
8.1. De l’immobilisme a la reforma I (1975-1978)

8. Transició, democràcia i autonomia

La inevitable fi de la Dictadura:
•Impacte de la crisi econòmica
•Diferències  dins del Règim
•Augment de les mobilitzacions contra la Dictadura

Augment de les mobilitzacions antifranquistes:
•Increment del número de vagues (Madrid, Baix Llobregat, 
Sabadell, Vitòria març 1976)
•Manifestacions per l’amnistia a Barcelona  (febrer 1976)
•Unificació de l’oposició: Platajunta. Ruptura amb el franquisme i 
rebuig del reformisme. Consell de Forces Polítiques (Catalunya)
•Significat de la Ruptura Democràtica:

Govern Provisional
Eleccions  lliures a una Assemblea Constituent
Nova Constitució. República
Depuració cossos policials, militars i judicials

Tres opcions en presència:
•Immobilistes (Búnker): Continuïtat del franquisme, van guanyar 
la guerra
•Reformistes: franquistes intel·ligents. Dirigir el procés de canvi 
abans que l’oposició faci caure el franquisme
•Rupturistes: oposició antifranquista. Nou règim polític  

Temps de reformisme: El govern Suárez (juliol 1976-juny 1977)

•Els reformistes agafen la direcció del procés amb un doble objectiu: 
desactivar el búnker i a l’oposició
•La Llei per a la Reforma Política: promesa d’eleccions i democràcia

- Aprovada per les Corts franquistes ( desactiva el búnker)
- Aprovada en Referèndum pels espanyols (desactiva a l’oposició)

•Els franquistes reformistes prenen la iniciativa e imposen les 
condicions del canvi a la democràcia: 

- Sistema electoral favorable
- Creació d’un partit des del poder: UCD (recolzat pels governadors        

civils i els ajuntaments franquistes)
- Control dels mitjans audiovisuals de l’Estat
- No legalització de tots els partits d’esquerra

• Legalització del PCE. Crisi del govern Suàrez

Primer govern de Juan Carlos:
•Presidència en Carlos Arias Navarro (immobilista) (Nov. 1975-
juliol 1976)
•Govern de concentració franquista. Presència  de Fraga i Areilza
•Incapacitat per fer avanços vers la democràcia. Arias frena les 
reformes en connivència amb el Búnker
•Augment impressionant de les mobilitzacions antifranquistes fan 
fracassar el govern Arias
•El rei li demana la dimissió
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8.1. De l’immobilisme a la reforma II (1975-1978)

Eleccions del 15 de juny de 1977
•Es realitzen sota el control de l’Estat i les 
condicions imposades pels reformistes i 
acceptades per l’oposició
•Partits més importants:

Alianza Popular
Unión de Centro Democrático
Partido Socialista Obrero Español
Partido Comunista de España
Catalunya: CDC i ERC

•Forces d’esquerra  sense legalitzar

La nova Constitució:
•Elaboració per consens
•Democràcia liberal
•Monarquia parlamentària
•Soberania Nacional
•Divisió de poders
•Sufragi universal
•Aconfessionalitat de l’Estat (menció especial 
a l’església catòlica)
•Dret a l’autonomia: “café para todos”
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8.2. L’Espanya autonòmica. Recuperació de l’autonomia a Catalunya

A Catalunya  triomf de les forces que reivindicaven l’Estatut del 1932
Triomf de les forces d’esquerres (PSC-PSOE i PSUC) i derrota de l’UCD
El Govern Suárez pren la iniciativa

Assemblea de Parlamentaris de Catalunya:
•Restauració de la Generalitat
•Retorn del president en l’exili: Josep Tarradellas
•Manifestacions per l’Estatut: Sant Boi 1976 i 
Barcelona 1977 (milió de persones)

Iniciativa de Suárez (octubre 1977):
•Entrevista directa amb Tarradellas sense contar 
amb els representants de Catalunya
•Restabliment de la Generalitat Provisional 
presidida per Tarradellas
•Govern de concentració a Catalunya:

•Sense recolzament d’AP
•L’esquerra,  vencedora a les eleccions, 
no te majoria el Govern

•Comissió Mixta de Traspassos

Elaboració de l’Estatut de Sau :
•Elaborat per consens de les forces catalanes
•Aprovat per les Corts espanyoles i referèndum a 
Catalunya (15-X-1979)
•Catalunya com a Nacionalitat
•Català llengua pròpia i cooficial amb el castellà
•Parlament, President, Sufragi Universal
•Dret Civil, Educació, Territori, Turisme, Mossos 
d’Esquadra...

Resta d’Espanya:
•Euskadi i Galicia autonomia. Nacionalitats 
històriques
•Dos camins per accedir a l’autonomia:

•Article 151 (accés ràpid)
•Article 143 (accés lent)

•Dues excepcions: Navarra i Andalucia
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8.1. L’Espanya autonòmica. Recuperació de l’autonomia a Catalunya

Catalunya autònoma:
•Sistema de partits diferenciat respecte a Espanya
•Majories absolutes de CiU durant el 80 i 90 (Jordi Pujol)
•Tasca de govern: 

•Defensa de la llengua catalana (TV3 i Llei de Normalització 
Lingüística)
•Augment del finançament autonòmic. Tensions amb Madrid
•Desenvolupament de matèries bàsiques: ensenyament, 
sanitat, educació
•Creació de policia pròpia: Mossos d’Esquadra

•Política presidencialista: identificació CiU-Generalitat-Pujol-Catalunya

Primeres eleccions autonòmiques a Catalunya 
(1980)
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8.3. Crisi econòmica i l’acció colpista i terrorista  

Impacte de la crisi econòmica i fortes tensions 
derivades de la acció política violenta

Impacte de la crisi del petroli:
Fi del “Milagro español”
•Disminució d’exportacions, retirada d’inversions 
estrangeres, retorn d’emigrants i menys turisme
•Enorme creixement de l’atur i la inflació (20%)
•Catalunya, com a zona industrialitzada, va patir la crisi de 
manera especialment greu

•Tèxtil, maquinària i construcció van perdre el 25% 
dels llocs de treball
•La zones més afectades van ser: Vallès, Baix 
Llobregat i Barcelonès

•Va coincidir amb el moment del canvi i el retard en la 
presa de decisions

Pactes de la Moncloa (octubre de 1977):
•Política de consens per sortir de la crisi del capitalisme
•Congelació de salaris
•Fi dels contractes indefinits: acomiadaments més fàcils
•Reforma fiscal: introducció de l’IRPF
•Extensió de la Seguretat Social, del subsidi d’atur i de les 
pensions

Colpisme i terrorisme feixista
•Atemptats de l’extrema dreta contra militants d’esquerra 
(en connivència amb sectors de la policia: Guerrilleros de 
Cristo Rey, Batallón Vasco Español, Triple A. 50 assassinats 
entre 1976 i 1982)
•Pressió de la premsa feixista (El Alcàzar, Fuerza Nueva)
•Assassinat d’advocats laboralistes C/ Atocha, a Madrid 
(gener 1977)
•L’objectiu era provocar un cop d’estat militar dels nostàlgics 
del franquisme: Operació Galaxia (1978)

Violència política d’extrema esquerra:
•Qüestionen la Reforma i volen la Ruptura (FRAP, GRAPO)
•ETA vol el dret a l’autodeterminació per Euskadi
•Atempten contra policies i militars (77 morts en 1979)
•Terra Lliure a Catalunya
•Generen tensió entre sectors colpistes de l’Exércit



8. Transició, democràcia i autonomia

8.4. De la UCD al PSOE. La consolidació de la democràcia (1978-1982)

Període de domini d’UCD (1978-1982)

Eleccions generals i municipals al 1979:
•Triomf d’UCD a les generals, però...
•Triomf de l’esquerra a les municipals (PSOE)
•Derrota d’UCD a les eleccions del País Basc i Catalunya (1980)

Crisis interna a UCD:
•Derrota a les municipals, País Basc i Catalunya
•Divisions internes: reformistes franquista enfront socialdemócrates
•Crisi de lideratge de Suàrez. Moció de censura del PSOE (1980)
•Increment de la tensió social (5 M de vaguistes a 1979)
•Augment de l’acció terrorista (150 morts 1980-81)
•“Soroll de sables”: militars nostàlgics del franquisme (terrorisme, 
unitat d’Espanya...) conspiren contra Suàrez
•Dimissió de Suàrez (19-1-1981)
•Intent de cop d’Estat 23 de febrer de 1981 (Tejero)

Eleccions de 1982:
•Triomf absolut de l’esquerra (PSOE. Felipe González)
•L’alternància consolida la democràcia
•La dreta abandona a UCD (Suàrez) i convergeix en l’Alianza Popular 
de Fraga Iribarne
•Els comunistes pràcticament desapareixen
•CiU i PNB es consoliden a Catalunya i País Basc respectivament

Canvi de Govern: Calvo Sotelo:
•Entrada a l’OTAN
•Ralentització del procés autonòmic: LOAPA
•Convocatòria de noves eleccions


