ESQUEMA-RESUM TEMA 11 – LA SEGONA REPÚBLICA (1931-1936)
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• Triomf de la coalició republicanosocialista
• Exili d’Alfons XIII
• Proclamació de la II República Espanyola (14 d’abril del 1931)
• Cap del govern: Alcalá Zamora
• Primeres mesures legislatives
• Pacte amb les autoritats de Catalunya per iniciar un procés
autonòmic
• Eleccions a corts constituents (juny del 1931): triomf de les
esquerres
• Govern d’Esquerra Republicana
- Aprovació aclaparadora per plebiscit
- Oposició de la dreta espanyola
• Estatut
- Retallada de competències per l’aprovació de la
de Núria
Constitució del 1931
- Aprovació del text definitiu (setembre del 1932)
• Eleccions al Parlament de Catalunya (novembre del 1932)
• Govern d’Esquerra Republicana
• President de la Generalitat: Francesc Macià
• Reformes econòmiques (rabassaires)
• Llei de bases del 1934 (sanitat i assistència social)
• Reformes educatives (Institut-Escola)
• Normalització ingüística
• Nova ordenació territorial (1936)
• President de la República: Alcalá Zamora
• Cap del govern: Manuel Azaña
• Elaboració de la Constitució del 1931
• Reforma religiosa
• Reforma militar → Oposició de la dreta
• Estatuts d’autonomia
• Reforma agrària → Insurreccions pageses: Casas Viejas
• Reforma laboral
• Reforma educativa
• Conjuntura econòmica desfavorable
• Conflictivitat social
• Crisi de govern → Eleccions del 1933: triomf del centredreta
• President de la República: Alcalá Zamora
• Cap del govern: Alejandro Lerroux
• Paralització de les reformes (agrària, laboral, militar i
autonòmica)
• Enfrontament amb les esquerres: vagues generals
-Proclamació de la República
• Revolució d’octubre del
Catalana (Lluís Companys)
1934
- Revolució d’Astúries
• Entrada de la CEDA al govern
• Escàndols de corrupció: caiguda de Lerroux
• Eleccions de febrer del 1936: triomf del Front Popular
• President de la República: Manuel Azaña
• Cap del govern: Casares Quiroga
• Amnistia dels presos polítics
• Represa de les reformes del bienni d’esquerres
• L’extrema dreta fomenta un clima de violència social

