
CONTEXT SEGONA REPÚBLICA MIREIA N. i MARTA Á. 
 
El context històric d’aquesta font ens situa a l’any 1931 durant la Segona República Española 
(1931-1936)  
Després de la fallida d’intent de regeneració de ( NO VA SER UNA REGENERACIÓ – VA SER 
UNA IMPOSICIÓ PER INTENTAR ACABAR AMB REVOLTES I INESTABILITAT POLÍTICA , 
citant l´època anterior hi ha prou ) a dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), i a causa entre 
d´altres de la crisi econòmica del crack del 29 ( potser al tema citar-ho aquí no cal especificar ) , 
es va instaurar un govern provisional presidit per Nieto Alcalá-Zamora. Aquest govern fruit dels 
integrants del pacte de Sant Sebastià (1930) i després de la victoria a les eleccions municipals 
del 1931 va començar instaurant unes mesures d’extrema urgència amb la creació d’una nova 
Constitució de caire més molt progressista (1931).  
La Segona República es proclama després de la victoria de les esquerres a les eleccions de caire 
plebiscitari del 28 de juny de 1931, aquesta es divideix en tres etapes: Bienni Reformista (1931-
1933), caracteritzat per la imposició de diverses reformes, agrària, educativa, eclesiàstica, etc. 
Bienni Conservador (1934-1935) durant aquesta etapa les reformes anteriors es van suprimir i 
reduir. Per últim el Front Popular (1936) que va acabar amb un alçament militar per part del 
contraris a la República, Guerra Civil (1936-1939) 
 

La part subratllada és prescindible o reuïble. La resta ok. :  

Part vermella treure 

 

CONTEXT LUCÍA M i CLAUDIA P. 
 

La II República Espanyola (1931-1936) va començar al 14 d’abril de 1931, després 
d’haver guanyat les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 amb un plebiscit que es 
van convertir en un plebiscit per validar o no la monarquia. Al En acabar la dictadura de 
primo de Rivera (1923-1930) i a causa de les eleccions, Alfons XIII va decidir acatar la 
voluntat popular, renunciar a la corona i abandonar Espanya. Després de la proclamació, 
van fer un govern provisional i el president de la república va ser Niceto Alcalá- Zamora. 
Socialment, la gent estava dividida entre monàrquics i republicans( esquerres i dretes). 
Políticament, es va crear una nova constitució, la Constitució del 1931, de caràcter 
liberal, on podien votar les dones i les persones tenien més on es garentien moltes 
llibertats. La república finalitza a causa d’un cop d’estat que causa la Guerra Civil 
espanyola (1936-1939). 
 
Vaig insistir que no eren un plebiscit però es van convertir perquè si sortien victorioros 
els partits no monàrquics volia dir que la població no estava a favor de la monarquia.  
 
 
 

Context històric David R i Iker S. 
 

Ens trobem a La Segona República ( 1931-36 ) , proclamada el 14 d’abril de 1931 
que va suposar la instauració d’un règim plenament democràtic i va posar en 
marxa un ampli programa reformista. Alfons XIII havia abandonat el país i 
semblava arribat el moment per a que perquè la república arreglés tot allò que la 
monarquia (amb la Dictadura de Primo de Rivera inclosa) no havia pogut 
solucionar. Va donar peu al Bienni Reformista, on el govern de la Segona 
República va aplicar varies reformes a diferents àmbits del pais, a l’exèrcit, a 



l’educació, a la religió o a l'agricultura ( com no les citeu totes dir o agricultura pq 
no sembli que ja no hi ha més reformes perquè també está la militar per exemple, 
la territorial o les laborals )  per tal de millorar la vida dels ciutadans i reanimar 
l’economia d’Espanya mitjançant la imposició d’una nova Constitució progressita 
al 1931. 
(1931-1933)   vb 

 

 

Context Yaiza L i Marc Barranco 
 
La font pertany a la Segona República (1931-1936), proclamada en conseqüència a les eleccions 

municipals del 12 d’abril de 1931 per substituir el regnat d’Alfons XIII i el sistema de la 

Restauració. Aquestes eleccions s'acaben convertint en un plebiscit ja que guanya una majoria 

que s’oposava a la monarquia. Francesc Macià,  conscient del resultat, va proclamar des del balcó 

de la Generalitat la República Catalana el 14 d’abril des d’aquell mateix any.  
Consta de tres etapes: el Bienni Reformista (1931-1933) en el qual governa Alcalà Zamora, el 

Bienni Conservador (1933-1936) governat per Lerroux  i el Front Popular (1936), que va ser una 

coalició dels tres pincipals partis d’esquerra. En aquest etapa es produeixen diverses reformes 

com la agrícola o la militar i s’aprova l’Estatut d’Autonomia per a Catalunya. El 1936 la victòria 

electoral del Front Popular va provocar un aixecament militar que va donar pas a l’inici de la 

Guerra Civil (1936-1939) i el final de la Segona República. 

 

 

SEGONA REPÚBLICA  ALEXIS P. i MIQUEL O. 
 
L'etapa de la II República Espanyola ( 1931-1936 )  es situa després del regnat d’Alfons 
XIII i la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1931-1936) si poseu aquí la cronologia 
sembla que us referiu als anys de la Dictadura.. Com a primer període d’aquesta etapa 
podem trobar el govern provisional presidit per Alcalá Zamora que va tenir diversos 
conflictes com la crisi econòmica, pel qual es va proclamar la Constitució del 1931. – la 
constitució l´havien de fer igualmente perquè necessitaven establir com seria l´Estat -  
En el segón periode tenim el Bienni Reformista (1931-1933) on va haver-hi un gran 
nombre de reformes: militars, escolars educativa, agràries i l’aprovació de l’Estatut de 
Núria ( recordeu que un cop aprovat és diu Estatut de 1932 ) , entre d´altres  – dir les 
reformes en singular: agraria,militar, … 
El tercer i últim període és el Bienni Conservador (1933-19365 ) on es va capgirar la 
política reformista. L’entrada de la CEDA en la política i la corrupció de Lerroux, va 
provocar la crisi del bienni i la convocatòria d’eleccions, guanyades el 16 de febrer del 
1936, per els partits d’esquerres inaugura l´últim període: EL FRONT POPULAR. 
L’aixecament militar causat per revoltes i l’assassinat de J.Calvo Sotelo al juliol del 1936, 
va desembocar a la Guerra Civil (1936-1939).  
 

Han de ser 8/10 línies 

 

 

Context Històric. (II República) Pau O i Andrea G 
 

La Segona República Espanyola va començar l’any 1931, amb unes eleccions 
municipals que es van convertir en un plebiscit, i va acabar el 1936, amb l’assassinat 
del teniente Castillo i Calvo Sotelo, que va donar lloc a una insurrecció militar, i 
posteriorment a la Guerra Civil Espanyola ( 1936-39 ) . En A la  primera etapa, quan el 
monarca Alfons XII ja s’havia exiliat, va haver un govern provisional (1931), fruit del 



pacte de Sant Sebastià i, entre d´altres al crack del 1929 i la crisi econòmica, presidit 
per Alcalá Zamora. Aquell mateix any, Manuel Azaña el va substituir com a president 
del Govern i va donar lloc al Bienni Reformista (1931-1933) generant canvis en 
l’agricultura, l'església, a l’exèrcit, etc amb diferents reformes. A causa de les revoltes 
de Casas Viejas de 19334, es van convocar unes eleccions guanyades per les dretes, 
que van iniciar el Bienni Conservador (19334-19356) paralitzant algunes de les reformes 
i va generar enfrontaments. Les divisions internes i els problemas de corrupció van 
conduir a unes eleccions (1936), guanyades pel Front Popular. Aquell mateix any, es va 
produir un cop d’Estat donant lloc al franquisme fallit per part dels partits conservadors 
que va provocar la Guerra Civil (1936-1939). 
 

CONTEXT  SEGONA REPÚBLICA CLAUDIA C. i LARA P. 
 
La II República Espanyola comprèn entre els anys 1931-1936, aquesta època comença 
amb el la proclamació de la II República el 14 d’abril de 1931. Aquesta proclamació es 
va viure a Espanya com un moment d’alegria, bona part de  la població feia anys que 
volia que tot el territori espanyol fos governat amb les bases d’una república. En aquell 
moment regnava el rei Alfons XIII que havia decidit exiliar-se i semblava que havia 
arribat el moment de implantar la república. 
La II República es divideix en quatre parts: el govern provisional, el bienni reformista, el 
bienni conservador i el Front Popular. Durant aquest període estaba Es va aprovar la 
Constitució de 1931 la qual era de caràcter democràtic i progressista i donava més drets 
i llibertats a la ciutadania. L'etapa anterior a la II República va ser la dictadura de Primo 
de Rivera (1923-1930) durant el regnat d´Alfons XIII ( 1902-1931 )  i la etapa posterior 
va ser  la Guerra Civil (1936-1939) després d´un cop d´estat fallit contra el Front Popular. 
 
bona part de  : vigileu les afirmacions totals. No tothom volia. 
 

Context Històric Andreu G i Gerard F.  
 
La Segona República espanyola (1931-1936), va ser una època de canvis polítics que 
va significar el canvi d’un règim monàrquic a un republicà. Rere unes eleccions 
convocades pel general Berenguer, finalment enteses com a plebiscitaries sobre la 
monarquia, després de la fallida de la dictadura de Primo de Rivera. La Segona 
República és un intent de solucionar els problemes d'Espanya i regenerar-la tant 
políticament com socialment a través de varies reformes ( agraria, militar, educativa, 
religiosa, etc) . Aquesta època està dividida en 3 parts: el bienni reformista (1931-1933) 
que emprén la redacció d'una nova Constitució base del nou règim republicà, el bienni 
conservador (1933-1935) i el Front Popular (1936) quan s’intenten tornar a posar en 
marxa aquestes reformes. Aquest període de la Segona República acaba amb el cop 
d’Estat (17 de juliol del 1936) que comporta l’inici de la Guerra Civil espanyola. ( 1936-
1939 )  
 

CONTEXT II REPÚBLICA MIREIA C. i Ana Mª C. 
 

Ens situem en el període de la II República Espanyola (1931-1936) proclamada 
arrel dels resultats de les eleccions municipals del 12 d’abril del 1931 i una 
vegada finalitzada la dictadura de Primo de Rivera – durant el regnat d´Alfons 
XIII. Aquesta es divideix en tres etapes: en la primera, el bienni progressista 
(1931-1933) amb Azaña al govern, les esquerres van fer canvis liberlas en 
sectors com la agricultura, l'església o l'educació. Les reformes impulsades al 
Bienni Reformista van crear molta conflictivitat social que, juntament amb els 
tradicionals problemes econòmics van augmentar les vagues i el malestar social. 



Això provocà la dissolució del govern i la convocatòria d’unes noves eleccions al 
19 de novembre de 1933. Aquestes les guanyà la coalició de dretes i durant el 
seu govern frenen la reforma agrària, aproven un pressupost de culte i clero i 
una amnistia als memebres de la Sanjurjada ( si no ho expliqueu no s´entèn pq 
abans no ho heu citat ) , entre d’altres. Aquestes mesures esdevenen en una 
radicalització de les esquerres, vagues i manifestacions i la insurrecció d’Astúries 
(1934). Finalment, aprofitant la crisis del la crisi del govern de Lerroux, els partits 
d’esquerres es van unir formant el Front Popular i, en les eleccions del juliol del 
1936, tornen a agafar el poder. Degut a l’Espanya bipolaritzada, es produirà un 
cop d’Estat que fracasa i donarà lloc a la Guerra Civil (1936-1939). 
 
Han de ser 8/10 línies , s´ha de reduïr. 
 

Context II República Javier E i Pau P 
 
La proclamació de la II República (1931-1936) té lloc el 14 d’Abril de 1931, 
després que a les eleccions municipals del 12 d’Abril, s’arribés a una mena de 
vot plebiscitari; la majoria de ciutadans van votar partits republicans i Alcalá-
Zamora sortirà escollit com a cap de govern. Per posar-ho en context, Espanya 
venia de la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930) i del regnat de 
Alfons XIII (1902-1931).  La II República comença amb el Bienni Progressista 
(1931-1933), on es faran una sèrie de reformes ( agraira, militar, educativa o 
religiosa ) , després arriba el Bienni Conservador (1933-1935), quan guanya la 
dreta, i el cop d’estat del 1936 durant l´etapa del Front Popular posarà fi ( treure 
posarà fi perquè la República continua sino no hauria hagut guerra )  a la 
República introduïnt el franquisme provocant la Guerra Civil ( 1936-1939 )  

 

CONTEXT SEGONA REPÚBLICA ADAM A i ELIAM M 
 

La segona república es va iniciar al 1931 després del regnat d’Alfons XIII, 
van haver 3 governants: Alcalá Zamora, Diego Martínez Barrio y Manuel 
Azaña. – van a ver més : Lerroux, Quiroga… 

Aquest període es pot dividir en 4 etapas, el període constituent,  el bienni 
reformista (1931-332), on van destacar dos tipus de reformes la reforma 
l’agraria i la militar, a mitjans de l’any 1933 va començar el bienni 
conservador i l'última etapa de la segona república va ser el  Front Popular  
després de les eleccions de febrer de 1936. El fet posterior va ser el cop 
d’estat ( Juliol 1936 ) i va donar lloc a la Guerra Civil ( 1936-1939 ). 
 
Alba M i Mónica P.  

CONTEXT 

La Segona República (1931-1936), presidida per Zamora i proclamada en 
substitució de la monarquia d’Alfons XIII. El període comença amb les eleccions 
municipals del 12 d’abril 1931 on guanyen les coalicions republicanosocialistes i 
s’elabora una nova Constitució (1931) de caràcter democràtic i progressista que 
oferia amplis drets i llibertats. Pel que fa Catalunya, es va crear el primer Estatut 
d’Autonomia (1932). Aquest règim, es va dividir en:  el Bienni Reformista (1931-



1933), on van destacar les reformes agràries, eclesiàstiques, de l’ensenyament 
i o militars governat per Niceto Alcalá-Zamora i Manuel Azaña. L’any 1933 va 
donar lloc a la segona etapa, el Bienni Conservador, aquest va frenar les 
reformes, va ser governada per Lerroux i Gil Robles. I per últim el 1936 es va 
crear proclamar el Front popular, on es va formar un govern republicà, els líders 
del qual van ser Manuel Azaña i Casares Quiroga. Finalment, la Segona 
República acaba amb l’aixecament armat de militars que provoca la  Guerra Civil 
( 1936-39 ) i la dictadura franquista ( 1939-1975 ) .  
 
 

Context HIstòric II República María R. i Víctor B. 
 
La II República (1931-1936), es va dur a terme gràcies a unes eleccions municipals, i va 
ser després de la dictadura del Primo de Rivera. La II República té 4 etapes, el període 
constituent (1931), el bienni reformista (1931-1934), el bienni conservador (1934-1936) 
i el Front Popular (1936). Durant el bienni reformista (1931-1933), va governar Manuel 
Azaña, i van haver les reformes com l´agraria, la militar o la religiosa agràries, la 
transformació de Catalunya en amb un estatut d’autonomia i la fundació de la falange 
española. Al bienni conservador (1933-1935), que va començar amb les eleccions del 
1933 on va guanya la dreta, es va crear el partir radical  ( existia feia motls anys ) de 
Lerroux, la llei de contractes de Conreu declarada inconstitucionalment, a l'octubre de 
19345 hi va començar la suspensió ( la suspensió es fa no es comença ) de l’estatut de 
Catalunya, i les insurreccions de Catalunya. La II República va acabar amb el cop d’estat 
del 1936 que va donar lloc a la Guerra Civil ( 1936-39 ) i posteriorment a la dictadura de 
Franco ( 1939-1975 ) . 
 
Subratllat: els fets que escolliu són alguns que van succeïr durant el Bieni C. Però depèn 
com siguin redactats poden ser interpretats com els únics. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


