
Aquest número inclou un conjunt de treballs sobre diferents aspectes 
de l'evolució del sistema politic espanyol des de I'any 1977, orientats des de 
la Ciencia Política i la Sociologia. 

No pretén ser, perb, una compilació sistemiitica d'estudis sobre cadas- 
cun dels grans iimbits del sistema polític. Més aviat la nostra idea ha estat 
de complementar d'altres treballs ja publicats i oferir, en un conjunt cohe- 
rent, estudis de reconeguts especialistes sobte aspectes encara poc ana- 
litzats. 

Així, hem inclbs treballs sobre les transformacions en l'estructura so- 
cial i en les pautes d'actitud en la societat espanyola; és a dir, la base 
social sobre la qual pren suport i sentit el nou sistema polític i la seva 
evolució. 

Els partits polítics, com a principal instrument de comunicació entre 
aquesta societat i les Institucions, ja han estat objecte d'atenció en diver- 
sos estudis per aflb que fa referencia al seu vessant electoral. Per ai& 
hem incorporat treballs sobre altres hmbits igualment importants i menys 
estudiats: el de les elites polítiques i el de l'organització i l'articulació de 
l'instrument partidista mateix. 

Pel que fa a l'hmbit institucional i la seva funció com a estructurador 
dels processos de presa de decisions polítiques, hem incorporat un estudi 
sobre les relacions Govern-Parlament, i un altre sobre la participació de 
grups d'interes en aquest mateix procés en el marc de les tendencies neo- 
Corporatistes. 
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Finalment, alhora com a <{producte)> concret d'un procés de decisió 
amb interaccions específiques, i com a Ambit de referencia en la creixent 
internacionalització de les relacions econbmiques, socials, culturals i po- 
lítiques, hem inclbs un estudi sobre els principals aspectes de la política 
exterior espanyola en els darrers anys. 

Com a complement, ens ha semblat convenient introduir una referen- 
cia bibliogrhfica dels estudis més rellevants sobre el sistema polític espanyol, 
tant d'abast general com específic. 

La selecció que inclou aquest número, no esgota, certament, la panorh- 
mica dels diferents aspectes del sistema polític espanyol, necessitats d'aten- 
ció investigadora urgent. L'interss i la utilitat dels treballs que presentem 
provenen directament de la seva qualitat. 




