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15.1 La transició política 

 • Transició: procés de desmantellament de les estructures  

polítiques franquistes fins a la consolidació d’un règim 

democràtic fonamentat en la Constitució de 1978. 

• La successió de Franco en la figura de Joan Carles I (22-

11-1975) va semblar d’una aparent continuïtat en el règim. 

• L’oposició, però, va guanyar posicions i popularitat gràcies 

a les mobilitzacions reivindicatives i els esforços per oferir 

una alternativa unitària. 

• Adolfo Suárez va substituir el dimitit president del govern 

Arias Navarro el juliol de 1976. Representava el sector del 

règim partidari, amb el vist-i-plau del monarca, d’encetar la 

via democràtica, amb el president de les Corts, Torcuato 

Fernández Miranda, i del Tinent General Gutiérrez Mellado.  

Es va proposar la Llei de Reforma Política, que es va votar 

favorablement en referèndum el desembre de 1976: 
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 - Definia l’Estat com una democràcia. 

 - Proposava escollir per sufragi universal unes noves Corts 

dividides en dues cambres: Congrés i Senat. 

 - Enunciava la convocatòria d’eleccions pluripartidistes. 

• Per acontentar els càrrecs franquistes es preveia eximir-los 

de futures responsabilitats político-jurídiques. 

• L’oposició, defensora de l’abstenció per considerar 

insuficient la LRP, va acabar abandonant la perspectiva 

rupturista i acceptant la monarquia democràtica. 

• Els immobilistes intentaren aturar els canvis amb accions 

violentes (“matança d’Atocha” i d’altres). També hi hagué 

un increment del terrorisme de GRAPO i ETA. 

• Les eleccions del 15 de juny de 1977 foren guanyades pel 

partit creat per Suárez, Unió de Centre Democràtic,. El 

postfranquisme recalà en Alianza Popular, quarta força, per 

darrera del PSOE i el PCE (legalitzat a última hora). 
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• Les noves Corts nomenaren set ponents constitucionals, 

que redactaren un text flexible de consens, capaç de 

satisfer totes les tendències, que s’aprovà el 6 de 

desembre de 1978: 

 - Espanya és un Estat social i democràtic de dret. 

 - El règim polític és una monarquia parlamentària. 

 - L'exèrcit queda subjecte al poder civil. 

 - L’Estat és aconfessional. 

 - Es reconeix un extens capítol de drets i llibertats. 

 - S’admet la formació de Comunitats Autònomes*. 

Consultar documents de les pàgines 350 a 353 

15.2 La recuperació de l’autonomia 
• Després d’intenses mobilitzacions, el 23 d’octubre de 1977 

es restablí provisionalment la Generalitat. 
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• El 1978 es constituïren el Consell General Basc i la Xunta 

de Galícia provisionals. Els Estatuts respectius foren 

engegats el 1979. 

HISTÒRIA - INS Premià de Mar 5 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Consell_General_Basc
http://ca.wikipedia.org/wiki/Consell_General_Basc
http://ca.wikipedia.org/wiki/Consell_General_Basc
http://ca.wikipedia.org/wiki/Consell_General_Basc
http://ca.wikipedia.org/wiki/Consell_General_Basc
http://ca.wikipedia.org/wiki/Xunta_de_Galicia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Xunta_de_Galicia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Xunta_de_Galicia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Xunta_de_Galicia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Xunta_de_Galicia


• A Catalunya, Josep Tarradellas va formar un govern d’unitat 

i es redactà l’Estatut de Sau, aprovat en referèndum el 15 

d’octubre de 1979. 

• Les posteriors eleccions de 1980 foren guanyades per CiU. 

El seu líder, Jordi Pujol, presidí la Generalitat fins el 2003. 

• El sistema de partits català es diferencià del de la resta 

d’Espanya, ja que la tradicional separació entre esquerra i 

dreta es veu matisada pel fet nacional català. 

• L’acció de govern de la Generalitat es va dirigir a consolidar 

les institucions pròpies (organització del govern, de 

l’administració, dels Mossos d’Esquadra, etc.), 

desenvolupar les competències bàsiques (ensenyament, 

sanitat, ordenació territorial, etc.), i recuperar la llengua i 

cultura catalanes. 

• Entre 1979 i 1983 es van constituir la totalitat de comunitats 

autònomes (excepte Ceuta i Melilla, fins el 1995) 
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15.3 Crisi econòmica i obstacles a la democràcia 

• La transició es visqué en plena crisi econòmica mundial 

(crisi del petroli del 1973). A Espanya fou especialment crua, 

amb un augment espectacular de la inflació i de l’atur, tot 

afectant els fluxos migratoris i el creixement demogràfic. 

• Els Pactes de la Moncloa, signats l’octubre del 1977 pels 

principals partits, sindicats i organitzacions empresarials, 

intentaren afrontar la crisi mitjançant la devaluació de la 

pesseta, el control de la despesa pública, i a reforma de la 

Seguretat Social i el sistema tributari (IRPF). 

• Paral·lelament, alguns sectors promovien la violència per tal 

d’obstaculitzar la democràcia: l’extrema dreta (assassinats 

d’Atocha del 1977), l’extrema esquerra (GRAPO, FRAP) i 

ETA. 

Veure documents de les pàgines 356 i 357 
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15.4 La consolidació democràtica (1978-1982) 
• El 1979 hi hagueren noves cites electorals: el març les 

eleccions legislatives un cop aprovada la Constitució, on es 

repetiren els resultats anteriors; a l’abril les primeres 

eleccions municipals democràtiques, les quals, en canvi, 

foren guanyades per les esquerres a les grans ciutats. 

• Les autonòmiques de l’any següent a Catalunya i el País 

Basc foren guanyades pels nacionalistes. 

• Suárez va dimitir el gener de 1981: l’economia no 

millorava, es mantenia la violència política, el seu propi 

partit, UCD, es dividia internament… 

• Quan es procedia a la investidura de Leopoldo Calvo 

Sotelo, el febrer, el Tinent Coronel de la Guàrdia Civil 

Tejero intentà un cop d’Estat (23F). Fracassà, però es 

palesà l’amenaça real d’involució democràtica. 
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• El nou govern de Calvo Sotelo no va reeixir, i el seu partit 

es desintegrava progressivament. Va convocar noves 

eleccions l’octubre de 1982. 

 

 

 

 

 

15.5 Els governs de la democràcia (1982-2008) 
• L’octubre de 1982, el PSOE, liderat per Felipe González, 

va atreure votants moderats de les classes mitjanes i 

arrasà a les eleccions generals anticipades sota la 

consigna del “canvi” i un programa de modernització: 
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 - Econòmica: reconversió industrial, racionalització de 

l’administració pública, impuls de l’Estat de benestar... 

 - Social: reforma de les pensions, de la sanitat pública... 

 - Estatal: reforma de l’exèrcit, la seguretat, la justícia...   

• S’enfonsaren l’UCD i el PCE. Adolfo Suárez, encapçalant un 

nou partit, CDS, no va tenir gaire suport. 

• Les mesures contra la crisi estimularen la inversió privada i 

els beneficis empresarials a costa dels treballadors. 

• L’escolarització s’allargà fins els 16 anys (LOGSE). la 

Universitat va viure una gran reforma (LRU). 

• L’1 de gener de 1986 Espanya va incorporar-se a la 

Comunitat Econòmica Europea (avui Unió Europea), posant 

fi al seu aïllament. L‘ingrés a l’OTAN es va ratificar en un 

polèmic referèndum aquell any, ja que els socialistes van 

canviar de posició en favor del “Sí”. 
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• El PSOE va guanyar novament amb majoria absoluta les 

eleccions del 1986. Però la recuperació econòmica només 

havia beneficiat els empresaris i banquers, i el 1988 es 

produí una vaga general que suposà una fractura social 

molt important. 

• El 1989 tornà a guanyar, però s’havia incrementat 

l’abstencionisme i havia crescut el Partit Popular (l’antiga 

Aliança Popular) com a alternativa de govern. 

• El declivi socialista es va incrementar amb diversos 

escàndols: GAL (guerra bruta contra ETA) i corrupció d’alts 

càrrecs. Les mesures socials no van aturar el desprestigi 

del PSOE. 

• La desacceleració econòmica del 1992 i la divisió a la 

cúpula del partit (“guerristes”, seguidors del vicepresident 

Alfonso Guerra,  contra  “felipistes”) els va fer perdre la 

majoria absoluta el 1993. 
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• El 1996, el PP, orientat al centre polític i dirigit per José 

María Aznar, va guanyar les eleccions. 

• El primer govern Aznar (1996-2000) va mostrar una actitud 

centrista i pactista: 

 - Política social que assegurés l’Estat del Benestar. 

 - Actitud conciliadora amb els partits nacionalistes, dels 

quals depenia l’estabilitat del govern. 

 - Promoció de la integració monetària d’Espanya a la UE 

(euro), i en l’estructura militar de l’OTAN. 
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• La qüestió basca, però, es va agreujar a partir de 1998, 

malgrat una treva d’ETA, amb l’increment de la 

intransigència aznarista i del sobiranisme del PNB. 

• La conjuntura econòmica fou favorable: ajuts europeus, 

inversió empresarial a Llatinoamèrica, descens de l’atur 

(però amb precarització laboral), reducció del dèficit públic 

(però amb privatització d’empreses públiques). 

• El segon mandat d’Aznar, amb majoria absoluta, es 

decantà pel conservadorisme: Llei de Qualitat de 

l’Ensenyament, Llei d’Estrangeria, Pla Hidrològic Nacional, 

Apropament incondicional al EUA (Guerra de l'Iraq). 

• El clima de contestació ciutadana (vaga general de 2002, 

crisi del Prestige, etc.) va créixer fins el punt de ser derrotat 

el PP a les eleccions de 2004, pocs dies després dels 

atemptats de l’11-M. D’ençà el president del govern és el 

socialista José Luis Rodríguez Zapatero. 
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15.6 La Catalunya autònoma 
• Alguns dels obstacles en la tasca dels governs han estat el 

finançament autonòmic (les transferències de l’Estat han 

estat menors que les aportacions dels catalans), la 

superposició d’òrgans competents (Estat, Generalitat, 

Ajuntaments), i la identificació practicada per CiU entre 

partit i govern, durant els anys dels seus mandats, 

conjuntament amb el presidencialisme exercit per Pujol. 

• El 2003 es va constituir el primer govern d’esquerres a 

Catalunya, fruit de l’acord entre el PSC, ERC i Iniciativa per 

Catalunya (formació hereva del PSUC). 

• El 2010, CiU va recuperar el govern de la mà d’Artur Mas. 

• Presidents: 
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15.7 Desenvolupament econòmic i canvis 

socials 
• Espanya ha viscut quatre fases econòmiques des de la 

recuperació democràtica: creixement entre 1986-1991, 

recessió entre 1992-1997, creixement entre 1998 i 2008, 

crisi actual. 

• El creixement demogràfic s’estancà els vuitanta amb la 

caiguda de la natalitat, però els darrers anys s’ha viscut una 

onada d’immigració procedent d’altres països que planteja 

nous reptes polítics i socials, doncs avancem cap a una 

societat multicultural. 

• La desigual distribució territorial de la població ha tendit a 

reduir-se. 

• Catalunya continua sent el principal centre econòmic 

d’Espanya. 

 HISTÒRIA - INS Premià de Mar 16 



• Espanya pateix un dèficit tecnològic i d’infraestructures que 

resta competitivitat a l’economia (lligat en part al gran pes 

de les petites i mitjanes empreses). 

• El sector serveis ha crescut amb un gran pes de noves 

activitats: assessorament, publicitat, etc. 

• Les reformes en el sector públic i el sistema fiscal (IRPF, 

IVA, etc.) encetades des dels anys setanta han permès 

augmentar les prestacions socials públiques (sanitat, 

educació, accés a l’habitatge, subsidi d’atur, pensions, etc.) 

i han apropat els índex econòmics espanyols al d’altres 

països europeus. 

• La integració a la UE el 1986 ha estat un fet decisiu per la 

dinamització de l’economia: major presència de 

multinacionals, augment d’exportacions, participació en la 

política comunitària de cohesió social i econòmica 

(subvencions). 
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• Els reptes comuns a totes les societats desenvolupades 

no són aliens a l’economia i les societats espanyola i 

catalana: globalització, deteriorament del medi ambient, 

exclusió social, etc. 

• La Constitució i les lleis posteriors han donat pas a una 

transformació del teixit social i la consolidació dels valors 

democràtics. 

• Lleis com les del divorci o l’avortament han comportat 

canvis en els costums privats. 

• La incorporació massiva de les dones al món públic i 

laboral ha canviat el seu paper social i individual. La 

igualtat és encara més legal que real, però. 

Consultar documents de les pàgines 366 a 369 
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