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Exercici1 (5 punts) 
 
Observeu les dades següents i contesteu les qüestions. 
 
NOMBRE D’ASSASSINATS PRODUITS A BARCELONA PER MOTIUS 
POLÍTICS I SOCIALS DES DE L’ANY 1916 FINS AL 1923 
 

Any Patrons Gerents, 
directors i 

encarregats 

Agents de 
l’autoritat 

Obrers Total 

1916 - 1 - 1 2 
1917 2 - - 3 5 
1918 4 3 - 6 13 
1919 - 3 5 7 15 
1920 8 4 1 26 39 

1921-23 9 13 2 128 152 
Total 23 24 8 171 226 

 
Sastre, Farré i Rucabado. En J. Termes “De la Revolució de Setembre a la fi de 
la Guerra Civil 1868-1939” vol VI d’Història de Catalunya. Ed. 62 1987. 
 
 
1. Descriviu les dades i situeu-les en el seu context històric. (1 punt) 
 
2. Comenteu quins factors van desencadenar aquesta violència i per què es va 

donar per acabada el 1925. (1,5 punts) 
 
3. Sindicalisme i anarquisme. (2,5 punts) 
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Exercici 2 (5 punts) 
 
Llegiu el text següent i responeu les qüestions. 
 
 
“La situació política de Catalunya constitueix un motiu de profunda preocupació 
de fa temps i més encara de l’esclat de descontentament i protesta produïts 
amb el pretext de l’augment de les tarifes dels tramvies de Barcelona...” 
 
“...Sistemàticament es designa per alts càrrecs de Barcelona a persones sense 
arrelament en la població i que en la seva gran totalitat no són naturals d’ella...” 
 
“...En els càrrecs polítics de l’Administració espanyola rarament s’ensopega 
amb cap català...” 
 
“...És la zona més castigada per les restriccions (elèctriques)...” 
 
“...L’ús de petrolis per cuina, molt estès, és una autèntica calamitat; des 
d’octubre les cues són constants i d’hores per la seva adquisició...” 
 
“...Carreteres es troben en estat deplorable i intransitables moltes d’elles...” 
 
“...La descentralització apareix com un pretext anticatalà. Difícilment es donen 
noves instal·lacions (industrials) ni es permeten ampliacions, front les facilitats 
en qualsevol altra província, com si hi hagués dues mesures a Espanya: una 
pels catalans i una altra pels altres...” 
 
“...La tributació fiscal és molt més severa...” 
 
“...Hi ha impressió d’un tracte diferencial (futbol)...” 
 
“...Més de cinquanta mil nens sense escola hi ha a Barcelona i província...” 
 
 
Informe enviat per Josep M. Marcet. Alcalde de Sabadell. 1956. 
 
 
1. Resumiu les idees principals del text i situeu-lo en el seu context històric. (1 

punt). 
 
2. Valoreu en forma de conclusió les repercussions que la instauració del règim 
franquista va tenir per a Catalunya, en relació a l’abolició i persecució de les 
seves institucions i organitzacions polítiques i culturals. (1,5 punts) 
 
3. Expliqueu l’expansió econòmica dels anys seixanta, els canvis socials, els 
moviments migratoris i la immigració a Catalunya. (2,5 punts) 


