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Tema	  12.	  La	  Transició	  (1975-‐1982).	  2n	  Batxillerat.	  Maig	  2013	  
Introducció	  (p.	  297)	  (trets	  generals	  del	  període)	  

a) A	  Espanya,	  a	  la	  mort	  de	  Franco,	  el	  príncep	  Joan	  Carles	  fou	  proclamat	  rei	  d’Espanya.	  
Aquest,	  juntament	  amb	  diversos	  líders	  polítics,	  va	  fer	  una	  reforma	  política	  que	  va	  
permetre	  assolir	  tres	  importants	  fites:	  	  
• La	  convocatòria	  d’eleccions	  lliures	  per	  primer	  cop	  des	  del	  febrer	  del	  1936	  
• L’aprovació	  per	  ampli	  consens	  de	  la	  Constitució	  del	  1978	  
• Naixia	  així	  la	  moderna	  democràcia	  espanyola	  

b) A	  Catalunya,	  a	  més	  de	  voler	  assolir	  la	  democràcia,	  hi	  havia	  l’objectiu	  de	  recobrar	  les	  
llibertats	  nacionals	  
• Però	  la	  UCD	  no	  estava	  disposada	  a	  concedir	  al	  país	  un	  autogovern	  significatiu	  
• Amb	  tot,	  la	  mobilització	  del	  poble	  català	  i	  la	  tornada	  del	  president	  de	  la	  Generalitat	  a	  

l’exili,	  Josep	  Tarradellas,	  va	  fer	  possible	  l’aprovació	  de	  l’Estatut	  d’Autonomia	  i	  el	  
reconeixement	  de	  l’autogovern	  

• La	  Generalitat	  va	  suposar	  la	  modernització	  del	  país	  i	  la	  millora	  del	  nivell	  de	  vida	  de	  
la	  seva	  ciutadania	  

El	  desmantellament	  del	  franquisme	  
El	  primer	  govern	  de	  la	  monarquia	  
1r	  p	  (Coronació	  del	  rei	  i	  actitud	  de	  diversos	  sectors	  davant	  de	  la	  monarquia)	  

• El	  22-‐11-‐1975	  el	  príncep	  era	  proclamat	  rei	  d’Espanya	  amb	  el	  nom	  de	  Joan	  Carles	  I	  
• Les	  democràcies	  occidentals	  creien	  que	  amb	  ell	  Espanya	  es	  podia	  democratitzar	  i	  li	  

donaven	  suport	  
• Per	  contra,	  l’oposició	  antifranquista	  el	  mirava	  amb	  recel	  i	  desconfiança,	  en	  ser	  el	  

successor	  de	  Franco	  
2n	  p	  (Primer	  govern	  de	  la	  monarquia)	  

• Joan	  Carles	  confirmà	  Arias	  Navarro	  com	  a	  president,	  tot	  fent	  ministre	  l’aleshores	  jove	  
Adolfo	  Suárez	  

3r	  p	  (Evolució	  política	  del	  primer	  govern	  de	  la	  monarquia)	  
• Les	  Corts	  franquistes	  van	  aprovar	  diverses	  lleis	  democratitzadores,	  però	  molt	  limitades	  	  

insuficients	  
• La	  situació	  de	  crisi	  va	  provocar	  una	  greu	  conflictivitat	  laboral,	  amb	  diversos	  morts	  a	  les	  

mobilitzacions	  
• El	  març	  de	  1976,	  L’oposició	  política	  espanyola	  crea	  un	  organisme	  unitari	  antifranquista:	  

la	  Platajunta	  
4t	  p	  (L’1	  de	  juliol	  dimiteix	  Arias	  Navarro	  en	  no	  voler	  democratitzar	  el	  país,	  tal	  i	  com	  li	  havia	  
demanat	  el	  rei,	  el	  substituí	  Adolfo	  Suárez,	  amb	  l’encàrrec	  d’accelerar	  les	  reformes	  polítiques	  de	  
caire	  democràtic)	  
	  
La	  reforma	  política	  
1r	  p	  (Els	  tres	  punts	  de	  la	  declaració	  política	  del	  nou	  govern,	  juliol	  1977)	  

• Es	  reconeix	  que	  la	  sobirania	  resideix	  en	  el	  poble	  espanyol	  
• Es	  promulga	  una	  àmplia	  amnistia	  política	  
• Es	  prometen	  eleccions	  generals	  per	  a	  la	  primavera	  de	  1977,	  on	  tothom	  s’hi	  podrà	  

presentar	  
• En	  resum,	  es	  vol	  democratitzar	  Espanya	  a	  partir	  del	  respecte	  a	  la	  legalitat	  franquista:	  de	  

la	  llei	  a	  la	  llei.	  	  
2n	  p	  (Aprovació	  i	  referèndum	  de	  la	  Llei	  de	  reforma	  política)	  
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• El	  novembre	  del	  1976	  les	  Corts	  franquistes	  aproven	  aquesta	  llei	  així	  com	  la	  seva	  
autodissolució	  

• El	  15	  de	  desembre	  del	  1976,	  en	  referèndum	  convocat	  pel	  govern,	  la	  llei	  és	  aprovada	  
àmpliament	  

3r	  p	  (Mesures	  democratitzadores	  complementàries)	  
• El	  govern	  suprimeix	  el	  Tribunal	  d’Ordre	  Públic	  (TOP)	  i	  s’amplia	  l’amnistia	  
• El	  govern	  suprimeix	  el	  Movimiento	  Nacional	  
• Es	  permet	  la	  lliure	  sindicació	  d’obrers	  i	  empresaris	  

	  
El	  sistema	  de	  partits	  polítics	  
1r	  i	  2n	  p	  (La	  legalització	  del	  PCE	  i	  les	  seves	  repercussions)	  

• Per	  tal	  que	  les	  eleccions	  fossin	  autènticament	  democràtiques	  calia	  que	  tothom	  hi	  pogués	  
participar	  en	  igualtat	  de	  condicions,	  i	  molt	  especialment,	  el	  PCE	  (i	  a	  Catalunya,	  el	  PSUC)	  

• Suárez	  legalitzà	  el	  PCE	  el	  9-‐4-‐1977	  (dissabte	  sant),	  agafant	  per	  sorpresa	  els	  militars,	  que	  
eren	  contraris	  a	  la	  legalització,	  la	  qual	  cosa	  va	  provocar	  una	  greu	  crisi	  de	  govern.	  

• El	  PCE,	  a	  canvi	  de	  la	  seva	  legalització,	  va	  haver	  d’acceptar	  la	  monarquia	  i	  la	  bandera	  
bicolor,	  tot	  oblidant	  el	  lema	  que	  tenia	  anteriorment:¡	  España,	  mañana,	  serà	  republicana!	  

• Així,	  a	  les	  eleccions	  del	  15-‐6-‐1977	  tothom	  hi	  participà,	  tot	  i	  que	  ERC	  ho	  hagué	  de	  fer	  
amb	  d’altres	  sigles	  

3r	  p	  (Formacions	  polítiques	  d’àmbit	  espanyol)	  
• A	  l’esquerra	  hi	  havia	  el	  PCE,	  liderat	  per	  Santiago	  Carrillo,	  i	  el	  Partit	  Socialista	  Obrer	  

Espanyol,	  PSOE,	  liderat	  per	  Felipe	  González	  i	  Alfonso	  Guerra	  
• El	  centre	  polític	  estava	  ocupat	  per	  la	  UCD,	  Unió	  de	  Centre	  Democràtic,	  coalició	  

liderada	  per	  Adolfo	  Suárez,	  i	  que	  aplegava	  gent	  molt	  diversa:	  des	  d’antics	  membres	  del	  
Movimiento	  fins	  a	  antifranquistes	  

• La	  dreta	  estava	  representada	  per	  Aliança	  Popular	  (AP),	  dirigida	  per	  l’exministre	  	  
Manuel	  Fraga	  

4t	  p	  (Formacions	  polítiques	  de	  signe	  nacionalista)	  
• A	  Euskadi	  i	  Navarra	  hi	  havia	  el	  PNB,	  democristià,	  i	  Euskadiko	  Esquerra	  (EE),	  marxista	  i	  

independentista	  
• A	  Catalunya	  hi	  havia	  la	  democristiana	  UDC,	  l’esquerrana	  ERC	  i	  el	  PDC	  (Pacte	  

Democràtic	  per	  Catalunya),	  coalició	  nacionalista	  liderada	  per	  Jordi	  Pujol	  i	  Convergència	  
Democràtica	  de	  Catalunya,	  CDC.	  

	  
La	  Constitució	  de	  1978	  
Les	  eleccions	  generals	  del	  juny	  de	  1977	  (trets,	  resultats	  electorals	  i	  govern	  sorgit)	  

• Hi	  va	  votar	  quasi	  un	  80%	  del	  cens,	  per	  tant	  hi	  va	  haver	  una	  alta	  participació	  (sovint	  amb	  
cues)	  

• La	  UCD,	  amb	  165	  diputats,	  i	  el	  PSOE,	  amb	  118,	  en	  van	  ser	  les	  fortes	  polítiques	  
majoritàries	  

• El	  PCE-‐PSUC	  en	  va	  obtenir	  20	  i	  AP	  16;	  essent	  el	  3r	  i	  4t	  respectivament,	  a	  molta	  distància	  
d’UCD	  i	  PSOE	  

• A	  Catalunya,	  amb	  11	  diputats,	  el	  PDC	  va	  ser	  hegemònic,	  mentre	  que	  al	  País	  Basc,	  ho	  fa	  el	  
PNB	  amb	  8	  

• Adolfo	  Suárez	  és	  investit	  president,	  sense	  majoria	  absoluta,	  pactant	  amb	  el	  nacionalisme	  
català	  
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• Veiem	  que	  la	  gent	  volia	  passar	  pàgina	  al	  franquisme,	  però	  en	  un	  sentit	  també	  al	  
comunisme,	  als	  quals	  es	  veia	  com	  moviments	  antiquats.	  Per	  contra,	  UCD	  i	  PSOE,	  amb	  
una	  imatge	  jove,	  van	  tenir	  molt	  suport.	  

	  
El	  procés	  constituent	  
1r	  p	  (La	  formació	  de	  la	  ponència	  constitucional)	  

• Una	  ponència	  de	  7	  membres	  va	  ser	  l’encarregada	  de	  redactar	  la	  Constitució	  
• D’aquests	  7,	  UCD	  va	  acceptar	  tenir-‐ne	  3	  i	  per	  tant	  va	  renunciar	  a	  tenir-‐hi	  la	  majoria	  

absoluta.	  La	  resta	  es	  van	  repartir	  a	  raó	  de	  ponent	  per	  partit	  (PSOE,	  PCE,	  AP	  i	  Miquel	  
Roca	  representava	  a	  PDC	  i	  PNB).	  

2n	  p	  (Per	  1r	  cop	  en	  la	  nostra	  història	  polítics	  de	  signe	  divers	  fan	  un	  text	  acceptable	  per	  a	  
tothom:	  el	  consens)	  Un	  exemple	  seria	  el	  fet	  que	  al	  títol	  preliminar	  UCD	  i	  PP	  volien	  que	  es	  
digués	  que	  Espanya	  estava	  integrada	  per	  regions,	  mentre	  que	  els	  nacionalistes	  volien	  que	  
s’indiqués	  que	  l’Estat	  Espanyol	  estava	  integrat	  per	  regions	  i	  nacions.	  Finalment,	  es	  
consensua	  que	  Espanya	  era	  una	  nació	  integrada	  per	  regions	  i	  nacionalitats.	  
3r	  	  i	  4t	  p	  (Les	  Corts,	  en	  sessió	  conjunta	  del	  Congrés	  i	  el	  Senat,	  l’aproven	  el	  31-‐10-‐1978.	  El	  6-‐12-‐
1978	  el	  poble	  espanyol,	  amb	  una	  participació	  del	  67%,	  la	  vota	  afirmativament	  en	  un	  88%.	  És	  
per	  això	  que	  aquest	  dia	  és	  festiu).	  
	  
La	  definició	  de	  l’Estat	  i	  la	  declaració	  de	  drets	  
1r	  i	  2n	  p	  (la	  Constitució	  és	  molt	  llarga	  -‐169	  articles-‐,	  per	  tal	  de	  poder	  precisar	  l’organització	  
estatal,	  principis)	  

• La	  sobirania	  resideix	  en	  el	  poble	  
• La	  forma	  de	  govern	  és	  la	  monarquia	  parlamentària	  
• S’hi	  reconeix	  el	  dret	  a	  l’autonomia	  de	  les	  regions	  i	  nacions	  que	  l’integren	  
• Es	  reconeix	  el	  pluralisme	  polític	  i	  el	  lliure	  associacionisme	  sindical	  i	  empresarial	  

3r	  p	  (Declaració	  de	  llibertats	  i	  drets)	  
• Igualtat	  davant	  de	  la	  llei	  
• Dret	  a	  la	  vida	  i	  abolició	  de	  la	  pena	  de	  mort	  
• Llibertat	  ideològica	  i	  religiosa,	  declarant	  Espanya	  estat	  aconfessional,	  i	  es	  reconeix	  el	  

paper	  de	  l’Església	  
• Llibertats	  diverses,	  com	  la	  d’expressió,	  reunió,	  residència,	  circulació,	  o	  el	  dret	  a	  la	  vaga	  

4t	  p	  (Declaració	  de	  drets	  col·lectius	  o	  socials)	  
• S’estableix	  la	  protecció	  de	  la	  família	  i	  la	  infància,	  de	  les	  persones	  amb	  disminucions	  i	  de	  

la	  gent	  gran	  
• La	  Seguretat	  Social	  queda	  garantida	  constitucionalment	  
• L’Estat	  ha	  de	  protegir	  la	  salut	  pública,	  el	  medi	  ambient,	  la	  qualitat	  de	  vida	  i	  el	  patrimoni	  

històrico-‐artístic	  
• L’Estat	  ha	  d’afavorir	  el	  lliure	  accés	  de	  la	  ciutadania	  a	  l’esport	  i	  a	  la	  cultura	  

	  
La	  divisió	  de	  poders	  
1r	  p	  (La	  separació	  i	  independència	  dels	  tres	  poders:	  executiu,	  legislatiu	  i	  judicial.	  El	  poder	  
executiu)	  

• El	  poder	  executiu	  és	  a	  càrrec	  del	  govern,	  que	  es	  compon	  del	  president,	  els	  
vicepresidents	  i	  els	  ministres	  

• El	  president	  de	  govern	  és	  elegit	  pel	  Congrés	  de	  Diputats	  a	  proposta	  del	  rei	  
• Els	  vicepresidents	  i	  ministres	  són	  nomenats	  pel	  rei	  a	  proposta	  del	  president	  de	  

govern	  
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2n,	  3r	  i	  4t	  	  p	  (estructura	  del	  poder	  legislatiu,	  judicial	  i	  la	  figura	  del	  defensor	  del	  poble)	  
• És	  bicameral,	  ja	  que	  les	  Corts	  Generals	  les	  formen	  el	  Congrés	  dels	  Diputats	  i	  el	  Senat	  
• Els	  diputats	  del	  Congrés	  són	  elegits	  mitjançant	  un	  sistema	  proporcional.	  El	  Senat	  és	  la	  

cambra	  de	  representació	  territorial,	  i	  208	  senadors	  són	  elegits	  amb	  sistema	  majoritari	  
(les	  52	  províncies,	  a	  raó	  de	  4	  senadors	  cada	  una).	  La	  resta	  són	  triats	  per	  les	  comunitats	  
autònomes.	  	  

• El	  poder	  judicial	  el	  formen	  jutges	  i	  magistrats,	  que	  són	  inamovibles	  (així	  garantim	  la	  
seva	  independència)	  

• El	  Tribunal	  Suprem	  és	  el	  superior	  a	  tots	  els	  àmbits,	  excepte	  en	  afers	  constitucionals	  (	  T	  
Constitucional)	  

• El	  defensor	  del	  poble	  vetlla	  pel	  respecte	  per	  part	  dels	  poders	  públics	  envers	  els	  drets	  
de	  la	  ciutadania	  

	  
Els	  governs	  de	  la	  UCD	  
Els	  Pactes	  de	  la	  Moncloa	  (ve	  a	  ser	  una	  mena	  de	  “Constitució”,	  però	  a	  nivell	  econòmic,	  amb	  
un	  gran	  consens)	  

• La	  crisi	  del	  1973	  s’havia	  agreujat,	  sobretot,	  per	  la	  inestabilitat	  política	  i	  els	  freqüents	  
canvis	  de	  govern	  

• Els	  Pactes	  de	  la	  Moncloa	  (Octubre	  de	  1977)	  volien	  fer	  front	  a	  la	  crisi	  amb	  diverses	  
mesures,	  com	  ara	  reduir	  la	  inflació	  (a),	  limitar	  els	  increments	  salarials	  (b)	  i	  retallar	  el	  
dèficit	  públic	  (c)	  

• Tal	  com	  veieu	  a	  la	  imatge,	  totes	  les	  forces	  polítiques	  parlamentàries	  els	  hi	  van	  donar	  
suport	  

	  
Les	  eleccions	  de	  1979	  
1r	  p	  (resultats	  electorals	  a	  les	  generals	  i	  municipals	  del	  1979)	  

• Els	  resultats	  de	  les	  elecciones	  generals	  del	  març	  del	  1979	  van	  ser	  semblants	  als	  del	  juny	  
del	  1977	  

• Per	  tant	  la	  UCD	  tornà	  a	  formar	  un	  govern	  en	  minoria	  parlamentària,	  que	  rebia	  el	  suport	  
nacionalista	  

• Les	  eleccions	  municipals,	  per	  contra,	  van	  donar	  la	  victòria	  al	  PSOE	  a	  les	  principals	  
ciutats	  espanyoles	  

2n	  p	  (L’escalada	  terrorista)	  
• ETA	  va	  incrementar	  força	  el	  nombre	  de	  víctimes	  mortals,	  tot	  causant	  92	  l’any	  1980,	  el	  

seu	  màxim	  
• El	  1975	  aparegué	  el	  GRAPO,	  d’extrema	  esquerra	  i	  successor	  del	  FRAP,	  que	  va	  matar	  

molts	  policies	  
• Hi	  havia	  un	  terrorisme	  d’extrema	  dreta	  que	  sobretot	  va	  assassinar	  joves	  estudiants	  

d’esquerres.	  A	  principis	  de	  1977,	  quan	  van	  assassinar	  5	  advocats	  laboralistes	  (crim	  
d’Atocha)	  hi	  va	  haver	  molta	  tensió	  

	  
El	  mapa	  autonòmic	  
1r	  p	  (La	  plurinacionalitat	  de	  l’Estat	  va	  quedar	  reconeguda	  amb	  l’acceptació	  per	  part	  de	  la	  UCD	  
de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya,	  presidida	  per	  Josep	  Tarradellas,	  que	  ja	  ho	  era	  a	  l’exili.	  També	  
s’establí	  un	  Consell	  General	  Basc)	  
2n	  p	  (La	  generalització	  de	  l’autonomia:	  la	  via	  ràpida	  i	  la	  via	  lenta)	  
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• Es	  va	  establir	  que	  les	  comunitats	  històriques	  (Catalunya,	  Euskadi	  i	  Galícia),	  és	  a	  dir,	  les	  
que	  havien	  tingut	  autonomia	  a	  la	  II	  República,	  accedirien	  ràpidament	  a	  l’autonomia.	  S’hi	  
afegí	  a	  aquest	  grup	  Andalusia.	  	  

• La	  resta	  de	  territoris	  accedirien	  per	  la	  via	  lenta	  (article	  143),	  el	  1983.	  Així	  s’aplicava	  el	  
cafè	  para	  todos	  

3r	  p	  (Efectes	  del	  cop	  d’estat	  del	  1981:	  la	  LOAPA)	  
• Un	  dels	  pretextos	  del	  cop	  d’estat	  fracassat	  del	  23-‐F	  del	  1981	  era	  reduir	  el	  poder	  de	  les	  

autonomies	  i	  especialment	  de	  les	  seves	  competències	  (hi	  havia	  qui	  les	  titllava	  
despectivament	  de	  “autonosuyas”).	  

• UCD	  i	  PSOE	  pactaren	  la	  LOAPA,	  que	  tot	  i	  que	  en	  teoria	  	  només	  volia	  harmonitzar	  el	  
desenvolupament	  autonòmic,	  a	  la	  pràctica	  limitava	  notablement	  el	  sostre	  competencial	  
autonòmic.	  

• Nacionalistes	  bascos	  i	  catalans	  la	  van	  recórrer	  davant	  del	  Constitucional,	  que	  la	  declarà	  
inconstitucional	  

	  
El	  cop	  d’estat	  de	  1981	  i	  el	  trencament	  de	  la	  UCD	  
1r	  p	  (Els	  efectes	  de	  terrorisme	  en	  l’exèrcit,	  causes	  generals	  i	  precedents	  del	  cop	  d’estat)	  

• Bona	  part	  de	  l’exèrcit	  no	  volia	  la	  reforma	  política,	  ja	  que	  se	  sentia	  còmode	  amb	  una	  
dictadura	  militar	  

• A	  més,	  pensaven	  que	  el	  govern	  no	  actuava	  prou	  contra	  el	  terrorisme,	  especialment	  
contra	  el	  d’ETA	  

• Amb	  aquest	  pretext,	  diversos	  militars	  van	  planejar	  el	  1978	  l’operació	  galàxia,	  
desarticulada	  pel	  govern	  

2n	  p	  (Causa	  desencadenant	  i	  desenvolupament	  del	  cop	  d’estat)	  
• Suárez	  presentà	  la	  dimissió	  el	  gener	  del	  1981	  davant	  de	  la	  greu	  crisi	  econòmica	  i	  

política	  (el	  1979	  havia	  esclatat	  la	  2ª	  crisi	  petroliera,	  tot	  coincidint	  amb	  la	  revolució	  
iraniana	  islamista	  d’aquell	  any)	  

• Aprofitant	  aquest	  buit	  de	  poder,	  un	  grup	  de	  militars	  plantegen	  fer	  el	  cop	  d’estat	  el	  dia	  de	  
la	  investidura	  de	  Leopoldo	  Calvo	  Sotelo,	  líder	  ucedista	  aspirant	  a	  president	  de	  govern,	  
tot	  ocupant	  el	  parlament	  

• El	  tinent	  coronel	  de	  la	  guàrdia	  civil	  Antonio	  Tejero	  segrestà	  el	  govern	  i	  els	  diputats	  al	  
Congrés	  

• El	  capità	  general	  de	  València,	  Milans	  del	  Bosch,	  declarà	  l’estat	  de	  guerra	  i	  ocupa	  la	  ciutat	  
amb	  tancs	  

• El	  rei,	  després	  d’unes	  hores	  d’incertesa,	  recondueix	  la	  situació,	  tot	  forçant	  els	  militars	  a	  
acceptar	  la	  llei	  

3r	  p	  (La	  descomposició	  de	  la	  UCD)	  
• Socialdemòcrates	  i	  democristians	  s’enfrontaven	  a	  la	  UCD.	  Així,	  el	  ministre	  de	  Justícia	  

Fernández	  Ordóñez	  presentà	  una	  llei	  del	  divorci	  que	  dividí	  el	  partit	  (es	  deia	  que	  
aquesta	  llei	  va	  divorciar	  la	  UCD)	  

• L’estiu	  del	  1982,	  Suárez,	  el	  seu	  creador,	  abandona	  la	  UCD	  i	  crea	  el	  Centre	  Democràtic	  i	  
Social	  (CDS)	  

• El	  president	  Calvo	  Sotelo,	  sense	  gairebé	  cap	  suport,	  dissol	  les	  Corts	  i	  convoca	  eleccions	  
generals	  

	  
Catalunya	  i	  la	  Transició	  
Les	  forces	  polítiques	  a	  la	  mort	  de	  Franco	  
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1r	  p	  (Hi	  havia	  hagut	  una	  reorganització	  i	  col·laboració	  entre	  les	  forces	  polítiques	  
antifranquistes	  clandestines)	  
2n	  p(Organisme	  unitaris	  antifranquistes)	  

• L’Assemblea	  de	  Catalunya,	  fundada	  el	  1971,	  estava	  integrada	  per	  128	  organitzacions	  de	  
tot	  tipus,	  com	  ara	  partits	  polítics,	  sindicats	  obrers	  o	  estudiantils,	  col·legis	  professionals	  
o	  associacions	  veïnals.	  

• El	  1979	  es	  va	  dissoldre,	  després	  d’haver	  tingut	  una	  gran	  importància	  durant	  la	  Transició	  
• El	  desembre	  de	  1975	  11	  partits	  polítics	  van	  formar	  l’organisme	  unitari	  el	  Consell	  de	  

Forces	  Polítiques	  
3r	  p	  (Dificultat	  de	  valorar	  el	  pes	  i	  importància	  dels	  partís	  polítics,	  en	  no	  haver-‐hi	  eleccions	  
lliures)	  
4t	  p	  (Partits	  polítics	  de	  centre,	  centredreta	  i	  dreta)	  

• A	  Catalunya	  no	  hi	  havia	  dreta	  catalanista,	  es	  va	  intentar	  refondre	  la	  Lliga,	  però	  no	  se’n	  
van	  sortir	  

• Esquerra	  Democràtica	  de	  Catalunya	  (EDC),	  liderada	  per	  Trias	  Fargas,	  era	  de	  
centredreta.	  Malgrat	  dir-‐se	  “Esquerra”	  era	  de	  centredreta,	  ja	  que	  en	  aquella	  època	  el	  
terme	  “dreta”	  es	  considerava	  despectiu.	  

• El	  centre	  estava	  ocupat	  per	  CDC,	  liderada	  per	  Jordi	  Pujol	  i	  Miquel	  Roca,	  d’una	  banda,	  i	  
la	  democristiana	  UDC	  (Unió	  Democràtica	  de	  Catalunya),	  fundada	  el	  1931,	  liderada	  per	  
Anton	  Cañellas,	  de	  l’altra.	  

5è	  p	  (Partits	  polítics	  d’esquerra)	  
• El	  PSUC,	  comunista,	  liderat	  per	  Antoni	  Gutiérrez	  (el	  Lenin	  català),	  amb	  fort	  suport	  obrer	  

i	  estudiantil	  
• El	  socialisme	  estava	  fragmentat	  en	  tres	  subgrups:	  

-‐	  Partit	  Socialista	  de	  Catalunya	  (Reagrupament),	  liderat	  pel	  pedagog	  Josep	  Pallach.	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Partit	  Socialista	  de	  Catalunya	  (Congrés),	  dirigit	  per	  Joan	  Reventós,	  amb	  Narcís	  Serra	  o	  
P.	  Maragall	  
	   -‐	  Federació	  Catalana	  del	  PSOE,	  amb	  implantació	  irregular	  als	  medis	  obrers	  del	  cinturó	  
barceloní	  

• ERC,	  Esquerra	  Republicana	  de	  Catalunya,	  partit	  històric	  de	  la	  II	  República	  liderat	  per	  
Heribert	  Barrera.	  

	  
Un	  clam	  popular:	  volem	  l’Estatut	  
1r	  p	  (La	  consciència	  d’una	  singularitat	  pròpia	  catalana)	  

• Hi	  havia	  una	  petició	  generalitzada	  a	  la	  majoria	  de	  la	  societat	  catalana	  en	  favor	  de	  les	  
reivindicacions	  de	  l’Assemblea	  de	  Catalunya,	  és	  a	  dir:	  Llibertat,	  Amnistia	  i	  Estatut	  
d’Autonomia	  

2n	  i	  3r	  p	  (Gestos	  del	  govern	  d’Arias	  Navarro)	  
• El	  govern	  sabia	  que	  Catalunya	  i	  Euskadi	  eren	  molt	  contraris	  al	  franquisme	  
• Per	  tant,	  el	  rei	  visità	  Catalunya	  el	  febrer	  del	  1976,	  tot	  parlant	  en	  català,	  per	  tal	  

d’apaivagar	  els	  ànims,	  ja	  que	  els	  dies	  1	  i	  8	  de	  febrer	  hi	  havia	  hagut	  manifestacions	  
multitudinàries	  durament	  reprimides	  

• Es	  va	  permetre	  la	  inscripció	  de	  noms	  en	  català	  al	  registre	  civil	  
• Es	  va	  plantejar	  atorgar	  a	  Catalunya	  un	  règim	  de	  descentralització	  similar	  a	  la	  

Mancomunitat	  
4t	  p	  (La	  Coordinación	  Democrática	  o	  Platajunta	  accepta,	  el	  maig	  del	  1976,	  restablir	  l’Estatut	  
del	  1932)	  
5è	  p	  (Manifestacions	  i	  mobilitzacions	  multitudinàries	  favorables	  a	  l’Estatut)	  
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• El	  sant	  Jordi	  i	  la	  Diada	  de	  1976,	  primera	  legal	  des	  de	  1938	  a	  canvi	  de	  fer-‐se	  a	  Sant	  Boi,	  
foren	  massives	  

• El	  sant	  Jordi	  i	  la	  Diada	  del	  1977,	  ja	  a	  Bcn,	  van	  tenir	  encara	  més	  suport,	  amb	  un	  milió	  l’11-‐
9-‐1977	  

	  
La	  marxa	  cap	  a	  l’autonomia	  
Les	  eleccions	  de	  1977	  a	  Catalunya	  
1r	  p	  (Hi	  havia	  un	  gran	  desig	  de	  participar	  a	  les	  eleccions,	  amb	  el	  propòsit	  compartit	  de	  
bandejar	  el	  franquisme)	  
2np	  (Tots	  els	  partits	  eren	  legals	  tret	  d’ERC,	  en	  no	  renunciar	  al	  seu	  adjectiu,	  però	  s’hi	  presentà	  
amb	  altres	  sigles)	  
3r	  i	  4t	  p	  (Partits	  polítics	  catalanistes:	  reivindiquen	  l’Estatut	  del	  1932)	  

• A	  l’esquerra,	  el	  PSUC	  (comunista),	  la	  coalició	  Socialistes	  de	  Catalunya,	  amb	  el	  Partit	  
Socialista	  de	  Catalunya	  (Congrés)	  i	  la	  Federació	  Catalana	  del	  PSOE,	  i	  ERC,	  en	  coalició	  
amb	  el	  Partit	  del	  Treball.	  

• El	  centre	  nacionalista	  el	  formaven	  Pacte	  Democràtic	  per	  Catalunya	  (PDC),	  on	  el	  pal	  de	  
paller	  era	  CDC,	  Convergència	  Democràtica	  de	  Catalunya,	  i	  la	  democristiana	  Unió	  
Democràtica	  de	  Catalunya	  (UDC).	  

5è	  i	  6è	  p	  (Formacions	  polítiques	  no	  catalanistes	  i	  resultats	  electorals)	  
• Unió	  de	  Centre	  Democràtic	  (UCD)	  representava	  el	  centre	  no	  nacionalista,	  mentre	  que	  

AP,	  Aliança	  Popular,	  liderada	  a	  Catalunya	  per	  Laureà	  López-‐Rodó,	  recollia	  el	  vot	  dels	  
partidaris	  del	  franquisme	  

• Socialistes	  de	  Catalunya	  va	  guanyar	  les	  eleccions,	  i	  les	  forces	  catalanistes	  van	  ser	  molt	  
majoritàries.	  

	  
El	  retorn	  del	  president	  Tarradellas	  i	  el	  restabliment	  de	  la	  Generalitat	  
1r	  p	  (La	  situació	  de	  Tarradellas	  i	  l’actitud	  dels	  partits	  polítics	  catalanistes	  envers	  ell)	  

• Josep	  Tarradellas	  era	  president	  de	  la	  Generalitat	  a	  l’exili	  des	  del	  1954	  
• La	  majoria	  dels	  partits	  polítics	  catalanistes	  estaven	  d’acord	  en	  el	  seu	  retorn	  com	  a	  

president	  provisional	  
2n	  p	  (Els	  diputats	  i	  senadors	  elegits	  el	  15-‐6-‐1977	  van	  constituir	  l’Assemblea	  de	  
parlamentaris	  que	  demanava:)	  

• L’Estatut	  del	  1932	  (a),	  la	  restauració	  de	  la	  Generalitat	  (b)	  i	  el	  retorn	  de	  Tarradellas	  (c)	  
3r	  p	  (Suárez	  enceta	  L’Operació	  Tarradellas)	  

• Suárez,	  amb	  por	  que	  l’oposició	  catalanista	  d’esquerres	  catalanista	  prenguin	  massa	  força,	  
negocia	  directament	  amb	  Tarradellas,	  per	  tal	  que	  presideixi	  la	  Generalitat,	  a	  canvi	  de	  
neutralitzar	  les	  esquerres	  

• Tarradellas	  arriba	  a	  Madrid	  des	  de	  França,	  i	  s’entrevista	  amb	  el	  rei	  i	  Suárez	  
4t	  p	  (La	  manifestació	  massiva	  de	  l’11-‐9-‐1977)	  

• El	  milió	  de	  persones	  que	  es	  van	  manifestar	  a	  Bcn	  tot	  demanant	  l’autonomia	  va	  
impressionar	  Suárez	  

• El	  29	  de	  setembre,	  el	  govern	  espanyol	  restablia	  la	  Generalitat	  provisional	  
• El	  17	  d’octubre,	  el	  rei	  nomenava	  com	  a	  president	  de	  la	  Generalitat	  a	  Josep	  Tarradellas	  
• Aquest	  arribà	  a	  Bcn	  el	  23-‐10-‐1977	  per	  prendre	  possessió	  del	  seu	  càrrec,	  tot	  dient	  la	  

frase	  “Ciutadans	  de	  Catalunya,	  ja	  sóc	  aquí!”.	  Una	  munió	  de	  gent	  l’esperava	  a	  la	  plaça	  sant	  
Jaume,	  on	  s’hi	  adreçà	  al	  poble	  

5è	  p	  (Competències	  i	  actuació	  de	  la	  Generalitat	  provisional)	  
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• En	  un	  principi,	  les	  seves	  competències	  eren	  molt	  migrades,	  en	  tenir	  només	  les	  de	  la	  
Diputació	  de	  Bcn	  

• Va	  formar	  un	  govern	  d’unitat,	  que	  mirava	  de	  representar	  tot	  el	  ventall	  polític	  català	  
• La	  seva	  obra	  de	  govern	  va	  ser	  limitada	  per	  la	  lentitud	  dels	  traspassos	  i	  els	  escassos	  

pressupostos	  
• Es	  va	  aconseguir	  la	  incorporació	  de	  l’ensenyament	  del	  català	  al	  sistema	  educatiu	  del	  

país	  
	  
L’Estatut	  d’Autonomia	  de	  1979	  
El	  procés	  estatutari	  (es	  fa	  sincronitzadament	  amb	  la	  redacció	  de	  la	  Constitució)	  
1r	  p	  (Es	  va	  decidir	  fer	  l’Estatut	  després	  de	  la	  Constitució,	  per	  tal	  d’encabir-‐lo	  en	  el	  sistema	  
constitucional)	  
2n	  i	  3r	  p	  (Un	  cop	  aprovada	  la	  Constitució,	  els	  partits	  polítics	  catalans	  creen	  una	  ponència	  de	  20	  
parlamentaris	  que	  es	  van	  reunir	  al	  parador	  de	  Sau,	  a	  Osona,	  per	  elaborar	  l’Estatut	  d’Autonomia,	  
aprovat	  per	  19	  ponents)	  
4r	  p	  (L’Estatut	  de	  Sau,	  després	  de	  ser	  retallat	  pel	  Congrés,	  va	  ser	  sotmès	  a	  referèndum	  el	  25-‐
10-‐1979,	  essent	  aprovat	  pel	  88%	  de	  la	  ciutadania.	  Catalunya	  tornava	  a	  tenir	  autogovern	  40	  
anys	  després	  que	  Franco	  l’eliminés)	  
	  
Les	  competències	  estatutàries	  
1r	  i	  2n	  p	  (L’Estatut	  d’Autonomia	  de	  1979	  feia	  constar	  al	  preàmbul	  que	  l’Estatut	  expressava	  la	  
identitat	  del	  país)	  
3r	  p	  (Principis	  fonamentals	  del	  títol	  preliminar)	  

• Catalunya	  es	  defineix	  com	  a	  nacionalitat	  (concepte	  reivindicat	  des	  de	  l’època	  de	  Prat	  de	  
la	  Riba)	  

• El	  català	  és	  la	  llengua	  pròpia,	  tot	  i	  que	  el	  castellà	  és	  cooficial,	  i	  se	  li	  atorga	  protecció	  
especial	  a	  l’aranès	  

• El	  dret	  civil	  català	  s’aplicarà	  preferentment	  a	  Catalunya	  
4t	  p	  (Títol	  primer:	  diferenciació	  entre	  competències	  exclusives,	  compartides	  i	  plenes)	  
5è	  p	  (Competències	  exclusives)	  

• És	  a	  dir,	  Catalunya	  tenia	  la	  màxima	  capacitat	  legislativa	  en	  aquestes	  matèries,	  com	  ara:	  
• Dret	  civil	  català,	  cultura,	  patrimoni	  històric,	  turisme,	  ordenació	  territorial,	  esports	  i	  

lleure,	  espectacles	  
6è	  p	  (Competències	  compartides)	  

• La	  Generalitat	  hi	  té	  capacitat	  legislativa	  dins	  del	  marc	  de	  la	  legislació	  bàsica	  de	  l’Estat,	  
com	  ara.	  

• L’ordenació	  del	  sector	  pesquer,	  la	  protecció	  mediambiental,	  el	  règim	  energètic,	  la	  
política	  penitenciaria	  

7è	  p	  (Competències	  plenes)	  
• La	  Generalitat	  aplica	  en	  aquestes	  matèries	  (agricultura,	  indústria,	  ensenyament)	  la	  

legislació	  de	  l’Estat	  
8è	  p	  (Títol	  II:	  Estructura	  i	  organismes	  fonamentals	  de	  la	  Generalitat)	  

• Hi	  ha	  3	  institucions	  bàsiques:	  el	  Parlament,	  el	  president	  de	  la	  Generalitat	  i	  el	  Consell	  
Executiu	  o	  Govern	  

• La	  Sindicatura	  de	  Comptes	  s’encarrega	  de	  supervisar	  les	  despeses	  de	  la	  Generalitat	  
9è	  p	  (Títol	  III:	  Finances	  i	  economia	  de	  la	  Generalitat	  i	  procediment	  de	  reforma	  de	  l’Estatut)	  

• El	  procediment	  de	  reforma	  de	  l’Estatut	  s’aplicà	  entre	  el	  2004	  i	  el	  2006	  per	  elaborar	  
l’Estatut	  del	  2006	  
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• Hi	  ha	  3	  passos	  per	  reformar-‐lo:	  a)	  2/3	  parts	  del	  Parlament	  l’han	  de	  votar	  
afirmativament,	  b)	  Les	  Corts	  espanyoles	  l’han	  d’aprovar	  com	  a	  llei	  orgànica	  i	  c)	  el	  poble	  
català	  l’ha	  d’aprovar	  en	  plebiscit	  (18-‐6-‐2006)	  

10è	  p	  (El	  1982,	  s’aprova	  la	  Llei	  del	  Parlament,	  del	  President	  i	  del	  Consell	  Executiu,	  per	  
delimitar-‐ne	  les	  funcions)	  
11è	  p	  (Balanç	  global	  de	  l’Estatut	  del	  1979	  i	  comparació	  amb	  el	  del	  1932)	  

• L’estatut	  del	  1979	  va	  suposar	  un	  nivell	  significatiu	  de	  competències	  i	  un	  autogovern	  
força	  ampli	  

• En	  ensenyament,	  cultura	  i	  obres	  públiques,	  l’Estatut	  de1979	  donava	  més	  competències	  
que	  el	  del	  32	  

• Però	  en	  ordre	  públic	  i	  justícia,	  l’Estatut	  del	  32	  atorgava	  un	  autogovern	  més	  extens	  
• En	  tots	  dos	  casos,	  el	  finançament	  va	  ser	  insatisfactori,	  havent	  de	  negociar	  sovint	  amb	  el	  

govern	  central	  
	  
El	  marc	  demogràfic	  i	  econòmic	  
El	  canvi	  demogràfic	  (Natalitat,	  mortalitat	  i	  migracions)	  
1r	  p	  (Causes	  de	  la	  caiguda	  sobtada	  de	  la	  natalitat	  durant	  la	  Transició)	  

• a)	  L’accés	  massiu	  de	  la	  dona	  al	  món	  assalariat,	  b)	  la	  precarietat	  laboral,	  que	  provocava	  
que	  els	  joves	  triguessin	  a	  emancipar-‐se	  i	  c)	  els	  canvis	  socials,	  com	  ara	  l’augment	  de	  
l’hedonisme	  i	  de	  l’individualisme	  

2n	  p	  (Estabilització	  de	  la	  mortalitat	  i	  possibles	  efectes)	  
• a)	  Tot	  i	  certs	  avenços	  mèdics,	  noves	  malalties	  com	  la	  SIDA	  i	  l’envelliment	  de	  la	  població	  

dificulten	  reduir	  la	  mortalitat,	  b)	  combinada	  amb	  la	  disminució	  de	  la	  natalitat,	  l’índex	  
d’envelliment	  augmenta	  molt,	  c)	  això	  implica	  dificultats	  per	  satisfer	  el	  benestar	  de	  la	  
gent	  gran	  (dependència,	  assistència	  sanitària,	  pensions)	  

3r	  p	  (Desaparició	  de	  les	  migracions	  exteriors	  i	  capgirament	  de	  les	  migracions	  interiors)	  
• Les	  migracions	  exteriors	  van	  desaparèixer,	  ja	  que	  la	  crisi	  també	  va	  colpejar	  l’Europa	  

Occidental	  
• Les	  migracions	  interiors	  es	  van	  extingir,	  ja	  que	  molts	  llocs	  de	  treball	  a	  les	  indústries	  van	  

ser	  suprimits,	  arran	  de	  la	  crisi.	  Fins	  i	  tot,	  alguns	  emigrants	  van	  tornar	  a	  les	  seves	  terres	  
d’origen,	  en	  no	  trobar-‐hi	  feina	  

	  
Alguns	  anys	  de	  crisi	  
1r	  p	  (Factors	  causants	  de	  la	  crisi	  econòmica,	  efectes	  i	  resposta	  del	  govern)	  

• Hi	  va	  haver	  dos	  shocks	  petroliers,	  el	  del	  1973-‐1974	  i	  el	  del	  1979-‐1980,	  que	  van	  
augmentar	  molt	  el	  preu	  d’aquesta	  substància,	  que	  és	  alhora	  font	  d’energia	  i	  matèria	  
primera.	  

• Espanya,	  en	  no	  produir-‐ne,	  és	  un	  país	  dependent,	  és	  a	  dir,	  que	  ha	  de	  comprar-‐lo	  a	  
d’altres	  països.	  Per	  tant,	  som	  molt	  vulnerables	  al	  seu	  encariment,	  tot	  augmentant	  el	  
dèficit	  comercial	  i	  la	  inflació.	  

• L’atur	  també	  va	  augmentar	  molt.	  D’una	  banda,	  per	  la	  tornada	  d’emigrants	  des	  de	  la	  
resta	  d’Europa,	  i	  de	  l’altra,	  per	  la	  incertesa	  i	  inestabilitat	  política	  durant	  la	  Transició.	  

• A	  més,	  hem	  de	  saber	  que,	  tot	  i	  que	  Espanya	  pateix	  més	  la	  crisi,	  el	  món	  occidental	  (és	  a	  
dir,	  el	  nostre	  entorn	  i,	  per	  tant,	  els	  nostres	  socis	  comercials)	  també	  la	  va	  patir,	  per	  la	  
qual	  cosa	  no	  podien	  ajudar-‐nos	  

• Els	  Pactes	  de	  la	  Moncloa	  van	  ser	  la	  resposta	  consensuada	  donada	  des	  del	  govern	  i	  les	  
forces	  polítiques	  a	  aquesta	  greu	  crisi	  econòmica.	  Tot	  i	  no	  millorar	  significativament	  la	  
situació,	  almenys	  la	  van	  estabilitzar	  
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2n	  p	  (Agreujament	  de	  la	  crisi	  amb	  el	  segon	  shock	  petrolier	  i	  la	  inestabilitat	  dels	  governs	  de	  la	  
UCD)	  

• La	  2ª	  crisi	  del	  petroli,	  el	  1979,	  coincidint	  amb	  una	  forta	  crispació	  política	  i	  una	  
inestabilitat	  dels	  governs	  ucedistes	  va	  afectar	  negativament	  la	  situació	  econòmica	  fins	  al	  
1982.	  

• A	  partir	  d’aleshores,	  a)	  els	  governs	  socialistes	  (més	  estables),	  b)	  un	  millor	  context	  
econòmic	  i	  c)	  l’entrada	  d’Espanya	  a	  la	  UE	  van	  permetre	  encetar	  una	  etapa	  d’expansió	  
econòmica,	  culminada	  el	  1992	  

	  
La	  situació	  de	  l’economia	  catalana	  
1r	  p	  (Efectes	  específics	  de	  la	  crisi	  a	  Catalunya)	  

• La	  indústria,	  principal	  sector	  econòmic	  català,	  va	  ser	  la	  que	  més	  va	  patir	  la	  crisi	  durant	  
la	  Transició:	  

a) L’increment	  del	  preus	  energètics	  i	  de	  les	  matèries	  primeres	  encaria	  força	  els	  seus	  
productes	  

b) La	  dimensió	  massa	  petita	  i	  poc	  competitiva	  de	  les	  seves	  empreses	  feia	  difícil	  aconseguir	  
bons	  preus	  

c) L’alta	  inflació	  va	  provocar	  un	  augment	  dels	  costos	  salarials	  i	  una	  disminució	  dels	  
beneficis	  empresarials	  

d) Els	  sectors	  tèxtil	  (havia	  innovat	  poc)	  i	  la	  construcció	  (deixen	  d’arribar	  immigrants)	  van	  
patir	  molt	  la	  crisi	  

e) Per	  últim,	  l’atur	  va	  augmentar	  molt,	  en	  especial	  al	  cinturó	  de	  Bcn,	  és	  a	  dir,	  a	  les	  zones	  
més	  industrials	  

2n	  p	  (Globalització	  de	  l’economia	  catalana	  en	  haver	  entrar	  capital	  estranger	  a	  les	  seves	  
empreses)	  

• A	  causa	  de	  la	  crisi,	  les	  empreses	  catalanes,	  sovint	  petites	  i	  tecnològicament	  dependents	  
de	  l’exterior,	  difícilment	  podien	  competir	  en	  un	  món	  globalitzat,	  per	  la	  qual	  cosa	  van	  ser	  
venudes	  a	  grups	  estrangers.	  

3r	  p	  (Sectors	  que	  escapen	  a	  la	  crisi)	  
• El	  sector	  turístic	  (i,	  en	  menor	  mesura,	  els	  sectors	  químic,	  alimentari	  i	  paperer)	  gràcies	  a	  

les	  devaluacions	  de	  la	  pesseta,	  van	  aguantar	  força	  bé,	  ja	  que	  tenien	  preus	  competitius	  
i/o	  eren	  exportadors	  

	  


