
 

 

LA TRANSICIÓ POLÍTICA: Els primers anys cap a la 

democràcia 1975 – 1976  
 

A. Factors que van incidir en l’inici de la transició 

 

 

 

 

B. La Coronació de Joan Carles I i el continuisme   
 

El príncep successor, amb el nom de Juan Carlos I, fou coronat Rei 

d’Espanya davant les Corts franquistes el 22 de novembre de 

1975. 

 

Dies després el Rei presidia els funerals d’Estats de Francisco 

Franco al Valle de los Caídos, i confirmava en el seu càrrec de 

Cap del Govern a Carlos Arias Navarro, i la línia continuista que 

pretenien els sectors mes immobilistes del règim. 
 

 

 

 

 

 

 

La societat i l’economia espanyola 

s’havien apropat a la prosperitat 

europea. 
 

La democratització era una condició 

prèvia per a l’ingrés a la CEE. 
 

Paper de Joan Carles I, que 

comptava amb l’adhesió total de 

l’Exèrcit. 
 

INICI DE LA 

TRANSICIÓ A 

LA 

DEMOCRÀCIA 
 

Suport de l’Església Catòlica al 

procés democratitzador. 
 

Consens entre l’oposició moderada i els sectors 

aperturistes del franquisme, sota la premissa d’immunitat, 

transició “tranquil·la” i exclusió dels comunistes.  
 



 

C. El govern d’Arias Navarro (desembre de 1975 – juliol de 1976) 
 

 El Govern d’Arias s’oposà a la liberalització i intenta mantenir 

l’estatus autoritari i l’immobilisme del règim.  

 

 L’oposició, i la major part de la població espanyola i els 

sectors més importants del capital van exigir una amnistia 

política, la legalització de partits i sindicats, el 

desmantellament del Movimiento Nacional i de la CNS, i la 

convocatòria d’eleccions lliures i plurals. 

 

 1976 – Gran manifestació unitària a Barcelona a favor de 

l’amnistia (sota el crit “Llibertat, Amnistia i Estatut 

d’Autonomia”). Es va crear a Catalunya el Consell de Forces 

Democràtiques, i al conjunt de l’Estat la Coordinadora 

Democràtica o “Plantajunta”. 

 

 Finalment, l’1 de juliol de 1976 el Rei Joan Carles va destituir a 

Arias Navarro i nomena a un jove i desconegut Adolfo Suárez 

nou Cap de Govern amb l’encàrrec d’iniciar un procés de 

democratització de l’Estat i de diàleg amb les forces de 

l’oposició. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


