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ens resolts 2008-2005

OPCIÓ A  

Exercici 2   

a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. 

b)  Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. 

c)  Expliqueu el ritme i la quantitat de condemnes i d’execucions recollides  
a la font. 

Pregunta  1  

a)  Expliqueu quin tipus d’Estat era el franquista i la repressió que va exercir 
sobre els vençuts. 

b)  Expliqueu les institucions polítiques principals i la política econòmica del 
règim franquista fins el 1959. 

Pregunta  2  

FONT: Reelaborat a partir del Diari The Manchester Guardian (27 de juliol de 1939).

Consells de guerra i execucions efectuats a Barcelona
entre els dies 1 i 6 de maig del 1939

Consells de guerra

Dia Acusats Condemnats
a mort

A 30 
anys

A 15 
anys Absolts

1 de maig (dilluns) 62 40 15 5 2

2 de maig (dimarts) 45 32 13 – –

3 de maig (dimecres) 70 51 11 8 –

4 de maig (dijous) 32 31 1 – –

5 de maig (divendres) 60 51 9 – –

6 de maig (dissabte) 78 61 10 7 –

Total 347 266 59 20 2

Execucions

1 de maig (dilluns) 83

2 de maig (dimarts) 81

3 de maig (dimecres) 35

4 de maig (dijous) 24

5 de maig (divendres) 47

6 de maig (dissabte) 31

Total 301
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Indiqueu les idees principals del document i situeu-lo en el context històric 
corresponent. [1 punt]

Pregunta  1  

Expliqueu breument la lluita antifranquista a Espanya i Catalunya entre  
el 1959 i el 1975 esmentant les forces d’oposició i la seva ideologia, i incidint, 
també, en la mobilització obrera i estudiantil. [2,5 punts]

Pregunta  3  

OPCIÓ B  

Exercici 1   

Pregunta  2  Exposeu quins partits polítics o associacions van impulsar la creació  
de la Junta i hi van participar, i quins no ho van fer. Expliqueu breument 
l’evolució ideològica dels principals partits de l’oposició al franquisme  
al principi dels anys setanta. [1,5 punts]

La Junta Democrática propugna:

1.  La formación de un Gobierno provisional que sustituye al actual, para devolver 
al hombre y a la mujer españoles, mayores de dieciocho años, su plena ciudadanía 
mediante el reconocimiento legal de las libertades, derechos y deberes  
democráticos.

2.  La amnistía absoluta de todas las responsabilidades por hechos de naturaleza 
política, y la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas  
y sindicales.

3. La legalización de los partidos políticos sin exclusiones.

4.  La libertad sindical y la restitución al movimiento obrero del patrimonio  
del Sindicato Vertical.

5.  Los derechos de huelga, de reunión y de manifestación política.

6.  La libertad de prensa, radio, de opinión y de información objetiva en los medios 
estatales de comunicación social, especialmente en la televisión. […]

7.  El reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política  
de los pueblos catalán, vasco, gallego y de las comunidades regionales que lo decidan 
democráticamente.

    […]

Enunciat de la prova

Declaració de la Junta Democrática de España,  
constituïda a París el juliol de 1974.
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Llegiu el text següent i responeu les preguntes.

JUNY 2006



1A- Exercici 2 
Pregunta 1:  
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.  
La taula anterior és una font secundària, ja que és una reelaboració de la font primària de la qual es 
va basar el quadre anterior. Aquesta font secundària tracta sobre els fets ocorreguts durant entre el 1 
i el 6 de maig de 1939. Els fets són els consells de guerra que es van dur a terme i la font inclou els 
acusats, els condemnats a mort, la durada de la condemna, si algú va ser absolt i, en un segon 
apartat del quadre, les execucions que es van dur a terme entre aquests dies i el total de morts per 
execució. 
 
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. 
Les dades se situen en l'acabament de la Guerra Civil, quan els franquistes, a més d'assumir el poder 
i que Franco passés a ser el nou cap d'un estat totalitari, van dur a terme una forta repressió contra 
aquells que van anar en contra del bàndol nacional. La repressió va capturar molts republicans i se'ls 
hi van fer consells de guerra no igualats, és a dir, que els condemnaven només per haver estat en 
contra dels franquistes; molts d'aquests, unes 301 persones, van ser condemnats i executats.   
 
c)Expliqueu el ritme i la quantitat de condemnes i d'execucions recollides a la font. 
Des de l'1 de maig fins al 6 es van produir 347 consells de guerra i tots van ser acusats. D'aquests 
acusats 266 van ser condemnats a mort, 59 a 30 anys de presó, 20 a 15 anys de presó i només 2 van 
ser absolts. Tot i que només van condemnar 266 persones a mort, es van dur a terme 301 
execucions.  
El dia que es va acusar més persones va ser el 6 de maig i el dia que es va executar més persones va 
ser el dia 1 de maig, amb 83 persones, tot i que només se n'havien condemnat a mort a 40 persones.  
 
Pregunta 2:  
a) Expliqueu quin tipus d'Estat era el franquista i la repressió que va exercir sobre els 
vençuts.  
L'Estat franquista era un un Estat  totalitari i Franco n'era el seu “caudillo”. Franco va assolir tos els 
poders: cap de l'Estat, cap de govern, comandant suprem de tots els exèrcits i cap del partit únic. 
Franco va imposar un règim totalitari i feixista a tota Espanya i ell tenia tots els poders.  
Franco va dur a terme una forta repressió contra aquells que anaven contra el règim franquista o 
eren partidaris de la República o altres institucions contràries a Franco. Els vençuts, per ell,  eren els 
seus enemics ja que eren els qui s'havien posat en contra del règim franquista i que havien lluitat per 
què Franco no agafés tot el poder polític. Va perseguir a tots els contraris a ell, als catalans, als 
partits polítics republicans, catalanistes i altres, només va legalitzar un grup polític: les JONS. A 
més de il·legalitzar els partits polítics, va perseguir els seus caps i els seus militants, un cas seria el 
de Lluís Companys que va ser condemnat a mort i afusellat per haver estat cap de la República i cap 
d'Esquerra Republicana de Catalunya durant els anys previs al franquisme. Moltes persones, 
sobretot catalanes i republicanes, van haver de marxar a l'exili per tal que no els capturessin i els 
condemnessin a mort; van exiliar-se a Mèxic i a Rússia, que eren els països que havien ajudat i estat 
a favor del bàndol republicà.  
 
b)Expliqueu les institucions polítiques principals i la política econòmica del règim franquista 
fins el 1959. 
Fins el 1959 es va implantar una autarquia com a política econòmica, que volia fer que Espanya 
depengués el més poc possible de les importacions i que es pogués abastir per si mateixa. A més hi 
va haver un control molt estricte sobre les importacions i exportacions i els salaris i preus de venda i 
compra. Hi havia un únic partit polític legalitzat: Falange Española Tradicionalista i de las JONS. 
També hi havia una única organització sindical permesa: Organització Sindical Española. I una 
associació encarregada d'enquadrar el jovent des dels set anys: el Frente de Juventudes. Les Corts 
tenien escassísimes atribucions.  



2B- Exercici 2 
Pregunta 1:  
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. 
La imatge és una font primària, ja que es una foto d'un cartell de propaganda de les eleccions que es 
van dur a terme aquell any, tot i que la imatge va ser reproduïda en un volum del llibre “Historia de 
Espanya”, concretament va ser el volum 12 editat al 1991.  
La font tracta un cartell publicitari sobre les eleccions de 1977, concretament a la imatge s'anuncia 
el candidat Suárez, cap de la “Unión de Centro Democrático”. Suárez va ser el nou president del 
govern un cop va guanyar les eleccions.  
 
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.  
Joan Carles I va ser el rei un cop Franco va morir. Arias Navarro era el president del govern i el rei, 
Joan Carles I, desitjava reformes democràtiques però Arias Navarro volia el manteniment de les 
institucions franquistes. Per aquest fet es va destituir Arias i va nomenar president a Adolfo Suárez. 
Un cop Suárez va pujar al poder, el nou govern va fer una declaració en la qual es reconeixia que la 
sobirania residia en el poble i es va prometre la celebració d'eleccions generals per a la primavera de 
1977. A les eleccions de 1977 va guanyar el partit d'Adolfo Suárez, la Unió de Centre Democràtic 
(UCD).  
  
c) Comenteu els missatges «La vía segura a la democracia», «Unión de Centro Democrático» i 
«Democracia Cristiana, Liberales, Independientes, Partido Popular, Social-Democracia» . 
“La vía segura a la democracia”: el partit de ·”Unión de Centro Democrático” assegurava la 
democratització d'Espanya.  
 
Pregunta 2: 
a) Expliqueu els trets fonamentals del període que va des de la mort de Franco fins a les 
primeres eleccions democràtiques.  
Desprès de la mort de Franco, Joan Carles I va ser proclamat rei d'Espanya. Aquest comptava amb 
el suport de les democràcies occidentals, que pensaven que democratitzaria Espanya i 
desmantellaria les institucions franquistes. El rei va proclamar com a president del govern Carlos 
Arias Navarro, que no estava disposat a posar un règim democràtic a Espanya. Un dels seus 
ministres era Adolfo Suárez. El rei volia reformes que Arias Navarro no volia, per això el va 
destituir i va proclamar a Adolfo Suárez el nou president del govern. Es van fer eleccions al 1977 
que va fer sortir elegit al partit “Unió de Centre Democràtic” (UCD) que va fer un referèndum al 
text de la Constitució. També va donar la sobirania al poble, i va dir que l'Estat tenia la forma 
política d'una monarquia parlamentària; es va reconèixer el dret a l'autonomia de les nacionalitats i 
regions que l'integren, també es va reconèixer el pluralisme polític i l'associacionisme sindical i 
empresarial. Una altra reforma va ser la divisió de poders, que Franco els havia unit en un.  
 
b) Expliqueu els trets fonamentals del període que va des de les primeres eleccions 
democràtiques fins a l’intent de cop d’estat del 23 de febrer de 1981.  
Es van fer eleccions al 1977 que va fer sortir elegit al partit “Unió de Centre Democràtic” (UCD) 
que va fer un referèndum al text de la Constitució. També va donar la sobirania al poble, i va dir 
que l'Estat tenia la forma política d'una monarquia parlamentària; es va reconèixer el dret a 
l'autonomia de les nacionalitats i regions que l'integren, també es va reconèixer el pluralisme polític 
i l'associacionisme sindical i empresarial. Una altra reforma va ser la divisió de poders, que Franco 
els havia unit en un.  
Els Pactes de la Moncloa(1977) establien mesures per lluitar contra la inflació i l'alarmant situació 
econòmica del país, com la moderació dels increments salarials, o la instauració d'una política 
pressupostària que reduís el dèficit públic. ETA va tornar a fer una escalada terrorista i això, unit a 
la situació econòmica, va provocar que Suárez dimitís com a president del govern. El cop d'estat el 
van dur a terme aprofitant-se un grup de militar de la situació que es vivia en aquells moments.  



 

  

OPCIÓ A  

Exercici 1   

Llegiu el text següent i responeu les preguntes.

Resumiu les idees principals del text i situeu-lo en el seu context històric.  
[1 punt]

Pregunta  1  

Exposeu l’evolució política d’Espanya des del 1939 fins al 1959. [2,5 punts]Pregunta  3  

Què era el Movimiento Nacional? Què eren les Leyes Fundamentales?  
Què es va establir en la Ley de Sucesión que s’esmenta en el text? [1,5 punts]

Pregunta  2  

Yo, Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España, consciente de mi 
responsabilidad ante Dios y ante la Historia, en presencia de las Cortes del Reino, 
promulgo como Principios del Movimiento Nacional, entendido como comunión  
de los españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada, los siguientes:
I. España es una unidad de destino en lo universal. El servicio a la unidad, grandeza  
y libertad de la Patria es deber sagrado y tarea colectiva de todos los españoles.
II. La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley 
de Dios según doctrina de la Santa Iglesia, Católica, Apostólica y Romana, única 
verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación.
[…]
IV. La unidad entre los hombres y las tierras de España es intangible. La integridad 
de la Patria y su independencia son exigencias de la comunidad nacional. Los Ejércitos 
de España, garantía de su seguridad y expresión de las virtudes heroicas de nuestro 
pueblo, deberán poseer la fortaleza necesaria para el mejor servicio.
V. La comunidad nacional se funda en el hombre, como portador de valores eternos, 
y en la familia, como base de la vida social; pero los intereses individuales y colectivos 
han de estar subordinados siempre al bien común de la Nación, constituida por  
las generaciones pasadas, presentes y futuras. La Ley ampara por igual el derecho  
de todos los españoles.
VI. El pueblo español, unido en un orden de Derecho informado por los postulados 
de autoridad, libertad y servicio, constituye el Estado Nacional. Su forma política es, 
dentro de los principios inmutables del Movimiento Nacional y de cuanto determinan 
la Ley de Sucesión y demás Leyes Fundamentales, la Monarquía tradicional, católica, 
social y representativa.

Enunciat de la prova
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Principios del Movimiento Nacional (17 de maig de 1958).



 

 

OPCIÓ B  

Exercici 1   

Llegiu el text següent i contesteu les preguntes.

Identifiqueu les idees més importants del document i situeu-lo en el seu 
context històric. [1 punt]

Pregunta  1  

Expliqueu breument quin va ser el marc polític del franquisme entre el 1960 
i el 1973, esmentant, també, quines eren les diferents famílies o grups polítics 
del franquisme i la seva ideologia.  [2,5 punts]

Pregunta  3  

Exposeu la trajectòria política d’Arias Navarro i quin càrrec tenia en aquell 
moment. Expliqueu els fets més destacats de la política franquista en els seus 
últims anys (1973-1975). [1,5 punts]

Pregunta  2  

Culminada con la Ley Orgánica del Estado la conformación constitucional del 
Régimen, despejada con la proclamación de don Juan Carlos la expectativa sucesoria, 
es tarea primordial del Gobierno acometer todas las medidas de desarrollo político 
tendentes a desenvolver en plenitud la virtualista de aquella norma [...].
Al servicio de aquellos fines, y siempre inspirados por los criterios citados, 
anunciamos:
Primero. La retirada del proyecto de Ley de Régimen Local y la remisión de un texto 
nuevo, que tendrá entrada en estas Cortes antes de 31 de mayo próximo [...].
Segundo. El desarrollo de la disposición transitoria quinta del Reglamento de las 
Cortes, que impone al Gobierno la remisión a la Cámara de un proyecto de ley que 
contemple y regule el régimen de incompatibilidades para el desempeño de la función 
parlamentaria. [...]
Tercero. La inmediata aceleración del desarrollo de la Ley Sindical, que impone el 
estudio de los decretos de reconocimientos de los Sindicatos oficiales y la posterior 
elaboración autónoma por estos respectivos estatutos. [...]
Y, finalmente, el estudio y redacción de un estatuto de derecho de Asociación para 
promover la ordenada concurrencia de criterios, conforme a los principios y normas  
de nuestras Leyes Fundamentales.

Enunciat de la prova

Discurs de Carlos Arias Navarro el 1974.
Diario de Sesiones de las Cortes Españolas, 12 de febrer de 1974.
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Observeu el quadre estadístic següent i contesteu les preguntes.

OPCIÓ A  

Exercici 2   

SETEMBRE 2005 10 A

Analitzeu la informació del quadre i situeu-la en el context històric 
corresponent. [1 punt]

Pregunta  1  

Exposeu les conseqüències demogràfiques i socials del desenvolupament 
econòmic dels anys seixanta a Catalunya i Espanya. [1’50 punts]

Pregunta  2  

Expliqueu l’evolució econòmica a Catalunya i Espanya des del 1959 fins  
al 1975. [2,5 punts]

Pregunta  3  

DISTRIBUCIÓ SECTORIAL DE L’ECONOMIA (1960-1973)

     OCUPACIÓ 1960 1973

     Sectors Catalunya Espanya Catalunya Espanya

Agricultura  
i pesca 17,1 40,5 9,6 24,9

Indústria 39,8 23,5 41,4 26,6

Construcció 7,2 6,7 9,9 9,5

Serveis 35,9 29,2 39,0 39,0

     PIB 1960 1973

     Sectors Catalunya Espanya Catalunya Espanya

Agricultura  
i pesca 10,0 22,6 5,6 11,6

Preguntes 44,7 31,5 42,0 31,9

Indústria 3,9 5,3 6,4 7,1

Serveis 41,4 40,6 46,0 49,4

FONT: Banco de Bilbao, Renta nacional de España y su distribución provincial.



Sèrie&4.&

OPCIÓ&A&

Exercici&2:&

Pregunta&1:&&a)&És&una&font&secundària,&ja&que&és&una&font&que&ha&estat&elaborada&a&partir&de&

una&font&primària,&en&aquest&cas&el&diari&“The%Manchester%Guardian”&(27&de&juliol&de&1939).&La&
font&està&formada&per&unes&graelles&on&ens&mostren&els&consells&de&guerra&i&execucions&

efectuats&a&Barcelona&entre&el&període&dels&dies&1&i&6&de&maig&del&1939.&&

b)&El&context&històric&que&presenten&les&dades&d’aquesta&font&ens&mostra&que&van&ser&recollides&

durant&la&primera&etapa&del&règim&franquista&i&que&ens&mostra&com&era&de&repressiu&aquest&

règim.&

c)&En&el&primer&dia&(1&de&maig)&s’&ens&mostra&que&la&major&part&dels&acusats&van&acabar&amb&una&

condemna&a&mort&(62&acusats&–&40&condemnats),&15&a&30&anys&i&5&a&15&anys&de&presidi&i&2&

absolts&(normalment&no&hi&havia&cap&absolt).&A&partir&d’aquí&ens&mostra&una&variació&del&

nombre&d’acusats&cada&dia,&però&el&que&no&canvia&es&que&la&major&part&dels&acusats&acaben&

amb&una&condemna&a&mort&i&tan&sols&al&primer&dia&va&haverVhi&absolucions.&En&el&quadre&de&

execucions&podem&veure&que&en&els&dos&primers&dies&van&haverVhi&moltes&execucions,&però&a&

mesura&que&avancen&els&dies&les&execucions&disminueixen&a&47&o&inferior.&

Pregunta&2:&a)&Va&ser&principalment&un&Esta&repressiu.&A&partir&de&la&fi&de&la&guerra&la&primera&

acció&va&ser&prohibir&i,&fins&i&tot,&perseguits&tots&els&partits&polítics&i&sindicats.&Totes&aquelles&

persones&que&havien&lluitat&contra&l’exèrcit&franquista&o&tenien&una&ideologia&oposada&a&la&del&

nou&règim&eren&detinguts,&en&el&millor&dels&casos,&també&condemnats&a&mort&o&en&el&pitjor&dels&

casos&executats.&Els&més&perseguits&foren&republicans,&comunistes,&socialistes,&anarquistes,&

(separatistes)&segons&el&franquisme.&

b)&La&Jefatura&de&Estado,&Consjo&de&Ministros,&Secretaría&General&de&Movimiento,Corts,&

Consejo&Nacional&de&Movimiento,&Consejo&de&Reino,&Consejo&de&Regencia,&Junta&de&Defensa&

Nacional,&Tribunal&de&Orden&Público,&Sindicato&Vertical,&Frente&de&Juventudes,&Sección&

Femenina.&&

A&partir&de&1938&es&van&fixar&les&bases&normatives&de&la&política&econòmica,&que&té&

2&característiques:&l'&intervencionisme&econòmic&de&l'estat&i&la&pràctica&d'una&

política&d'autarquia.&Aquest&sistema&es&manifestarà&en&el&bloqueig&de&capital&estranger,&la&

creació&del&Servei&Nacional&de&Proveïments&i&Transports&i&les&limitacions&en&la&

llibertat&d'indústria.&

Sèrie&1.&

OPCIÓ&B&

Exercici&1:&

Pregunta&1:&En&aquesta&declaració&formulada&per&la&Junta&Democrática&de&España,&un&

organisme&antifranquista&constituït&per&(PCE,&PSP,&CCOO,&PC,&PTE),&mostra&7&punts,&però&en&



realitat&n’hi&ha&12,&on&reconeixen&les&anteriors&llibertats&que&Franco&va&prohibir,&com&per&

exemple&la&prohibició&de&partits&polítics&i&sindicats,&reconèixer&les&llibertats&dels&homes&i&dones,&

etc.&La&seva&situació&històrica&és&durant&la&fi&del&franquisme,&més&concretament&el&29&de&juliol&

de&1974.&&&&

Pregunta&2:&La&Junta&Democràtica&d'Espanya&va&ser&un&organisme&de&l'oposició&

al&franquisme&nascut&el&29&de&juliol&de&1974&a&París&i&impulsada&pel&Partit&Comunista&

d'Espanya&(PCE),&liderat&per&Santiago&Carrillo.&I&estaven&integrats:&el&Partit&Comunista&

d'Espanya&(PCE),&el&Partit&del&Treball&d'Espanya&(PTE),el&Partit&Carlista,&

Comissions&Obreres&(CCOO),&el&Partit&Socialista&Popular&(PSP)&d'Enrique&Tierno&Galván,&

l'Aliança&Socialista&d'Andalusia,&Justícia&Democràtica&i&personatges&significatius,&com&

Rafael&Calvo&Serer,&José&Luis&deVilallonga,&Antonio&GarcíaVTrevijano&Forte&i&l'intel&j&

lectualprogressista&José&VidalVBeneyto.&La&seva&evolució&ideològica&fou:&democràcia&V>&

antifranquisme&V>&progressisme&V>&sobiranisme&V>&laïcisme&V>&europeisme.&&&&

Pregunta&3:&Tan&sols&el&PCE,&a&Catalunya&el&PSUC&i&el&PSOE&continuaven&tenint,&amb&dificultat,&

presència&activa&en&els&ambients&laborals&i&estudiantils.&S’afegí&el&Frente&de&Liberación&Popular&

“Felipe”,&que&influí&en&els&ambient&universitaris&i&inteljlectuals.&La&repressió&no&fou&tan&dura&

com&anys&enrere,&però&amb&l’execució&de&Julián&Grimau&(1963),&va&suscità&fortes&protestes&a&tot&

Europa.&El&franquisme&formà&l’any&1963&el&TOP.&L’&increment&de&la&conflictivitat&obrera&i&

estudiantil&va&fer&que&el&règim&declarés&l’estat&d’excepció.&Un&fet&molt&important&fou&el&

contuberni&de&Munich,&on&participaren&118&polítics&espanyols&de&l’oposició&franquista&V&excepte&

anarquistes&i&comunistes&V,&que&declaraven&la&democràcia&per&a&Espanya&per&integrarVse&a&la&

Comunitat&Econòmica&Europea.&El&règim&va&castigar&els&participants&a&la&reunió&amb&penes&de&

desterrament.&Amb&la&decrepitud&física&de&Franco&els&partits&clandestins,&com&el&PCE&van&

exercir&més&influència&al&carrer.&Juntament&amb&CCOO&van&constituir&el&eurocomunisme.&

Carrillo&va&impulsar&la&Junta&Democrática&amb&la&participació&d’altres&partits&i&sindicats.&El&1975&

el&PSOE&amb&altres&formacions&polítiques&formaren&l&Plataforma&de&Convegencia&Democrática.&

En&el&País&Basc&el&PNB&estava&ben&organitzat,&a&Catalunya&hi&havia&una&pluralitat&de&forces&

polítiques.&Comissions&Obreres&es&va&mantenir&molt&activa,&en&el&camp&sindical.&La&UGT&tenia&

influència&entre&els&treballadors.&La&Unión&Sindical&Obrera,&mantenia&una&presència&menor,&

mentre&que&la&CNT&conservava&una&certa&implantació&en&alguns&sectors&industrials.&Al&País&Basc,&

el&STV&gaudia&d’una&gran&influència.&&

Una&de&les&mobilitzacions&obreres&més&importants&són&les&vagues&dels&miners&asturians,&amb&

gran&suport&popular.&Durant&la&lluita&sindical&es&va&formar&CCOO,&un&nou&sindicalisme&que&

comptava&amb&la&coljlaboració&d’alguns&sacerdots&de&barriades&obreres.&En&el&àmbit&estudiantil&

les&organitzacions&falangistes&–&el&SEU&–&van&perdre&la&seva&influència&i&el&moviment&obrer&es&va&

deixar&sentir&amb&força.&El&règim&reaccionà&amb&expedients&disciplinaris&a&alumnes&i&professors,&

i&amb&l’ocupació&de&les&facultats&i&el&tancament&d’universitats.&En&barris&obrers&es&va&formar&un&

moviment&veïnal&en&defensa&d’equipaments&diversos&–&escoles,&zones&veres,&etc.&&

OPCIÓ&A&

Exercici&1:&



Pregunta&1:&Establia,&com&el&nom&indica,&els&principis&en&els&quals&estava&basat&el&

règim,&els&ideals&de&Pàtria,&família&i&religió,&juntament&amb&el&màxim&respecte&de&les&Lleis&

Fonamentals&i&a&la&Monarquia&de&tipus&conservadora&que&en&teoria&havia&a&l'Espanya&

del&moment&.&Va&ser&promulgada&directament&per&Franco&i&aprovada&per&les&Corts&

mitjançant&aclamació.&Es&troba&en&el&17&de&maig&de&1958.&

Pregunta&2:&Durant&el&franquisme&el&mecanisme&totalitari&d'inspiració&feixista&que&pretenia&ser&

l'únic&via&de&participació&en&la&vida&pública&espanyola.&Responia&a&un&concepte&de&

societat&corporativa&en&què&únicament&havien&expressar&les&anomenades&entitats&naturals:&

Família,&municipi&i&sindicat.&van&ser&el&conjunt&de&set&lleis&que&organitzaven&els&poders&de&l'Estat&

durant&la&dictadura&franquista.&És&una&de&les&vuit&Lleis&Fonamentals&del&franquisme,&que&es&

referia&ala&qüestió&de&la&successió&de&Francisco&Franco.&Establia&que&el&

successor&seria&proposat&per&ell&mateix,&però&que&hauria&de&ser&aprovat&per&les&

Corts&espanyoles.&

Pregunta&3:&El&7&d'abril,&just&acabada&la&guerra,&Franco&va&fer&pública&la&seva&adhesió&al&Pacte&

Antikomintern,&l'acord&anticomunista&que&associava&a&l'Alemanya&nazi,&la&Itàlia&feixista&i&Japó.&

L'octubre&de&1940,&després&de&la&invasió&nazi&de&França,&va&tenir&lloc&l'entrevista&entre&Franco&i&

Hitler&que&va&estar&a&punt&de&ficar&al&nostre&país&en&el&conflicte&mundial.&Finalment&no&va&ser&

així.&Hitler&no&va&acceptar&les&ambicioses&pretensions&de&Franco&en&el&Marroc&francès&i&la&

incorporació&a&la&guerra&d'un&país&exhaust&no&era&de&gran&interès&per&l'Eix.&No&obstant&això,&per&

mostrar&el&seu&suport&a&les&potències&feixistes,&Espanya&enviament&a&la&División&Azul&a&lluitar&al&

costat&de&les&tropes&nazis&al&front&rus.&Les&derrotes&de&l'Eix&van&fer&que,&a&partir&de&1942,&Franco&

comencés&un&cautelós&gir&en&la&seva&política&internacional&buscant&la&conciliació&amb&els&països&

aliats.&La&destitució&del&seu&cunyat&Serrano&Súñer,&excessivament&germanòfil&per&als&nous&

temps&mostra&aquest&canvi&d'actitud.&El&1946&l'Assemblea&General&de&les&Nacions&Unides&va&

votar&contra&l'&ingrés&d'Espanya.&La&dictadura&de&Franco&era&considerada&aliada&de&les&potències&

feixistes&recentment&derrotades.&A&aquesta&condemna&internacional&seguir&anys&d'aïllament&

econòmic&i&polític,&encara&que&EUA&tractava&de&no&trencar&completament&amb&un&règim&que&

podia&ser&el&seu&aliat&en&la&recentment&iniciada&guerra&freda.&Malgrat&això,&Espanya&no&va&rebre&

cap&ajuda&del&Pla&Marshall,&ni&va&ser&admesa&a&l'&OTAN.&Mentre&la&dictadura&va&tractar&de&rentar&

la&seva&imatge&internacional,&reduint&el&protagonisme&dels&falangistes&i&de&tots&els&símbols&

(salutació&feixista&...)&que&recordessin&a&les&potències&de&l'Eix.&Paraljlelament,&els&catòlics&

obtenien&major&presència&a&la&dictadura.&El&suport&de&la&Santa&Seu&era&essencial&per&sortir&de&

l'aïllament&internacional.&&El&1950,&l'&ONU,&a&instàncies&dels&EUA,&va&recomanar&la&fi&de&

l'aïllament&diplomàtic&d'Espanya.&El&1953&es&van&signar&els&Acords&bilaterals&amb&els&Estats&

Units,&que&van&permetre&la&instaljlació&de&bases&militars&nordVamericanes&a&Espanya&a&Torrejón&

de&Ardoz,&Saragossa,&Morón&i&Rota.&A&canvi&Espanya&va&rebre&un&ajut&econòmic&nordVamericana&

no&comparable&a&la&que&van&rebre&altres&països&europeus&amb&el&Pla&Marshall.&També&el&1953&

es&va&signar&el&Concordat&entre&Espanya&i&la&Santa&Seu.&El&1956,&van&tenir&lloc&diversos&incidents&

a&la&Universitat&de&Madrid&entre&estudiants&antifranquistes&i&membres&del&SEU&i&el&boicot&als&

tramvies&a&Barcelona,&el&1951,&mostrava&les&primeres&protestes&obreres.&No&obstant&això,&

aquesta&reactivació&de&l'oposició&va&tenir&una&incidència&molt&feble.&El&més&important&

políticament&del&període&va&ser&l'accés&al&govern&de&diversos&ministres&de&l'&Opus&Dei&al&govern&

el&1957.&Aquesta&incorporació&va&ser&l'avantsala&de&la&reforma&econòmica&de&1959&que&portaria&

la&liberalització&de&l'economia&i&el&desenvolupament&dels&seixanta.&L'&immobilisme&polític&va&



quedar&consagrat&el&1958&amb&l'aprovació&de&la&Llei&de&Principis&del&Moviment&Nacional,&en&què&

simplement&es&resumien&els&vells&principis&ideològics&del&règim.&La&fi&de&l'aïllament&

internacional&va&quedar&clarament&exposat&amb&la&visita&del&president&nordVamericà&

Eisenhower&a&Espanya&el&1959.&L'abraçada&entre&el&general&que&havia&intervingut&de&manera&

clau&en&la&derrota&de&Hitler&i&el&dictador&que&havia&estat&aliat&del&Führer&mostrava&com&la&guerra&

freda&havia&canviat&la&política&internacional.&

OPCIÓ&B&

Exercici&1:&

Pregunta&1:&Ens&mostra&la&organització&que&tindrà&el&nou&govern,&assumint&les&responsabilitats&

del&país.&Es&un&text&que&es&situa&en&el&12&de&febrer&de&1974,&durant&la&presidència&d’Arias&

Navarro.&

Pregunta&2:&Poc&després,&l'assassinat&del&president&del&govern,&l'almirall&Carrero&Blanco,&va&
possibilitar&el&seu&nomenament&com&a&president&del&govern,&càrrec&al&qual&va&accedir&gràcies&a&
la&seva&proximitat&a&la&família&del&dictador,&el&que&li&va&permetre&garantirVse&una&situació&
favorable&respecte&a&la&resta&de&candidats&a&la&successió.&
El&1975,&es&va&oferir&als&Estats&Units&per&entrar&en&guerra&contra&Portugal&en&el&cas&que&es&
asentase&a&Lisboa&un&govern&d’&esquerres.&La&seva&tasca&es&va&estendre&durant&dos&governs,&fins&
al&1976,&quan&va&ser&substituït&per&Adolfo&Suárez.&En&el&primer,&l'últim&govern&de&Franco,&va&
donar&signes&d'obertura&del&règim,&pel&que&va&anomenar&el&«esperit&del&12&de&febrer»,&però&les&
pressions&de&l'anomenat&"búnquer",&nom&amb&què&es&designava&als&sectors&més&conservadors&
de&la&dictadura,&van&frustrar&ràpidament&aquesta&temptativa.&La&seva&acció&de&govern&va&estar&
esquitxada&per&vacil&j&lacions&que&li&van&impedir&afrontar&amb&decisió&les&dificultats&d'aquell&
temps.Entre&aquestes&cal&destacar&el&cas&Añoveros&i&l'execució&de&Salvador&Puig&Antich,&que&van&
tirar&per&terra&qualsevol&credibilitat&aperturista.&El&final&de&l'any&1975&va&ser&una&successió&
d'esdeveniments&(execucions&de&setembre,&Marxa&Verda,&malaltia&i&mort&de&Franco)&que&van&
posar&en&evidència&les&seves&grans&limitacions.&Mort&el&dictador,&el&rei&Joan&Carles&I&va&dipositar&
la&seva&confiança&en&el&primer&govern&que&va&formar&i&presidir&les&primeres&reformes.Arias&
Navarro&va&mancar&del&lideratge&necessari&i&es&va&veure&contínuament&superat&per&aquells&
ministres&de&major&empenta,&sobretot&Fraga&i&Areilza.&Les&seves&contínues&desafeccions&al&ritme&
i&intensitat&dels&canvis&i&la&seva&insistència&a&preservar&el&llegat&del&dictador&en&una&societat&que&
reclamava&públicament&la&normalització&democràtica,&van&propiciar&finalment&el&seu&
cessament.&L'1&de&juliol&de&1976,&després&d'una&tensa&reunió&amb&el&rei,&Arias&Navarro&va&
presentar&finalment&la&seva&dimissió.&El&2&de&juliol&de&1976&se&li&va&concedir&el&títol&de&Marquès&
d'Arias&Navarro&amb&Grandesa&d'Espanya.&

Pregunta&3:&Entre&1959&i&1973&es&produeix&l'&època&del&Desenvolupisme&en&què&l'economia&
i&societat&espanyoles&pateixen&una&transformació&radical&i&sense&precedents&en&tota&la&
seva&història.&Malgrat&això,&el&règim&polític&es&nega&a&evolucionar&cap&a&
la&democràcia&i&mostra&una&voluntat&de&permanència&i&continuïtat.&Entre&1973&i&1975,&la&
Crisi&del&Petroli&i&la&creixent&oposició&política&
condicionaran&aquesta&continuïtat,&mentre&el&propi&Franco&agonitza.&El&
Règim&Franquista&penes&sobreviurà&uns&mesos&a&la&mort&del&Dictador.&

Sèrie&3.&

OPCIÓ&A&



Exercici&2:&

Pregunta&1:&En&el&primer&quadre&ens&mostra&diferents&sectors&segons&la&seva&ocupació&a&
Catalunya&i&Espanya&en&l’any&1960&i&l’any&1973.&En&el&segon&quadre&ens&mostra&el&valor&del&PIB&
en&els&diferents&sector&a&Catalunya&i&Espanya&en&l¡any&1960&i&l’any&1973.&Correspon&a&l’etapa&on&
el&país,&degut&al&desenvolupament&de&l’economia&va&comportar&un&dèficit&en&la&balança&
comercial.&

Pregunta&2:&Degut&al&desenvolupament&econòmic&va&haverVhi&un&important&creixement&
demogràfic&,&va&passar&de&30&a&35&milions.&La&població&es&caracteritzà&pels&moviments&
migratoris,&(exteriors&i&interiors).&La&emigració&a&Amèrica&va&disminuir,&en&canvi&augmentà&als&
països&més&industrialitzats&d’&Europa.&La&gran&migració&cap&aquests&països&va&ser&interrompuda&
per&la&greu&recessió&provocada&per&la&crisis&del&petroli.&Així&que&fou&un&moviment&migratori&de&
caràcter&temporal,&ja&que&la&major&part&dels&emigrant&van&retornar&a&Espanya&a&partir&de&1973.&
Les&migracions&interiors,&que&van&tenir&un&caràcter&definitiu,&es&van&dirigir&als&nuclis&
industrialitzats&del&País&Basc,&Catalunya,&Madrid&i&a&les&zones&turístiques&(Alacant&i&les&Balears).&
Degut&això&en&les&ciutats&receptores&van&haver&d’improvisar&barris&de&nova&construcció.&
Aquestes&migracions&van&fer&que&la&distribució&de&la&població&activa&es&decantés&en&sectors&
econòmics.&De&manera&que&el&sector&secundari&i&terciari&van&ser&ocupats&gairebé&totalment&i&el&
sector&primari,&agrícola,&ocupava&un&nombre&de&la&població&activa&molt&baix.&

Pregunta&3:&Entre&1959&i&1973,&l'economia&espanyola&va&créixer&a&un&ritme&sense&precedents&en&

la&història&del&segle&XX.&Aquest&creixement&econòmic&va&ser&el&resultat&de&la&incorporació&d'&

Espanya&a&l'onada&de&prosperitat&que&estaven&vivint&els&altres&països&d'Europa&Occidental&

després&de&la&Segona&Guerra&Mundial.&El&desenvolupament&econòmic&es&va&convertir&en&una&

arma&propagandística&del&règim&franquista,&però&

també&en&l'&origen&d'&una&nova&conflictivitat&social.&El&canvi&econòmic&determinar&una&

transformació&de&la&societat&espanyola&i&va&impulsar&la&difusió&de&noves&actituds&i&pautes&de&

comportament.&No&obstant&això,&aquesta&evolució&econòmica&i&social&no&va&estar&acompanyada&

de&reformes&polítiques&profundes,&i&el&franquisme&es&va&mantenir&com&una&

dictadura,&enquistada&en&el&immobilisme&polític&i&incapaç&de&democratitzar.&Les&

noves&condicions&socials&i&la&manca&de&llibertats&democràtiques&van&estimular&el&

desenvolupament&de&moviments&d'oposició&al&règim&(protestes&obreres,&estudiantils&&i&veïnals).&

El&govern&format&per&Franco&el&1957&i&els&que&li&van&succeir&el&la&dècada&dels&60&van&suposar&un&

gir&profund&en&l'orientació&del&franquisme&i&van&marcar&la&transició&d'una&primera&etapa&

dominada&pels&principis&del&falangisme&a&una&segona&amb&el&predomini&dels&tecnòcrates:&

joves&economistes,&governants&que&són&tècnics,&nova&generació&de&polítics,&molts&d'ells&

vinculats&a&l'&Opus&Dei,&consideraven&el&creixement&econòmic&com&a&principal&garantia&de&

estabilitat&social,&el&seu&perfil&era&més&tècnic&que&ideològic,&d'aquí&el&seu&nom,&apostaven&per&

un&reformisme&tècnic,&sense&qüestionar&la&dictadura,&que&trobés&una&sortida&a&la&greu&situació&

econòmica&i&social&derivada&de&l'autarquia. Era&necessària&una&nova&orientació&de&l'economia.&

El&Pla&d'Estabilització&1959,&objectiu&posar&fi&al&fort&intervencionisme&estatal&i&suprimir&

els&obstacles&a&la&liberalització&comercial&i&financera&mitjançant&la&reducció&de&la&inflació&i&del&

dèficit&públic,&s'eliminen&organismes&estatals&interventors&i&de&la&regulació&de&preus,&s'eliminen&

els&obstacles&a&l'entrada&de&mercaderies&estrangeres&i&es&facilita&la&inversió&de&

capitals&exteriors&i&es&va&anunciar&la&convertibilitat&de&la&pesseta.&Gràcies&a&la&millora&de&la&

productivitat,&va&permetre&el&descens&de&preus&i&això&va&afavorir&les&exportacions,&importació&

de&tecnologia,inversions&de&capitals&estrangers,&es&produeixen&béns&d'equip,&van&créixer&la&



indústria&química,&l'energètica,&la&siderúrgica,&la&construcció&naval&i&el&sector&de&

l'automòbil,&també&la&indústria&del&vestit,&calçat,&mobles,&les&zones&amb&tradició&industrial&van&

continuar&el&seu&creixement&(Biscaia,&Catalunya,&Astúries)&i&també&es&va&produir&una&gran&

expansió&econòmica&de&noves&zones&com&Madrid&i&nous&enclavaments&industrials&a&

València,&Alacant&,&El&Ferrol,&Vigo,Cadis.&El&comerç&internacional&va&modificar&la&seva&

composició&però&la&balança&comercial&seguia&sent&negativa,&ja&que&el&valor&de&les&

importacions&superava&a&les&exportacions,&aquest&dèficit&comercial&es&va&veure&compensat&pels&

ingressos&procedents&de&l'exterior&(el&turisme,&les&inversions&estrangeres&i&les&remeses&enviades&

per&els&emigrants&espanyols&a&Europa)&que&generaven&un&saldo&positiu&en&la&balança&final&de&

pagaments. 
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OPCIÓ B  

Exercici 2   

a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0’50 punts]

b)  Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. 
[0’75 punts]

c)  Comenteu els missatges «La vía segura a la democracia», «Unión  
de Centro Democrático» i «Democracia Cristiana, Liberales, 
Independientes, Partido Popular, Social-Democracia». [0’75 punts]

Pregunta  1  

a)  Expliqueu els trets fonamentals del període que va des de la mort  
de Franco fins a les primeres eleccions democràtiques.  
[1’50 punts]

b)  Expliqueu els trets fonamentals del període que va des de les primeres 
eleccions democràtiques fins a l’intent de cop d’estat del 23 de febrer  
de 1981. [1’50 punts]

Pregunta  2  

JUNY 2008 2 B

FONT: Propaganda de les eleccions del 15 de juny del 1977.  
Reproduïda a Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ (dir.), Historia de Espanya,  

vol. 12, Barcelona, Planeta, 1991, p. 336.
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Model d'examen resolt de la coordinació de les PAU

OPCIÓ B  

Exercici 2   

a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0’50 punts]

b) Digueu quin és el context històric de la font. [0’75 punts]

c)  Expliqueu i comenteu què diu Franco sobre el seu accés al poder i sobre  
el perdó. [0’75 punts]

Pregunta  1  

a)  Expliqueu quin tipus d’Estat era el franquista i com s’organitzà des  
dels seus inicis fins a la fí de la Segona Guerra Mundial. Expliqueu  
quins sectors polítics, socials i econòmics donaven suport al règim  
de Franco. [1’50 punts]

b)  Expliqueu els aspectes més rellevants de la repressió franquista.  
[1’50 punts]

Pregunta  2  

Españoles:  

Hoy hace dos años que, por aclamación de cuantas fuerzas integran nuestro 
Movimiento, asumí la gran responsabilidad de conducir a España por caminos de 
gloria y de grandeza. Al consagrarme a su servicio (...) juré no descansar hasta hacer 
realidad el sueño de nuestras juventudes y el anhelo de tantos españoles de crear la 
España Una, Grande y Libre que desde entonces se ostenta como lema de nuestro 
Movimiento (...). 

Yo espero en este día, con la protección del Cielo y el esfuerzo de nuestras armas, 
que también para nosotros llegaré pronto la paz victoriosa. Cese, pues, la criminal y 
estéril resistencia de los rojos (...) Una vez más esta España nuestra hace su ofrenda 
de perdón, brindando a todos la espiga de sus campos fecundos y la justicia que dicta 
nuestra recta conciencia humana y española.  

Quién quiera someterse a nuestro credo, quien desee servir a España y no haya 
cometido crímenes, nada tiene que temer. 

Font: Discurso de Su Excelencia el Generalísimo en el II Aniversario 
de su exaltación al poder, Burgos, 1o de Octubre de 1938. 
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a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0’50 punts]

b)  Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. 
[0’75 punts]

c)  Comenteu breument el contingut de la font. [0’75 punts]

Pregunta  1  

a)  Expliqueu la transició cap a la democràcia des de la mort de Franco fins  
a les primeres eleccions democràtiques, el 15 de juny del 1977.  
[1’50 punts]

b)  Expliqueu el procés de recuperació de l’autonomia de Catalunya, fent 
esment del retorn del president Tarradellas, de la Generalitat provisional  
i de l’Estatut del 1979. [1’50 punts]

Pregunta  2  

FONT: Manifestació proamnistia (passeig de Sant Joan, Barcelona,  
6 de febrer del 1976). Autor: Manel Armengol.

OPCIÓ A  

Exercici 2   
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Exàm
ens resolts 2008-2005

Observeu les dades estadístiques següents i contesteu les preguntes.

OPCIÓ A  

Exercici 2   

JUNY 2006 8 A

Descriviu les dades i situeu-les en el context històric corresponent. [1 punt]Pregunta  1  

Relacioneu les conseqüències de la Guerra Civil espanyola amb la caiguda  
de la població activa del sector secundari en la postguerra. [1’50 punts]

Pregunta  2  

Exposeu les línies generals de l’evolució econòmica i social de Catalunya  
i d’Espanya durant la postguerra (1939-1959). [2,5 punts]

Pregunta  3  

 Distribució de la població activa catalana  
per sectors econòmics (en %)

1930 1940 1950

Agricultura i pesca 26,3 26,2 22,4

Indústria i construcció 51,3 43,6 47,8

Serveis 22,4 30,2 29,8

FONT: Història econòmica de la Catalunya contemporània,  
vol. 5, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1989.
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Proves'substitutives'a'l’exàmen''
'
2.#
#
Pregunta#1#

a) La&imatge&que&veiem&es&una&font&primària&de&l’any&1977.&Es&tracta&de&un&cartell&
publicitari&&on&es&fa&propaganda&de&les&eleccions&dutes&a&terme&el&15&de&juny&d’aquell&
mateix&any&sobre&la&coalició&Unió&de&Centre&Democràtic,&liderada&per&Adolfo&Suárez,&on&
hi&trobem&un&conjunt&de&quinze&partits&de&centre&amb&ideologies&diverses.&

&
b) El&moment&reflexat&en&la&font&primària&se&situa&a&l’any&1977&&després&de&la&mort&de&

Franco&al&1975.&El&seu&successor,&el&rei&Joan&Carles,&&va&destituir&a&Carlos&Arias&Navarro&
com&a&president&de&govern&al&1976&i&Adolfo&Suárez&fou&qui&ocupar&el&seu&lloc&amb&
l’encàrrec&d’accelerar&les&reformes&polítiques.&Aquest&va&pretendre&obtenir&una&
democratització&d’Espanya&ràpidament&i&va&anunciar&unes&eleccions&a&la&primavera&de&
1977.&Abans&però,&va&presentar&la&Llei&de&reforma&política&que&va&ser&aprovada&tant&per&
les&corts&com&pel&poble.&A&les&eleccions&del&15&de&juny&de&1977&van&poder&participar&
tots&els&partits&excepte&alguns&encara&no&legalitzats,&però&que&van&“participar”&amb&
unes&altres&sigles,&es&a&dir,&dient&als&seus&partidaris&que&votessin&un&partit&concret&de&
ideologia&similar.&&Les&eleccions&van&tenir&una&alta&participació&(casi&80%)&i&UCD&
esdevingué&primera&força&política&seguida&pel&PSOE.&&
Es&van&constituir&les&Corts&i&es&va&elegir&una&ponència&de&7&membres&per&redactar&
l’avantprojecte.&Això&va&permetre&elaborar&la&Constitució&de&1978&que&afavoria&a&
l’establiment&de&un&Estat&democràtic.&&
&

c) Els&missatges&pretenen&que&el&receptor&voti&a&la&coalició&Unión&Centro&Democràtica&
com&a&la&millor&manera&per&aconseguir&una&democràcia&després&dels&llargs&anys&de&
règim&franquista.&Com&a&coalició,&el&fet&de&estar&format&per&una&gran&varietat&de&partits&
de&ideologies&diferents,&pot&fer&pensar&al&ciutadà&que&serà&una&bona&opció&per&a&
aconseguir&la&democràcia&ja&que&més&fàcilment&hi&haurà&membres&del&partit&amb&una&
ideologia&més&similar&a&la&del&votant.&El&fet&de&que&el&seu&líder&sigui&el&president&del&
govern&dóna&major&seguretat&de&que&podrà&aconseguir&l’Estat&democràtic,&mentre&que&
els&altres&partits&no&poden&donar&tanta&seguretat.&

&
Pregunta#2#
#

a) Un&cop&la&mort&de&Franco&,&el&seu&successor&fou&el&rei&Joan&Carles&i&degut&a&la&mort&de&
Carrero&Blanco,&Carlos&Arias&Navarro&fou&el&nou&president&del&govern.&El&govern&
franquista&de&Arias&no&estava&disposat&a&permetre&un&règim&democràtic&i&tot&i&que&van&
aprovar&lleis&de&reunió,&manifestació&i&associació&no&foren&reformes&suficients&i&la&
conflictivitat&laboral&incrementà&molt.&L’oposició&política&es&manifestava&al&mateix&
temps&amb&la&unió&de&la&Junta&i&la&Plataforma&en&la&Coordinación&Democrática,&
coneguda&també&com&a&Platajunta.&El&rei&qui&volia&unes&reformes&democràtiques&va&
destituí&Carlos&Arias&de&president&de&govern&i&Adolfo&Suárez&,&qui&fins&aleshores&era&un&
ministre&,&el&nou&president&del&govern.&Aquest&va&iniciar&una&reforma&política&i&anuncià&
unes&eleccions&que&se&celebraren&el&juny&de&1977.&Va&ser&elaborat&el&projecte&de&Llei&de&
reforma&política&el&qual&fou&aprovat&per&les&corts,&i&més&tard&se&celebrà&un&referèndum&
en&el&qual&també&fou&aprovat&per&una&amplia&majoria.&#
El&govern&va&legalitzar&alguns&partits&polítics&que&van&poder&participar&a&les&eleccions,&i&
els&qui&no&van&ser&legalitzats&van&participarahi&amb&unes&altres&sigles&.&
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Les&eleccions&van&tenir&una&alta&participació&(prop&de&80%)i&el&resultat&fou&favorable&a&
la&coalició&UCD&que&esdevingué&la&primera&força&política&amb&165&diputats&,&seguida&del&
PSOE&amb&118&diputats.&Els&comunistes&obtingueren&20&diputats&i&els&franquistes&16.&
&
&

b) Després&de&les&eleccions&es&formà&el&primer&govern&democràtic&amb&la&presidència&de&
Adolfo&Suárez.&Les&Corts&tingueren&la&funció&de&redactar&i&aprovar&una&nova&constitució&
i&s’escollí&una&ponència&de&7&membres&per&redactar&l’avantprojecte.&Per&primera&
vegada&a&Espanya,&polítics&de&diferents&ideologies&debatien&per&a&trobar&un&text&
acceptable&per&tots&i&que&eviti&enfrontaments.&L’avantprojecte&fou&aprovat&el&31&de&
octubre&de&1978&pel&Congrés&i&el&Senat&i&el&desembre&de&1978&fou&presentat&a&
referèndum,&amb&una&participació&del&70%&obtingué&un&90%&de&vots&favorables.#
La&Constitució&del&78&declarava&que&la&sobirania&resideix&al&poble&i&que&l’Estat&és&una&
monarquia&parlamentària&en&la&que&es&reconeix&el&dret&d’autonomia&a&les&regions&que&
l’integren&,&tanmateix&com&un&pluralisme&polític.&Els&poders&queden&dividits&en&
executiu,&del&que&s’encarregarà&el&govern;&legislatiu,&encarregat&a&ser&aplicat&per&les&
Corts&Generals;&i&el&judicial,&integrat&pel&Tribunal&Suprem.&
Al&1977&la&situació&econòmica&no&era&gaire&bona&i&es&van&signar&els&Pactes&de&la&
Moncloa,&per&lluitar&contra&la&inflació&i&millorar&l’economia.&&
Després&d’aprovar&la&Constitució,&les&Corts&foren&dissoltes&i&es&convocaren&noves&
eleccions&que&es&celebraren&al&març&del&1979&on&novament&la&UCD&obtingué&una&
victòria&seguida&pel&PSOE.&Poc&després&se&celebraren&eleccions&municipals&.&
El&terrorisme&va&augmentar,&va&formarase&un&nou&grup&terrorista&,&els&GRAPO,&que&
protagonitzà&diversos&atemptats&mortals.&
La&Generalitat&de&Catalunya&fou&restablerta&a&finals&de&setembre&de&1977&amb&
Tarradellas&com&a&president.&Els&estatus&autonòmics&de&Catalunya&i&País&Basc&foren&
aprovats&en&1979&i&el&de&Galícia&al&1981.&
Els&sectors&que&havien&estat&partidaris&al&règim&franquista&no&els&agradava&les&reformes&
que&s’estaven&duent&a&terme&i&es&va&realitzar&un&cop&d’Estat&al&1981&que&va&influir&en&la&
política&autonòmica&del&govern.&Es&va&pactar&una&nova&llei,&la&llei&LOAPA&que&reduïa&el&
sostre&competencial&de&les&autonomies.&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
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3.##
&
Pregunta#1#
a) La&fotografia&de&Manel&Armengol&és&una&font&primària&on&hi&podem&veure&una&

repressió&franquista&durant&la&manifestació&pro&amnistia&en&el&passeig&de&Sant&Joan&
a&Barcelona&el&6&de&febrer&de&1976.&

&
b) La&imatge&se&situa&en&l’any&1976&després&de&la&mort&de&Franco&i&ja&iniciat&el&

desmantellament&de&franquisme.&Els&grups&d’oposició&franquista&participaven&en&
una&manifestació&per&aconseguir&l’amnistia&política&i&intentar&un&règim&democràtic,&
però&com&aleshores&el&governant&era&Carlos&Arias&Navarro&,&el&qual&no&estava&gens&
disposat&a&cedir&una&democràcia,&els&manifestants&van&trobarase&amb&la&repressió&
policial&del&govern.&Aquest&govern&però&,&va&ser&destituït&al&juny&d’aquell&mateix&
any,&ja&que&el&rei,&Joan&Carles&I,&successor&de&Franco,&volia&aconseguir&una&
monarquia&parlamentària.&&

&
c) En&la&fotografia&podem&veure&un&enfrontament&entre&policies&i&vaguistes&que&s’han&

manifestat&públicament&en&contra&del&règim.&Es&veu&clarament&com&policies&armats&
i&protegits&esbatussen&a&un&nombre&de&manifestants&que&possiblement&ho&feien&de&
una&manera&pacífica.&

#

Pregunta#2#
a) Després&de&la&mort&de&Franco&el&seu&successor&fou&Joan&Carles&I,&que&fou&proclamat&

rei&de&Espanya.&El&rei&inicialment&acceptà&el&govern&de&Arias&Navarro,&però&al&juny&
de&1976&el&va&destituir&i&Adolfo&Suarez&va&ser&el&nou&president&de&govern.&El&rei&
volia&aconseguir&unes&reformes&democràtiques&,&mentres&que&Arias&era&partidari&a&
mantenir&el&règim&franquista.&Un&cop&Suarez&al&govern,&va&iniciarase&les&reformes&
cap&a&un&règim&democràtic&i&va&redactar&la&Llei&de&reforma&política&la&qual&va&ser&
aprovada&per&les&corts&franquistes&el&novembre&del&1976.&&Seguidament&es&va&
celebrar&un&referèndum&que&acceptà&també&per&àmplia&majoria&la&llei.&Aquesta&llei&
doncs&va&permetre&una&ruptura&amb&l’Estat&autoritari&establert.&&
Un&cop&aprovada&la&llei,&les&Corts&es&disolgueren,&el&Tribunal&d’Ordre&Públic&fou&
suprimit,&s’amplià&l’amnistia&&i&es&va&permetre&la&lliure&sindicació&d’obrers&i&
empresaris.&
Se&celebraren&unes&noves&eleccions&el&15&de&juny&de&1977&on&la&majoria&de&partits&
polítics&ja&estaven&legalitzats,&i&els&que&no&ho&estaven&i&participaren&amb&unes&altres&
sigles.&Les&eleccions&foren&guanyades&per&la&coalició&de&centres&Unió&Centre&
Democràtica,&la&qual&agrupava&un&conjunt&de&quinze&partits&de&ideologies&diverses,&
tot&seguida&per&el&PSOE&com&a&segona&força&política.&
&

b) Les&eleccions&de&juny&de&1977&van&donar&la&victòria&a&la&coalició&Socialistes&de&
Catalunya&(PSC&–&PSOE)&que&va&aconseguir&15&diputats,&el&PDC&11,&la&UCD&9&i&el&
PSUC&8,&així&doncs,&la&majoria&de&vots&recaigueren&sobre&partits&que&reivindicaven&
el&restabliment&de&l’Estatut&d’Autonomia&de&1932.&&
Els&diputats&i&senadors&catalans&van&constituir&l’Assamblea&de&Parlamentaris&des&de&
on&es&va&pretenir&fer&retornar&l’Estatut,&la&Generalitat&i&a&Tarradellas&com&a&
president.&
El&29&de&setembre&un&reial&decret&va&establir&una&Generalitat&provisional&amb&Josep&
Tarradellas&com&a&president.&Aquest&formà&un&govern&d’unitat&que&tingué&una&
actuació&limitada&dirigida&cap&a&&la&infraestructura&de&la&mateixa&Generalitat&i&el&
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traspàs&de&funcions&de&les&diputacions&a&la&Generalitat.&Entre&altres&coses,&
s’aconseguí&la&incorporació&del&català&com&a&llengua&educativa.&
En&aprovar&la&Constitució&de&1978&es&va&permetre&redactar&l’Estatut&d’Autonomia.&
Aquest&projecte&fou&aprovat&per&l’Assamblea&de&Parlamentaris&el&desembre&de&
1978&,&l’agost&de&1979&per&la&Comisió&Constitucional&del&Congrés&i&el&25&d’octubre&el&
poble&l’aprovà&en&referèndum&amb&un&90%&dins&del&60%&de&participació.&

&
&
4.&&
&
Pregunta#1#
&
La&taula&és&una&font&secundària&extreta&del&volum&5&de&la&Enciclopèdia&Catalana,&1989.&Les&
dades&mostrades&ens&indiquen&la&distribució&de&la&població&activa&a&Catalunya&durant&el&període&
de&postguerra&civil,&durant&el&primer&franquisme.&Podem&observar&que&degut&a&que&Catalunya&
era&una&zona&industrialitzada,&el&percentatge&de&població&activa&treballant&al&sector&de&la&
indústria&i&la&construcció&és&el&més&elevat,&tanmateix&el&sector&d’agricultura&i&pesca&disminueix&
progressivament&mentre&que&el&dels&serveis&va&augmentant.&Destaca&sobretot&la&dada&que&el&
percentatge&de&població&que&ocupa&el&sector&industrial&disminueix&notablement&en&&1940&
respecte&a&1930&mentre&que&es&torna&a&recuperar&poc&a&poc&fins&a&1950.&
&
Pregunta#2#
&
La&Guerra&Civil&va&concloure&amb&una&victòria&per&part&del&sector&nacionalista&encapçalat&pel&
general&Franco&qui&posteriorment&assolí&tots&els&poders&de&l’Estat&espanyol,&és&a&dir,&tenia&un&
poder&absolut.&La&postguerra&va&ser&especialment&dura&a&Catalunya&degut&a&les&fortes&
repressions&que&es&van&patir&ja&que&a&Catalunya&era&una&de&les&zones&en&que&una&gran&part&de&la&
població&era&partidària&de&una&oposició&al&règim&franquista.&
La&situació&de&postguerra&va&afectar&especialment&al&sector&industrial&degut&a&les&nombroses&
destruccions&de&les&infraestructures&com&vies,&carreteres,&indústries,&etc.&Així&doncs,&el&notable&
descens&d’ocupació&en&el&sector&industrial&es&veu&causada&per&aquestes&destroces&que&deixaren&
a&treballadors&sense&feia&i&a&més&cal&tenir&en&compte&que&la&majoria&de&opositors&al&règim&
franquista,&bé&republicans,&anarquistes&o&comunistes&entre&d’altres,&eren&obrers,&així&que&
possiblement&va&haver&un&gran&nombre&d’aquests&que&foren&assassinats&o&estigueren&a&l’exili.&
&
Pregunta#3#
&
La&guerra&Civil&tingué&un&fort&impacte&econòmic&sobre&Espanya&que&quedà&greument&danyada.&
La&gran&quantitat&de&morts,&ferits,&infraestructures&danyades&,&etc,&provocaren&que&la&producció&
espanyola&baixés&i&que&conseqüentment,&la&recuperació&fos&més&dura.&
En&iniciar&la&segona&guerra&mundial&Espanya&es&declarà&no&belmligerant&perquè&Franco&no&tenia&
totes&clares&de&que&els&seus&aliats&ideològics,&Hitler&i&Mussolini,&tinguessin&una&clara&victòria&a&
les&seves&mans,&així&doncs&l’ajut&que&Espanya&va&aportar&a&la&IIGM&fou&mínim.&Ara&bé,&&la&victòria&
dels&aliats&a&la&IIGM&provocà&que&Espanya&fou&exclòs&de&la&ONU&i&que&aquesta&recomanés&retirar&
els&ambaixadors&,&la&qual&cosa&deixà&el&país&aïllat&políticament&i&EEUU&l’exclogué&també&del&Pla&
Marshall.&
La&guerra&freda&va&permetre&a&Espanya&iniciar&novament&relacions&amb&EEUU&i&poc&temps&
després&aconseguí&ser&reconeguda&internacionalment&i&acceptada&a&l’ONU.&En&el&Pacte&de&
Madrid&de&1953&EEUU&i&Espanya&acordaren&una&cooperació&econòmica&i&militar.&Aquest&fet&fou&
un&gran&pas&per&a&millorar&les&condicions&de&vida&dels&espanyols.&
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Les&condicions&de&vida&de&la&postguerra&foren&molt&dures.&Els&salaris&eren&baixos&i&el&poder&
adquisitiu&va&disminuir,&molts&van&perdre&la&feina&i&tingueren&de&buscarse&la&vida&per&
sobreviure.&El&dèficit&alimentari&va&fer&practicar&el&racionament&en&els&aliments&que&sovint&es&
veia&acompanyat&del&mercat&negre,&a&més&a&més&hi&havia&constants&restriccions&elèctriques.&La&
fam&i&les&malalties&van&acompanyar&la&població&durant&un&llarg&període&de&temps&en&el&qual&van&
estar&sotmesos&també&a&una&moral&nacionalcatòlica&en&la&qual&es&van&imposar&normes&de&la&
dictadura&franquista&i&la&religió&catòlica&a&tota&la&població.&
&
L’objectiu&del&govern&era&aconseguir&un&país&autosuficient,&per&la&qual&cosa&va&practicar&una&
política&econòmica&autàrquica.&En&aquesta&es&practicava&un&dirigisme&econòmic&on&els&preus,&
els&salaris,&les&importacions&i&les&inversions&eren&molt&controlats&i&limitats&Aquesta&política&
autàrquica&havia&estancat&el&país&i&no&va&ser&fins&l’ajut&nord&americà&que&s’aconseguí&seguir&
endavant&amb&una&nova&orientació&econòmica&que&culminà&amb&l’elaboració&de&Pla&
d’Estabilització&al&1959.&
&



3A- Exercici 2 
Pregunta 1:  
a) Descriviu i tipus de font i digueu de què tracta. 
És una font primària i tracta sobre la mobilització del 6 de febrer a Catalunya en reivindicació de la 
llibertat, de l'amnistia i de l'estatut d'autonomia per a Catalunya. En la imatge es pot veure la 
repressió policial en front als manifestants.  
 
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. 
Amb la mort de Franco, les associacions polítiques volien una autonomia per a Catalunya, el retorn 
de l'Estatut de Catalunya i una amnistia. Per això, entre els dies 1 i 8 de febrer de 1976, l'Assemblea 
de Catalunya va convocar una mobilització popular per reivindicar la llibertat, l'amnistia i un estatut 
d'autonomia per a a Catalunya. La crida va tenir molt èxit i el govern d'Arias Navarro va permetre la 
inscripció de noms catalans al registre civil, la formació d'una comissió per a l'estudi d'un règim 
especial per a Catalunya, la finalitat de la qual era concedir un sistema política similar a la 
Mancomunitat a Catalunya.  
 
c) Comenteu breument el contingut de la font.  
En la foto podem veure manifestants al terra que estan sent atacats amb les porres i els fusells dels 
policies. La repressió policial va ser molt forta en aquesta manifestació.  
 
Pregunta 2:  
a) Expliqueu la transició cap a la democràcia des de la mort de Franco fins a les primeres 
eleccions democràtiques, el 15 de juny del 1977. 
Desprès de la mort de Franco, Joan Carles I va ser proclamat rei d'Espanya. Aquest comptava amb 
el suport de les democràcies occidentals, que pensaven que democratitzaria Espanya i 
desmantellaria les institucions franquistes. El rei va proclamar com a president del govern Carlos 
Arias Navarro, que no estava disposat a posar un règim democràtic a Espanya. Un dels seus 
ministres era Adolfo Suárez. El rei volia reformes que Arias Navarro no volia, per això el va 
destituir i va proclamar a Adolfo Suárez el nou president del govern. Aquest, Suárez, va decidir fer 
unes eleccions generals al juny de 1977 per la ràpida democratització d'Espanya però a partir del 
respecte a la legalitat franquista.  
 
b) Expliqueu el procés de recuperació de l'autonomia de Catalunya, fent esment del retorn del 
president Tarradellas, de la Generalitat provisionals i de l'Estatut del 1979. 
 
8A- Exercici 2 
Pregunta 1: Descriviu les dades i situeu-les en el context històric corresponent.  
Les dades mostren sobre l'ocupació en percentatges de la població activa catalana en els diferents 
sectors econòmics i en 3 anys diferents: al 1930, al 1940 i al 1950.  
Al 1930 encara hi havia la Segona República implantada. Es pot veure que el sector que 
predominava era el de la indústria i la construcció a causa de la revolució en l'àmbit de la indústria i 
que la població dels camps es van traslladar a les grans ciutats per treballar al sector industrial.  
Al 1940 augmenta els serveis i baixa la indústria i l'agricultura, però aquesta última no molt. Aquest 
any es correspon a la postguerra de la Guerra Civil Espanyola.  
Al 1950 augmenta la indústria i baixen els serveis i l'agricultura.  
 
Pregunta 2: Relacioneu les conseqüències de la Guerra Civil espanyola amb la caiguda de la 
població activa del sector secundari en la postguerra. 
Hi havia un rígid control que exercia l'Estat, dificultats per a la importació de matèries primeres i 
maquinària i les constants interrupcions d'energia elèctrica van fer que l'activitat industrial 
experimentés un creixement lent.  A partir del 1950 va ser quan va començar a augmentar.  
 



Pregunta 3: Exposeu les línies generals de l'evolució econòmica i social de Catalunya i d'Espanya 
durant la postguerra (1939-1959).  
Es va imposar una autarquia, com havien fet la resta de règim feixistes dels quals s'havia influenciat 
Franco.  L'objectiu era que Espanya es convertís en un país autosuficient en matèria econòmica i 
que el volum d'importacions es reduís tant com fos possible. També s'exercia un control sobre el 
conjunt de l'economia(dirigisme econòmic) amb fixació de preus i salaris, restricció de la inversió 
de capitals estrangers i la nacionalització d'algunes empreses que considerava d'interès preferent 
com RENFE i Telefónica.  
 
8B- Exercici 1 
Pregunta 1: Indiqueu les idees principals del document i situeu-lo en el context històric 
corresponent.  
El document és un text informatiu sobre la tornada de certs drets als ciutadans, amnistia i 
liberalització dels presos polítics, legalització dels partits polítics, la llibertat sindical, dret de vaga, 
llibertat d'opinió en tot el conjunt de telecomunicacions i reconeixement del poble català, basc i 
gallec. Aquest document es va fer després de la mort de Franco i amb la implantació d'un govern 
democràtic i reformista.  
 
Pregunta 2: Exposeu quins partits polítics o associacions van impulsar la creació de la Junta i 
hi van participar, i quins no ho van fer. Explique breument l'evolució ideològica dels 
principals partits de l'oposició al franquisme al principi dels anys setanta.  
Carillo(director del PCE) impulsà a finals del juliol de 1974 la creació de la Junta Democràtica, 
organisme en què hi participaven: carlins , el PCE, el Partido del Trabajo, el Partido Socialista 
Popular i el sindicat Comissions Obreres. 
Les que no ho van fer van ser: PSO, PNB, UGT, US, CNT i STV.  
Al començament dels anys setanta i amb l'anunci de que Franco estava més dèbil, els partits polítics 
d'oposició, clandestins, van incrementar la seva presència al carrer. El PCE era el partit més ben 
organitzat i el que exercia més influència en l'àmbit universitari.    
 
Pregunta 3: Explique breument la lluita antifranquista a Espanya i Catalunya entre el 1959 i 
el 1975 esmentant les forces d'oposició i la seva ideologia, i incidint, també, en la mobilització 
obrer i estudiantil.  
L'oposició antifranquista es mogué a Catalunya fonamentalment en els àmbits laboral i estudiantil, 
com a la resta d'Espanya. Van haver-hi moltes vagues per part de treballadors en sectors industrials, 
i d'estudiants, que provocaren agitacions persistents i enfrontaments amb la policia.  
Pel que fa a l'oposició política al franquista cal destacar el catalanisme catòlic que organitzat en els 
grups Crist-Catalunya, protagonitzà diverses actuacions. Grups catalanistes van formar a finals del 
1974 el partit: Convergència Democràtica de Catalunya. El socialisme democràtic estava aplegat en 
el Partit Socialista d'Alliberament Nacional. El PSUC era el partit comunista que comptava amb una 
xarxa organitzativa clandestina més gran i amb més presència en el món laboral i estudiantil.  
El conjunt de l'oposició democràtica s'aplegà a l'Assemblea de Catalunya, constituïda a finals dels 
1971.  
 
 
 


