Història
Sèrie 2
Escolliu UNA de les dues opcions (A o B).

OPCIÓ A
Exercici 1
Mancomunitat de Catalunya
Article 1. Les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, acollint-se al
Reial decret de 18 de desembre de 1913, s’uneixen indefinidament per constituir la
Mancomunitat catalana […].
Article 2. Seran competència de la Mancomunitat tots els serveis i totes les funcions
que la legislació provincial vigent permet establir i exercitar a les diputacions provincials. […] Així mateix, seran de competència de la Mancomunitat i són, per tant, traspassats a la mateixa, els següents serveis de les diputacions mancomunades:
1. Construcció de carreteres dels actuals plans provincials […].
6. Els serveis que amb posterioritat a la constitució de la Mancomunitat una o més
diputacions acordin traspassar a la Mancomunitat […].
Article 4. La Mancomunitat serà representada pel president i governada per una
Junta o Assemblea deliberant i un Consell permanent.
FONT: Estatut de la Mancomunitat de Catalunya, aprovat per les quatre diputacions provincials catalanes (9 gener 1914).
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Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,75 punts]

b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.
[0,75 punts]

c) A partir de la font, deduïu l’estructura i les competències que tenia la Mancomunitat.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu què era el regeneracionisme, així com l’evolució dels partits dinàstics i
dels partits d’oposició tant a Espanya com a Catalunya entre el 1898 i el 1914.
Esmenteu els dirigents més destacats de tots aquests partits durant aquest període.
[2,5 punts]

b) Expliqueu la creació, l’obra de govern i la desaparició de la Mancomunitat de
Catalunya.
[2,5 punts]

Exercici 2
La Guerra Civil espanyola (1936-1939)
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FONT: Víctor HURTADO, Cristina GATELL i Felipe MOLINERO. Atles històric de Catalunya. Barcelona: Vicens Vives, 1998, p. 114.
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Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,75 punts]

b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.
[0,75 punts]

c) A partir de la font, descriviu breument l’eixamplament de la «zona nacional» al llarg
de la guerra.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu l’inici de la guerra, la composició política i social dels dos bàndols i l’esclat revolucionari a la zona republicana.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’evolució militar de la Guerra Civil.
[2,5 punts]

OPCIÓ B
Exercici 1
Resultats electorals de febrer del 1936

FONT: Fernando GARCÍA DE CORTÁZAR. Atlas de historia de España.
Barcelona: Planeta, 2005, p. 478.
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Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,75 punts]

b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.
[0,75 punts]

c) Expliqueu a partir de la font a quines parts d’Espanya triomfà el Front Popular i a
quines altres els partits de dretes.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu la Revolució d’Octubre del 1934 a Astúries i a Catalunya: causes, desenvolupament i conseqüències.
[2,5 punts]

b) Expliqueu les eleccions del 16 de febrer del 1936, els resultats i les característiques del
període polític del Front Popular fins al 18 de juliol del 1936.
[2,5 punts]

Exercici 2
Ban del general en cap de l’Exèrcit del Nord
Fidel Dávila, General en Jefe del Ejército del Norte, ordeno y mando:
Artículo 1.º Queda reintegrada la ciudad de Barcelona y demás territorio liberado
de las provincias catalanas a la soberanía del Estado Español, cuya jefatura ostenta el
Generalísimo de las fuerzas de Tierra, Mar y Aire, capitán general del Ejército y de la
Armada, jefe nacional de FET y de las JONS, Excelentísimo Señor don Francisco Franco
Bahamonde.
Artículo 2.º Declaro sin ningún valor ni efecto todas las disposiciones y nombramientos dictados con posterioridad al 18 de julio de 1936 por los rebeldes que detentaban el poder.
Artículo 3.º Entra en vigor a partir de hoy todo el Derecho del Nuevo Estado que,
de acuerdo con el principio de unidad de la Patria, devuelve a las provincias catalanas el
honor de ser gobernadas en pie de igualdad con sus hermanas del resto de España.
26 de enero de 1939
FONT: Josep BENET. Catalunya sota el règim franquista: Informe sobre la persecució de la
llengua i la cultura de Catalunya pel règim del general Franco. Barcelona: Blume, 1979,
p. 221-222.
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Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,75 punts]

b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.
[0,75 punts]

c) Expliqueu el contingut de la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu les característiques de l’ocupació franquista de Catalunya i de la repressió
durant la primera etapa del franquisme.
[2,5 punts]

b) Expliqueu la política econòmica del règim de Franco fins al 1959 inclusivament.
[2,5 punts]
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