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DOSSIER

Les migracions en l'Espanya
del ..desarrollisme,'
ol Lemigració exterior de la població espanyola a partir de

19ó0 es va dirigir fonamentalment a l'Europa occidental i,
sobretot, a Franga i Alemanya. El nombre d'espanyols que
emigraven a Europa va anar augmentant de manera es-
pectacular fins a l'any 1966 iva ser gairebé inexistent del
tot a partir de 1973 a causa de l'impacte de la crisi mundial.

ó) Va desaparéixer com a conseqüéncia de l'encariment del
preu del petroli de 1973, que va afectar greument les eco-
nomies occidentals.

d lJemigració a l'exterior va significar per a l'economia espa-
nyola l'eliminació de l'atur interior i l'entrada de grans quan-
titats de divises estrangeres.

d) Els immigrants que van arribar a Catalunya procedien,
sobretot, d'Andalusia i, en menys grau, de Castella i d'Ex-
tremadura.

d La pirámide de població de Catalunya de 1940 presenta
una clara tendéncia a l'envelliment i l'estancament demo-
gráfic. En canvi, la pirámide de 1975 és una típica pirámide
de població iove.

f,l Resposta oberta. La resposta ha de tenir en compte, si més
no, el rejoveniment de la població i la interacció cultural.

Págs.29O-295

DOCUMENTS I ACTIVITATS

1 El Pla d'Estab¡l¡tzació de t959
al La denominada "Guerro de Liberoción" era, pel régim fran-

quista, la guerra civil espanyola de 1936-1939.
á) El text esmenta la destrucció de l'economia espanyola com

a conseqüéncia de la Guerra Civil i l'impacte negatiu que

suposá la Segona Guerra Mundial. Aquests fets van obligal,
diu el document, a un important intervencionisme de l'Es-
tat en l'economia per garantir-ne la reconstrucció. El canvi
de la coniuntura i la necessitat de vincular-se amb les eco-
nomies occidentals obligaren el govern franquista a adop-
tar noves mesures que tendien cap a la liberalització de
I'economia.

c/ Ho justificava per la necessitat de garantir l'abastiment de
productes de primera necessitat i per reconstruir el país.

d) El decret establia la liberalització de la importació de mer-
caderies i el seu comerg interior, la convertibilitat de la pes-
seta i la modificació d'alguns impostos.

e/ Vol dir que, a partir d'aquest moment, la pesseta tindria un
canvi fix respecte a altres divises amb les quals es podria
bescanviar.

2. El ..contuberni de Munio'
d ldees principals del text:

La integració de tot paÍs a Europa exigeix que disposi d'ins-
titucions democrátiques. Aixó en el cas d'Espanya significa:
. Que s'instauri un régim democrátic basat en el consen-

timent dels govemats.
a

a
Que es garanteixi el iespecte als drets humans.
Que es reconegui la personalitat de les diferents comu-
nitats naturals.
Que s'assegurin la llibertat sindical i els drets dels treba-
lladors.

LEstat fixava el preu de
molts productes.

Es prohibia la importació de
productes estrangers.

Es prohibia la inversió de ca-
pitals estrangers.

[Estat fixava el preu de pocs
productes.

Es permetia la importació de
productes estrangers.

S'afavoria la inversió de capi-
tals estrangers.
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partits polítics d'oposició.
D Quiva participar a Munic? Doncs, básicament la Unión Es-

pañola, grup monárquic de carácter liberal al qual perta-
nyia Joaquín Satrústegui; els democratacristians de dreta
(Gil-Robles); els democratacristians d'esquerra (Fernando
Álvarez de Miranda); les Germandats Obreres d'Acció Ca-
tólica -moviments sindicals confessionals-; Acció Demo-
crática (grup de tendéncia socialdemócrata al qual pertanyia
Dionisio Ridrueio); el PSOE Oosé Federico de CarvaiaD; de-
legas del govern basc a l'exili; representants de forces na-
cionalistes catalanet i els socialistes del Frente de Liberación
Popular Gelipe). Els monárquics i els democratacristians im-
posaren la fórmula de dues comissions diferens, donat que
no volien negociar amb els representants de l'exili.

cl lJoposició antifranquista estava molt dividida en els anys
seixanta. Dels partits anteriors a la Guerra Civil, només el
PCE -a Catalunya el PSUC- i el PSOE continuaven tenint,
malgrat les dificultats existents, una preséncia activa en els
ambients laborals i estudiantils. A aquests dos partis s'afegí
el Frente de Liberación Popular, més conegut com a Felipe,
que durant un temps gaudí d'una important influéncia en
els ambients universitaris i intel.lectuals.

A més del PCE i el PSOE, hi havia altres organitzacions que
tenien una preséncia ciutadana molt inferior, com ara els di-
ferents grups de la democrácia cristiana que dirigien Joa-
quÍn Ruiz-Giménez i José M. Gil-Robles. Al País Basc el
PNB comptava amb una sólida estructura organitzativa,
mentre que a Catalunya hi havia una pluralitat de forces
polítiques.

En el camp sindical, Comissions Obreres es va mantenir
molt activa, malgrat el fet que la major part de la seva di-
recció, amb Marcelino Camacho al capdavant era a la
presó des de la celebració del denominat Procés 1.001 el
desembre de 1973. El sindicat socialista UGI dirigit per Ni-
colás Redondo, tenia una influéncia considerable entre els
treballadors. Un altre sindicat, la Unió Sindical Obrera
USO), no tenia tanta preséncia, mentre que la histórica
CNT només conservava una certa implantació en alguns
sedors industrials. Finalment, al País Basc el sindicat nacio-
nalista STV, vinculat al PNB, gaudia d'una gran influéncia.

3. Components del creixement demográfic
de Catalunya (1955-1981 )

d Entre 1955 i 1970 el creixement vegetatiu va ser clarament
inferior al saldo migrator¡, mentre que en el perÍode 1971-
1981 va anar minvant i se situá per sobre del saldo migra-
tori.

D Aquest fet s'explica per l'extraordinária importáncia de
les migracions a Catalunya, que, a més, generalment eren
protagonitzades per persones ioves en edat de procrear-
Aixl els immigrants i els seus fills van contribuir de n¡a.
nera decisiva a l'increment del creixement vegetatiu ca-
talá. Finalment, cal indicar que, des de 1975,|a immigracii
peninsular a Catalunya va minvar en gran mesura

e) Fl ¡raivamani va^af.+¡rr c'in¡raman+¡ an lr m'- 
--

dugrilenrd rd fr¿rr¿iltrat com a consequencta oe I arnDaoa o€
nous immigrants.

4. Evolució de la població activa a Catalunya
(960-1975)

d El sector primari experimentá una progressiva davallada
entre 19ó0 i 1975. El sector secundari es mantingué prác-
ticament estable (amb una petita disminució de la indústria
própiament dita i un petit increment de la construcció),
mentre que el sector terciari passá del 32,10/0 l'any 1960 al
41,90/o el 1975.

ó) Aquesta evolució il.lustra a la perfecció la progressiva in-
dustrialització de Ia societat catalana d'aquells anys.

c) En el coniunt d'Espanya l'evolució fou similar, peró en un
percentatge molt inferior: a Espanya, l'any 1975, el sector pri-
mari encara ocupava una porció considerable de població

5. Ualmirall Carrero opina sobre el cas Matesa

ol Lalmirall Luis Carrero Blanco gaudia de la plena confianga
de Franco i era una de les persones més influents del régim
franquista. En el moment en qué esclatá l'escándol Mates¿
era vicepresident del govern, il'any 1973 Franco el nomeni
president del govern.

b) Considerava l'afer Matesa com un problema polític Areu
que va erosionar molt el régim i que va ser instrumentalit
zat per alguns ministeris del govern per desprestigiar-ne
d'altres.

c) Recomanava alguns canvis ministerials: la substitució de
quatre ministres (d'Hisenda, de Comerg d'lnformació
de la Secretaria General del Movimiento). Els dos primers,
per les conseqüéncies económiques de I'escándol, i els dos
darrers, per haver-lo fet arribar a l'opinió pública espanyola

d) El ministre d'lnformació era Manuel Fraga lribarne.
d El resultat de la crisi va ser la sortida de Fraga del govern

el reforgament dels ministres tecnócrates.
fl Durant els anys seixanta les principals "famÍlies" del fran.

quisme eren: els militars, els tecnócrates i els falangistes.

ó. Proclamació del príncep Joan Ca¡{es
com a succesgtr

d Era la denominació política i ideológica que va prendre e
régim hanquista.

D Ésuna fórmula de jurament que lliga completament el suc-
cessor a Franco i als principis del Movimiento ¡ posa Déu
com a testimoni gairebé únic.

7. Enokiii de la conf,ictivitat laboral

d La tada rno6f-a [evolució de la conflictivitat laboral en els
anys dd .desanollisme" franquista.

á) Br gerrcrd, hi ha una clara tendéncia a l'increment de la

orfioiv¡tat sobretot a partir de 1973.
d Eb pixil* foo.ls vaguístics eren a Astúries, Barcelona, Ma-



d) A principis dels seixanta, la renovació dels convenis col.lec-
tius va generar una situació conflictiva a Astúries, Biscaia i

Guipúscoa. lany 1962, en les mines asturianes, la indigna-
ció era gran donat que els sindicats verticals havien signat
un conveni a Madrid sense tenir en compte els miners. Es

tractava d'un conveni que exigia rendiments més alts als
treballadort peró que estava exempt del control sindical. El

moviment vaguÍstic es va iniciar a les mines de Mieres
quan, el 7 d'abril de 1962, van ser acomiadats set obrers.
El 16 d'abril la vaga ja afectava tota la conca del Turón. lm-
mediatament, diferents forces polítiques (el PCE, el Frente
de Liberación Popular i els socialistes) convocaren vaga
arreu. El govern, mentrestanl insistia en el fet que es trac-
tava simplement d'un problema d'ordre públic.

El dilluns 23 d'abril van anar a la vaga 18.000 miners de la
conca del Caudal; el dimarts 24 tot estava ia aturat en les
conques del Nalón, del Caudal i de l'Aller: 60.000 miners
en vaga. Les autoritats rebutjaren qualsevol intent de nego-
ciació, i la vaga continuá i s'estengué a altres zones indus-
trials i mineres del país. El 4 de maig de 1962 el govern
decretá l'estat d'excepció, i el dia 15 del mateix mes hi enviá
el ministre secretari general del Movimiento José Solís, que
escoltá les demandes dels miners: salari mínim de 157 pes-
setes, augment de la prima per tona de carbó, negociació
dels convenis per auténtics representants obrers, lliber-
tat dels detingus i fi de les represálies. Els miners van tor-
nar a la feina, excepte en el cas d'algun pou aillat.

[estiu de 1963 es van reprendre les vagues. El cástig im-
posat per un enginyer a diversos miners en fou l'element
desencadenant. Av¡at es van estendre per tot Astúries i la
conca de Lleó. Els vaguistes demanaven una setmana més
de vacances i una paga extraordinária, així com més lliber-
tat sindical i el dret de reunió.
Hi va haver nous moviments vaguÍstics en anys següents:
1964, 1965, 1966 i, especialment 19ó7. Aquest últim any
les vagues van ser més nombroses; també va ser més gran
el nombre de treballadors que hi participá, així com el nom-
bre de dies que van estar aturats. Per exemple, el 30 de
gener 7.000 miners asturians van fer vaga a causa de la
detenció de diversos companyt i el 21 de febrer milers i mi-
lers de miners es declararen novament en vaga en solida-
ritat amb onze companys acomiadats. També foren forga
conflictius els anys 1968 i 1969.

8. Els primenr anys de la Comissió Obrera Nacional
de Catalunva

d Els objectius eren la defensa de les condicions materials de
la classe obrera, la conquesta de la llibertat polÍtica i l'aveng
cap al socialisme.

ó) Es refereix a diverses actuacions dutes a terme per la classe
obrera durant els anys del franquisme i, de manera particu-
lar, al rebuig al consell de guerra de Burgos (1970) contra
militants d'ETA.

cl Hi havia altres sindicats clandestint com ara la UGT, I'USO
ila CNT

Ururar 'l 'l

9. Esoanva, 1965-1975

d Llei de premsa: promulgada el 18 de marg de 19ó6. Su-
primí la censura prévia per a la premsa periódica.

Llei orgánica de l'Estat presentada a les Corts el 22 de no-
vembre de 1966.Fou sotmesa a referéndum el 14 de desem-
bre del mateix any i aprovada amb el 95,5o/o dels vots
emesos. Va entrar en vigor a principis de 1967. Novetats
importants d'aquesta llei són, d'una banda, que separava
les funcions de cap d'Estat i de cap de govern, i de l'altra.
que es preveia que en la representació a Corts hi hauria
108 procuradors familiars.

Llei general d'educació: publicada el 3 d'agost de 1970. Va
comportar, malgrat les mancances, un progrés evident pel
que fa a l'extensió de l'ensenyament obligatori dels dotze
als catorze anys (l'EGB).

Llei sindical: promulgada el 17 de febrer de 1971. Va ser
feta d'acord amb els interessos del govem. Els sindicas con-
tinuaven sota control governamental.

Estatut del dret d'associació política: aprovat el 21 de de-
sembre de 1974. No modificava substancialment el pano'
rama polític iniciat amb la Llei orgánica de l'Btat sinó que
venia a confirmar el control ideológic i organitzatiu del Con-
selo Nacional del Movimiento.
Llei antiterrorista: aprovada el 26 d'agost de 1975. Era
una llei molt dura, que possibilitaria el tancament de certs
mitians de premsa, ampliava la pena de mort i es dirigia
contra:

<los grupos u organizaciones comunistas, anarquistas, sepa-
ratistas y aquellos otros que preconicen o empleen la violen-
cia como instrumentos de acción política y social t...1. A
quienes, por cualquier medio, rcalizaret propaganda de los
anteriores grupos u organizaciones que vaya dirigida a pro.
mover o difundir sus actividades, se les impondní una pena
correspondiente a tal delito en su grado miíximo [-..]. I-os
que, públicamente, sea de modo claro o encubierto, defen-
dieren o estimularen aquellas ideologías [...] serán castigadoe
con la pena de prisión menor, multa de cincuenta mil a qui-
nientas mil pesetas e inhabilitación especial para el ejerci-
cio de funciones públicas y para las docentes, públicas o
privadas>.

D Lorgani|tr.ació terrorista més important va ser F[A. Després
d'alguns anys de protagonitzar diversos fets propagandís-
tics i peti6 atemptats sense víctimes, l'any 1968 assassiná
el policia Melitón Manzanas. Fou el seu primer atemptat
mortal.

cJ [estat d'excepció és un régim excepcional que pot decre-
tar un govern en situacions d'emergéncia. Mentre dura l'es-
tat d'excepció se suspenen els drets i les llibertats dels
ciutadant i les forces armades passen a controlar l'ordre
interior.

d) El principal nucli d'oposició al franquisme fou la universi-
tal El régim reaccioná amb expedients disciplinaris a alum-
nes i professors, i fins i tol amb l'ocupació de les facultats i

el tancament d'universitaB.
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1O. UAssemblea de Catalunva

d El document rebutia la dictadura franquista, esmenta explÉ
citament el procés de Burgos i s'oposa a la futura monar-
quia de Joan Carles. En resum, les seves reivindicacions són
aconseguir I'amnistia dels presos polítics, les llibertats de-
mocrátiques i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

ó) El procés de Burgos va tenir lloc el desembre de 1970 i va
ser un consell de guena contra setze militants d'FlA, nou

dels quals van ser condemnats a morts (si bé després
ser indultats).

d [autodeterminació és la capacitat política o iurídica d
nació de decidir quin ha de ser elseu futur polític i

déncia, autonomia.

d) Segons aquest document, eren catalanes totes aquelles
sones que vivien i treballaven a Catalunya, amb
déncia dels seus origens familiars i geográfics.
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La Transició
(1975-1982)

Págs. 312-313

DOSSIER

UEstat de les autonomies
d La Constitució reconeix la unitat d'Espanya i el dret a l,au_

tonomia de les regions i nacionalitats que la formen. Les
nacionalitats són regions amb una antiga consciéncia histó_
rica.

óJ Larticle 143 estableix que les províncies limítrofes amb trets
histórics comuns poden constituir-se en comunitats autó_
nomes i que la iniciativa ha de sorgir de les diputacions i
dels municipis. Uarticle 145 afirma que les comunitats autó_
nomes no es podran federar. Finalmen¡, l,article 151 esta_
bleix un mecanisme per agilitar el procés autonómic en
determinats casos.

c/ Larticle 151 és la denominada .via rápida, d,accés a l.auto_
nomia. S'hi van acollir Catalunya, el paÍs Basc, Galícia i An_
dalusia.

d Els primers estatuts (el paÍs Basc i Catalunya) van ser apro_
vats l'any 1979.Entre 19gl i l9g3 se,n van aprovar la maior
part. Finalment, el 14 de marg de 1995 es van aprovar els
estatuts de Ceuta i Melilla. Les autonomies uniprovincials
són Astúries, Cantábria, Navarra, la Rioia, Madrid, Múrcia i
les llles Balears.

d La major part de les transferéncies de l,Estat a les autono_
mies van tenir lloc entre l9g1 i 19g5. Després van disminuir
molf per augmentar forga entre lg94 i 1996.

fl La diferéncia fonamental és que amb el concert econó_
mic és la comunitat autónoma la que recapta els impostos
i en cedeix una part, préviament pactada, a l,Estat central.

g/ Antonio Fontán 6evilla, 1923). Catedret¡c emérit de la Uni_
versitat Complutense de Madrid, periodista ¡ polítig va ser
el primer president del Senat de l,Espanya democrática.
Durant la Dictadura va ser l'editor del principal diari oposi_
tor al régim franquista, Modrid, fins que el govem el va
clausurar. Va ser un dels autors de la Constitució espanyola
de 1978. Senador i president del Senat (977_1979, dipw
tat (979-1982) i ministre d'Administració Tenitorial er¡re el
1979 i el 1980.

José Pedro Pérez Llorca (Cadis, 1940). potíric, diptomátic i
jurista, és conegut com un dels set pares de la Constitució' espanyola de 1978. Es va sumar al projecte polític de la
UCD iAdolfo Suárez el va nomenar, successivament, mi_
nistre de la Presidéncia, ministre d,Administració Territorial
el 1980 i, aquest mateix any, ministre d,Afers Exteriors, cár_
rec que va ocupar també durant el mandat de Leopoldo
Calvo Sotelo i fins a la victória electoral del pSOE de .19g2.

Va ser diputat en el Congrés des del 1977 al l9g2. Després
de la derrota electoral de l'any 19g2,va abandonar l,activi_
tat politica. És doctor áon oris couso per la U N ED per haver
estat un dels set ponents de la Constitució de 197g.
Rodolfo Martín Villa (Santa María del páramo, Lleo, 1934).
Polític i empresari espanyol vinculat amb el sindicat vertical
durant el franquisme, va exercir diversos cárrecs, com el de
cap nacional del Sindicat Espanyol Univenitari i governador
civil icap provincial del Movimento de Barcelona(o9741-
Sota la presidéncia d'Arias Navarrq va ser minisfe de Rela_
cions Sindicals en el primer govem de la monarquia figZs)-
El iuliol de 1976, ja amb Adolfo Suárez com a president del
govern, va ocupar la cartera de Governació. Com a merF
bre de la UCD va ser elegit diputat al Congrés. Va tomar al
govern el setembre de l9g0 amb la cartera d,Administració
Territorial. Leopoldo Calvo Sotelo el va confirmar en el ma_
teix cárrec el febrer de 19g1. El desembre del mateix any es
va convertir en vicepresident primer del govern. Amb la dis_
solució de la UCD, es va incorporar al partit Demócrata po_
pular i més tard, el 19g9, es va integrar en el partit popular,
per al qual va tornar a obtenir l,acta de diputat.
Rafael Arias Salgado (Madrid, 194D. Llicenciat en dret, va
ser diputat de la UCD per Toledo (977_19g2), ministre de
Relacions amb les Corts (979-19g0), ministre adiunt al pre_
sident (19801 ministre de ta presidéncia fl980_t9gt) i minis-
tre d?dministració Territorial (9g1_19g2). Després de la
desintegració de la UCD es va dedicar als negocis. A gg7
va tornar a la política. Va ingressar en el CDS i va ser dipu-
tat per Madrid (990-1992).El 1993 va entrar al partit popu_
lar i va ser posteriorment ministre de Foment (996-2000).
Luis Manuel Cosculluela. Llicenciat en dret per la Universi_
tat de Barcelona, doctor en dret per la Universitat de Bolonya,
catedrátic de dret administratiu a la Univers¡tat Complutense
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autonomies creada pel PSOE i el govern de la UCD el 1981,

així com director de l'lnstitut d'Estudis d'Administració Local
(9BO-198D, abans d'accedir al Ministeri d'Administració Ter-
ritorial (1982). La malor part de la seva trajectória professio-
nal ha estat vinculada amb la universitat.

tágs. 3f4-321

DOCUMENTS I ACTIVITATS

l. Manifest de I'Assemblea de Catalunva

d Aquest text es va escriure sis mesos després de la mort de
Franco, quan Arias Navarro encara era el cap del govern i

encara perduraven les institucions franq uistes.

il El Consell de Forces Polítiques agrupava, de manera exclu-
siva, partits polítics, mentre que l'Assemblea, a més, inte-
grava un gran nombre d'entitats i col.lectius de tota mena.

i La reforma volia dur la democrácia a Espanya a partir de les

institucions i de la legalitat franquistes. En canvi, la ruptura
propugnava l'establiment d'una democrácia completament
distanciada del régim franquista.

d Lfusemblea de Catalunya es manifestava a favor de la ruptur:a.

J Era una concessió envers Catalunya que havia promés el
govern d'Arias Navarro. Volia ser una mena de nova Man-
comunitat. Els partits catalans ho van refusar i no es va arri-
bar a aplicar mai.

f) [fusemblea de Catalunya es va autodissoldre perqué la de-
mocrácia ia s'havia establert i el ioc polític es reservava,
de manera exclusiva, als partis.

2. LIei per a Ia reforma política de 197ó

d Resposta oberta.
b) Malgrat l'abstenció dels partits de l'oposició, la llei fou apro-

vada per ámplia majoria en el referéndum del 15 de desem-
bre de 1976. El resultat fou el següent:

Població de dret I 36.012.701
Cens electoral: I 22.644.290

Nombre de votants: | 17.599.562 | 77,72 olo

Abstenció: | 5.044J28 | 22,28 olo

Vots válids: | 17.546.739 | 99,70 olo

Vots nuls: | 52.823 | 0,30 o/o

Vots en blanc | 523.457 | 2,98olo
Vots afirmatius: | 16.573.180 | 94,45 0lo

Vots negatius: | 450.102 I 2,57 o/o

Amb l'aprovació d'aquesta llei, el camí cap a la democrácia
s'accelerá: les Corts es dissolgueren, el govern va eliminar
el Tribunal d'Ordre Públic, s'ampliá l'amnistia, se suprimí el
Movimiento i es permeté la lliure sindicació d'obrers i em-
presaris. La pega fonamental d'aquest procés era la cele-
bració d'eleccions generals democrátiques, les primeres que
tindrien lloc a Espanya des de 1936.
Pacnncl¡ nhort¡

J. Ld utr rdr f¡t \-(,tttl't¡llstd

ol Adolfo Suárez, segons paraules seves, va legalitzar el Parü
Comunista perqué li semblava una decisió clau des dd
punt de vista nacional i internacional. I també perqué corr
siderava que era de justÍcia oblidar-se dels traumes de h
Guerra Civil i que el PCE tingués l'oportunitat de fer d
paper que li correspongués, en democrácia, segons els ld
obtinguts. Va creure, en definitiva, que hauria estat intob
rable i una gran iniustÍcia deixar el PCE fora del sistema de
mocrátic.

b) Segons Suáre¿ prengué aquesta decisió amb l'acord de d
versos ministres. Hi va haver manifestacions contráries er
el mateix govern i per part d'alguns sectors militars.

d D'acord amb el que manifesta el mateix Adolfo Suáre¿ gÉ
cies a Santiago Carrillo es va aconseguir evitar que els ni
vells d'agitació política es multipliquessin.

d AdolÍo Suárez González (Cebreros, 1932). Figura clau dt
la transició democrática espanyola, va iniciar la seva canen
política com a governador civil de Segóvia (1968). Despré
de la mort de Franco, el rei Joan Carles I el va nomena
president del govern en substitució de Carlos Arias Navar
ro. Lagost de 1976 va fer efectiva una amnistia per als de
lictes de carácter polític. El seu govern va preparar la Lle
per a la reforma política (976), el contingut de la qua
planteiava una transició sense ruptures traumátiques amt
el régim anterior. Va legalitzar el Partit Comunista el 1977
fet que no va estar exempt de polémica. Va fundar un nor
parti! la Unión de Centro Democrático UCD), al capda
vant del qual guanyá les eleccions de 1977. Davant la grer
crisi económica del paÍs, va impulsar un acord amb la rest¡
de forces polít¡ques conegut com els Pactes de la Moncloa
Va promoure l'aprovació de la Constitució de 1978, qut
convertia Espanya en una monarquia parlamentária. Li
seva posició política es va anar afeblint progressivament
fins que el 1981 va presentar la dimissió com a cap del go
vern. El 1982 abandoná la UCD i va fundar un altre par
tit, el Centro Democrático y Social (CD$, sota el qual v
ser elegit diputat. Va revalidar el seu escó el 1986 i el 1989
peró el 1991 va dimitir com a president del partit despré
d'uns mals resultats electorals i es va retirar de la vida po
lítica.

4. Els Pactes de la Moncloa

o/ [autor fa una valoració completament positiva dels Pacte
de la Moncloa, tant pels seus efectes estrictament econó
mics com pel consens polític que s'aconseguí.

ól Per Estefanía les conseqüéncies polÍtiques dels Pactes var
ser les més importants.

c) Resposta oberta.

5. Discurs del president Tarradellas
en arribar a Catalunva

¿) El discurs el va pronunciar arran del seu retorn a Cataluny,
com a president de la Generalitat provisional. El restabli
mant r{a lr lianarrli+a} rm}r ¡r¡\¡+^r ^.^.,i.i^^-l .,- .ó



una conseqüéncia del resultat de les eleccions del 15 de
iuny a Catalunya i de fa multitudinária manifestació de l,l l
de setembre.

ó) La denominada uoperació Tarradellasn va ser impulsada pel
president del govern d'Espanya com un intent de mini_
mitzar la victória socialista en les eleccions del 15 de iuny a
Catalunya.

d Les atribucions de la Generalitat provisional eren molt es_
casses, atés que l'Estat va transferir molt poques competén_
cies. De tota manera, Tarradellas era, al mateix temps, pre_
sident de la Diputació Provincial de Barcelona, per la qual
cosa la Generalitat provisional tenia, de fet, totes les com_
peténcies de la Diputació.

d) Perqué Josep Tarradellas va ser nomenat president de la
Generalitat, cárrec que ja ocupava, a l,exili, des de 1954.

6. La Constitució espanyola de l97g
o/ Un Estat que es basa en el respecte de les llei, que són

l'expressió de la voluntat nacional.
ó/ El preámbul és una declaració d'intencions de l,Espanya de_

mocrática: el respecte de les lleis, els drets humans, la qua_
litat de vida dels espanyols i el respecte de la pluralitat
d'Espanya. [article 1 reconeix la sobirania nacional i la mo_
narquia com a forma de govern. Uarticle 2 afirma la unitat
d'Espanya i garanteix el dret a l'autonomia de les regions i
nacionalitats. [article 3 estableix que el castellá és la llengua
oficial de l'Estat i reconeix que les altres llengües poden ser
cooficials en les seves respectives comunitats. [article ó es_
menta la importáncia dels partits polÍtics, el 7 ho fa dels sin_
d¡cats i associacions empresarials i, finalment, l,article g está
reservat a l'exércit.

c/ La compatibilitat és possible m¡tiangant el dret a l,autono_
mia de les regions i nacionalitats de l,Estat.

dl La sobirania nacional, un principi polític definit per Rous_
seau al segle xvrr, afirma que el conjunt del poble, i no pas
cap persona en concret, és la font del poder d,un país.

el Hi ha poques similituds, perqué només la Constitució de
1978 és fruit d'un veritable pacte entre les principals forces
polítiques (consens). La Constitució de 1g16 només satisfeia
els partits dinástics, mentre que la de l93l no va ser accep_
tada, de fet, per les forces conservadores.

D Resposta oberta.

a/ El preámbul de l'Estatut és una declaració de principis en
la qual es recorda el sacrifici de tants catalans al llarg de la
história, així com el desig de construir una societat demo-
crática avangada.

óJ [article 1 defineix Catalunya com una nacionalitaq l,article
2 delimita el territori de Catalunya, i, finalmen¡ l,article 3 re_
coneix el catalá com a llengua própia de Catalunya i el de.
clara cooficial a Catalunya.

d Les competéncies exclusives de la Generalitat són la legis_
lació en dret civ¡l catalá, cultura, patrimoni histórig axius,
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bibliotequel museus, ordenació del territori, turisme, obres
públiques d'interés no general, artesania, cooperatives,
col.legis professionals, ioventuq assisténcia social, promoció
de la dona, protecció i tutela de menors, esport i lleure, es_
pectacles, casinos i jocs.

d Van ser processos molt diferents. La principal diferéncia és
que l'any 1979 el proiecte d.Estatut va ser redactat quan ia
havia estat aprovada la Constitució, mentre que el de l,any
1931 va ser anterior.

8. Missatge del rei davant el cop d,estat

d És un to solemne i greu que posa de manifest l.extrema
gravetat del moment que es vivia a Espanya. El rei s,adre.
gava als militars com el seu superior ierárquic.

D Una bona part de l'exércit era devotament franquista i, per
aixó mateD; poc democrática. A mét el tenorisme d,Fl-A va
exacerbar el descontentament de l,exércit envers la demo_
crácia.

9. Evolució de la inflació i de l,atur

d lnflació: increment en el nivell general de preus, és a dir,
que la majoria dels preus dels béns i serveis disponibles en
l'economia comencen a créixer de manera simultánia. La
inflació implica una pérdua en el nivell adquisitiu dels ciuta_
dans.

Taxa d'atun indica el percentatge de la població act¡va que
está desocupada. La fórmula és la següent:

taxa d.arur = ool'1t'?,t,u!ot * loopoDtacto acttva
D Evolució de la inflació: el primer gráfic reflecteix l,evolució

de la inflació a Espanya des de 1975 a 19g2,es a dil des del
comengament del regnat del rei Joan Carles I fins a Ia üc_
tória del PSOE en les eleccions de 19g2. El punt máxim es
va situar I'any 1977, moment en qué arribá a més del 25 gq
i tot segui¡. grácies en bona part als compromisos assolits en
els Pactes de la Moncloa, va anar disminuint progressiva_
ment fins al 14olo de l.any 19g2.
Evolució de I'atur: les dues línies han seguit tendéncies si_
milars, aixó é1 d'increment continuat de la taxa d,atur entre
el 1975 i el 1982. A Catalunya la incidéncia de l,atur fou
més important que en el conjunt de l,Estat a partir de l,any
1977, i se situá en índexs superiors al 200/o l,any 19g2. El
context era de crisi económica greu. De fet, entre el 1975 i
el 1982 I'evolució de l'economia espanyola va estar decisi_
vament marcada pels augments del preu del petroli i per la
important recessió económica internacional que se,n va de_
rivar.

d Els Pactes de la Moncloa (octubre de 197D van establir me_
sures per lluitar contra la inflació i I'alarmant situació econó_
mica del paít com ara la moderació dels increments sala_
rials o la instauració d'una política pressupostrria que reduís
el déficit públic. Com podem observar en el gráfic, aques_

l
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tes mesures van contribuir clarament a la reducció de la in-
flació.

d Entre el 1975 i el 1977 la taxa d'atur és inferior a Catalu-
nya que a Espanya. A partir de 1977,la taxa d'atur de Ca-
talunya supera progressivament la taxa espanyola. Cal bus-
car-ne els motius en la diferent estructura económica: la
indústria, el sector clau de l'economia catalana, va ser el
que va patir més negativament els efectes de la crisi durant
la Transició.
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ó) Resposta oberta.
d Resposta oberta.
d) Resposta oberta.
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Democrácia ¡ autonomia
(1982-2OO4l

Páqs. 33ó-338

DOSSIER

Els Jocs Olímpics de 1992 i la transformació
de Barcelona
d Les subseus olímpiques catalanes van ser: Castelldefels (ai-

gües tranquil.les), Terrassa (hoquei sobre herba), Sabadell
(futboD, Badalona (básque0, Mollet (tir), Seva (hÍpica), Sant
Sadurní d'Anoia (ciclisme olímpic), Granollers (handboD,
Banyoles (rem), la Seu d'Urgell (aigües braves), Viladecans
beisboD i l'Hospitalet de Llobregat (beisboD.

b) A Barcelona es van construir, entre altret el port olímpic, el
velódrom i el Palau Sant Jordi, i es va reconstruir comple-
tament l'estadi olímpic.

d Les obres viáries més importants que es van construir van
ser el Nus de la Trinital la Ronda de Dalt i el Cinturó Lito-
ral, i es va remodelar completament la plaga de les Glóries
i l'aeroport de Barcelona.

d) Grácies als Jocs Olímpics, Barcelona va construir un barri
nou i modern molt ben equipaf la Vila Olímpica, en una
antiga zona industrial molt deteriorada.

d Hi van participar 172 estats de tots els continents. Els deu
pai'sos amb més medalles obtingudes van ser els següen6:

Els Jocs Olímpics de Barcelona van significar una fita fona'
mental per al desenvolupament de l'esport catala i espa-

nyol. Es van concedir molts aiuts als esportistes, i els éxis
esportius van ser espectaculars. Des d'aleshoret l'esport es-
panyol s'ha situat en un nivell forga alt.

D LExposició Universal de Barcelona de 1888 va ser un cer-
tamen menor en comparació amb altres, peró que va per-
metre la remodelació de l'espai on hi havia la Ciutadella,
construida per ordre de Felip V després de la guerra de
Successió. UExposició lnternacional de Barcelona de 1929
va possibilitar la urbanització de la plaga d'Espanya i la
remodelació de la muntanya de Montjuit.

Págs. 339-343

DOCUMENTS ¡ ACTIVITATS

f. Resultats de les eleccions al €ongrés dels Diputats

a/ PSOE: Partit Socialista Obrer Espanyol; AP/PP: Alianga Po-
pular/Partit Popular; CiU: Convergéncia i Unió; PNB: Par-
tit Nacionalista Basc; PCE/lU i PSUC/lC: Partit Comunista
d'Espanya/lzquierda Unida i Partit Socialista Unificat de
Catalunya/ lniciativa per Catalunya; UCD: Unió de Centre
Democrátic; CDS: Centre Democrátic iSocial.

U És la meitat més un dels diputats, és a dir, 176.
d Perqué d'aquesta manera poden governar sense dificultats,

ja que les lleis proposades pel govern són aprovades per les
Cors.

d El PSOE va aconseguir una gran majoria en les eleccions
de 1982 i va mantenir la majoria absoluta en les eleccions de
1986i 1989. En les de 1993 va obtenir una maioria molt cur-
ta i va perdre les eleccions dels anys 1996 i 2OOO.

d APIPP es va mantenir estable en les eleccions de 1982,
1986 i 1989. En les de 1993 va experimentar un gran crei-
xement, que augmentá en les eleccions de 1996 (fou el
partit maioritarD i, sobreto! del 2000, any en qué aconse-
guí una folgada maioria absoluta.

f7 Els partib de centre, UCD i CDS, van obtenir uns resultats
molt pobres ivan desaparéixer del panorama polític espa-
nyd.h canvi, els partits nacionalistes de centrg CiU i PNB,
van aconseguir uns bons resultats electorals entre el 1982
¡ el 2000.

Equip Unificat
(antiga URSS)

EUA
Alemanya
Xina
Cuba
Espanya
Corea del Sud
Hongria
Franga
Austrália

45
37
33
16

14

13

12

11

8
7

38
34
21

22
6
7
5

12

5
9

29
37
28
16

1t

2
12

7
16

t1
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2. Evolució de la inflació a Espanya (982-2OO4)

*Espanya - Catalunya

ó) Les dades d'inflació dels anys 1982-1986 es van mantenir en
uns nivells forga elevats. Des d'aleshores, van baixar i l'any
1998 es van situar en el nivell més baix. En els primers anys,
la situació económica era inestable, amb clara tendéncia a la
millora des de 1985. Els posteriors repunts de la inflació van
coincidir generalment amb una millora de l'economia.

d En els primers anys, la inflació va ser molt elevada i poste-
riorment baixá de manera significativa.

d/ En els anys de govern del Partit Popular, la inflació es va
mantenir en uns nivells relativament baixot amb un mínim
de l'1,4olo l'any 1998.

d A Catalunya, la inflació sempre es va situar per sobre del
coniunt espanyol, amb un mínim de l'1,80/o I'any 1998 i un
máxim del 4,3 olo I'any 2002.

3. Evolució de I'atur a Catalunva i a Espanva

a/ La taxa d'atur és el percentatge de població activa que está
desocupada.

ó) Han seguit tendéncies similars: un fort increment els anys
198r'. , 1985, una dara disminució fins al 1991 i un incre-
ment fim a lany 1995, moment en qué s'inicia una clara
davallada que s'estén fins al 2000, any en qué s'estabilitza.
Val a dirque des de 1988 la taxa d'atur a Catalunya se situa
en uns nivells inferiors als de l'espanyola.

cl Les causes d'aquesta evolució guarden relació directa amb
les fases expansives o depressives de l'economia espanyola.

4. Evolució del PIB a Espanya

d Evolució del PIB a Espanya
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Evolució de la inflació a Espanya (1982-2004)
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Evolució del PIB a Espanya
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D És el valor de tot el que es produeix en un país en un any.

d Entre el 1983 i el 1988 el PIB va augmentar de manera
molt significativa, i a partir de 1988 va iniciar una suau da-
vallada fins a l'any 1992, en qué només s'incrementá el
O,9o/o; el 1993 tocá fons amb un -1 0/0. Des d'aleshores
s'iniciá una notable recuperació, que arribá al seu máxim
l'any 2000 amb el 5 o/o; en els anys següents va créixer a
un ritme inferior.

d Hi ha una clara relació entre el creixement del PIB i la dis-
minució de la taxa d'atur. La relació amb els percentatges
d'inflació és més complexa, ia que hi ha époques de crisi
económica que coincideixen amb una inflació alta, mentre
que en altres la recuperació económica comporta un incre-
ment de preus.

dl Entre el 1983 i el 2004 hi va haver a Espanya un bon nom-
bre de ministres d'Economia: Miguel Boyer (PSOE, 1982-
1985), Carlos Solchaga (PSOE 1985-199!, Pedro Solbes
(PSOE, 1993-1990, Rodrigo Rato (pSOE 1996-200$,
Pedro Solbes (PSOE, 20O4-2OOD i Elena Salgado (PSOE,
des del 7 d'abril del 2009).

5. Resultats de les eleccions al Parlament
de Catalunya

d CiU: Convergéncia i Unió; PSC: Partit dels Socialistes de
Catalunya; PSUC/IC: Partit Socialista Unificat de Catalu-
nya/lniciativa per Catalunya; ERC: Bquerra Republicana
de Catalunya; AP/PP: Alianga Popular/Partit Popular;
UCD: Unió de Centre Democrátic; CDS: Centre Demo-
crátic i Social.

D CiU va guanyar contra pronóstic les eleccions de 1980. Fins
a I'any 1992 va anar consolidant el seu pes polític amb ma-
iories absolutes, peró des de 1995 els seus resultats van
anar disminuint.

c) El PSC va tenir un estancament electoral fins a les eleccions
de 1999, en qué va registrar un increment important (18 di-
putatd, peró en les del 2003 va experimentar un fort retro-
cés amb la pérdua de 10 diputats.

d/ Aixó és degut a la llei electoral vigenl que afavoreix la re-
presentació territorial de les comarques de Tarragona,
Lleida i Girona en detriment de les de Barcelona, més po-
blades.

d A Catalunya hi havia un vot dual perqué era molt habitual
que un mateix elector votés forces polítiques diferents se-
gons el tipus d'elecció (municipal, autonómica o generaD.

fl )ordi Pujol i Soley (Barcelona, 1930). Fou un dels fundadors
dels grups CC (Católics Catalans). Per les seves activitats
nacionalistet va ser condemnat per un tribunal militar a set
anys de presó. Més tard fundá Banca Catalanai,l'any 1974,
Convergéncia Democrática de Catalunya. El l9B0 va ser ele-
git president de la Generalitat. A finals del 2003 es va reti-
rar de la política activa.

ó.1¡ Llei de ngrmalització lingüística fl983)
@l B text recorda que el catalá és la llengua própia de Cata-

luny4 peró que els fets histórics des del decret de Nova



Planta van restringir-ne l'ús públic. Aquest fet va agreujar-
se al segle xx amb la dictadura franquista, la forta immigra-
ció i l'aparició de nous mitians de comunicació.

D Vol dir que el catalá va néixer a Catalunya i que, abans del
decret de Nova Planta, era l'única llengua que s'hi emprava.

c) A Espanya la llengua oficial és el castell¿, peró a Catalunya
el catalá i el castellá són cooficials, és a dir, tenen els matei-
xos drets.

d) Va ser el nou ordenament iurídic existent a Catalunya des-
prés de la guerra de Successió. Va suprimir les institucions
de govern catalanes i va bandeiar l'ús oficial de la llengua
catalana.

7. El president Maragall exposa els obiectius
del nou govern de la Generalitat

d Pasqual Maragall afirma que el nou govern catalá consti-
tueix una inflexió política perqué posa fi a vint-i-tres anys de
govern ininterromput de CiU i perqué dóna pas al govern
de forces polítiques d'esquerra. Al mateix temps, també re-
marca que el nou govern catalá influirá decisivament en el
govern de l'Btat. Finalment, Maragall reconeix la transcen-
déncia de l'obra de govern dels anys de Jordi Puiol i posa
les esperances en el futur nou estatut d'autonomia.

D Perqué les anteriors ocasions en qué les forces d'esquerres
van governar a Catalunya van coincidir amb períodes molt
conflictius Gegona República i Guerra CiviD.

d Perqué el govern catalá volia donar suport a una concep-
ció plurald'Espanya.

d) El Tripartit volia millorar de manera substancial l'autonomia
de Catalunya, continuar el creixement económic, incremen-
tar les polítiques socials i donar un nou impuls a la política
territorial i el medi ambient.

Urvrar 13

d PasqualMaragall i Mira (Barcelona,194l). Treballá a l'Aiun-
tament de Barcelona i I'any 1982 en fou elegit alcalde, cár-
rec que exercí fins al 1997. Fou president de la Generali¡at
entre el 2003 i el 2006, moment en qué abandoná la po-
lítica activa i la militáncia en el PSC.

8. Una cronologia
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governs del PSOE governs del PP

Resposta oberta.
Resposta oberta.
[atemptat d'Hipercor va tenir lloc el 19 de iuny de 1987 al
barri barceloní de Sant Andreu. El-A hi va posar un cob(e
bomba que, en esclatar, va ocasionar la mort de 21 perso-
nes; unes altres 45 van resultar ferides.
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