Unitat didàctica 3. La Restauració. De l’inici al desastre (1875-1898)

Activitats de reforç i ampliació

Solucionari

1

Indica quines d’aquestes afirmacions caracteritzen el primer període la Restauració.
× L’alternança pacífica de dos partits: el Partit Conservador i el Partit Liberal
× El caciquisme i la tupinada electoral
L’existència del pluralisme polític.
× El naixement del catalanisme polític
L’aprovació del sufragi universal general
× La fi definitiva de les guerres carlines
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Segons la Llei Electoral de 1890.
Art. 1. Són electors per a diputats a Corts tots els espanyols barons majors de 25 anys
que es trobin en ple gaudi dels seus drets civils i siguin veïns d’un municipi on almenys
faci dos anys que resideixen.
– Quin tipus de sufragi defensa la llei? Quin partit devia aprovar aquest llei electoral.
Raona la resposta.
La llei de 1890 defensa el sufragi universal masculí. Aquesta llei la va redactar el partit liberal ja que aquest partit defensava el sufragi universal masculí al contrari del partit conservador, que defensava el sufragi censatari.
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Llegeix aquest fragment del míting pronunciat per Isabel Vilà a Sant Feliu de Guíxols el
30 d’agost de 1872.
«Si la ignorància és la causa de tants mals, germanes meves, cal que obrim els ulls per
tal que nosaltres puguem veure també la veu de la raó, i si cal que prenguem part en
aquesta societat per posar fi als mals que pesen damunt nostre i damunt d’aquesta humanitat desventurada, que gemega sota la mala organització política, hem de fer-ho
sense aturar-nos un instant, com ho he fet jo, i ho he fet perquè no solament he vist la
raó que té la classe obrera d’associar-se, sinó que durant molt temps he tastat l’amargor que pateix, amb certs burgesos, una obrera que estima la seva dignitat.
Una abraçada fraternal per a tots els fills del treball de la vostra germana, que us saluda en bé de la internacional al crit de «Visca la Unió de Treballadors»
Quina és la idea central que defensa el text? Quines eren les condicions de les dones
obreres d’aquella època?
La idea central és la necessitat que tenen les dones obreres d’associar-se per defensar
els seus drets. Les dones obreres treballaven a les fàbriques fent les mateixes feines que
els homes però cobraven sous inferiors a aquests. A més, reivindicaven millores d’horari, hores per alletament i maternitat i regulació del treball infantil.
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Ordena cronològicament cada un d’aquest fets dels primers anys del catalanisme polític.
Constitució de la Unió Catalanista
Missatge a la reina regent
Document de les Bases de Manresa
Memorial de Greuges
Fundació de La Lliga de Catalunya
Publicació de Lo Catalanisme
Memorial de Greuges
1885
Publicació de Lo Catalanisme
1886
Fundació de La Lliga de Catalunya 1887
Missatge a la reina regent
1888
Creació de la Unió Catalanista
1891
Document de les Bases de Manresa 1892
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Relaciona cada un d’aquests personatges amb la seva significació política més destacada.
Valentí Almirall - Antoni Cànovas del Castillo - Pablo Iglesias - Pràxedes Mateo Sagasta
Antonio Cánovas del Castillo: líder del partit conservador
Práxedes Mateo Sagasta: líder del partit liberal
Valentí Almirall: catalanisme polític
Pablo Iglesias: primer president del PSOE
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