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Per entendre millor el món en 
i realitats sociopolítiques d’arreu, 

política dels països occidentals més importants

partits dels extrems? Per què creixen els partits populistes, de dretes o d’esquerres? En el present 

curs analitzarem causes comunes a aquests sistemes polítics i també factors específics de cada un 

d’ells. 

 

Per iniciar aquest recorregut,
de quatre sessions on ens centrarem
El Regne Unit de Gran Bretanya
que està patint: Brèxit; canvi a la monarquia

referèndum a Escòcia... I, posteriorment, en 

país tan atractiu com caòtic políticament. Primer país 

de la UE en el que la nova cap d

representant del partit d’extrema dreta.

 
En posteriors edicions tractarem la resta de països 
occidentals.
 
Professor

Joaquim
Professor
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Dos països del nostre entorn que cal conèixer a fons
19, 26 de gener i 2 de febrer de 2023

Per entendre millor el món en el qual vivim ens cal analitzar els diferents conflictes 

d’arreu, però també és fonamental conèixer 

política dels països occidentals més importants, els del nostre entorn. 

Europea, Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia .

els Estats Units d’Americà. 
 

Totes aquestes democràcies estan patint, en major o menor 

mesura, moments de transformació política i social. A què 

es deu el canvi de comportament electoral d’una majoria 

d’electors? Per què els partits tradicionals perden pes, en 

favor d’altres nous? Per què tenen més suport electoral els 

partits dels extrems? Per què creixen els partits populistes, de dretes o d’esquerres? En el present 

curs analitzarem causes comunes a aquests sistemes polítics i també factors específics de cada un 

est recorregut, presentem una sèrie 
de quatre sessions on ens centrarem en dos estats; 

l Regne Unit de Gran Bretanya, amb les crisis 

xit; canvi a la monarquia, nou 

referèndum a Escòcia... I, posteriorment, en Itàlia, 
país tan atractiu com caòtic políticament. Primer país 

de la UE en el que la nova cap de govern és la 

representant del partit d’extrema dreta.  

En posteriors edicions tractarem la resta de països 
occidentals. 

Professor 

Joaquim COLOMINAS I FERRAN
essor de Ciència Política a la Universitat

a fons 
19, 26 de gener i 2 de febrer de 2023 – 4 Classes 

ens cal analitzar els diferents conflictes 

conèixer i entendre la vida 

, els del nostre entorn. La Unió 

Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia ... i 

aquestes democràcies estan patint, en major o menor 

mesura, moments de transformació política i social. A què 

es deu el canvi de comportament electoral d’una majoria 

d’electors? Per què els partits tradicionals perden pes, en 

tenen més suport electoral els 

partits dels extrems? Per què creixen els partits populistes, de dretes o d’esquerres? En el present 

curs analitzarem causes comunes a aquests sistemes polítics i també factors específics de cada un 

En posteriors edicions tractarem la resta de països 

COLOMINAS I FERRAN 
Universitat de Barcelona 



 
Dijous 12 i 19 de gener 2023 

El Regne Unit de Gran Bretanya
 Antecedents històrics.  

 La cultura política dominant: el pes del liberalisme polític. 

 La forma de govern. Monarquia parlamentària. De

al rei Carles III. 

 El sistema electoral: majoritari uninominal a una volta. 

Conseqüències en la vida política. 

 Els partits polítics principals. Un bipartidisme imperfecte. 

 Vida política actual. El referèndum del Br

 Les eleccions legislatives del 8 de maig del 2017: la pírrica victòria 

de Theresa May.  

 El govern de Boris Johnson. 

 El nomenament de Rishi Sunak.

 

 

 

 

 

Dijous 26 de gener i 2 de febrer 2023

La R
 Breu introducció històrica des de 1945. 

 La forma de govern. Un sistema parlamentari no racionalitzat. 

 Un sistema electoral excessivament proporcional. 

 La cultura política dominant. 

 Partits polítics i espais electorals. 

 L’Operació mani poluti

 Abans i desprès de Silvio Berlusconi: El laberin

 La transformació dels principals partits polítics. 

 Les eleccions del 25 de setembre 2022. 

 La victòria electoral de l’extrema dreta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l Regne Unit de Gran Bretanya.  

La cultura política dominant: el pes del liberalisme polític.  

La forma de govern. Monarquia parlamentària. De la reina Elisabet II 

El sistema electoral: majoritari uninominal a una volta. 

Conseqüències en la vida política.  

Els partits polítics principals. Un bipartidisme imperfecte.  

Vida política actual. El referèndum del Brèxit.  

egislatives del 8 de maig del 2017: la pírrica victòria 

El govern de Boris Johnson.  

El nomenament de Rishi Sunak. 

Dijous 26 de gener i 2 de febrer 2023 

República d’Itàlia  
Breu introducció històrica des de 1945.  

La forma de govern. Un sistema parlamentari no racionalitzat. 

Un sistema electoral excessivament proporcional. 

La cultura política dominant.  

Partits polítics i espais electorals.  

L’Operació mani poluti.  

Abans i desprès de Silvio Berlusconi: El laberin

La transformació dels principals partits polítics. 

Les eleccions del 25 de setembre 2022.  

La victòria electoral de l’extrema dreta. 

Curs de 
 Inici 12 de gener – Final 2 de febrer de 2023

Dijous d

PREU PER PERSONA curs complet

Hotel Mercure Condor BCN *Sala Tibidabo

Via Augusta, 127 cantonada carrer Aribau

Places limitades

La forma de govern. Un sistema parlamentari no racionalitzat.  

Un sistema electoral excessivament proporcional.  

Abans i desprès de Silvio Berlusconi: El laberint polític italià.  

La transformació dels principals partits polítics.  

Curs de 4 sessions 
Final 2 de febrer de 2023 

Dijous de 17 a 19h. 

PER PERSONA curs complet – 118€  
LLOC 

Hotel Mercure Condor BCN *Sala Tibidabo-Augusta  

Via Augusta, 127 cantonada carrer Aribau 

Places limitades 


