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Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2010-2011

Història
Sèrie 2

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

OPCIÓ A

Exercici 1

Discurs de proclamació de la República Catalana

Catalans:
Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufra-

gi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica.
D’acord amb el president de la República Federal Espanyola senyor Nicet Alcalá

Zamora, amb el qual hem ratificat els acords presos en el pacte de Sant Sebastià, em faig
càrrec provisionalment de les funcions de president del Govern de Catalunya, esperant
que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat
[…]. En proclamar la nostra República, fem arribar la nostra veu a tots els pobles
d’Espanya i del món, demanant-los que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront
de la monarquia borbònica que hem abatut, i els oferim aportar-los tot el nostre esforç
i tota l’emoció del nostre poble renaixent per afermar la pau internacional.

Per Catalunya, pels altres pobles germans d’Espanya, per la fraternitat de tots els
homes i de tots els pobles, catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya.

Barcelona, 14 d’abril de 1931. El president, Francesc Macià.

FONT: Text del discurs de proclamació de la República Catalana a Barcelona, plaça de
Sant Jaume (14 abril 1931). 

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 fragment següent del text: «En proclamar la nostra República, fem arri-
bar la nostra veu a tots els pobles d’Espanya i del món, demanant-los que espiritual-
ment estiguin al nostre costat i enfront de la monarquia borbònica que hem abatut, i
els oferim aportar-los tot el nostre esforç i tota l’emoció del nostre poble renaixent per
afermar la pau internacional».
[1 punt]



Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu l’adveniment de la República a Catalunya, l’actuació de la Generalitat

provisional i de les principals forces polítiques catalanes, així com l’elaboració, l’a-
provació i les característiques de l’Estatut del 1932.
[2,5 punts]

b) Expliqueu els principals esdeveniments de la vida política a Catalunya des de l’apro-
vació de l’Estatut del 1932 fins a l’esclat de la Guerra Civil.
[2,5 punts]

Exercici 2
Alguns acords laborals entre partits o entre Govern, 

organitzacions empresarials i centrals sindicals

Mes/any Nom de l’acord Banda salarial pactada IPC* Signants

Octubre 1977 Pactes de 2 % - 22 % 16,6 % Partits polítics
la Moncloa

Juny 1981 Acord Nacional 9 % - 11 % 13,9 % Govern,
d’Ocupació CEOE,** 

UGT i CCOO
1985 Acord Econòmic 5,5 % - 7,5 % 8,2 % Govern, CEOE 

i Social i UGT

* Índex de preus de consum. 

** Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials.

FONT: Manuel TUÑÓN DE LARA (coord.). Transición y democracia (1973-1985). Barcelona:
Labor, 1992, p. 294. 

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) Contesteu les qüestions següents:
[1 punt]

1) Expliqueu l’evolució de l’IPC entre el 1977 i el 1985 i compareu-la amb les ban-
des salarials pactades. 

2) Comenteu i compareu els diferents signants dels tres acords.

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu l’evolució econòmica, social i política espanyola entre el 15 de juny de

1977 i l’any 1982. 
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’evolució econòmica, social i política espanyola entre el 1982 i el 1986.
[2,5 punts]
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OPCIÓ B

Exercici 1
Memorial de Greuges del 1885

No tenim, Senyor, la pretensió de debilitar, ni molt menys d’atacar la gloriosa unitat
de la pàtria espanyola; ans al contrari, volem enfortir-la i consolidar-la; pensem, però,
que per a assolir-ho no és bon camí ofegar i destruir la vida regional per substituir-la per
la del centre, sinó que creiem que és convenient, alhora que just, donar expansió, des -
envolupament i vida espontània i lliure a les diverses províncies d’Espanya per tal que
 d’arreu de la Península surti la glòria i la grandesa de la nació espanyola […].

Ho desitgem no sols per a Catalunya, sinó per a totes les províncies d’Espanya; i si
parlem en nom de Catalunya és perquè som catalans i perquè en aquests moments sen-
tim com mai els mals que ens causa el centralisme.

Senyor: hom ens arrabassà el nostre sistema administratiu, que avui dia les nacions
cultes d’Europa consideren bo i imiten, per substituir-lo de primer pel sistema castellà,
i avui dia per una còpia imperfecta i viciosa del sistema francès. 

Només podem fer servir la nostra llengua a casa nostra i en converses familiars;
 desterrada de les escoles, ho ha estat després de la contractació pública i també dels tri-
bunals, on sovint, i per molt il·lustrats que siguin, ni els jutges entenen els testimonis i
processats, ni aquests entenen els jutges […].

FONT: Memorial de Greuges, presentat el 10 de març de 1885 al rei Alfons XII.

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) Comenteu DUES de les idees que conté la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu què va ser el Memorial de Greuges, qui en fou el redactor i quines altres

actuacions protagonitzà. Expliqueu raonadament quines diferències hi ha entre el
Memorial de Greuges i les Bases de Manresa, què eren aquestes Bases i qui en van ser
els promotors. 
[2,5 punts]

b ) Expliqueu els fets més importants del catalanisme entre el 1898 i l’establiment de
la Mancomunitat de Catalunya, i expliqueu també l’obra que va portar a terme la
Mancomunitat.
[2,5 punts]
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Exercici 2

Proclamació de Joan Carles de Borbó a les Corts com a
successor de Franco amb el títol de rei (Madrid, 22 juliol
1969). 
FONT: Agència EFE.

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) Descriviu i comenteu el contingut de la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu l’evolució política espanyola entre el 1945 i el 1975. 

[2,5 punts]

b) Compareu la política econòmica del primer franquisme i la política econòmica
desarrollista, i expliqueu les característiques de cadascuna.
[2,5 punts]

L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés


