  no  van
comportar ni un augment ni un repartiment més convenient de la riquesa, han mirat cap a les
tradicions autòctones, han rebutjat els models exteriors i han mostrat una ferma oposició envers
els valors de la cultura occidental.

Els integristes islàmics es basen en l’Alcorà i en la tradició per acusar els governs d’allunyar-se dels
models de vida propugnats per les lleis coràniques i de cedir davant la influència d’Occident. Sovint
recorren a la violència armada i utilitzen la creença en la guerra santa (gihad) per mobilitzar la
població amb la finalitat d’instaurar un Estat basat en la xara o llei musulmana i destruir els seus
enemics.

Aquest  fonamentalisme es  presenta  com a  defensor  dels  valors  tradicionals  amenaçats  per  la
modernització, denuncia la laïcització de la societat, l’emancipació de les dones, la llibertat dels
costums i el triomf dels diners i de la corrupció en les esferes pròximes al poder polític. També
culpa l’enemic occidental de ser el responsable del retrocés de l’islam i presenta la reislamització
de la societat com una defensa de la pròpia societat.

L’expansió dels moviments islamistes radicals oposats a la política mundialitzadora dels EUA ha
estat  una realitat  els  darrers anys.  Són mostres evidents  d’aquest progrés  la instauració de la
República Islàmica de l’Iran, la presència de moviments fonamentalistes en la guerra del Líban i a
Palestina, l’èxit de l’integrisme a les regions del Magrib (Algèria, Egipte, Líbia...) i l’existència del
règim dels talibans a l’Afganistan.

Finalment, és important destacar el naixement de nous moviments terroristes de caràcter islàmic
radical contra interessos occidentals, especialment israelians o nord-americans. Cal recordar que al
bell mig d’aquesta tensió hi ha el conflicte d’Israel, estat que compta amb el suport d’Occident, i
que el poble palestí ha estat privat del suport de les grans potències internacionals. Els atemptats
contra interessos israelians, contra turistes a Egipte, al Sudan i a Indonèsia, i els realitzats contra les
ambaixades americanes de Nairobi i Tanzània mostren aquesta escalada de la violència terrorista
internacional.

B) Un nou tipus de violència internacional

B.1) L’11S de 2001

https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_septiembre_de_2001
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0282280.xml
https://www.youtube.com/watch?v=DDoaLUfSNeo
https://www.youtube.com/watch?v=wle9VHPOwJg
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B.2) Les guerres preventives dels EUA

* La intervenció a l’Afganistan
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-2015)
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/afganistan-seis-claves-invasion-

estados-unidos-noticia-1848537
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/intervencion-militar-

afganistan-octubre-2001/1217062/

* La guerra d’Iraq
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Irak
https://www.youtube.com/watch?v=l-27vKvxj7U

* Situació actual a aquests territoris

C) La primavera àrab

* La guerra civil a Síria
https://es.wikipedia.org/wiki/Primavera_%C3%81rabe
https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five-years-on/
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Siria
https://www.youtube.com/watch?v=Ot_zRrXCaig (vídeo)

D) Estat islàmic

http://es.tiching.com/link/750670  (text)
https://www.youtube.com/watch?v=ENiIQXrKgbk (vídeo)
https://news.vice.com/es/video/el-estado-islamico-reportaje-completo
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