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Fitxa repàs tema 12: La Transició 2n Batx. Maig-2013 
Nom_______________________________________________ 
1. Liderà la Transició juntament amb Adolfo Suárez: 
2. Consisteix en una reforma política que, partint de la legalitat del franquisme, va conduir-nos a la democràcia: 
3. Concessió que els governs d’UCD estaven disposats a oferir a Catalunya com a succedani d’autogovern: 
4. Polític que, en tornar de l’exili i haver-hi presidit la Generalitat, afavorí l’assoliment de l’autonomia: 
5. Dos tipus d’institucions territorials catalanes que han contribuït a una millora de la situació dels país: 
6. Grup de països que donava suport a Joan Carles com a rei d’Espanya: 
7. Actitud i càntic de l’oposició antifranquista envers el rei: 
8. Polític repressiu que ja havia estat president de govern amb Franco, no gens partidari de la democràcia: 
9. Jove desconegut d’origen falangista que va ser ministre al 1r govern de la monarquia: 
10. Fet que va moure Lluis Llach a composar el tema “Campanades a mort”: 
11. Ministre d’interior conservador i amb actitud repressiva que va dir la frase “La calle es mía”: 
12. Unió de tota l’oposició antifranquista espanyola assolida el març del 1976: 
13. Moment en que Suárez, amb el suport del_____, substituí Arias Navarro: 
14. Tres propòsits definits per Suárez: _________ ________+__________+_________ _________a la________ 
del 1977. 
15. Es faria una_________, tot_________ la_______ ________. Amb la Llei de la_______ ________les 
Corts________ d______, el 15 de______ de 1976 el poble l’_______ en_______. Se suprimiren el_________, 
el____ i s’amplià l’_______. 
16. Sector molt contrari a la legalització del PCE (________) i del PSUC (__________): 
17. Data en que es legalitzat per sorpresa el PCE i compromís que va haver d’acceptar: 
18. Partit que a les eleccions del 15-6-1977 va haver de concórrer amb altres sigles: 
19. Partit d’esquerres liderats per Santiago Carrillo i Felipe González, respectivament: 
20. Coalició improvisada de diversos grups ideològics que ocupava el centre polític, amb Adolfo Suárez: 
21. Partit dretà liderat per Manuel Fraga: 
22. Un partit basc democristià i un d’independentista i marxista: 
23. Formació històrica nacionalista catalana democristiana: 
24. Formació històrica nacionalista catalana esquerrana: 
25. Formació nacionalista de centre catalanista creada el 1974: 
26. A les eleccions del 1977, el 1r va ser la______, el 2n el_______,  i a molta distància, el 3r el_____-____i la 
4ª_____. 
27. Suport polític que li va caldre a Adolfo Suárez al govern, en no tenir majoria absoluta: 
28. Digues quines 3 coses (en organització de l’Estat, forma de govern i justícia) volien els franquistes: 
 
29. Digues     “      “   “          “    “                  “           “,    “         “   “         “   “              “     “ antifranquistes: 
 
30. A quins 3 punts es va arribar com a solució de compromís?  
31. Quin òrgan havia de redactar la Constitució? Qui hi participava? Hi havia algú amb majoria absoluta? 
 
32. Sistema de govern en el que tothom dialoga i negocia, tot renunciant i obtenint alguna cosa:  
33. Formacions polítiques que no van votar o es van abstenir a la Constitució del 1978: 
34. Data en que fou aprovada la Constitució pel poble espanyol.                 Com la recordem? 
35. Una Constitució fixa els___________ ____________de l’__________ __________ i___________ 
d’un_________. 
36. Es reconeix la_________ _________(1), la_________ _________(2), el dret a l’_________(3) i el_________ 
_______(4). 
37. Pena abolida per la Constitució i que el franquisme havia aplicat per últim cop el 1975: 
38. Definició de l’Estat Espanyol en matèria religiosa i actitud envers l’Església: 
39. El poder executiu l’integra el_______ (elegit pel______), compost del_________, els_________ i 
els________.  
40. El poder legislatiu és________, amb el_______ dels________ i el_______. Tots dos formen les 
Corts________. 
41. El poder judicial el formen________, al capdavant dels_______; i _______, que lideren els________. 
El_______ ________és la màxima_________ ________, excepte en temes_________, on mana el________ 
________. Què vol dir que són inamovibles? Quina és la funció del defensor del poble? Quina és la figura 
equivalent a Catalunya? 
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42. Pactes que tenen com a objectiu afrontar la greu situació econòmica en que es trobava Espanya: 
43. Mesures aprovades per aquests pactes, l’_______ del_____. Quin era el principal perill? 
44. Partits que van quedar primer i segon a les eleccions generals del març del 1979: 
45. Partit que aconseguí vèncer a les principals ciutats l’abril del 1979: 
46. Grup terrorista d’extrema esquerra, sorgit el 1975, que va cometre nombrosos atemptats: 
47. Grups terroristes que assassinaven especialment joves estudiants d’esquerres: 
48. Grup terrorista que continuava sent el més mortífer i violent: 
49. Institució restablerta provisionalment per la UCD el _______del 1977 i dirigida per_______ _________: 
50. Territoris que accedeixen a l’autonomia per la via ràpida entre el______ i el______ (sovint se’ls hi 
diu_________ _________): 
51. Via amb la que la resta de territoris obtenen l’autonomia a partir del_______: 
52. Llei aprovada el______ pel______ i la______ que volia limitar l’autonomia, però que fou 
declarada_________ el_______: 
53. Dos motius pels quals part de l’exèrcit donava suport als plantejaments colpistes: 
54. Intent de cop d’estat desarticulat el 1978: 
55. Fet esdevingut el gener del 1981 que aprofiten els colpistes per dur a terme el 23-F: 
56. Protagonistes principals del cop d’Estat a Madrid i València, respectivament: 
57. Qui va convèncer els militars colpistes per tal que, de manera incruenta, es rendissin? 
58. Qui era el nou president de govern? A quin partit pertanyia? De qui era nebot? 
59. Digues quins dos grups estaven enfrontats a dins la UCD, i quin fet els va enemistar: 
60. Partit polític que crea Adolfo Suárez el_______ en abandonar la_____: 
61. Organització unitària antifranquista catalana amb tot tipus d’entitats fundada el novembre del 1971: 
62. Quan i per què es va dissoldre aquesta organització? 
63. Agrupació de forces polítiques antifranquistes creada a Catalunya poc després de la mort de Franco: 
64. Líders principals de la formació c________ de c_____ C________ _________de C_________ (CDC): 
65. Líders de la formació___________ U_____ D_________ de C________ (UDC): 
66. L’________ _________de_________ estava__________ per________ _______ _______i era_________. 
67. El________ _________ __________de__________ (PSUC) el liderava_________ ________(el 
Lenin_______), amb forta________ a les________, _________i sectors__________. 
68. Hi havia 3 famílies socialistes: el________ __________de__________ (__________), dirigit per_______ 
________, el ________ __________de_________ (Congrés), liderat per______ ________i la_________ 
__________del PSOE. 
69. _________ ___________de___________ (ERC), ___________, estava liderada per l’_________ _________ 
_________. 
70. Quatre reivindicacions comunes de l’antifranquisme a Catalunya eran la d______ del_______(1), 
l’_______(2), l’________(3) i la d________(4). El________ del 1976 es van__________ ___________ 
m__________ en favor d’elles. 
71. A quins dos territoris de l’Estat hi havia més oposició al règim i per què? 
72. Llengua en la que Joan Carles I parlà durant la seva visita a Catalunya, el_______ del______: 
73. Sistema d’autogovern que Arias Navarro tenia previst concedir a Catalunya: 
74. L’oposició antifranquista espanyola representada per la_________ _________va acceptar l’________ 
del______. 
75. Les 4 manifestacions m__________ pro Estatut van ser les del______ ________ i la_______ (il·legal des 
del______) del______ i les del Sant _______ i la_______ del_______ (en aquesta última, hi van participar 
1_______ de________).  
76. Partits polítics encara no legalitzats a Catalunya a les eleccions del 1977: 
77. Règim polític que va ser clarament derrotat a les urnes a Catalunya: 
78. Les formacions d’esquerres eren el_______, (1) la coalició________ de________ (que aplegava el_______ 
______ de _________ (________) i la_________ __________del_____ (2) i_________, (3) en coalició amb 
el________ del______. 
79. El_______ _________l’ocupava el________ ________per_________ (1), on hi destacava______ (a), i 
la_______(2). 
80. Els partits polítics no catalanistes eren la_____ (1) i ___(2), dirigida per l’_______ ________ ______ ______ 
______. 
81. Formació política que obtingué la majoria a Catalunya, amb___ diputats sobre___ (un____%):  
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82. Ens creat pels diputats i senadors catalans el 1977 per tal de_______ l’_______ del_____ i_______ 
la________: 
83. Operació dissenyada pel govern Suárez el 1977 per tal de neutralitzar les esquerres catalanistes: 
84. Suárez fa______ _________president de la_________, però a canvi aquest ha de________ e________ i 
n________. 
85. L’_______ del______ T_______ és________ ________de la__________, tot_________ la l_________ 
r_________. 
86. El 23 del___ de____, T_______ entra a Bcn, on a la Pl. Sant Jaume diu: C_______ de C______, ja____ 
______! 
87. Competències que en un primer moment tenia la Generalitat provisional: 
88. Govern creat per Josep Tarradellas i principal assoliment pel qual és recordat: 
89. La redacció de l’Estatut es fa, en relació a la Constitució espanyola, per tal que s’hi_______:  
90. Integrants de la comissió que va redactar l’Estatut, que es va reunir a______: 
91. L’Estatut va ser aprovat quan i amb quin resultat per la Comissió? 
92.      “         “    “          “         “     “    “       “        “        pel poble català? 
93. Quant de temps havia estat Catalunya sense autogovern, doncs? 
94. Catalunya es definia com a_________, amb el_______ com a______ ______i el dret______ ______com 
a________. 
95. Les competències exclusives eren aquelles en les que la Generalitat tenia la________ _________ 
__________. 
96.  “           “              compartides “     “           “   “     “  Generalitat i Estat tenien__________ _________ 
__________. 
97.  “           “              plenes           “      “           “   “     “ la Generalitat aplicava la___________ de l’__________. 
98. Digues-ne dues competències de cada tipus: 
99. El_________ era_______ cada 4_____, que_______ un________ de la_________. El_______ 
_________governava. 
100. Es preveia el m_________ per r________ l’E_______, que finalment havia de ser r_______ pel poble 
c_______, la qual cosa es va fer el_____. El 1982, es van aprovar la Llei del P________, la del P________ i la 
del C______ _______. 
101. L’Estatut del______ o de______ equivalia, en conjunt, al del_____ o de________, tot i que amb c_______ 
d____ (per exemple, en o______ p______ l’E_______ del 1932 era més ampli, però en e_______ ho era més el 
del______). El________ més greu va ser el_________, amb llargues__________ entre els governs________ 
i_______. 
 
 
 
 
 
 


