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OBJECTIUS 

L'assignatura té com a objectiu I'estudi deis diversos sistemes polftics de les democracies 
pluralistes del món desenvolupat. Des d'aquesta perspectiva la matéria és d'una amplitud 
extraordinaria i excedeix, de lIarg, les possibilitats d'un curs academic quadrimestral. El programa 
que es presenta té un caracter obert i no pretén un analisi exhaustiu deis sistemes polítics sinó 
oferir una visió global i comparativa deis mateixos. S'han escollit quatre models d'Estat, que 
representen les quatre grans potencies d'occident l, alhora, són quatre models de sistemes 
polftics. En primer lIoc, la monarquia par1amentaria britanica. En segon lIoc, el model 
presidencialista i federal deis EUA. En tercer lIoc, el sistema semi-presidencialista francés. Per 
últim, el model par1amentari federal alemany i la república italiana. En cada un d'aquests models 
I'estudi s'iniciara amb una breu introducció sobre I'evolució polftica i constitucional ¡ continuara amb 
I'analisi de les diverses instilucions potitiques, la distribució territorial del poder i, finalment, I'estudi 
deis partits polítics i la realita! polftica actual. A mida que s'avanci en el curs i es vagin 
desenvolupant cada un deis temes del curs, s'anira avanQant en I'analisi comparatiu entre els 
models proposats. 

TE MARI 

TEMA 1.-EL SISTEMA POLlTIC DEL REGNE UNIT. 

Antecedents historics. Les fonls de la Constitució. La Corona. El Parlament. L·executiu. El 
Primer Ministre. El sistema electoral. El sistema de partits. La realita! polftlca posterior a la 
revolució conservadora. La tercera via. La nova distribució territorial del poder: les autonomies 
de Gales, Irlanda del Nord i Escocia. 

TEMA 2.-EL SISTEMA POLlTIC DELS ESTATS UNITS. 

La Revolució Nord-americana. La Constituci6 de 1789. Les grans etapes de la historia politica i 
constitucional. Les Institucions Polítiques nord-americanes. El poder executiu: El President. El 
poder legislatiu: El Congrés. El sistema judicial. La distribució territorial del poder: I'Estat Federal. 
Els partits polítics nord-americans, eleccions i vida polftica 

TEMA 3.-EL SISTEMA POLlTIC DE FRANC;:A 

Antecedents historics. Les grans tendencies del constitucionalisme francés. El sistema politic de 
la IV República i la seva crisi. La V República. El President de la República. El Govem. El 
Parlament. De l'Estat unitari a la descentralització regional. El sistema de partits. La realitat 
política actual. 
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TEMA 4.-EL SISTEMA POLi TIC D'ALEMANYA I ITALIA. 

ALEMANYA. Antecedents histories. Els principis constitucional 5: La Iteí Fonamental de Bonn i la 
saya reforma. El poder legislatiu. El President de la República. El Govern. L'organització 
territorial de rEstat: els L~nder. El sistema de partits. La reunificaci6 d'Alemanya i la situació 
política actual. 

ITALIA. Antecedents histOries. El procés constitucional. El poder legislatiu. El President de la 
República. El Govern. L'organització territorial de ,'estat: regionalisme assimétric. El sistema de 
partits (1945-1 992): I'hegemonía de la Democracia Cristiana i el pel. La vida política després de 
I'escandol de "tangentopoli": Una década de erisí? 
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A mida que es vagin desenvolupant els temes del programa s'anira donant una bjbliografia més 
específica de cada un d'el1s. 

T ambé s6n útils, tant pel seguiment de la l'evoluci6 polltica i de la problemática deis diversos 
pa"isos estudiats la lectura de revistes com Le Monde Diplomatique (en edició castellana o 
francesa), Nesweek, Time, Le Nouvel Observateur, Le Courrier Internationale, The 
Economist, Política Exterior entre d'altres, aixf com reculls documental s entre els que 
destaquen: 

AAW.: El Estado del Mundo. Madrid. Akal (hi han edicions anuals actualitzades d'aquesta útil 
obra que recopila la vida polftica de tots els pa·(sos del m6n). 

Keesing's Contemporary Archives (publicació mensual amb indexs semestrals i anuals molt 
complerts on hi trobareu dades referents a resultats electorals, crisis i canvis de govem, política 
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Totes aquestes publicacions es troben a la Biblioteca de Ciencies Socials i a la de la Facultat de 
Ciencies de la Comunicació, o a I'Hemeroteca de la mateixa facultat. 

• AVALUACIÓ 

La nota final s'obtindra a partir de la nota de I'examen completal amb I'avaluació d'un treball de 
lectura i recensió del qual es donara més informació a comen¡yaments de curso 
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