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OBJECTIUS:   
 
Aquesta assignatura planteja l’estudi teòric i empíric d’uns actors polítics cada 
vegada més rellevants: els grups d’interès i els moviments político-socials. Per 
això, per una banda, es presentaran les aportacions teòriques més importants 
desde la Ciència Política i, per altra banda,  es treballarà amb fonts d’informació 
primària per tal d’analitzar, a través d’estudis de cas, exemples concrets d’acció 
col.lectiva per part d’aquests actors polítics.  
 
En l’estudi de la influència d’aquests actors, es posarà ènfasi en les estrategies 
d’acció col.lectiva que impliquen negociacions amb diferents nivells 
d’Administració (local, subestatal, estatal i supraestatal). 
 
 
 
 
TEMARI: 
 
 

1. Introducció: La Ciència Política i l’estudi de l’activitat de pressió en les 
poliarquies 

 
2. Els grups d’interès i moviments político-socials com a formes d’acció 

col.lectiva. Principals aportacions teòriques de la Ciència Política i 
Ciències Socials afins: 

  
2.1.     La teoria clàssica 
2.2.     La teoria Olsoniana 
2.3.     El retorn a l’Estat  
2.4. El debat sobre la intermediació d’interessos: 
           neocorporatistes i pluralistes 
2.5. Acció col.lectiva no institucionalitzada i anàlisi de les 

 polítiques públiques 
 
 

3. Els grups d’interès : 
   



3.1. Els agents socials : Les organitzacions empresarials i els 
sindicats. Problemes teòrics i lògiques de l’acció col.lectiva 
en l’Europa actual 

3.2.  Altres grups sectorials 
3.3.  Els grups causals 
 

4. Els moviments político-socials: 
 

 Moviments socials i modernització: alguns exemples clàssics 
 Postmaterialisme i nous moviments socials en l’Europa actual 
 
      5. Estudi d’alguns casos d’acció col.lectiva (grups o moviments socials) 
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DINÀMICA DOCENT:  
 
La docència prioritzarà la modalitat de “tutories actives”.  Això comporta que les 
classes teòriques representaran al voltant del 70% del periode lectiu, mentre 
que la resta consistirà en la presentació i discussió a classe de treballs que 
realitzaran al llarg del curs.  
 
 
 
AVALUACIÓ: 
 
 
Es contemplen dues modalitats: l’avaluació continuada i l’avaluació per 
examen. 
 
Avaluació continuada. Requisits 
 
1. Assistència al 70% de les classes teòriques 
2. Recensió individual sobre una de les aproximacions teòriques exposades a 

classe (6-8 pags). 
3. Elaboració en grup (màxim 3 ó 4) d’un treball sobre un grup d’interès o un 

moviment social concret. 
4. Exposició a classe del treball 
 
 
Avaluació per exàmen 
 
Respondre a unes preguntes/temes en base a la bibliografia bàsica del curs i a 
dossiers de lectures. 
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