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DEPARTAMENT D’ECONOMIA 
Suggeriments de possibles treballs de recerca (TdR) (*) 
 
 
 

ECONOMIA 
 

· Panorama i perspectives de l’economia d’un determinat país a les portes del S. XXI. 

· El comerç internacional: guerra o col·laboració? 

· El mercat borsari. 

· La reducció del cost del diner. Com es comportarà l’economia davant d’una possible deflació 

(reducció dels preus)? 

· Estudi de les diferents alternatives d’inversió (anàlisi de la rendibilitat i del risc implícit). 

· Anàlisi de l’entorn econòmicofinancer, polític i social de la introducció a l’euro. 

· El Regne Unit i l’euroescepticisme. 

· Telefònica o Timofònica? 

· La liberalització de les trucades de telefonia locals. 

· Estudi de l’impacte econòmic i social de la implantació d’un gran centre comercial en una 

determinada ciutat ( El Corte Inglés  (Sabadell), Universal Port Aventura (Vilaseca - Salou), 

Cinemes AMC (Terrassa), etc.). 

 

· Possibilitat  de fer algun estudi sobre l’evolució, situació i perspectives d’algun dels següents 

temes: 

 

- La problemàtica de l’atur. Situació, evolució, perspectives i possibles solucions. 

- El mercat de treball: problema o realitat? 

- Les multinacionals i els acomiadaments en massa. 

- El creixement demogràfic. La inversió de la piràmide poblacional. 

- La immigració: problema o necessitat? 

- Anàlisi de les diferents modalitats contractuals. Suggerències de millora. 

- Les empreses de treball temporal (ETT). 

- El futur de la jubilació. 

- Les jubilacions anticipades. 

- La possible fallida de la Seguretat Social. 

- L’assistència sanitària: pública i/o privada? 

- El benestar o malestar social? 

- De la marginació a la prostitució? 

- L’ampliació de la UE als països de l’Europa de l’Est. 

- L’economia encoberta o submergida. Avantatges, inconvenients i possibles solucions. 

- La distribució no equitativa de la renda i del recursos: un món molt mal repartit? 
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- La importància del medi ambient. 

- De la competència perfecta a l’oligopoli? 

- Catalunya: ‘circula i paga’. Les autopistes i els peatges. 

- La privatització d’empreses públiques. 

- La vella i la nova economia: realitat o virtualitat? 

- Catalunya, fàbrica d’Espanya. 

- El tren d’alta velocitat (TGV): cost, recorregut, impacte, interessos i medi ambient. 

- L’impacte econòmic i ambiental del 4t cinturó. 

- La universitat és l’única possibilitat? 

- La universitat pública o privada? 

- Els oficis: auge, recessió o desprestigi social? 

- El paper de l’Estat en l’economia. Intervencionisme o Monetarisme? 

- Impacte i importància del turisme a Catalunya. 

- Evolució, renovació i/o transformació dels comerços existents en un determinat carrer 

de Terrassa amb el pas del temps. La transformació dels comerços a la Plaça Vella. 

- Del ral a la pesseta i de la pesseta a l’euro. 

- La tradició empresarial a Terrassa. Del sector tèxtil i industrial al..., cap on anem? 

- Del Banc d’Espanya al Banc Central Europeu (BCE). Futur del Banc d’Espanya? 

- La immigració de primera classe. Interès, necessitat o solidaritat? 

- Estudi de les darreres normatives davant del procés de regularització dels immigrants. 

- La globalització i l’onze de setembre de 2001. Motius, causes, efectes i conseqüències. 

- L’amenaça del terror: el futur del sector turístic. 

- De la guerra preventiva d’Occident als ingressos de la venda d’armes a tercers països. 

- Companyies aèries tradicionals; companyies amb pèrdues? Perspectives del sector. 

- El futur de les companyies aèries de baix cost (easyjet, vueling, etc.). 

- L’emancipació dels joves i el cost de l’habitatge. 

- L’evolució dels preus en els últims anys. La introducció de l’euro: necessitat, 

arrodoniment a l’alça o estafa. 

- L’amenaça del sector tèxtil occidental davant la liberalització de mercats de l’u de gener 

de 2 005. 

- Jubilar-se..., quan? Als 70 anys !!! 

- Per què moren de fam 5 000 nens cada dia al món? 

- De la saciabilitat (el voler més i més, mai en tenim prou) a la ‘ ignorància ’: 

 

o Fam, pobresa, sequera, conflictes i guerres, prostitució per a una vida millor, migració, 
etc. 

o Algunes dades reals: 
  
            - de països pobres: 
 

§ La meitat de la població mundial mai no ha trucat per telèfon. 
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§ Els nens de l’índia saben muntar ordinadors amb els ulls tancats, però no 
sabem fer-los anar. 

§ Per exemple, molta gent d’Etiòpia no sap que és l’arròs ni el peix. 
 

            - de països pobres: 
 

§ Força joves d’Occident pateixen d’anorèxia i bul·límia. 
§ NO sabem ja què regalar-nos pel Sant, l’aniversari o per Nadal. 
§ Etcètera. 

 Aleshores, Què fem? Com hi col·laborem?
  

 
- Del capitalisme al neoliberalisme. El moviment antiglobalitzador i el ‘NO a la 

indiferència’. ¿Un altre món millor és possible? 

- L’ AVE ‘ utòpic. De tren a trenet. 

- Cap a un habitatge digne i de qualitat? Dels pisos als ‘minipisos’ ( ≤ 30m2). 

- Nova política de l’habitatge: de la llibertat de mercat (oferta-demanda) al control estatal? 

- Anàlisi, estudi i perspectives de l’Agència Pública de Lloguer de l’habitatge. 

- La XINA. La gran fàbrica del món. 

- Sequera i desertització... L’aigua potable: de l’abús i la malversació a 

l’escassetat. Possible causa de les futures guerres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
(*) En cap cas els suggeriments anteriors pretenen proposar un possible títol d’un determinat treball de recerca, sinó 

que tan sols es vol aportar, al possible lector, algunes idees sobre diferents temes que es podien tractar i 

concretar a posteriori. 
 
 

Josep Margarit i Duran 
Professor de l’Escola Pia de Terrassa 

 
Pàgina web del professor: 

http://www.escolapia.net/terrassa/aulavirtual/ 
 

( última actualització: 20/05/2005 ) 


