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La prese ncia d’interessos organitzats a la Unio  Europea (UE) e s una realitat molt estesa, 

amb me s de 12 000 declarants al Registre de Transpare ncia1, i reconeguda a l’article 11 

del Tractat de la UE. Molts d’aquests actors tenen un pes important en l’elaboracio  de 

la legislacio  europea, gra cies a la informacio  que transmeten a les institucions 

europees. Sobre aquesta qu estio , Daniel Rasch (Universitat d’Espira) posa el focus per 

determinar quins so n alguns dels elements que estan en la base de l’e xit del lobbisme a 

la UE, a trave s d’un elaborat me tode analí tic basat en el framing. 

La teoria del framing, tambe  coneguda com a teoria de l’emmarcat, e s un me tode 

analí tic que consisteix en comprendre com els actors socials utilitzen la informacio  i la 

presenten als destinataris, aplicant-hi una se rie de filtres de cara cter selectiu. 

Metafo ricament, aquest plantejament empra el concepte del frame (marc) per mostrar 

com els actors tenen el propo sit de posar el focus en determinats elements, per fer-los 

me s visibles, mentre que en deixen d’altres fora. Es tracta d’un concepte molt ampli i 

en constant canvi, emprat per mu ltiples disciplines de les cie ncies socials des dels anys 

setanta del passat segle. D’entre les moltes definicions que s’han proposat, Robert M. 

 
1 https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=es 
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Entman (1993) va formular-ne una que sintetitza els aspectes fonamentals de la teoria, 

que so n seguits per l’autor del llibre:  

To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more 

salient in a communicating text, in such a way as to promote particular problem 

definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 

recommendation for the item described. 

Així , Daniel Rasch recupera aquesta perspectiva metodolo gica i l’aplica en el 

mo n de la representacio  d’interessos de la UE, donant com a resultat una innovadora 

opcio  que li ha perme s situar-se com una figura emergent del panorama investigador 

de les cie ncies socials. Compta amb diverses publicacions que evidencien la seva 

expertesa en l’ana lisi metodolo gica dels lobbies (Eising et al., 2018). La seva tesi, 

defensada el 2016 a la Ruhr-Universita t Bochum, n’e s l’exemple me s notable. 

Actualment, la seva trajecto ria investigadora s’emmarca en el projecte INTEREURO2. Es 

tracta d’un estudi de cara cter transnacional, subvencionat per institucions europees i 

alemanyes, que tracta de comparar les pautes d’actuacio  de les organitzacions d’intere s 

i els actors polí tics en el marc de la polí tica comunita ria. El present llibre e s una de les 

nombroses obres vinculades a aquesta iniciativa (Du r et al., 2019; Klu ver et al., 2015). 

El tí tol d’aquesta obra sintetitza els objectius de la investigacio  que es planteja: 

el rol de la informacio  i dels marcs que s’empren en el lobbisme efectuat a la UE. La 

influe ncia dels interessos en les decisions comunita ries e s una problema tica que, si be  

e s a mpliament reconeguda, presenta dificultats per mesurar empí ricament el seu 

impacte. En aquest llibre, es desenvolupa un me tode a trave s del qual es poden 

determinar alguns dels patrons que condueixen al triomf o al fraca s en aquesta 

tipologia d’activitats. 

Les cinc seccions en que  es divideix el llibre s’estructuren en dues grans parts. 

La primera consisteix en un estat de la qu estio  i un enfocament metodolo gic que deixa 

al descobert com l’autor s’ha acostat a la problema tica. S’exposa com el procediment 

legislatiu ordinari de la UE, conegut com la codecisio , implica mu ltiples actors, tant 

europeus com nacionals. Es tracta d’una situacio  que genera una competicio  entre ells 

per tal de veure-hi reflectits els seus interessos. Daniel Rasch fa una proposta analí tica 

en que  situa la informacio  i el framing com les variables fonamentals per analitzar l’e xit 

que tenen les accions del lobbisme. Es tracta de dues categories estretament vinculades: 

la informacio  e s considerada com la moneda de canvi dels lobbies, transformada a 

trave s del framing. 

El framing e s sotme s a una detallada ana lisi per acostar-se a la seva complexa 

realitat, des d’una perspectiva multidisciplina ria, que compre n elements de les cie ncies 

socials, la comunicacio  i la psicologia, entre d’altres. L’autor assenyala reiteradament la 

importa ncia d’aquest proce s per seleccionar la informacio  i presentar-la de manera 

atractiva per obtenir suports: “the general assumption of this book is that stakeholders 

achieve their lobbying goals because tell frame these goals in a certain way”. Així  

 
2 Més informació a: https://www.intereuro.eu/ 
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mateix, apunta una se rie d’elements contextuals, com la credibilitat dels actors, el 

moment en que  s’interve  o l’estat de l’opinio  pu blica, que condicionen l’elaboracio  dels 

frames. 

A la segona part, que es correspon amb la posada en pra ctica d’aquest elaborat 

marc teo ric, Daniel Rasch opta per analitzar tres directives d’a mbits completament 

diferents: la Directiva relativa a l’aplicacio  dels drets dels pacients en l’assiste ncia 

sanita ria transfronterera (Directiva 2011/24/UE); la Directiva sobre residus d’aparells 

ele ctrics i electro nics (Directiva 2012/19/UE) i la Directiva relativa als gestors de fons 

d’inversio  alternatius (Directiva 2011/61/UE). 

Així  mateix, els actors seleccionats pertanyen a diverses organitzacions 

d’Alemanya, Sue cia i el Regne Unit. Tambe  es te  present la posicio  de les institucions 

europees, que constitueixen l’objectiu del lobbisme. A partir d’aquests escenaris, es 

recopila estadí sticament un abundant conjunt de comunicacions provinent dels webs 

de diferents lobbies, del portal EUR-Lex i dels principals diaris nacionals dels tres 

paí sos. 

El seguiment dels actors es divideix en les dues fases d’elaboracio  de la directiva, 

des de la proposta de la Comissio  fins a l’aprovacio  que realitzen el Parlament Europeu 

i el Consell. Aquests elements s’analitzen a trave s d’un innovador me tode mixt, que 

combina ana lisis quantitatives i qualitatives, basades en la recopilacio  de dades i la 

lectura crí tica de les fonts. 

Els tres casos d’estudi mostren com els frames tenen un rol crucial en el 

procediment d’elaboracio  de les directives. De fet, el framing e s una constant en les 

dues fases que el componen. Ara be , com l’autor evidencia, hi ha diferents tipologies de 

frames que en determinats moments tenen me s e xit. Per exemple, en el cas de la 

Directiva relativa a l’aplicacio  dels drets dels pacients en l’assiste ncia sanita ria 

transfronterera, es pot observar com la llei tendeix a augmentar progressivament la 

seva complexitat. Aquest fet es dona gra cies a les aportacions basades en l’u s de dades 

econo miques, legals i morals, combinades amb diagno stics de la situacio , en particular 

durant la segona fase d’elaboracio  de la disposicio , 

A partir de l’ana lisi de les tres directives, l’autor extreu una se rie de pautes 

generals de molt notable intere s per mesurar l’accio  dels lobbies. Aquests tendeixen a 

tenir me s e xit a mesura que el proce s d’elaboracio  de la directiva s’acosta al final. Així  

mateix, l’autor assenyala la seva adaptabilitat a cada cas, encara que aquells que 

combinen diverses tipologies de framing, com per exemple arguments de cara cter 

propositiu, amb d’altres d’econo mics, tendeixen a tenir me s impacte. 

Paral·lelament, l’autor planteja una interessant hipo tesi al voltant dels frames 

rebuts per les institucions europees. Durant la primera fase, la Comissio  Europea 

tendeix a ser receptiva cap a aquells frames crí tics, que contenen propostes 

constructives per a la directiva, fonamentades en dades econo miques. Quant a la 

segona fase, en la que el Consell i el Parlament tenen me s protagonisme, s’exposa com 

guanyen notorietat aquells que empren arguments d’experts i de cara cter moral, 

elements necessaris que es vinculen a la legitimacio  de la directiva. 
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En conjunt, Daniel Rasch ofereix una interessant proposta metodolo gica que 

permet determinar com el lobbisme recull la informacio  i la presenta per tal que els 

objectius dels actors es vegin reflectits en les directives europees. L’autor planteja una 

se rie de preguntes d’investigacio  clares i concises, que afecten a mbits molt sensibles de 

la democra cia: quins objectius tenen els grups d’intere s, quines tipologies de frames 

usen i quin e xit tenen en l’elaboracio  de la legislacio . 

El desenvolupament de l’ana lisi del framing es realitza a trave s d’una 

metodologia mixta, composta d’un vessant qualitatiu i d’un quantitatiu. El primer 

consisteix en l’ana lisi crí tica dels textos recopilats, que presenta un fort element 

comparatiu entre els diversos actors i en l’evolucio  que aquests tenen. El segon es basa 

en la deteccio  de les constants dels frames a trave s de l’avaluacio  de diferents variables 

nume riques, focalitzades en quines tipologies s’empren i quan entren a escena. Aquesta 

part se sustenta en una se rie de gra fics i taules que permeten fer visible una realitat 

molt difí cil d’observar. 

Així  mateix, la mostra seleccionada, de tres directives, tracta de ser 

representativa de la varietat dels frames que s’utilitzen, que sumen un total de vint 

diferents. Els tres paí sos dels quals provenen els actors, Alemanya, Sue cia i el Regne 

Unit, so n representatius de tres sistemes de relacions diferents en que  el lobbisme es 

relaciona amb els ens pu blics. La seleccio  pertany a un ampli ventall de 111 directives 

i 427 reglaments que esta  analitzant el projecte INTEREURO, marc en que  s’insereix el 

llibre. 

La so lida aproximacio  metodolo gica que fa l’autor te  la seva corresponde ncia en 

els plantejaments analí tics del llibre. Aquests parteixen de la precondicio  de considerar 

la polí tica des de la perspectiva de la interaccio , un enfocament que l’autor empra amb 

molt d’encert en el cas de l’a mbit europeu i les consultes que es produeixen. Per aquest 

motiu, l’eleccio  de focalitzar-se en la categoria del framing e s una proposta consequ ent 

que, com mostra l’autor, ha estat seguida per altres investigadors de prestigi. D’entre 

les moltes definicions aportades sobre el framing, e s especialment destacable la que fa 

el mateix autor a l’inici del llibre, que l’ente n “as a process whereby stakeholders 

provide any form of information to decision makers in the hope of getting their 

interests (goals) represented by the outcome”. Daniel Rasch situa aquesta problema tica 

en el seu context investigador, qu estio  a la qual dedica gairebe  la meitat del llibre. Les 

refere ncies als principals investigadors so n profuses, cosa que es correspon a la riquesa 

de l’aparell crí tic, que convida a aprofundir encara me s en les qu estions suscitades. 

Les conclusions que aporta l’estudi de Daniel Rasch so n d’intere s per 

reconsiderar com s’executa el procediment legislatiu de la UE: so n una mostra que la 

visio  tradicional que es focalitza en les tres institucions europees e s un quadre molt 

limitat per comprendre la totalitat del proce s. La prese ncia d’actors organitzats que 

empren el framing per incidir-hi exitosament n’e s la prova. Per a l’autor, no es tracta en 

cap cas d’una fo rmula lineal i automa tica: alguns frames poden facilitar l’e xit de les 

propostes, mentre que l’u s d’altres pot resultar un impediment en determinades fases 

de l’elaboracio  de les directives. 
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Vistos tots aquests elements comentats, podem concloure que ens trobem 

davant d’un llibre excel·lent i de gran valor, en particular, pels acade mics de les cie ncies 

socials i per aquells experts que es dediquen a la polí tica i a les activitats del lobbisme. 

Es tracta d’un avenç important en el coneixement d’aquestes pra ctiques, des d’un punt 

de vista molt te cnic, que contribuira  en el debat que sempre desperta la polí tica 

europea. 
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