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Eleccions municipals 12 d’abril de 1931 

 
A Catalunya les eleccions del 12 d’abril tenien un to de plebiscit: monarquia o república? 

El 17 de març de 1931 es crea Esquerra Republica de Catalunya (unió de Partit Republica 

Catala, el grup de l’opinio i Estat Catala) 

ERC proposa una coalició a Acció Catalana, aquestes es neguen 

Els resultats -->  

Victoria amb diferencia de l’ERC 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proclamació de la República 
Aixó fa que el 14 d’abril es proclami la república, ho fa Lluis Companys i Joan Lluhí i Vallescà 

Companys proclama la República des del balcó de l’ajuntament de Barcelona 

Macià, agafa en Lluís Companys i l’esbronca 

A les 7 de la tarda Macià surt al balcó de l’actual Diputació de Barcelona i proclama la 

República Catalana integrada en el si de la Federació de Repúbliques Iberiques 

Des de Madrid s’envien tres ministres per convencre a Macià per retirar l’independencia de 

Catalunya. 

Les negociacions duren tres nits 

Al 17d’abril Francesc Macià renuncia a la República Catalana 

Les negociacions donen com a resultat una Generalitat, i un estatut en procés. 

L’Estatut de Núria 
S’escull 6 membres per redactar l’estaut 

Aquest estatut s’acaba al juny 

S’anomena estaut de Núria perquè l’estaut va ser redactat aNúria 

Té un problema: un estaut l’ha de verificar el Parlament de Catalunya, i no hi havia Parlament 

Així que els ajuntaments de Catalunya validen o no l’estaut (el sí a l’estaut guanya per majoria) 

--> això te poc pes i Macià convoca un referèndum el 2 d’agost 

Hi perticipen un 80% de la població (el 99% és favorable) 

Es fa una recol·lecta de signatures de dones --> la majoria deien que si poguessin votar 

haguessin votat que si 

Hi ha 2 problemes: 

Espanya fa un boicot a Catalunya 

No hi ha Constitució republicana espanyola 

Al Maig de 1932  es comença a discutir l’Estatut, que s’aprova el 9 de setembre 

Quan es va aprovar l’Estatut es van fer moltes retallades i es van canviar i es van eliminar 

articles. 

La Generalitat va rebre traspassos en justícia, ordre públic i obres públiques. 



Va seguir existint el desnivell entre el que l’Estat cobrava als catalans (21,5% del total 

d’Espanya) amb el que invertia a Catalunya (5,5% del total) --> els diner que generava 

Catalunya marxaven cap a Espanya i aquesta tornava molt poca quantitat 

La lentitud de les transferències va ser un altre problema afegit a la manca de competències. 

Organització del poder autònom 1932 

 

Es proclama com a primer president Francesc Macià (1931/33) i el substitueix Lluís Companys 

(1933/40) 

1932-1934 
Tensions socials i moviment obrer  

Hi ha una crisi econòmica mundial, que genera problemes greus en una societat obrera 

catalana 

UGT: manté una actitud dialogant 

CNT: hi ha divisions internes entre moderats i radicals 

Conflicte rabassaire  

El camp català era un camp sense massa latifundis i de major part en parceria 

Aquest conflicte no afecte a la resta d’Espanya 

Rabassaires: conreu de vinya lligats a contractes perjudicials (pactes de collites) i antiquats.  

Els rabassaires demanen una revisió de contractes agraris. Els propietaris pacten una reducció 

de la part de fruit a rebre.  

Les demandes són desestimades i s’inicia certa agitació agrària. 

Els problemes dels rabassaires augmenten. 



Llei de Contractes de Conreu: dóna més estabilitat als contractes i possibilitat de compra de la 

terra. 

La Lliga (defensora dels propietaris) alenteix l’aprovació de la Llei i després la denuncia al 

Tribunal Constitucional de Madrid que la declara inconstitucional. 

El Govern de la Generalitat ratifica la Llei i s’enfronta al Govern Central. -->Aixo enfronta 

políticament els governs 

Els fets d’octubre del 1934 
 

Els tres memebres de la CEDA entren a l’executiu al govern central. 

Companys proclama l’Estat Català en el marc de la República Federal Espanyola. 

El general Domènec Batet proclama l’estat de guerra i desplega l’exèrcit als carrers de 

Barcelona. 

Es produeixen combats durant la nit entre l’exèrcit i les milícies.  

Companys ordena la rendició. Ja que ell esperava suport social, i no es dóna el cas. 

Fracàs degut al poc suport rebut de la CNT i la poca capacitat militar de la Generalitat. 

Els membres del govern són empresonats al vaixell Uruguay. 

 

Suspensió de l’Estatut i de totes les garanties i establiment de l’estat d’excepció: queden sense 

efecte les reformes del govern de la Generalitat. 

Abril 1935: s’aixeca l’estat de guerra i la Generalitat és ocupada per Presidents designats pel 

Govern central:  Manuel Portela Valladares (centrista), Joan Pich i Pon (radical), Ignasi 

Villalonga i Fèlix Escalas (lligaires). 

Des de 1934 fins al febrer de 1936 les restriccions de les llibertats democràtiques marquen la 

situació política del país. 

Del 1934 al 1936 serà un temps que a Catalunya no es farà res. (hi ha l’estat de guerra) (una 

mena de 155) 

Eleccions de Febrer 1936 
A les eleccions del Febrer la ciutadania estava dividida en: Esquerres i Dretes 

Majoria de esquerres 

Es recupera l’Estatut i de la Generalitat. 

Amnistia pels empresonats durant el bienni negre i els fets d’octubre del 34. 



Període de tranquil·litat a Catalunya, conegut com a oasi català en comparació als conflictes 

socials entre dretes i esquerres a Espanya. (a la resta de l’estat hi ha conflictes socials) 

Es reestructura el moviment obrer i apareixen de nous grups polítics, la majoria antifeixistes. 

(POUM) --> Partit Obrer d’Unificació Marxista 

(PSUC) --> Partit socialista unificat de Catalunya 

L’ambient de normalitat política i institucional es trencarà amb l’aixecament militar del juliol 

de 1936.  

L’obra de la generalitat republicana 
Educació i cultura 

Es posen les bases per la xarxa actual de biblioteques, arxius... 

Un objectiu era augmentar la cultura del poble mes enllà de l’educació. 

S’implanta una educació pública i laica: 

 Adopció de plantejaments pedagògics renovadors. 

o S’estableixen per llei les aules mixtes i coeducació. (que 

estudiïn el mateix nois i noies) 

 Creació d’una escola per a formar mestres: Escola Normal, 

amb els principals pedagogs del moment.  

 Es crea l’Institut-Escola per a secundària. Institut-Escola és des de “P3 fins 2 batx” 

 Autonomia per definir els estudis universitaris de Barcelona (UAB). Es dona permís a 

aquesta universitat el que volen ensenya i el com ho volen ensenyar. 

 Creació d’escoles especialitzades: Escoles del Treball, Escoles d’infermeres,... 

S’aplica la llei d’ensenyament del català i en català --> es comencen a publicar llibres en català. 

Política social i territorial  

S’aproven lleis favorables als obrers i a les dones 

Obrers: es crea l’Institut contra l’Atur Forçós, per protegir a l’obrer en cas de que el fessin fora, 

per protegir a l’obrer en cas de malaltia,... 

Dones:  

 S’aprova la Llei Catalana sobre la Capacitat Juridica de la dona i els Cònjuges (la dones 
tenia capacitat jurídica) 

 Llei del Divorci 

 Decret d’Interrupció Artificial de l’Embaràs (avortament en certs casos) 
 



Estudi geogràfic sobre la realitat catalana per a una nova divisió territorial de Catalunya. 

Els catalans es volien ordenar territorialment. 

 Tenien una divisió anacrònica (no adequada al temps) i artificial ( no anava be). 

 Les comarques sortiran pel sentiment de pertinença a un territori i per les racions 
econòmiques del mercat. 

 Es fan qüestionaris als ajuntaments. 

 Es volia millorar l’administració catalana i actualitzar-la. 

 El territori el dividiran en regions i dins d’aquests en comarques. (38 comarques i 9 
regions) 

 S’aplica a l’agost de 1936, en plena guerra civil (després de la guerra, es volia continuar 
aplicant-ho però al perdre la guerra Franco ho eliminarà) 
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