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L’Ajuntament d’Aldaia commemora, a 
través de l’exposició “La construcció 
de la ciutadania. 40 Anys d’Estatut 
d’Autonomia”, el procés conegut com 
La Transició Valenciana. Una etapa 
històrica cap a la democràcia que 
transcorre des del 20 de novembre de 
l’any 1975, amb la mort del dictador 
Francisco Franco, fins l’any 1982, amb 
la publicació de la Llei Orgànica de 
l’1 de juliol de l’Estatut d’Autonomia 
Valenciana. Norma bàsica que, després 
d’un llarguíssim període de més de 175 
anys sense lleis ni institucions pròpies, 
retornava l’autogovern al poble valencià. 
Un procés vertiginós i esperonador 
cap a una nova societat democràtica, 
amb drets i llibertats plenes, tal com 
avui la coneguem, amb l’aprovació de la 
Constitució i de l’Estatut d’Autonomia.

L’exposició compta amb més de 250 peces 
entre manifests, testimonis, proclames, 
periòdics, revistes, publicacions 
clandestines, pamflets, propaganda 
electoral, cartells, paperetes, pòsters 

i fotografies de l’època. Basada en una 
significativa i meticulosa reconstrucció 
d’una època plena d’il·lusions i canvis 
cap a la construcció de la ciutadania 
democràtica. La publicació d’un ric 
i rigorós catàleg amb abundants 
documents, imatges i textos completa 
l’exposició. 

Tant l’exposició com el catàleg, tenen 
com a suport el text d’Alfred Ramos, 
comissari de l’exposició. Les imatge 
emprades es fonamenten amb la cessió 
gratuïta del material documental, gràfic 
i hemerogràfic inèdit del bibliotecari 
Rafael Jara Pozuelo, amb aportacions 
complementàries de l’Arxiu Municipal 
d’Aldaia, l’Arxiu de Saó Edicions i els 
arxius particulars d’Alfred Ramos, 
Francesc Martínez Sanchis, Víctor 
Fuentes i Pilar Rodríguez. Tot això 
enriquit amb les fotografies del reporter 
gràfic Josep Vicent Rodríguez i de les 
vinyetes d’humor del dibuixant Juli 
Sanchis Aguado (Harca) publicades en 
la premsa valenciana d’aquest període 
històric.

1. Monogràfic de la revista Saó, publicat en 1992, en 
commemoració del desé aniversari de l’aprovació de 

l’Estatut d’Autonomia.

ELIMINAR 
Pilar Rodríguez 

imatges

Saó, en cursiva

coneixem
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El Ayuntamiento de Aldaia conmemora a 
través de la exposición “La construcción 
de la ciudadanía. 40 años de Estatuto de 
Autonomía”, el proceso conocido como 
la transición valenciana. Una etapa 
histórica hacia la democracia, que 
se extiende desde el 20 de noviembre 
de 1975, con la muerte del dictador 
Francisco Franco y termina el año 1982, 
con la publicación de la Ley Orgánica 
del 1 de julio de 1982 del Estatuto 
de Autonomía Valenciano. Norma 
básica, que después de un larguísimo 
período más de 175 años sin leyes ni 
instituciones propias, devolvía el 
autogobierno al pueblo valenciano. 
Un proceso vertiginoso y estimulante 
hacia una nueva sociedad democrática, 
con plenos derechos y libertades, como 
lo conocemos hoy, con la aprobación 
de la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía.

La exposición contiene más de 250 
piezas entre manifiestos, testimonios, 
proclamas, periódicos, revistas, publicaciones 
clandestinas, panfletos, propaganda electoral, 
papeletas, carteles y fotografías de la 

Aldaia Town Hall commemorates 
the process known as the Valencian 
transition through the exhibition “The 
construction of citizenship. 40 years of 
the Statute of Autonomy”, the process 
known as the Valencian transition. A 
historical stage towards democracy, 
which began on 20th November 1975, 
with the death of the dictator Francisco 
Franco and ended in 1982, with the 
publication of the Organic Law of 1st 
July 1982 of the Valencian Statute of 
Autonomy. This basic regulation, which 
after a very long period of more than 
175 years without laws or institutions 
of their own, returned self-government 
to the Valencian people. A vertiginous 
and stimulating process towards a new 
democratic society, with full rights and 
liberties, as we know it today, with the 
approval of the Constitution and the 
Statute of Autonomy.

The exhibition contains more than 250 
pieces including manifestos, testimonies, 
proclamations, newspapers, magazines, 
clandestine publications, pamphlets, 
electoral propaganda, ballot papers, 

época. Basada en una reconstrucción 
significativa y meticulosa de un 
tiempo llena de ilusiones y cambios 
hacía la construcción de la ciudadanía 
democrática. La publicación de un rico 
y riguroso catálogo con abundantes 
documentos, imágenes y textos 
completa la exposición.

Tanto la exposición como el catálogo 
están narrados por el contrastado 
texto de Alfred Ramos, comisario del 
evento. Las imágenes utilizadas se 
basan en la transferencia gratuita del 
material documental y hemerográfico 
del bibliotecario Rafael Jara Pozuelo, 
con contribuciones complementarias 
del Archivo Municipal de Aldaia, el 
Archivo de Edicions Saó y los archivos 
propios de Alfred Ramos, Francesc 
Martínez Sanchis, Víctor Fuentes y 
Pilar Rodríguez. Todo ello enriquecido 
con las fotografías del reportero gráfico 
Josep Vicent Rodríguez y las viñetas 
humorísticas del dibujante Juli Sanchis 
Aguado (Harca) publicadas en la prensa 
valenciana de este período histórico.

posters and photographs of the period. 
The exhibition is based on a significant 
and meticulous reconstruction of 
a time full of illusions and changes 
towards the construction of democratic 
citizenship. The publication of a rich 
and rigorous catalogue with abundant 
documents, images and texts completes 
the exhibition.

Both the exhibition and the catalogue are 
narrated by the contrasting text of Alfred 
Ramos, curator of the event. The images 
used are based on the free transfer of 
documentary and newspaper material 
from the librarian Rafael Jara Pozuelo, 
with complementary contributions 
from the Municipal Archive of Aldaia, 
the Archive of Edicions Saó and the 
own archives of Alfred Ramos, Francesc 
Martínez Sanchis, Víctor Fuentes 
and Pilar Rodríguez. All this enriched 
with the photographs of the graphic 
reporter Josep Vicent Rodríguez and the 
humorous vignettes of the cartoonist 
Juli Sanchis Aguado (Harca) published 
in the Valencian press of this historical 
period.

La construcción 
de la ciudadanía: 
40 años del Estatuto 
de Autonomía

The construction 
of citizenship: 
40 years of the 
Statute of Autonomy

ELIMINAR 
Pilar Rodríguez

275

Transición Valenciana

de más de 275 años
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La història contemporània d’Espanya 
ha estat plagada d’adversitats que han 
dificultat una democràcia plena tal 
com hui la coneguem. Els entrebancs 
que va patir la revolució liberal 
espanyola durant el segle XIX, centúria 
en la qual es produïren tres guerres 
civils, nombrosos cops  militars i 
una abundància de conflictes bèl·lics 
colonials internacionals, se sumen a 
les dos dictadures militars del segle XX 
(Primo de Rivera i Francisco Franco) i 
la cruenta Guerra Civil de 1936-1939. 
Un balanç trist jalonat d’enormes 
catàstrofes. La mort del dictador 
Franco va suposar un canvi radical en 
la història del país, es va obrir un temps 
d’esperança cap a la conquista de la 
democràcia.

Entre els anys 1975 i 1982 es va produir 
el període conegut com la Transició 
democràtica. El país va deixar arrere 
el règim dictatorial i va passar a regir-
se per una Constitució, aprovada per 
referèndum en 1978, que restaurava 
la democràcia en forma de monarquia 
parlamentària. La Transició va 
significar la legalització de tots els 
partits polítics, l’amnistia política i la 
celebració d’eleccions democràtiques 
per sufragi universal per primera 
vegada des de la Segona República.

Un altre fet decisiu fou l’organització 
de l’Estat en comunitats autònomes, 
algunes de les quals amb llengua pròpia 
diferent a la castellana. Es reconeixen 
les llengües cooficials i les cultures 
autòctones, entre elles la valenciana. 
Per llei orgànica del 10 de juliol de juliol 
de 1982 les Corts Generals aprovaren 
l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, amb el qual es recuperava 
l’autogovern. Havien passat 275 des 
de l’abolició dels Furs de València per 
Felip V en 1707, després de la desfeta 
d’Almansa.

Precisament, en 2022 se celebra el 
quaranta aniversari de l’aprovació de 
l’Estatut d’Autonomia. Una fita que 
commemorem amb l’exposició i catàleg 
“La construcció de la ciutadania. 40 
anys d’Estatut d’Autonomia”. Una 
mostra que ha estat possible gràcies al 
treball de recerca del comissari cultural, 
l’investigador Alfred Ramos González, 
i la generositat del bibliotecari Rafael 
Jara Pozuelo, que ha cedit el seu fons 
documental fonamentat en propaganda 
electoral i premsa política recollida a la 
ciutat de València entre 1975 i 1983.

L’exposició fa un homenatge al paper de 
la ciutadania valenciana organitzada al 
voltant de partits, sindicats i periòdics, 
així com en manifestacions als carrers, 
la qual va contribuir amb les seues 
lluites i reivindicacions a la consecució 
de la democràcia i l’autonomia. La 
conquesta de les llibertats i l’autogovern 
fou el resultat d’un pacte entre les forces 
oberturistes del franquisme en declivi 
i l’empenta ciutadana i dels partits 
democràtics, agrupats en plataformes 
estatals com la Junta Democràtica 
(1974) i la Plataforma de Coordinació 
Democràtica (1975), o d’àmbit regional 
com la Taula Democràtica de València 
(1973) i la Junta Democràtica del País 
Valencià (1975). Les lluites ciutadanes 
al llarg de 1976-1982 feren possible 
la democràcia que hui gaudim. Convé 
no oblidar-ho, perquè la democràcia 
mai està guanyada del tot, sempre 
necessita la vitalitat reivindicativa de 
la ciutadania com a defensora dels drets 
socials i les llibertats. 

Guillermo Luján Valero
Alcalde d’Aldaia

Empar Folgado
Regidora de Cultura

La conquista de 
la democràcia i 
l’autonomia

expositiu

suprimir 'de juliol', es repeteix

coneixem

constitució

275 anys
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C R O N O L O G I A 
1973
AGOST
Constitució de la Taula 
Democràtica de València.

20 DE DESEMBRE
Mor en atemptat d’ETA 
el president del govern, 
l’almirall Carrero Blanco.

1974
2 DE MARÇ
Execució a garrot de 
l’anarquista Salvador 
Puig Antich.

25 D’ABRIL
Revolució dels Clavells a 
Portugal que acaba amb 
la dictadura de Marcelo 
Caetano.

1975
5 D’AGOST
Presentació de la Junta 
Democràtica del País 
Valencià.

24 D’AGOST
Constitució, el 24 
d’agost, del Consell 
Democràtic del País 
Valencià.

27 DE SETEMBRE
Són executats cinc 
membres d’ETA i un del 
FRAP.

20 DE NOVEMBRE
Mor el Cap d’Estat, 
general Francisco 
Franco.

22 DE NOVEMBRE
Proclamació, el 22 de 
novembre, del rei Juan 
Carlos I.

1976
24 DE MAIG
Constitució de la Taula 
de Forces Polítiques i 
Sindicals del País 
Valencià.

12 DE JUNY
Manifestació a València 
amb el lema “Llibertat, 
Amnistia i Estatut 
d’Autonomia”.

30 DE JUNY
Celebració de la I 
Escola d’Estiu del País 
Valencià.

3 DE JULIOL
Nomenament d’Adolfo 
Suárez com a president 
del govern, substituint 
Arias Navarro.

4 D’AGOST
El govern decreta una 
amnistia política.

10 DE SETEMBRE
El president Adolfo 
Suárez presenta el 
projecte de llei de la 
Reforma Política.

15 DE DESEMBRE
Aprovació en 
referèndum de la Llei de 
la Reforma Política.

1977
8 DE FEBRER
Legalització dels partits 
polítics, no de tots els 
existents.

10 DE MARÇ
Constitució del Consell 
del País Valencià, 
presidit pel socialista J. 
L. Albiñana.

9 D’ABRIL
Legalització del Partit 
Comunista d’Espanya 
(PCE).

15 DE JUNY
Primeres eleccions 
generals democràtiques, 
des de febrer de 1936.

1978
6 DE DESEMBRE
Aprovació en 
referèndum de la 
Constitució Espanyola.

1979
3 D’ABRIL
Primeres eleccions 
locals.

1980
ABRIL
El govern de la UCD 
decideix que el PV 
accedisca a l’autonomia 
per l’article 143.

1981
23 DE FEBRER
Intent de colp d’Estat. 
Ocupació militar de la 
ciutat de València.

OCTUBRE
S’impulsa la creació 
de l’Institut d’Estudis 
Comarcals de l’Horta Sud.

1982
2 D’ABRIL
Creació de la 
Mancomunitat 
Intermunicipal de 
l’Horta Sud.

1 DE JULIOL
Llei Orgànica de 
l’Estatut d’Autonomia 
de la Comunitat 
Valenciana.

Luis Carrero Blanco

Llei

Eliminar text complet "10 de març". Referència cronològica incorrecta

Afegir en 1978 (abans de la data del 6 de desembre) el text següent:

10 D'ABRIL
Constitució del Consell 
del País Valencià, presidit pel socialista Josep Lluís Albiñana.

Proclamació del rei Juan Carlos I.

Eliminar text i posar el següent:

Eliminar el text i posar:

Constitució del Consell Democràtic del País Valencià.
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LES ACABALLES 
DEL 
FRANQUISME 
La dictadura franquista imposada a 
Espanya després de la Guerra Civil, a 
partir de l’1 d’abril de 1939, nascuda 
en el colp d’Estat del 18 de juliol 
de 1936, pensava que el seu règim, 
autoritari i sense llibertats públiques, 
sobreviuria al seu creador el general 
Francisco Franco. Amb aquest objectiu 
continuista, el 8 de juny de 1973, el 
dictador nomenava a l’almirall Carrero 
Blanco, un incondicional de la seua 
ideologia, com a president del Govern. 
Sis mesos més tard, el 20 de desembre, 
un escamot etarra feia volar pels aires 
el cotxe de l’almirall Carrero Blanco que 
va morir en l’acte. Aquest atemptat va 
tindre greus conseqüències polítiques 
al trencar una part de les aspiracions 
de continuïtat del règim, a través de la 
seua figura.

Altres esdeveniments que marcarien el 
final de la dictadura espanyola van ser 
la revolució dels clavells de Portugal, 
el 25 d’abril de 1974, que posava fi a la 
dictadura del país veí causant un gran 
efecte en l’Estat Espanyol, la greu crisi 
energètica i el seu gran impacte sobre 
l’economia espanyola, el fracàs de la 
maquillada obertura política d’Arias 
Navarro, la lluita del moviment obrer, 
la creixent tasca d’oposició i millor 
organització dels clandestins partits 
polítics i centrals sindicals, l’emergent 
i dinàmic moviment estudiantil i 
l’enfrontament d’una part de l’Església 
contra el règim.

PAG. ESQUERRA
2. Forat que va deixar l’explosió de 

l’atemptat d’ETA contra Carrero Blanco.

PAG. DRETA
3. Imatge de la repressió franquista.

Revolució dels Clavells
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4. La policia franquista carregant contra 
un grup de manifestants.

5. Nomenament de Carlos Arias Navarro 
com a president del govern.

6. Mort de Carrero Blanco

7. El cantant Raimon, un dels màxims 
exponents de la Nova Cançó.

8. Manifestació feminista
9. Pintada de la campanya ciutadana 

“Parlem valencià”.
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1975LA TAULA 
DEMOCRÀTICA 
DEL PAÍS 
VALENCIÀ 

A inicis dels anys setanta comencen 
a agrupar-se els diferents partits i 
organitzacions d’oposició al règim 
franquista per tal de construir una 
societat democràtica amb plenes 
llibertats ciutadanes. Una de les 
primeres plataformes unitàries de 
l’Estat Espanyol és l’Assemblea de 
Catalunya, nascuda en novembre de 
1971, amb un gran conjunt de partits i 
organitzacions polítiques. 

Aquest model serà seguit en el nostre 
territori. Així en agost de 1973, a València, 
es crearà la primera plataforma 
unitària de partits i organitzacions 
antifranquistes valenciana anomenada 
Taula Democràtica de València. Els 
partits integrants van ser el Partit 
Comunista d’Espanya (PCE), el Partit 
Socialista Popular (PSP), els Grups 
d’Acció i Reflexió Socialista (GARS) 
futur PSPV, la Unió Democràtica del 
País Valencià (UDPV), el Partit Carlista, 
Bandera Roja (BR) i el Partit del Treball 
d’Espanya (PTE). 

Aquest organisme va ser punt de 
referència per a totes les organitzacions 
d’oposició al règim en el nostre territori.  

10.  Vicent Ventura (PSPV). / Josep Vicent 
Rodríguez
11. Doro Balaguer (PCPV-PCE) / Vicent 
Ventura (PSPV). / Josep Vicent Rodríguez
12. Manuel Sánchez Ayuso (Partido 
Socialista Popular-PSP) / Vicent Ventura 
(PSPV). / Josep Vicent Rodríguez

Així, a l'agost de 1973,

11. Doro Balaguer (PCPV-PCE).  / Josep Vicent Rodríguez

12. Manuel Sánchez Ayuso (Partido 
Socialista Popular-PSP).  / Josep Vicent Rodríguez


ATENCIÓ. Posar els peus de foto 11 i 12  amb els següents textos:
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PAG. ESQUERRA
13. Declaració de la Taula Democràtica del País 
Valencià. Novembre de 1974.

PAG. DRETA
14. Manifestació a València, 7 d’octubre de 1979 
/ Arxiu Saó.
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1975LA JUNTA 
DEMOCRÀTICA 
DEL PAÍS 
VALENCIÀ 

Altra plataforma unitària d’oposició al 
règim va ser la Junta Democràtica del País 
Valencià (JDPV), constituïda el 5 d’agost 
de 1975 a Alfafara, poble de la comarca 
del Comtat. Entitat formada dos anys 
més tard que la Taula de Democràtica 
de València, dissolta per diferències 
internes. La Junta Democràtica del País 
Valencià tenia el precedent en la Junta 
Democràtica d’Espanya, presentada a 
Madrid i a París, el 30 de juliol de 1974. 
Fou Santiago Carrillo qui presentà, a la 
capital francesa aquesta plataforma.

La JDPV estigué integrada pel PCE, 
PSP, OCE (Bandera Roja), PTE, Partit 
Demócrata y Liberal del País Valenciano 
(PDLPV), Comissions obreres (CCOO), 
Justicia Democrática, Movimiento 
Democrático de Mujeres i diverses 
personalitats independents. La 
permanent de la JDPV estigué presidida 
pel catedràtic Manuel Broseta, 
independent i la vicepresidència pel 
periodista alacantí Enrique Cerdán 
Tato (PCE). En el programa de la JDPV 
destacava la reivindicació dels drets 
i les llibertats individuals i la defensa 
de l’autonomia, però sols per a les 
nacionalitats històriques, és a dir, 
Catalunya, Euskadi i Galícia. Es formaren 
més de 200 Juntes democràtiques al 
llarg del País Valencià.

Hi hagué importants partits polítics 
que no s’integraren a la JDPV, com ara 
el PSOE, liderat a l’Estat Espanyol des 
del Congrés de 1974 a Suresnes per 
Felipe González, el MCE, el PTE, la ORT o 
Izquierda Demócrata Cristiana (IDC) de 
Joaquín Ruiz Giménez. 

PAG. ESQUERRA
15. Antonio Palomares (PCPV-PCE). 
/ Josep Vicent Rodríguez
16. Manuel Broseta, President de la 
Junta Democràtica del País Valencià. 
/ Josep Vicent Rodríguez

PAG. DRETA
17. Rosalía Sender (Movimiento 
Democrático de Mujeres). / Josep Vicent 
Rodríguez
18. Enrique Cerdán Tato (PCE). / Josep 
Vicent Rodríguez

Comissions Obreres (CCOO),

(independent),

l'ORT
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19. Full informatiu de la  Junta Democràtica 20. Full informatiu de la Junta Democràtica
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1975
ELS DEU 
D’ALAQUÀS 

Els partits i organitzacions valencianes 
que no volgueren, en agost de 1975, 
integrar-se en la Junta Democràtica 
del País Valencià impulsaren el mateix 
mes d’agost, el Consell Democràtic 
del País Valencià (CDPV). Aquestes 
organitzacions discrepaven de la JDPV, 
entre d’altres, en la reivindicació 
de l’Estatut d’Autonomia per al País 
Valencià i per l’ús oficial de la llengua 
pròpia dels valencians i valencianes.

Integraren el CDPV el Partit Socialista 
del PV (PSPV), la Unió Democràtica 
del País Valencià (UDPV), el Partit 
Socialista d’Alliberament Nacional del 
Països Catalans (PSAN), el Moviment 
Comunista del País Valencià (MCPV), 
Unificació Comunista de España (UCE), 
el Partit Carlí, la Unió General de 
Treballadors (UGT) i la Unió Sindical 
Obrera (USO). Un poc més tard es va 
afegir la Federació Valenciana del PSOE.   

Un poc abans, el 24 de juny de 1975, van 
ser detinguts per la Brigada Político-
Social (BPS) franquista deu membres 
impulsors del CDPV, que s’havien reunit 
en la Casa d’Exercicis Espirituals de la 
Puríssima d’Alaquàs. Aquestes persones 
seran coneguts pels “Deu d’Alaquàs”: 
Vicent Soler, Ernest Lluch, Josep Guia, 
Joan Josep Pérez Benlloch, Carles Dolç, 
Francesc Candela, Josep Corell, Laura 
Pastor, Francesc Xavier Navarro i Carlos 
Manuel Martínez. 

Van ser lliurats al Tribunal d’Ordre 
Públic (TOP) i se’ls va decretar presó 
provisional. El jutjat d’ordre públic 
número dos de Madrid dictà un auto de 
processament contra ells per delicte 
d’associació il·lícita. Acusats de voler 
l’autogovern valencià “Els 10 d’Alaquàs” 
van romandre uns dies a la presó. 
Finalment foren posats en llibertat 
provisional ―sota fiança de 10.000 
pessetes per cap― fins que la causa seria 
arxivada en aplicació de l’indult reial de 
25 de novembre de 1975.

21. Ernest Lluch

21. Ernest Lluch. / Josep Vicent Rodríguez

Unificación
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PAG. ESQUERRA
22. Homenatge d’Acció Cultural a 
‘Elss 10 d’Alaquàs’ en 2015. / Arxiu 
Víctor Fuentes
23. Homenatge  de la Universitat 
València a ‘Els als 10 d’Alaquàs l’any 
2000. / Josep 
Guia-J.J. Pérez
24. Els 10 d’Alaquàs. / Arxiu Víctor 
Fuentes

PAG. DRETA
25. Full informatiu del Consell 
Democràtic al Poble del País 
Valencià, 1 d’agost 1975

SUPRIMIR PEUS 22 i 23 I POSAR EL SEGÜENTS: 

22. Homenatge d’Acció Cultural a ‘Els 10 d’Alaquàs’ en 2015. 

23. Homenatge de la Universitat de València a ‘Els  10 d’Alaquàs l’any 2000. / Josep Guia-J.J. Pérez-Carles Dols (Arxiu Víctor Fuentes).
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El dictador Francisco Franco, “Caudillo 
de España, por la gracia de Dios”, com 
constava en totes les monedes de les 
famoses pessetes, dirigent absolut  i 
autoritari del règim de l’Estat espanyol 
des de l’any 1939, moria el 20 de novembre 
de 1975. Els ciutadans i ciutadanes 
havien seguit amb expectació, per ràdio 
i televisió, el “parte mèdico habitual” 
durant els cinquanta dies de la llarga 
agonia del “Generalísimo”. La seua mort 
va ser anunciava a les 10h del matí pel 
President del Govern, Carlos Arias 
Navarro, amb les famoses paraules: 
“Españoles: Franco ha muerto”. Per a 

LA MORT 
DEL GENERAL
FRANCO 
molts va ser un dia trist, per a la majoria 
un dia d’alegria i festa. Amb la mort del 
dictador es posava fi a un règim, privat 
de les més essencials drets i llibertats. 
La dictadura més llarga dels segles XIX 
i XX. En els funerals posteriors sols va 
acudir un Cap d’Estat, el general Augusto 
Pinochet, que havia protagonitzat a 
Xile, en 1973, un sanguinari colp d’Estat.

Juan Carlos de Borbón (Roma, 5 de 
gener de 1938), net d’Alfonso XIII, que 
havia estat triat per Franco, com al seu 
successor, el 22 de juliol de 1969, va ser 
coronat, dos dies més tard de la mort de 
Franco, el 22 de novembre de 1975, en les 
Corts franquistes, com a rei d’Espanya. 
S’iniciava una nova etapa en la història 
d’Espanya. 

26. Publicació LAS PROVINCIAS, 
edició especial “Franco ha muerto”

10 hores
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PAG. ESQUERRA
27. Publicació LAS PROVINCIAS, “Capilla ardiente en el Pardo”
28. Publicació LAS PROVINCIAS, “Franco, enterrado en el Valle de los Caídos”
29. Publicació LAS PROVINCIAS, “El nuevo Gobierno”
30. ‘Mensaje del Rey al pueblo’’ (23/11/1975).

PAG. DRETA
31. Publicació LA  ACTUALIDAD ESPAÑOLA,  edició 

especial “Franco, 40 años de historia de España”

30. LAS PROVINCIAS: ‘Mensaje del Rey al pueblo’’ (23/11/1975).

ELIMINAR aquesta imatge i substituir per la portada de LAS PROVINCIAS: Mensaje del rey al pueblo, de la pàgina. 34, amb el mateix peu de foto.

MOTIU: apareix missatge subliminal en el text "Número fuera de serie".
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LA TAULA 
DE FORCES 
POLÍTIQUES 
I SINDICALS 
DEL PAÍS 
VALENCIÀ 

Per tal d’unir esforços en la lluita 
per la recuperació de les llibertats 
democràtiques que s’acceleraren per 
la mort del dictador Franco i la 
descomposició del règim, les plataformes 
democràtiques que s’havien format 
com ara La Junta Democràtica del País 
Valencià i el Consell Democràtic del 
País Valencià, decidiren fusionar-se en 
1976 en la Taula de Forces Polítiques i 
Sindicals del País Valencià (TFPSPV). 
Aquesta plataforma unitària, a la qual 
no volgueren integrar-se partits de 
dreta com Alianza Popular (AP) o el 
Partido Popular Regional Valenciano, 
representà al País Valencià en la 
Plataforma d’Organismes Democràtics 
(POD) amb seu a Madrid, que s’havia 
creat el 4 de setembre de 1976 a l’hotel 
Eurobuilding. 

Hi trobem entre els assistents a les 
reunions de la Taula valenciana: Doro 
Balaguer (PCE), José Luis Albiñana i 
Joan Lerma (PSOE), Víctor Fuentes 
(PSP.PV), Vicent Garcés (CSPV), Ernest 
Sena i Vicent Ruiz Monrabal (UDPV), 
Dionisio Vacas i Julio Lucas (CCOO), 
José Corell (UGT), Josep Asensi (ORT), 
José Sanmartín (PTE), Laura Pastor 
(Partit Carlista)...

32. Comunicat de la Taula Polítiques i 
Sindicals del País Valencià.

la

Josep Lluís Albiñana

32. Comunicat de la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià.
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- Organitzar un procés 
preautonòmic emb la formació d’una 
Generalitat provisional.

- Establir la cooficialitat del 
valencià i el castellà.

- Crear un marc jurídic basat en 
els principis i les institucions d’un 
estatut d’autonomia.

- Elegir representants per a una 
assemblea constituent del País 
Valencià.

- Restabliment de les llibertats 
fonamentals.

- Derogació i supressió de lleis 
i institucions de la dictadura 
franquista.

- Amnistia general.

Els acords principals que prengué la TFPSPV van ser:

PAG. ESQUERRA
33. Manifestació per la Taula de 

Forces Polítiques del País Valencià./
Josep Vicent Rodríguez

PAG. DRETA
34. Falta pie foto

35. Escrit per a  Comunicat de la 
Taula e FPS del PV

34. Integrants de la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià.

35. Comunicat de la  Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià.
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1976“LLIBERTAT, AMNISTIA
  I ESTATUT D’AUTONOMIA” 

Tres paraules que representaven els desitjos i anhels de milers de 
valencians i valencianes, en la major manifestació democràtica 
després de la Guerra Civil, celebrada a la ciutat de València, el 12 de 
juliol de 1976. La manifestació havia estat sol·licitada per la Taula 
de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià al governador civil 
amb la fi de lliurar al president de l’Audiència un escrit signat per 
40.000 persones, en el qual es sol·licitava al rei la concessió d’una 
amnistia. Aquests plecs de signatures no pogueren ser lliurats el 12 
de gener perquè, en no ser permesa la manifestació per l’autoritat 
governativa, les vora 25.000 persones van ser dissoltes per la força 
pública, amb 19 detinguts i nombrosos manifestants contusionats, 
malgrat el seu caràcter pacífic.

36. Demanda d’amnistia dels ex-presos polítics. / Josep Vicent Rodríguez

se
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Les xifres sobre la manifestació 
autoritzada del 12 de juliol discrepen. 
Els organitzadors parlaren de 130.000 
persones, mentre que la Policia 
Municipal calculà sobre 60.000. 
L’itinerari que començà en l’actual 
plaça de l’Ajuntament (aleshores, 
encara plaça del Caudillo) s’inicià a les 
20h i acabà a l’Audiència a les 21’25h.

 Les pancartes que portaren les 
nombroses organitzacions i partits, 
que representaven a les diverses forces 
polítiques i sindicals de l’oposició 
s’aproximaren al miler. La pancarta 
davantera lluïa el rètol de “Taula de 
Forces Polítiques i Sindicals. Per la 
llibertat, per l’amnistia, per l’Estatut 
d’Autonomia, per un sindicat obrer”, 
on es podia veure al capdavant Josep 
Lluís Albinyana, Ernest Lluch, Manuel 
Sánchez Ayuso, Víctor Fuentes, Josep 
Guia, Francesc de Paula Burguera, 
Joan Josep Pérez Benlloch, Manuel 
Broseta, Lluís Font de Mora, Joaquín 
Maldonado..., la majoria amb clavells 
rojos. Darrere de la capçalera, una gran 
senyera amb les quatre barres. Al final 
de l’itinerari, al Parterre, Lluís Font 
de Mora, en nom de la Taula inicià en 
valencià el seu discurs amb les paraules: 
“Aquesta és la més gran  concentració 
democràtica que des de l’any 1939 hem 
pogut celebrar en el nostre País”.

37. Crida a la ciutadania per a participar en una 
manifestació per les llibertats i l’autogovern.

38. Manifestació de 1976: Llibertat, 
Amnistia i Estatut d’Autonomia

Albiñana
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PAG. ESQUERRA
39, 40, 41 i 42.

Escrit de petició adreça al Governador Civil 
en el qual se sol·licita la convocatòria d’una 

manifestació a València el 12 de juliol de 1976 
per a reivindicar les llibertats democràtiques. 

Font: Víctor Fuentes.

PAG. DRETA
43.  Signatures dels membres de la TFPS del PV

44 i 45.  Resolució del Govern Civil de València 
per a  autoritzar la manifestació
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PER UNA 
ESCOLA 
VALENCIANA

Els canvis socials i polítics esdevinguts 
arran de la mort del dictador Franco 
van permetre superar la prohibició 
governativa de 1975 i convocar la I 
Escola d’Estiu del País Valencià per 
als dies 30 de juny i 5 de juliol de 1976. 
L’objectiu general venia exposat en el 
preàmbul del programa:

En el moment actual, se’ns planteja 
als ensenyants del País Valencià, la 
urgència d’una reflexió profunda 
sobre l’ensenyament que impartim i la 
necessitat d’investigació sobre els nous 
mètodes i corrents pedagògiques. Així 
com l’elaboració d’una política educativa 
pròpia que responga a la realitat social i 
nacional del nostre poble. 

A la iniciativa impulsada pel Moviment 
Freinet a través de L’associació per 
la Correspondència i la Impremta 
en l’Escola (ACIES), s’afegiren en 
l’organització altres institucions com 
ara l’Associació d’Antics Alumnes de 
la Normal, l’Agrupació d’Ensenyants 
de Formació Professional, el Col·legi 
de Doctors i Llicenciats, l’Institut de 
Renovació Pedagògica i el Secretariat de 
l’Ensenyament de l’Idioma. 

A l’Escola d’Estiu es redactaren unes 
conclusions entre les quals hi trobem la 
consecució d’una escola pública popular 
valenciana, la creació d’un organisme 
col·lectiu representatiu de tots els 
sectors implicats elegits per assemblea 
(treballadors de l’ensenyament, 
alumnat, pares/mares i personal no 
docent), l’ús oficial del valencià a 
l’escola i als mitjans de comunicació, 
la necessitat de què l’ensenyament 
siga competència de la Generalitat... 
Finalment s’assenyalava que “l’Escola 
d’Estiu és tasca de tots i tindrà una 
continuïtat”.

PAG. DRETA
46. Butlletí de l’’Associació per  la 

Correspondència i la Impremta  en l’Escola.

l'Associació

Fullet
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PAG. ESQUERRA
47. Una experiència escolar a l’Escola 
d’Estiu de 1978. Els mestres Alfred 
Ramos i Vicent Terol amb alumnes 
de Rafelguaraf (Ribera Alta)
48. Els mestres del MCEP.PV davant 
de la commemoració dels 25 Anys 
d’Escola en Valencià

PAG. DRETA
51. Portada de publicació de 1976, I 
Escola d’Estiu al País Valencià
52. Portada de publicació de 1977, II 
Escola d’Estiu al País Valencià

Portada de El llibre de Pau (1976) de Mª Victòria Navarro, Tere Pitxer i Alfred Ramos.

Conclusions de la 1a Escola d'Estiu del PV.
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PAG. ESQUERRA
53.  Cartell anunciador de la III 
Escola d’Estiu al País Valencià.

PAG. DRETA
54.  Cartell anunciador de la IV 
Escola d’Estiu al País Valencià.

53. Portada del programa de la III 
Escola d’Estiu al País Valencià.

54. Portada del programa de la IV 
Escola d’Estiu al País Valencià.
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6La incapacitat del president del Govern, 

Carlos Arias Navarro, que havia estat 
nomenat pel general Franco en 1973, 
després de l’atemptat contra l’almirall 
Carrero Blanco, i ratificat pel rei 
Juan Carlos I a la mort del Dictador en 
desembre de 1975, per tal a iniciar la 
liberalització del sistema autoritari 
heretat del franquisme, li va fer perdre 
la confiança dels sectors reformistes 
i del mateix rei. Per això Juan Carlos I, 
conscient de la necessitat d’un canvi 
que fera avançar l’Estat Espanyol cap a 
la democràcia, el va substituir a primers 
de juliol de 1976, per Adolfo Suárez, 
nomenat president del govern, el 3 de 
juliol de 1976. 

Suárez, malgrat el seu passat dins 
del sistema franquista ―Secretari 
general del Movimiento, el partit 
únic―, anunciava deu dies després 
del seu nomenament el seu programa 
de govern encaminat a una reforma 
política. Aquest incloïa l’amnistia pels 
delictes polítics i d’opinió, llibertats 
públiques i d’expressió, reconeixement 
de la diversitat de pobles integrats en la 
unitat nacional indissoluble d’Espanya, 
integració en la CE, reconciliació 
nacional i celebració d’eleccions 
generals abans del 30 de juny de 1977. 
Va ser, a diferència d’Arias Navarro, un 
president amb un talant negociador i 
dialogant.

Començaven a moure’s els canvis 
reformistes cap a la democràcia. En 
aquets mesos de 1976, amb Suárez al 
capdavant, es  legalitzava el dret de 
reunió, manifestació, propaganda 
i associació política i sindical, se 
suprimien els tribunals especials com 
ara el TOP, s’aprovava una amnistia 
i es legalitzaven els sindicats de 
classe com ara CCOO, UGT i d’altres. A 
primers de desembre s’inaugurava el 
XXVII Congrés del PSOE, el primer a 
Espanya, després de la Guerra Civil on 
l’equip encapçalat per Felipe González 
era reelegit. Tanmateix, a finals d’any, 
Santiago Carrillo, Secretari General del 
PCE, era detingut a Madrid, la qual cosa 
mostrava les primeres escletxes  de la 
Transició. 

55. Publicació EL PAÍS - 4 de 
juliol 1976 - “Adolfo Suárez, nuevo 
presidente del Gobierno”

REFERÈNDUM 
DE LA LLEI DE 
LA REFORMA 
POLÍTICA

dictador

CEE

Substituir CE per CEE
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Pel que fa a la legislació, “A la Ley por 
la Ley” que va dir el President de les 
Corts Espanyoles Torcuato Fernández-
Miranda, el 18 de novembre, més dels 
dos terços de les Corts franquistes 
donaven la seua aprovació a la nova Ley 
para la Reforma Política que presentava 
Suárez. 

El procés sobre la Reforma Política es 
confirmava, el 15 de desembre de 1975, 
amb l’aprovació en referèndum de la 
llei, amb un 22% d’abstenció del cens 
electoral i el 95% dels votants a favor de 
la nova llei.

PAG. ESQUERRA
56. Portada del diari EL PAÍS (4 de 
maig 1976): “Ante l reforma”.

PAG. DRETA
57. Butlletí informatiu de la 
UCD (juny de 1977): “Un futuro 
democrático libre y justo”.
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1977

LEGALTZACIÓ 
DEL PARTIT 
COMUNISTA 

El Partit Comunista d’Espanya (PCE) 
havia segut al llarg de la fosca nit 
del franquisme la principal força 
opositora, el partit polític clandestí més 
rellevant. Durant la II Guerra Mundial 
Espanya va ajudar a l’Alemanya nazi 
i a la Itàlia feixista, les potències de 
l’Eix, derrotades pels aliats en 1945. El 
règim de Franco, aleshores, va donar 
pas, en un gir total en la seua política 
exterior, a convertir-se en referència 
i lluita contra el comunisme, per tal 
d’aconseguir l’aprovació dels governs 
occidentals. Alertava d’aquesta manera 

al món occidental de què el comunisme, 
era el gran perill a combatre durant 
l’anomenada Guerra Freda, entre els 
dos blocs enfrentats, l’OTAN i el Pacte 
de Varsòvia. Ara, buscava la protecció 
dels antics aliats. Així en 1953 Espanya 
signava un acord internacional amb 
l’Església Catòlica, el Concordat amb el 
Vaticà, tot buscant el seu suport moral. 
En eixe mateix any assolia un pacte, 
econòmic i militar, amb els Estats Units, 
amb la instal·lació de bases militars 
americanes en territori espanyol, a 
canvi d’ajuda econòmica. 

PAG. DRETA
58. CAL DIR (1977-1979). Òrgan oficial del PCPV, 
integrat en el PCE. Va aparèixer a València després 
de la legalització del PCE.

sigut
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La repressió contra els comunistes va 
ser dura durant el franquisme, sols 
entre 1961 i 1964 foren detinguts més 
de 1.500 comunistes. Alguns d’ells 
torturats i assassinats, com va passar 
amb Julián Grimau, responsable de la 
direcció del partit a l’interior. Per altra 
banda el PCE havia fet un canvi destacat 
a mitjans dels anys 50, l’anomenada 
“política de reconciliació nacional”.

Les coses canviaren en els anys setanta: 
el PCE era un partit democràtic. En 
paraules de Javier Pérez Royo: “La 
democràcia i el comunisme arriben a 
la societat espanyola quan està a punt 
de transformar-se en una societat 
postcomunista”. 

El 8 de febrer de 1977 es legalitzaven 
molts dels partits polítics. Però es 
denegaven les inscripcions del PCE 
i d’altres partits comunistes en el 
registre d’Associacions. 

Malgrat la forta oposició dels sectors 
més conservadors del franquisme, 
l’anomenat “El Búnquer”,  el 9 d’abril 
de 1977, Dissabte Sant, el Govern de 
Suárez legalitzava el PCE després 
d’un informe favorable del fiscal de 
l’Estat. La presentació del PCE es va 
fer amb la bandera espanyola i amb 
ella l’acceptació de la monarquia. Dos 
dies més tard, l’11 d’abril, el ministre de 
Marina, l’almirall Pita da Veiga dimitia 
del govern com a acte de protesta.   

PAG. ESQUERRA
59. Publicació EL PAÍS - 10 d’abril 1977 - “El 

partido comunista legalizado”

PAG. DRETA
60. CAL DIR (gener 1979). Informació del I 

Congrés del PCPV, consolidat com un partit 
regional valencià dins del PCE.

Una setmana més tard de la legalització 
del PCE Suárez convocava per al 15 de 
juny de 1977 les primeres eleccions 
generals des de 1936. 

del Primer
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1977 Una vegada superada la crisi produïda per la legalització 
del PCE, el 15 de juny de 1977 se celebraven, després de 
més de quaranta anys, les primeres eleccions generals 
democràtiques al Congrés de Diputats i al Senat. La 
proliferació de partits polítics que se’n van presentar 
va ser espectacular, més de cent partits en tot l’Estat 
Espanyol confluïren en aquestes eleccions. 

Pel que fa al País Valencià es presentaren vint-i-tres 
candidatures. Entre els partits de la dreta i extrema 
dreta (falangistes) cal assenyalar Alianza Popular (AP, 
futur PP), Alianza Nacional (Fuerza Nueva més FE de les 
JONS) i Reforma Social Espanyola (RSE). L’anomenat 
centre, es dividia entre els reformistes d’Adolfo Suárez 
(UCD) i la democràcia cristiana de la Unió Democràtica 
del PV (UDPV). L’esquerra, amb 9 candidatures, també 
es dividia en dos tendències els socialistes del PSOE, 
Unitat Socialista (PSP i PSPV-FPS), el Partit Socialista 
del PV/Bloc (PSPV més MCPV i Partit Carlí Valencià) 
i el PSOE (històric); i els comunistes amb quatre 
candidatures, el PCPV-PCE, a més de l’extrema esquerra 
on s’agrupaven en coalicions electorals entre d’altres la 
LCR, el PTE, i la ORT.

PARTITS PERCEN TATGES
RESULTATS ELECTORALS CONGRƒS DE DIPU TATS ES TAT ESPANYOL- 15 de juny

ESCONS VOTS

PRIMERES 
ELECCIONS 
GENERALS

61. Falta pie foto
62. Falta pie foto

Valencià,

61. Propaganda electoral del candidat d'UCD per Alacant, Roque Carpena.

62. Propaganda electoral de la candidatura d'UCD al Congrés de Diputats  per la circumscripció de València, encapçalada per Emilio Attard.

tendències:

l'ORT.

CONGRÉS DE DIPUTATS
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Les conseqüències dels resultats 
foren clares: Adolfo Suárez i la UCD 
formaren govern, les Corts franquistes 
desaparegueren, el PSOE passava a ser 
el principal partit de l’oposició, la dreta 
i l’extrema dreta aconseguiren uns 
pobres resultats, irromprien amb força 
els partits nacionalistes a Catalunya i 
Euskadi, els electors donaren l’esquena 
a la Democràcia Cristiana i el PCE 
no va respondre a les expectatives 
generades com a principal partit 
antifranquista. Els 350 representants 
elegits en aquestes eleccions generals 
constituïren el procés legislatiu que 
donà pas a l’elaboració de la Constitució 
Espanyola de 1978.       

Pel que fa al País Valencià el guanyador 
va ser el PSOE amb 13 escons, la UCD 
amb 11 escons. Els altres escons es 
repartiren entre el PCE-PCPV amb 3, el 
PSP-USPV amb 1, AP amb 1 i Candidatura 
Independent de Centre amb 1 que 
acabà integrant-se amb la UCD. El 
nacionalisme valencià es convertí en 
extraparlamentari, en no superar el 5% 
dels vots emesos.

PAG. ESQUERRA
63, 64, 65 i 66.  Pamflets de 

propaganda electoral del PSPV-PSOE, AP i  
Esquerra Nacionalista Valenciana.

67. Pamflet mitin electoral del PCE a València.

PAG. DRETA
68, 69, 70. Extractes dels programes electoras 

del PSOE, UCD i Alianza Popular en les 
circumscripcions de València i castelló.

ELIMINAR aquesta imatge, no és de 1977. Substituir per altra imatge. GERARDO IGLESIAS en 1977 no era secretari general del PCE, era Santiago Carrillo. Gerardo Iglesias fou secretari general del PCE entre el 10 de desembre de 1982 i el 21 de febrer de 1988.

Castelló

63, 64, 65 i 66. Propaganda electoral del PSPV-PSOE, AP i Esquerra Nacionalista Valenciana.


67. Miitin electoral del PCE a València.

SUPRIMIR PEUS 63, 64, 65, 66 I 67 I POSAR ELS SEGÜENTS
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PAG. ESQUERRA
71, 72. DOS Y DOS. Revista d’informació política 

D’ÀMBIT REGIONAL editada a València durant 
1976-1978. Va defensar les formulacions del 

valencianisme democràtic d’esquerres.

PAG. DRETA
73. LA UNION DEL PUEBLO

 (juny de 1977), òrgan oficial del Partido 
del Trabajo de España.

d'àmbit de PV
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PAG. ESQUERRA
74. Pamflet de la Confederació Sindical de CC OO 
del País Valencià, de la comarca de l’Horta, en el 
qual denuncia el desallotjament 525 treballadors 
de fàbriques valencianes per part de les forces de 
seguretat.
75. La Voz de los Cuarteles, òrgan portaveu de de 
la Federación de Uniones de Soldados y Marineros 
Demócratas de las Fuerzas Armadas.
76. Butlletí polític de la UCD UCD: “La campaña de 
Unión de Centro Democrático EXCELENTE ACOGIDA 
EN TODA ESPAÑA”.

PAG. DRETA
77. Publicació PARTIT SOCIALISTA PAÍS VALENCIÀ - 
“ En Bloc; es a dir, junts”

suprimir una UCD, es repeteix
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1978
EL PROCÉS 
CONSTITUCIONAL

Les eleccions generals democràtiques 
del 15 de juny de 1977 formaren un 
nou Congrés de diputats, tancant 
definitivament les antigues Corts 
franquistes. Els objectius prioritaris 
en aquesta primera legislatura van ser 
l’elecció d’Adolfo Suárez (UCD) com a 
president amb la formació del primer  
govern democràtic, elegit el 5 de juliol, 
i l’obertura d’un procés constitucional 
que redactara una Constitució 
Democràtica, la primera en 41 anys.

El 26 de juliol de 1977 el Congrés 
de diputats designa una comissió 
constitucional integrada per set 

1977
ponents: tres membres de la UCD 
(Miguel Herrero, José Pedro Pérez 
Llorca i Gabriel Cisneros), el partit 
majoritari; i un per cada un dels partits 
següents en nombre de diputats, PSOE 
(Gregorio Peces Barba), PCE (Jordi 
Solé Tura), AP (Manuel Fraga Iribarne) 
i 1 en representació dels nacionalistes 
catalans i bascos, que aleshores 
formaven un únic grup parlamentari  
(Miquel Roca Junyent). Després de 
discutir-se la futura Constitució en 
comissió i en el ple del Congrés, va 
quedar aprovada per part del Congrés i 
el Senat, el 31 d’octubre de 1978, després 
de 15 mesos de negociació. 

78. Publicació EL PAÍS - “Memoria 
de la Transición”

Diputats
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Finalment la Constitució va ser aprovada 
en Referèndum el 6 de desembre de 
1978, per 15.706.078 de votants a favor 
del sí, davant d’1.400.505 vots negatius. 
L’abstenció assolí el 32’9% del total dels 
votants inscrits. 

Al País Valencià la participació va ser 
del 70’2% i els vots positius el 91’1%. 

Article 1 de la Constitució:

Espanya es constitueix en un Estat social 
i democràtic de Dret, que propugna com 
a valors superiors del seu ordenament 
jurídic, la llibertat, la  justícia, la igualtat i 
el pluralisme polític (art. 1.1.)

PAG. ESQUERRA
79. Butlleta del referèndum celebrat el 6 de desembre de1978 

per a la ratificació de la Constitució espanyola.

PAG. DRETA
80. Publicació ARMA DEL PUEBLO - 11 de novembre 1978 - 

“Abstenersees votar por la República”

La sobirania nacional resideix en el poble 
espanyol, del qual emanen els poders de 
l’Estat (art. 1.2.).

La forma política de l’Estat Espanyol és la 
Monarquia parlamentària (art. 1.3.).

Article 2:

La Constitució es fonamenta en la 
indissoluble unitat de la Nació espanyola, 
pàtria comuna i indivisible de tots els 
espanyols, i reconeix i garanteix el dret 
a l’autonomia de les nacionalitats i de les 
regions que la integren i la solidaritat 
entre totes elles.

referèndum

(art,1.1.).

Eliminar peu foto 79 i substituir pel següent:

79. Propaganda política davant la convocatòria del referèndum constitucional de 1978.
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81. Publicació EL PAÍS - 7 de desembre 1978 - “La constitución, 
aprobada, aunque con mayor índice de abstención de lo previsto”  

82. Editorial del BIM TORRENT: “Visca la Constitució”. 
Article de reafirmació de la carta magna després del fallit 
cop d’Estat del 23 de febrer de 1981.
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197
7

198
2

La victòria de l’esquerra al País Valencià en les eleccions 
generals amb 15 diputats (13 del PSOE, 2 del PCE-PCPV i 1 de 
PSP/US) i 9 senadors (8 PSOE i de PSP/US) davant 12 diputats 
de la dreta i centre i 3 senadors no va ser ben acceptada per 
aquests darrers partits i pels sectors franquistes derrotats i 
exclosos en les eleccions. 

Prompte hi hagué una forta campanya pública d’intoxicació, 
contra les forces d’esquerra (en escoles, llibres, Universitat, 
els intel·lectuals i entitats del món cultural). Mitjançant 
actuacions que foren orquestrades des de diferents 
institucions, partits i mitjans de comunicació que atacaren la 
demanda de l’Estatut d’Autonomia, els símbols d’identitat que 
fins aquell moment havien reivindicat els partits i plataformes 
d’oposició al franquisme (denominació de País Valencià i 
senyera quatribarrada) i la reivindicació de la llengua amb la 
petició de la seua cooficialitat (unitat de la llengua catalana i la 
reivindicació de les Normes de Castelló de 1932), que provocà 
atacs, agressions, insults. atemptats..., campanya que fou 
coneguda com “La batalla de València”, perquè la ciutat de 
València va ser el centre d’aquests conflictes, que es prolongà 
fins l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia en 1982. 

Entre els participants en aquesta campanya hi havia 
l’Ajuntament franquista i el seu alcalde Miguel Ramón Izquierdo 
i la Diputació amb el president Carrau. Cal afegir també l’agitació 
constant del periòdic Las Provincias amb la subdirectora Mª 
Consuelo Reyna i Manuel Broseta al capdavant i el combat 
constant dels partits polítics com la UCD, Alianza Popular i 
Unión Regional Valenciana, animats per polítics com Fernando 
Abril Martorell, Emilio Attard i Vicente González Lizondo.

LA 
BATALLA
DE 
VALÈNCIA 

83. El filòleg i historiador Manuel Sanchis Guarner en un aplec 
nacionalista a la plaça de bous de València. / Arxiu Saó

Campanya

Ignacio Carrau
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Entre els atacs més violents de 
l’extrema dreta, que es produïren en la 
coneguda com a “Batalla de València”, 
cal esmentar l’explosió d’una bomba 
en el cinema Goya de València durant 
la projecció de La portentosa vida 
del Pare Vicent, el 26 de setembre de 
1978; l’atemptat amb un artefacte de 
metralla contra el domicili de Joan 
Fuster a Sueca, el 18 de novembre de 
1978;  l’enviament d’un paquet amb 
pólvora i metralla al domicili de Manuel 
Sanchis Guarner, el 4 de desembre de 
1978 o l’agressió a l’alcalde de València 
Ricard Pérez Casado i el President de la 
Diputació Manuel Girona, el 9 d’octubre 
de 1979.

Especialment significatiu, per la seua 
repercussió a l’Horta Sud, van ser els 
atacs a Josep Lluís Albinyana i Manuel 
Girona a Quart de Poblet el 3 de setembre 
de 1979. Això va provocar el tancament 
a l’Ajuntament de Quart de vora 90 
alcaldes valencians –la majoria d’ells 
del PSPV i del PCPV-PCE– durant els dies 
4 al 7 de setembre, en protesta per les 
agressions i demanant a les autoritats 
de Madrid la fi de la violència.

PAG. ESQUERRA
84. L’escriptor Joan Fuster a la biblioteca del seu domicili a 
Sueca destrossada per l’atemptat amb bomba en la matinada 
de l’11 de setembre de 1981./ Ana Torralba
85. Manifestació del 9 d’Octubre 1979 a València./ Josep 
Vicent Rodríguez

PAG. DRETA
86. 9 d’octubre 1979 - “La batalla de València”
87. SOM. Publicació cultural editada en 1978 per 
l’ultraconservador Grup d’Acció Valencianista.
88. MURTA. Revista cultural editada a València durant 
1978-1981. Abanderada pels escriptors Miquel Adlert i 
Xavier Casp, va estar alineada al valencianisme regionalista 
conservador.

86. Manifestació del 9 d’Octubre DE 1979. / Josep Vicent Rodríguez.

Canviar peu de foto 86 amb el següent text:

ELIMINAR TEXT: "l’atemptat amb un artefacte de 
metralla contra el domicili de Joan Fuster a Sueca, el 18 de novembre de 1978; "  POSAR EL SEGÜENT:

els dos atemptats amb explosius contra el domicili de Joan Fuster, el 17 de novembre de 1978 i l'11 de setembre de 1981;
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PAG. ESQUERRA
       91, 92. VALENCIA SEMANAL 

(1977-1980). Setmanari bilingüe 
d’informació general molt crític als 

plantejaments de l’extrema dreta 
valenciana.

90. Pintada de l’extrema dreta 
contra Manuel Sanchis Guarner.

PAG. DRETA
93. Revista SAÓ - març 1986 - 
“El fenomen del blaverisme”

ATENCIÓ A LA NUMERACIÓ DELS PEUS DE FOTO
Ordenar la numeració 



80 81

1978EL CONSELL 
DEL PAÍS 
VALENCIÀ 

Després de les primeres eleccions 
generals, en agost de 1977, es va 
formar el Plenari de Parlamentaris del 
País Valencià (diputats al Congrés i 
senadors), al palau de Benicarló, format 
per una majoria d’esquerres (PSOE, PSP/
US i PCE-PCPV), presidida pel socialista 
Joaquín Ruiz Mendoza, que s’imposava 
com a tasca prioritària la restauració de 
les institucions i l’Estatut d’Autonomia. 

Dos mesos més tard de la creació del 
Plenari, el 9 d’octubre de 1977, se celebrà 
la major manifestació de la història 
democràtica valenciana, amb més de 
500.000 valencians i valencianes en 
demanda d’Estatut d’Autonomia. 

El 17 de març de 1978 es va crear el 
Consell Preautonòmic del País Valencià, 
com a òrgan de govern, però amb 
competències limitades, a més de les 
futures transferències que es pogueren 
produir, doncs únicament naixia per 
“integrar i coordinar les actuacions 
i funcions de les tres Diputacions 
Provincials del PV” (article 8). Però, el 
principal objectiu havia de ser elaborar 
un Estatut d’Autonomia, que havia de 
discórrer pel procediment previst en 
l’article 151 de la Constitució. 

El Consell del País Valencià denominà 
el territori dels valencians com a País 
Valencià, tal com havien demanat la 
majoria de les plataformes i partits 
antifranquistes. Aquesta denominació 
va existir legalment fins el 2 de juliol de 
1982, en que passà a dir-se oficialment 
Comunitat Valenciana.

Estava integrat en els seus inicis per 
15 membres: 7 UCD, 4 PSOE, 2 PSP/
US, 1 PCE-PCPV i 1 AP. Va ser elegit 
President del Consell del PV, l’advocat 
i parlamentari del PSOE.PV, Josep 
Lluís Albiñana Olmos. La seu, després 
d’un breu pas pel Palau de Benicarló, es 
traslladà en juny de 1978 al Palau de la 
Generalitat. 

Prompte sorgiren problemes per 
les discrepàncies entre la dreta i 
l’esquerra en la política autonòmica, 
sobretot, en la defensa de la via d’accés 
a l’autonomia. A més Albiñana, del 
PSPV.PSOE presidia un Consell amb 
majoria de membres de la UCD, a causa 
dels representants designats  per les 
tres Diputacions, segons les eleccions 
municipals d’abril 1979, malgrat 
guanyar l’esquerra aquelles eleccions 
de forma majoritària. Per tant la dreta 
ocupà totes les conselleries. La divisió 
entre els socialistes tampoc ajudà a la 
Presidència del Consell.

94. Membres del Consell del Consell del País Valencià, 
presidit per Josep Lluís Albinyana (el quart en la imatge 
començant per l’esquerra). / Josep Vicent Rodríguez

eliminar un 'del Consell', es repeteix

ATENCIÓ A LA NUMERACIÓ DELS PEUS DE FOTO
Ordenar la numeració 
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De tal manera que el 22 de desembre 
de 1979, Albiñana presentà la dimissió 
després de retirar-se el PSPV.PSOE del 
Consell del PV, al qual no retornaria fins 
setembre de 1981. Enrique Monsonís, 
conseller d’economia i Hisenda, es va 
considerar president en funcions. A 
partir d’aleshores l’activitat del Consell 
va ser pràcticament nul·la. Les primeres 
mesures de Monsonís van ser llevar la 
senyera quatribarrada de la Seu del 
Consell i aplicar un ineficaç Decret de 
Bilingüisme. El Consell es dissoldria en 
1983, després de les primeres eleccions 
a les Corts Valencianes. Joan Lerma, 
PSPV.PSOE passaria a ser el primer 
President electe de la Generalitat.  

PAG. ESQUERRA
94. Reunió Consell 1978.

PAG. DRETA
95. D’esquerra a dreta, Manuel Broseta, Josep Lluís Albiñana 

i José Luis Lassaletta (alcalde d’Alacant) en l’acte d’elecció 
d’Albiñana com a president del Consell del País Valencià 

(Alacant,1979)./Josep Vicent Rodríguez 
96. Joan Fuster i Josep Lluis Albinyana.

96. Joan Fuster i Josep Lluis Albinyana. / Foto Labrandero

94. Reunió del Consell preautonòmic (1978). / Luis Vidal (Arxiu Saó).
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197
9

PRIMERES 
ELECCIONS 
MUNICIPALS

El 3 d’abril de 1979 tingueren lloc les primeres eleccions 
municipals democràtiques. Al País Valencià l’esquerra va ser 
la guanyadora en obtenir 918.624 vots, amb un percentatge 
del 53%, la dreta va sumar 630.314 vots, amb el 36’5%, la gran 
derrotada. 

Els resultats, amb els primers alcaldes democràtics electes, a la 
comarca de l’Horta Sud van ser aclaparadors per a l’esquerra. 
Sobre 20 municipis 16 elegiren un alcalde socialista del PSPV-
PSOE, 2 a comunistes i 2 a candidatures independents. El total 
de l’esquerra fou de 18 alcaldes, que representaven el 90%. 
Naixia el mite del “Cinturo Roig de l’Horta Sud”.  Dos d’aquests 
alcaldes foren també diputats a la Diputació de València (1979-
1983), van ser els socialistes Julián Crespo, alcalde de Picasset 
i Francisco Soria Pons, alcalde de Massanassa. En 1982 
Francisco Soria va ser substituït per Ciprià Císcar Casabán, 
alcalde  de Picanya (PSPV-PSOE).

Picassent
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PAG. ESQUERRA
97. Butlletí informatiu TORRENT, editat pel Instituto Pro-
Desarrollo de Torrent. Número especial editat el març de 1979 
dedicat als candidats torrentins en les eleccions municipals 
locals. Arxiu de la Fundació Horta Sud.

PAG. DRETA
98. Números especial de la revista L’HORTA dedicat a les 
eleccions municipals del 3 d’abril de 1979 a la comarca de 
l’Horta Sud / Arxiu Municipal d’Aldaia.
99. L’HORTA va informar de la tancada d’alcaldes de la comarca 
a l’Ajuntament de Quart de Poblet en protesta per les agressions 
que van patir el 6 de setembre de 1979 en aquesta població el 
president del Consell, Josep Lluís Albiñana, i el president de la 
Diputació de València, Manuel Girona.

3

el 3 de setembre
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19L’INICI 
DEL 
PROCÉS 
AUTONÒMIC El Consell del País Valencià, amb 

l’embranzida aconseguida en el resultat 
de les eleccions a Corts Generals de l’1 
de març de 1979 amb el triomf en el País 
Valencià del PSOE (698.677 vots) davant 
la UCD (683.104 vots) i el PCE-PCPV 
(224.520) demana iniciar oficialment 
el procés autonòmic fent constar que 
“El Govern Valencià té el propòsit 
d’aconseguir l’autonomia plena per la 
via de l’article 151 de la nova aprovada 
Constitució”.

L’Ajuntament de Picanya (l’Horta Sud), 
acabat de constituir-se a partir de les 
eleccions municipals del 3 d’abril de 
1979, amb el seu alcalde electe Ciprià 
Císcar Casabán (PSOE), al capdavant, és 
el primer ajuntament del País Valencià, 
en la històrica data del 25 d’abril de 
1979, en demanar, per unanimitat dels 
seus 13 regidors (12 del PSOE i 1 del PCE-
PCPV), un Estatut d’Autonomia per la 
via de l’article 151 de la Constitució. 
L’ajuntament de Picanya serà també 

79
100. Fernando Abril Martorell, 

vicepresident del Consell de 
Ministres per la UCD (1977-1980). / 

Paco Narváez (Arxiu Saó).

demanà
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el primer en obrir una plaça amb el nom de País Valencià, 
inaugurada pel president Albiñana, que a hores d’ara continua 
ostentant la principal plaça de la Honorable Vila de Picanya. 

A partir d’aquesta significativa data que commemorava el 
272 aniversari de la batalla d’Almansa, s’anaren sumant, a 
la iniciativa del Consell, la majoria dels altres ajuntaments 
valencians.  

L’acta notarial del 24 d’octubre de 1979 de la sol·licitud de 
l’obertura del procés autonòmic per a la constitució de la 
Comunitat Autònoma del País Valencià a l’empara de l’article 
151 de la Constitució Espanyola expressa el total de municipis 
sol·licitants de l’obertura del procés autonòmic, amb indicació 
del nombre d’habitants, cens electoral i percentatge que 
representa sobre el total del País Valencià: 

PAG. ESQUERRA
101. Taula redona sobre 
l’Estatut d’Autonomia. 
D’esquerra a dreta: Vicent 
Ventura (PSPV), Manuel 
Martínez Sospedra (Círculos 
José Antonio), Juan Antonio 
Lloret (PSOE), Francisco 
Aguirre de la Hoz (UCD), 
Sotillos, Emerit Bono (PCPV). 
/ Josep Vicent Rodríguez .

PAG. DRETA
102. Revista SAÓ - setembre-
octubre 1978 - “València: un 
país per fer”.

l'Honorable

272é
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104. Inauguració de la Plaça País Valencià de 
Picanya pel president del Consell preautonòmic, 
Josep Lluís Albinyana (1978). Arxiu Alfred Ramos.

 105. Constitució del primer ajuntament democràtic de Picanya, 
presidit per Ciprià Ciscar  (en la imatge, el cinqué començant 

per l’esquerra). Abril de 1979. Arxiu Alfred Ramos.

103. Article “L’autonomia del País Valencià” (Castelló, 13-01-1978), 
publicat en la revista Saó, en el qual l’Església de l’Arxidiòcesi de 

Castelló manifesta el seu suport a l’autogovern.
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1979
1982LES DUES VIES 

AUTONÒMIQUES

El camí cap a l’anhelada autonomia 
valenciana va estar ple de fortes tensions, 
grans debats i entrebancs de tota mena 
en la societat valenciana fortament 
polaritzada (veure el capítol “La batalla 
de València”), tot malgrat l’històric 
suport dels ajuntament valencians, 
amb un imbatible 95%  d’ajuntaments 
que sol·licitaven l’obertura del procés 
autonòmic.

El problema radicava per quina via 
d’accés havien d’arribar a l’autonomia 
els valencians i valencianes. Una era 
la de l’article 151 de la Constitució, 
anomenada via ràpida, amb major nivell 
de competències i amb un referèndum 
de ratificació del procés autonòmic 
defensada per l’esquerra i els sindicats 
(PSPV-PSOE, PCPV-PCE, PNPV, PSAN, 
MCEP, CCOO, UGT, CSUT i USO) i per 
intel·lectuals com Joan Fuster i el Diario 
de València. 

L’altra era la via de l’article 143, 
la via lenta, amb menor nivell de 
competències i sense referèndum de 
ratificació, que preconitzava la UCD 
i d’altres personalitats com Manuel 
Broseta i el periòdic Las Provincias. 
També perquè així la UCD evitava la 
majoria de l’esquerra en el Plenari de 
Parlamentaris, que havia d’elaborar el 
projecte d’Estatut. Es tractava per tant 
de dos concepcions totalment diferents 
del valencianisme polític i del processos 
autonòmics, amb interessos diferents. 

Al País Valencià, el President Albiñana 
(PSPV-PSOE) del Consell i el seu gabinet, 
havien treballat de valent durant l’estiu 
de 1979 amb la visita poble per poble 
per recollir l’adhesió majoritària dels 
ajuntaments per la via de l’article 151, 
iniciada a l’Ajuntament de Picanya. Amb 
la documentació presentada es proposà 
la celebració del referèndum d’adhesió 
per al 28 de febrer de 1980, el mateix 
dia que se celebrava el referèndum 
d’Andalusia que seguia la mateixa via 
del 151.

PAG. DRETA
106. Josep Lluís Albiñana. / Josep Vicent Rodríguez

dels
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Ací començaren els problemes. El govern de Suárez convocà el 
d’Andalusia, però no ho va fer amb el del País Valencià, afirmant 
que a partir d’aquest moment tots els processos de les futures 
autonomies de la resta de l’Estat Espanyol (Extremadura, 
Astúries, Múrcia, la Rioja, País Valencià...) es reconduirien 
i es generalitzarien per la via de l’article 143, la via lenta. 
Posteriorment UCD i PSOE (amb Abril Martorell de la UCD i 
Alfonso Guerra del PSOE de Madrid al capdavant) acceptaren 
l’article 143 per a l’autonomia valenciana. L’excusa es basava 
en la Ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades de 
Referèndum LOMR.

Les conseqüències foren humiliants per al procés autonòmic 
valencià. Paralització de la iniciativa autonòmica, crisis 
interna del PSPV-PSOE, boicot dels socialistes al Consell 
Valencià per no disposar de majoria i per últim la dimissió 
d’Albiñana, com a president del Consell. Els socialistes no 
retornaren al Consell fins el 15 de setembre de 1981. L’Estatut 
Valencià patí aleshores una paràlisi amb la via de l’article 143 a 
l’autonomia fins 1982. No hi hagué mai un referèndum valencià 
de ratificació del procés autonòmic. 

107. Parlamentarios valencianos, reunidos en Pañíscola...

108. Intervenció del president del Consell preautonòmic, Josep Lluis Albinyana. A l’esquerra de la imatge, alçat. 
/ Josep Vicent Rodríguez

109. El valencià Fernando Abril Martorell (al centre de la imatge), vicepresident segon del Govern i 
Ministre d’Economia, va rebutjar l’accés a l’autonomia per l’article 151 mitjançant referèndum.

107. EL PAÍS: Parlamentaris valencians reunits a Peníscola, el 19 de juliol de 1981.

crisi

Presa de possessió de Josep Lluís Albiñana com a presient del Consell del País Valencià (10 d'abril de 1978). / Josep Vicent Rodríguez.

canviar peu de foto pel següent

afegir autor foto:

Josep Vicent Rodríguez.



98 99

PAG. ESQUERRA
110. Un pacte entre el PSOE i la UCD a Madrid 
va imposar l’accés a l’autonomia valenciana per 
l’article 143. En la imatge, Alfonso Guerra (diputat 
i vicesecretari general del PSOE) conversant amb 
Fernando Abril Martorell (UCD).
111. Manuel Broseta, va ser senador per València entre 
1979 i 1982 en les files d’UCD. Entre 1980 i 1982 va 
ocupar la Secretaria d’Estat per a les comunitats 
autònomes, des de la qual va impulsar l’aprovació 
de la majoria dels estatuts d’autonomia, entre ells el 
valencià. Arxiu Saó.

PAG. DRETA
112. L’abril de 1981 la revista SAÓ va dedicar un 
quadern per a informar sobre el conflicte polític 
i identitari al voltant de l’Estatut d’Autonomia. 
La publicació va defensar els posicionaments del 
valencianisme d’esquerra. Arxiu Saó.
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19
81

EL COLP 
D’ESTAT 
DEL 
23 DE 
FEBRER 

El franquisme no va desaparèixer amb 
la mort de Franco. A Espanya no s’havia 
realitzat un procés de desnazificació 
com el que es va produir a Alemanya 
després de la II Guerra mundial. 
Restaven encara grups involucionistes, 
nostàlgics del franquisme que alguns 
l’anomenaven “el Búnker”, en diversos 
sectors militars, financers, socials i 
polítics contraris al procés democràtic 
i als avanços de llibertats civils. A 
més la crisi de la UCD i la dimissió del 
president Suárez en gener de 1981, van 
ser elements desestabilitzadors de la 
jove democràcia. 

Uns grup de conspiradors colpistes del 
sector militar aprofitaren la vesprada-
nit del 23 febrer de 1981, amb el Congrés 
dels Diputats votant la investidura del 
nou president Leopoldo Calvo Sotelo, 
per a introduir-se violentament al 
Congrés al comandament del tinent 
coronel Tejero, amb uns 200 guàrdies 
civils. Ocuparen el Congrés i van retenir 
per les armes al govern i als diputats 
durant la llarga nit.

Mentrestant a la ciutat de València mig 
centenar de carros de combat i vora 2.000 
militars armats sota el comandament 
del tinent general Milans del Bosch, 
capità general de la tercera Regió Militar, 
ocuparen durant sis hores carrers, 
places, emissores de ràdio..., produint 
una sensació d’inseguretat i de por. 

113. Revista GENERALITAT editada per 
la Diputació de València. La publicació va 
condemnar el cop d’estat del 23F.
114. Diari EL PAÍS (24 de febrer 1981). Article 
editorial “El País, con la Constitución”. La 
publicació va reprovar el cop del 23F.

Antonio Tejero

Jaime Milans del Bosch,
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El missatge del rei Juan Carlos I a tots els espanyols per televisió, 
al voltant de la 1 i mitja de la matinada, amb les paraules 
“Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta 
de Jefes de Estado Mayor que tomen las medidas necesarias 
para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad 
vigente… La corona no puede tolerar la interrupción del proceso 
democrático que la Constitución votada por el pueblo español 
determinó en su día a través de referéndum…” posa fi a l’intent 
colpista del 23 de febrer de 1981.  El 24 Milans del Bosch, Tejero i 
els altres còmplices del colp armat foren detinguts. 

El 27 de febrer es convocaren manifestacions en totes les 
ciutats de l’Estat Espanyol, València entre elles amb més de 
200.00 manifestants, amb els principals líders del partits 
polítics i sindicats al capdavant, amb el lema “Per la llibertat, 
la Democracia i la Constitució.

PAG. ESQUERRA
115. Revista L’HORTA “Extra: 
El golpe militar”.

PAG. DRETA
116. Intent de colp d’estat 
del Tinent Coronel Fernando 
Tejero.
117, 118. El DIARIO DE 
VALENCIA va editar dos 
edicions especials sobre el cop 
d’Estat del 23F protagonitzat 
pel tinent coronel Antonio 
Tejero al Congrés de Diputats.

El dia 24, Milans

dels

tres

116. Intent de colp d’estat 
del tinent coronel Antonio
Tejero./ Manuel Pérez Barriopedro.

colp
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198
2

APROVACIÓ 
DE L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA 
VALENCIANA

El tancament de la via de l’article 151 
de la Constitució per al futur estatut 
d’autonomia del País Valencià, en 1979, 
producte dels acords UCD i PSOE en 
Madrid  que apostaven per la via de 
l’article 143, conduïren a la crisi del 
Consell del PV, amb la dimissió  del 
president socialista Albinyana i l’eixida 
dels socialistes del Consell, en desembre 
de 1979. Enrique Monsonís de la UCD, 
ostentaria la presidència fins a juliol de 
1982.

El 31 de juliol de 1981 els dos partits 
majoritaris (UCD-PSOE) signaren 
els anomenats Pactes Autonòmics i 
posaren les bases de la Ley Orgánica 
de Armonización de los Procesos 
Autonómicos (LOAPA), aprovada el 30 
de juny de 1982. Els acords subscrits 
per UCD i PSOE establien un calendari 
d’aprovació de tots els estatuts que 
restaven i la modalitat d’accés a 
l’autonomia per la via de l’article 143 de 
la Constitució. Per al territori valencià 
i Canàries s’adoptaren solucions 
específiques perquè, una vegada 
aprovats els seus estatuts, pogueren 
accedir a un nivell competencial 
semblant al de les comunitats que 
havien aconseguit l’autonomia per la via 
de l’article 151. Això era una fórmula de 
compensació per mitigar, almenys en el 
cas valencià, el malestar que havia creat 
entre l’esquerra el rebuig dels partits de 
dreta a la via del 151.

Així les coses, Enrique Monsonís 
encarregaria al Plenari de Parlamentaris 
la redacció de l’Estatut, que 
aconseguiria a Benicàssim consensuar 
un projecte. Després de quatre anys 
d’enfrontaments, el 21 d’abril de 
1982 PSOE i UCD pactaren a Madrid 
l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, que es promulgaria l’1 de 
juliol de 1982 i publicaria el 10 de juliol 
en el BOE. 

S’aprovaven unes noves senyes 
d’identitat per al poble valencià, tot 
abandonant els símbols de la lluita 
antifranquista. Denominació de 
Comunitat Valenciana, en comptes de 
País Valencià. Real Senyera Coronada 
com a bandera del territori, davant 
la senyera quatribarrada. En matèria 
lingüística consideraria el valencià 
com a llengua pròpia del valencians i 
valencianes. 

A partir d’aquesta data es faria realitat 
el renaixement de les institucions 
d’autogovern: el Consell de la 
Generalitat i les Corts Valencianes. Per 
primera vegada després de l’abolició 
dels Furs de València amb els Decrets de 
Nova Planta, el País Valencià gaudia de 
certa capacitat d’autogovern. 

Poc temps després, el 8 de maig de 
1983, se celebraven les primeres 
eleccions autonòmiques, a la Comunitat 
Valenciana amb la victòria del PSPV-
PSOE, amb 51 diputats (sobre 89), i a 
continuació la Coalició Popular (Actual 
PP) amb 32 diputats i PCE-PCPV 
amb 6 diputats. Essent elegit primer 
President de la Generalitat Valenciana 
el socialista Joan Lerma Blasco.

PAG. ESQUERRA
119. Segell 16 pta. Estatut 

d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana

Albiñana

dels
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PAG. ESQUERRA
120. Portada del diari EL PAIS informant sobre la victòria del PSOE en les eleccions 
generals de 1982.

PAG. DRETA
121. Presa de possessió de Joan Lerma (al centre de la imatge) com a primer 
president de la Generalitat Valenciana, davant del president de les Corts 
Valencianes, Antonio García Miralles.
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EL NAIXEMENT 
DE LES 
ESTRUCTURES 
COMARCALS 

En el procés de vertebració de l’Horta Sud com a comarca han 
hagut tres institucions decisives que han sabut unir esforços 
i interessos comuns. Es tracta de la Fundació Horta Sud, la 
Mancomunitat de l’Horta Sud i l’Institut d’Estudis Comarcals 
de l’Horta Sud (IDECO.HS). Totes tres naixen a la localitat 
de Torrent durant aquests anys de la Transició. Eren anys 
de sinèrgies i de transformació en la comarca. En 1978 es 
publicava el periòdic L’Horta, un intent de premsa comarcal 
d’agitació cívica, democràtica i nacionalista i, en 1983, 7 Dies 
de la Comarca, una decidida aposta per teixir una consciència 
comarcal. Han contribuït a la modernització de la l’Horta 
Sud en àmbits tan diversos com els serveis comunitaris, 
socials, educatius i productius, la defensa de les llibertats 
democràtiques, els drets socials i l’autogovern, així com la 
normalització del valencià i la difusió de la cultura valenciana. 
Sempre hi ha hagut un clima d’estreta col·laboració entre 
aquestes entitats, les quals han desenvolupat –i ho continuen 
fent– un veritable paper aglutinador d’iniciatives cíviques i 
culturals que han contribuït a afermar el nom de la comarca.

La Fundació Horta Sud, nascuda en 1972, és una entitat de 
caràcter cívic, educatiu i cultural sense ànim de lucre que 
durant els darrers cinquanta anys ha dut a terme una important 
tasca d’enfortiment del moviment associatiu de la comarca, 
construint ciutadania, mitjançant diversos programes de 
desenvolupament social, educatiu i cultural amb l’objectiu de 
crear una societat més justa i solidària, compromesa amb els 
drets humans i els valors democràtics. Treballa pel progrés 
des de la diversitat social i cultural de les persones. En 2022 la 
Fundació Horta Sud compleix 50 anys d’existència. 

L’IDECO.HS va esdevindre, en 1982, el primer institut d’estudis 
d’àmbit comarcal en crear-se al País Valencià. Són, per tant, 
vora a 40 anys, els que ve animant la vida cultural dels seus 
pobles, tot contribuint a vertebrar el seu territori, desvelant la 
consciència de la seua realitat comarcal. Entre les iniciatives 
cal destacar la publicacions de la revista Annals vehicle de 
comunicació dels resultats de les investigacions realitzada en 
diferents àmbits comarcals. Amb la determinació de fomentar 
projectes d’investigació i estudi dins de d’espai comarcal, en 
1988, es va crear el Premi d’Investigació de l’Horta Sud. La 
convocatòria del premis ha donat lloc a la publicació de les 
obres guanyadores en la col·lecció Monografies de l’Horta Sud. 
Altres iniciatives emblemàtiques i d’estímul a la recerca han 
estat l’organització dels Congressos d’Història de l’Horta 
Sud, amb d’altres entitats com ara la Universitat de València, 
els ajuntaments de la comarca, els Quaderns d’Investigació 
d’Alaquàs, Florida Centre de Formació, Caixa Popular i la 
Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud... 

publicació

 Annals,

premi

Sud.

realitzades

suprimir 'vora a'
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125. Revista PAPERS ASSOCIATIUS DE L’HORTA SUD, editada per la Fundació Horta Su
126. PAPERS DE L’HORTA. Revista d’informació comarcal editada entre 1994 i 2012 per la 
Fundació Horta Sud.
127. ANNALS. Revista de recerca  editada per l’IDECO de l’Horta Sud.
128. Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March. Arxiu FHS.

123. Consell Executiu actual de la Fundació Horta Sud, presidida per Immaculada López. Arxiu 
124.  Acte de lliurament del Premi d’Investigació de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud.

Sud.

Hauria de ser el número 122. Continuar amb la numeració.

suprimir Arxiu

Els peus de foto han de seguir la numeració correlativa del catàleg.

123
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1982LA CREACIÓ 
DE LA 
MANCOMUNITAT 
DE L’HORTA SUD 

Els alcaldes de la comarca elegits en les 
eleccions municipals de 1979 celebraren 
diverses assemblees per crear una 
mancomunitat dels vint municipis 
de la comarca. Es produïren dues 
reunions d’alcaldes a l’ajuntament de 
Picanya (el 16 de gener i el 18 de febrer) 
que acabaran confluint en la creació 
de la Mancomunitat Intermunicipal 
de l’Horta Sud, el 2 d’abril de 1982, 
establint la capital política a Torrent. 
La Mancomunitat actual agrupa els 20 
municipis de l’Horta Sud per adhesió 
voluntària. Al llarg de la seua història 
ha tingut fins avui set presidents i 
presidentes, que han sigut alcaldes 
i alcaldesses respectius dels seus 
municipis en diferents mandats 
municipals: Bertomeu Bas (Paiporta), 
Antonio Cubillos (Catarroja), Josep 
Santamaría (Xirivella), Empar Navarro 
(Aldaia), Carmen Jávega (Aldaia), 
Soledad Ramón (Catarroja), Carlos 
Fernández Bielsa (Mislata), Eva Sanz 
(Benetússer) i José Francisco Cabanes 
(Sedaví). Les competències de la 
Mancomunitat abasten serveis inclosos 
en l’àmbit de la competència municipal, 
però amb el pas dels anys la institució 
supramunicipal ha anat adaptant els 
seus recursos i serveis en consonància 
amb les polítiques d’inversions dels 
propis ajuntaments, la Diputació de 
València, la Generalitat Valenciana i la 
Unió Europea.

La Mancomunitat al llarg de la seua 
història està estretament lligada 
al desenvolupament comarcal 
en diferents línies d’actuació, i 
entre elles destaquen el suport a la 
iniciativa emprenedora a través de la 
formació, l’assessorament laboral i el 
desenvolupament empresarial, així com 
programes d’igualtat, joventut, turisme, 
assessorament a persones immigrants, 
Igualment la Mancomunitat ha 
canalitzat cap a la comarca subvencions 
del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional per a la realització de 
programes d’ocupació.

La Mancomunitat està integrada 
pels Municipis d’ Alaquàs, Albal, 
Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, 
Beniparrell, Catarroja, Lloc Nou de 
la Corona, Manises, Massanassa, 
Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, 
Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent 
i Xirivella.

129. Logo Mancomunitat 
Intermunicipal de l’Horta Sud

Eliminar text següent: Bertomeu Bas (Paiporta), 
Antonio Cubillos (Catarroja), Josep Santamaría (Xirivella), Empar Navarro (Aldaia), Carmen Jávega (Aldaia),  Soledad Ramón (Catarroja), Carlos Fernández Bielsa (Mislata), Eva Sanz (Benetússer) i José Francisco Cabanes (Sedaví). 

                                                           SUBSTITUIR PER:

Antoni Asunción (Manises), Bertomeu Bas (Paiporta), Antonio Cubillos (Catarroja), Adrià Hernández (Alaquàs), Josep Santamaria (Xirivella), Empar Navarro (Aldaia), Carmen Jávega (Aldaia), Soledad Ramón (Catarroja), Carlos Fernández Bielsa (Mislata), Eva Sanz (Benetússer) i Josep Cabanes (Sedaví), nomenat en 2022.

18 de febrer de 1981)

128

nou
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PAG. ESQUERRA
130. Junta de Govern de la Mancomunitat de 
l’Horta Sud. 2022
131. Mapa Mancomunitat Horta Sud -  Comarca 
Horta Sud
132. Casa de la Mancomunitat de l’Horta Sud

PAG. DRETA
133. Mapa Mancomunitat Horta Sud - Pobles de 
la comarca

131. Ubicació de l'Horta Sud en el mapa de les comarques valencianes. 

132. Mapa de la comarca. / IDECO de l'Horta Sud.

129

130

131

132



116 117

1975
1982

ALDAIA 
EN LA 
TRANSICIÓ

Aldaia durant els anys del franquisme va tindre uns canvis 
demogràfics espectaculars amb un creixement altíssim de 
la seua població. Acabada la Guerra Civil, en 1940, Aldaia 
comptava amb uns 4.500 habitants. Després de quaranta 
anys, en 1981, l’any anterior a la aprovació de l’Estatut 
d’Autonomia Valenciana, aquesta població es convertí en 
una de les grans localitats de la comarca de l’Horta Sud amb 
20.800 habitants. Havia quintuplicat els seus habitants, 
gràcies al pas d’una economia agrària a una altra de fort 
creixement industrial (fusta, alimentació, construcció, 
plàstics, palmitos...), que va atraure un fort corrent 
migratori provinent de Castella-La Manxa. 

L’aldaier que va afavorir el pas de la dictadura a una societat 
democràtica va ser Salvador Gadea Paredes (1924-2002) que 
va ser alcalde durant els anys de la transició, entre 1976 i 
1979. De caràcter moderat i dialogant va afavorir un clima 
de concòrdia i de conciliació amb totes les forces polítics 

134. Salvador Vilanova, primer alcalde democràtic d’Aldaia 
elegit de les eleccions de 1979 / Hans.
135. L’alcalde d’Aldaia durant la Transició, Salvador Gadea 
(al centre de la imatge), en la inauguració de l’institut que 
porta el seu nom / Hans.

133

134
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democràtiques del poble, ajudant a 
separar l’Església del poder polític. 
Des de l’Ajuntament va impulsar la 
Fundació d’Assistència Social, el Centre 
Cultural Joaquín Sorolla i l’Aula de 
Cultura d’Aldaia.  Amb l’aprovació del 
Pla Parcial d’Ordenació Urbana va crear 
les bases d’un creixement urbanístic 
ordenar i no especulatiu, precursor del 
futur Pla General d’Ordenació Urbana en 
1992, aprovat durant l’alcaldia d’Enric 
Luján. Un any en què l’Ajuntament, en 
sentit homenatge, li va posar el seu nom 
a un dels dos instituts d’Aldaia. Avui 
la població d’Aldaia encara recorda 
amb afecte a aquest alcalde dialogant i 
compromés que dedicà els seus esforços 
i energies en millorar el seu poble i els 
seus habitants. 

El 19 d’abril de 1979 es va constituir el 
primer ajuntament democràtic amb 
l’elecció de Salvador Vilanova Almenar 
(1979-1983) del PSPV-PSOE. Després 
foren elegits alcaldes els socialistes 
Enric Luján (1983-1997) i Empar 
Navarro (1997-2011), l’alcaldessa del 
PP Carmen Jávega (2011-2015) i l’actual 
alcalde socialista Guillermo Luján, en 
2015. 

PAG. ESQUERRA
135. Mercat setmanal d’Aldaia a principis de la dècada de 1980 en 
l’actual plaça de la Constitució / Hans.

PAG. DRETA
136. Vista aèria d’Aldaia en 1978 des del Dipòsit d’Aigua.
137. Antiga Plaça Major d’Aldaia, actual plaça de la Constitució / Hans.

ordenat
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138, 139 i 140. Revista ARREL editada per l’Associació de Veïns d’Aldaia en 1979 / Arxiu Municipal d’Aldaia.
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LA PREMSA CLANDESTINA I DEMOCRÀTICA
LA PREMSA VALENCIANA
HUMOR GRÀFIC

120
124
134

134. L’HUMOR GRÀFIC  DESAFIANT  EL PODER
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1973
1977

LA PREMSA
CLANDESTINA I 
DEMOCRÀTICA 

141. Revista LLUITA editada per l’Organització Universitària 
del Partit Comunista del País Valencià

Impreses en ciclostil o multicopistes 
manuals, entre 1966 i 1977 s’editaren 
en terres valencianes més de 90 
publicacions clandestines de gran 
diversitat ideològica ja que trobem 
revistes publicades per partits vinculats 
al comunisme ortodox, el socialisme, 
el carlisme, el republicanisme 
d’esquerres, la democràcia cristiana i 
l’anarquisme llibertari. 

Cal situar l’aparició d’aquestes 
publicacions clandestines en les 
profundes transformacions que va 
experimentar l’economia i la societat 
al llarg dels anys seixanta. La principal 
conseqüència és l’aparició d’un 
proletariat que cerca un lloc de treball 
en les ciutats industrials, produint un 
augment espectacular de la població. 
Les comarques de l’Horta Nord i l’Horta 
Sud veuran augmentada la seua població 
en un 55’6% entre 1960 i 1975. Nous 
barris, manca de serveis, especulació 
urbanística, dolentes condicions 
de vida i desarrelament social. Això 
implicarà l’aparició de la protesta i 
el reviscolament del moviment obrer. 
A l’Horta Sud es difonen les revistes 
clandestines Parlem (1966), Tribuna 
Ascasa (1969), Pla de Quart Popular del 
FRAP (1971), La veu del Camp (1972-1976) 
del PCE o Avant (1974) de CCOO. 

Durant la Transició van persistir 
bastants d’aquestes publicacions en 
una situació de semiclandestinitat, 
almenys fins a 1978. Sols unes poques 
revistes acabaren integrant-se en la 
legalitat anys després de la mort de 
Franco. Publicacions com Ho volem tot 
de Germania Socialista (1975-1977), El 
Poble Valencià (1975-1978) del PSPV, La 
causa del poble (1972-1981) del MCPV,  
Lluita (1968-1977) de l’Organització 
Universitària del PCPV, Llibertat (1976-
1977) de la Joventut Comunista del 
País Valencià-PCE, Amunt (1977-1978) 
de la Lliga Comunista Revolucionària, 
Aplec (1977) de Jove Germania, Hacia 
el Socialismo del Partido del Trabajo de 
España, La Veu Obrera (1977) del Partit 
Comunista dels Treballadors, Terra 
Ferma del Partit carlista Valencià i 
Acció de l’UDPV, entre altres, hagueren 
de sobreviure a l’ostracisme oficial. Un 
relegament que acabarà amb l’aprovació 
de la carta constitucional de 1978.

Carlista
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PAG. ESQUERRA
142. APLEC. Revista de Germania Socialista, grup polític 
valencià d’orientació socialista fundat en 1970 per Josep Vicent 
Marqués.
143. EINES. Revista d’orientació comunista del Partit Socialista 
d’Alliberament dels Països Catans (PSAN) de la comarca de 
l’Horta.

PAG. DRETA
144. LA CAUSA DEL POBLE. Butlletí del Moviment Comunista 
del País Valencià (MCPC). La revista critica els Pactes de la 
Moncloa, acords sobre reforma de l’economia i actuació jurídica 
i política del Govern, signats pels líders polítics de la Transició 
en el Palau de la Moncloa el 25 d’octubre de 1977.
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LA PREMSA 
VALENCIANA 
Durant la Transició va haver una eclosió 
de premsa valenciana que actuà al 
marge dels grans diaris: Mediterráneo, 
Levante, Las Provincias i Información. 
La característica fonamental d’aquesta 
nova premsa és la seua diversitat 
temàtica i la seua difusió limitada. Es 
tracta de publicacions majoritàriament 
escrites en valencià, però també hi ha 
bilingües i en castellà. Revistes que van 
canalitzar les inquietuds democràtiques 
de la preautonomia valenciana. 

Aquesta premsa, en la seua immensa 
majoria, va reivindicar les llibertats 
democràtiques i l’Estat de dret, 
la consecució de l’autogovern, la 
normalització del valencià,  el fet 
comarcal com a element de vertebració 
del territori i el foment de la cultura 
valenciana en totes les seues vessants.

Des de l’aparició en 1976 de Saó -la 
primera revista escrita íntegrament en 
valencià de l’actual democràcia-, fins 
l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia 
l’any 1982, van aparèixer més d’un 
centenar de publicacions periòdiques 
de tota mena. Setmanaris d’informació 
general com Dos y Dos (1976- 1977) 
i Valencia Semanal (1977-1980). 
Revistes literàries com Llir entre cards, 
L`Horabaixa i Daina. Publicacions de 
cultura i pensament com  Arguments, 
Trellat i L’Espill. Premsa local i 
comarcal con La Marina, Traiguera, El 

Diariet de Vinaròs, La Veu de Llíria, el 
mensual L’Horta, L’Andana de l’Alcúdia, 
o Benicadell i El Tendur de la Vall 
d’Albaida. Revistes culturals i veïnals  
locals com Quaderns de Pego, Rella de 
Vila-real, El Greixero de Vinalesa, Raons 
de Picassent, Horta de Massanassa, La 
Closa de Xirivella o Arrel d’Aldaia. I fins 
i tot premsa satírica com El Pardalot 
engabiat.

Igualment, van sorgir revistes religioses 
com La Paraula Cristiana, agrícoles 
com Agricultura Jove i Camp Valencià, 
ecologistes com La Casa Verda i Amics 
de l’Horta, el còmic infantil en valencià 
Camacuc o periòdics d’ensenyament 
com Allioli i El Full de la Nostra Escola 
Comarcal. I altres més. Publicacions 
totes elles vinculades al valencianisme 
democràtic que es van fer ressò de 
l’efervescència autonomista. Hi 
van haver també publicacions -com 
Murta o Som- situades en l’òrbita 
del valencianisme conservador 
regionalista. 

Unes poques d’aquestes revistes encara 
continuen publicant-se, com ara Saó, 
L’Espill o Allioli, però la majoria d’elles 
tingueren una trajectòria curta i van 
desaparèixer per no aconseguir un 
mercat fidel de publicitat i de lectors.

PAG. ESQUERRA
145. SAÓ. Número especial dedicat a la Llei d’Ús i 

Ensenyament en Valencià (LUEV), aprovada el 23 
de novembre de 1983 a Alacant. Llei emblemàtica 

de l’autonomia valenciana la qual oficialitza l’ús del 
valencià en tots els àmbits.
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PAG. ESQUERRA
146. TORRENT. Butlletí informatiu i cultural 
editat per la Fundación Instituto Pro-Desarrollo 
de Torrent entre 1978-1981.
147. BENICADELL. Revista d’informació 
comarcal de la Vall d’Albaida fundada en 1981 per 
Valerià Miralles.
148. Revista d’investigació QUADERNS DE PEGO 
(1976).
149. LA MARINA, setmanari regional 
d’informació general editat a Benidorm (1974).

PAG. DRETA
150. El Tendur. Abril-Maig, 1980. 
151. Revista AGRICULTURA JOVE. 
152. LA VEU DE LLÍRIA. Periòdic d’informació 
local editat per Associació de Veïns de Llíria 
entre 1978 i 1983.
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PAG. ESQUERRA
153. Revista SAÓ. Número dedicat al vinté aniversari de la Nova 
Cançò (1982). 

PAG. DRETA
154. TRELLAT. Revista de cultura i política editada a València 
per Eliseu Climent durant 1980-1982.
155. L’ESPILL. Revista de pensament, cultura i assaig fundada 
per Jona Fuster en 1979. En l’actualitat continua publicant-se 
per la Universitat de València.
156. ALLIOLI. Publicació especialitzada en educació fundada en 
1979 pel Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament (STE-PV). 
Continua publicant-se en l’actualitat.

Joan Fuster
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158. CAMP VALENCIÀ. Revista bilingüe editada per la Unió de Llauradors  i Ramaders del País Valencià a partir d’abril de 1977. 157. EL PARDALOT ENGABIAT. Periòdic satíric fundat per Ramón Galiana, editat a València durant 1983-1984.
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PAG. ESQUERRA
159. LA VEU DE LLÍRIA. Periòdic d’informació local 

editat per Associació de Veïns de Llíria entre 
160. La Marina. Gener, 1974.

161. LA CLOSA. Revista de cultura editada a Xirivella 
(l’Horta Sud) durant 1978-1981 pel Cercle Ramon 

Muntaner.

PAG. DRETA 
162. RAONS. Revista d’informació cultural editada a 

Picassent (l’Horta Sud) entre els anys 1968-1993.

Eliminar imatge LA VEU DE LLÍRIA (està repetida) i substituir per la portada de LA FINESTRETA, amb el següent peu de foto:

159. Revista LA FINESTRETA, fundada en 1977 a Castalla (l'Alcoià) pel Centre Cultural Castellut.

Eliminar imatge LA MARINA (està repetida) i substituir per la portada de AMICS DE L'HORTA, amb el següent peu de foto:

AMICS DE L'HORTA. Revista d'ecologia i medi ambient editada a Alboraia entre els anys 1980 i 1982.
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L’HUMOR
GRÀFIC 
DESAFIANT 
EL PODER 

La premsa és un espill que es col·loca 
en el camí dels fets històrics sobre els 
quals pretén influir. L’humor gràfic va 
estar molt present en la premsa de la 
Transició. La sàtira que desaprova o 
critica les arbitrarietats del poder. Un 
dels dibuixants d’humor més destacats 
de la Transició valenciana és HARCA, 
pseudònim de Juli Sanchis Aguado, 
nascut a Picassent. Entre 1968 i 2018 
ha publicat centenars de vinyetes i 
caricatures en més de trenta diaris i 
revistes. Els seus dibuixos han estat 
presents en les mostres d’humor 
gràfic de més de  30 països.  L’humor 
d’HARCA és mordaç, afilat i fornit de 
denuncia i critica contra les malifetes 
dels poderosos, presents sobretot en 
el món de la política, l’economia i la 
religió. L’humorista és especialment 
sardònic amb els abusos dels governs, el 
fonamentalisme religiós o l’avarícia dels 
rics. El seu humor és polític, però també 
social, cultural i quotidià. En el període 
de la preautonomia valenciana va 
plasmar en els seues dibuixos tota classe 
de problemàtiques en els diaris Levante 
i Pueblo, i les revistes Saó, Dos y Dos, 
Valencia Semanal, Raons, Camp Valencià, 
Vida Cooperativa, L’Horta, Cal Dir, 
Agricultura Jove i El Pardalot engabiat, 
entre altres. HARCA es rebel·la contra 
la corrupció i tota mena d’injustícies, 
les guerres, la violència, la pobresa, la 
vulneració dels drets humans i els atacs 
a la cultura i la pau. I és solidari amb 
les lluites obreres, la normalització del 
valencià i les demandes de llibertat d’un 
heterogeni moviment social que brega 
per la democràcia i els drets socials.

els seus

Levante, en cursiva

Pueblo, en cursiva

Pardalot engabiat, en cursiva
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PAG. ESQUERRA
163. Raons. Setembre, 1979.

PAG. DRETA 
164. Raons. Maig, 1981.
165. Pueblo. Setembre, 1976.

Raons, en cursiva
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PAG. ESQUERRA
166. Raons. Juny, 1977.

PAG. DRETA 
167. Valencia Semanal. Abril, 1980.

Raons, en cursiva

Valencia Semanal, en cursiva
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PAG. ESQUERRA
168. Valencia Semanal. Gener, 1980.

PAG. DRETA 
169. Raons. Juny, 1982. Manifestació ‘blavera’ 

a Picassent.
170. Vida Cooperativa. Octubre, 1975.

171. Levante. Novembre, 1976.

Valencia Semanal, Raons, Vida Cooperativa, Levante, en cursiva



146 147

175. Vida Cooperativa. Febrer, 1977.
176. Valencia Semanal. Desembre, 1979.

172. Dos y Dos. Març, 1977.
173. Camp Valencià. Agost, 1977.
174. Saó. Març, 1980. Adolfo Suárez: peix 
marroquí per taronges.

Dos y Dos, Camp Valencià, Saó, en cursiva

Vida Cooperativa, Valencia Semanal, en cursiva
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177. Raons. Abril, 1979. 178. Saó. Novembre, 1979.

178. Saó. Novembre, 1979. Crítica a la violència de l'extrema dreta en la Batalla de València.

Raons, en cursiva

Saó, en cursiva
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PAG. ESQUERRA
179. Inèdit. 23F 1981.

180. Cal Dir. Maig, 1977.
181. Camp Valencià. Novembre, 1977.

182. Juliol, 1982.

PAG. DRETA 
183. Raons. Octubre, 1978. Al·legoria 

humorística de la Batalla de València.

Cal Dir, Camp Valencipa, Raons, en cursiva
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PAG. ESQUERRA
184. Horta. Juny, 1981. Crítica a la ‘política de campanar’ als municipis 
de la comarca.

PAG. DRETA 
185. Saó. Març, 1981. Crítica a la postura ambigua de l’Església 
valenciana durant la transició a la democràcia.

L'Horta, Saó, en cursiva
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186. Raons. Agost, 1977. 187. Raons. Gener, 1979. Al·legoria a les eleccions municipals, convocades el 3 d’abril de 1979.

Raons, en cursiva

Raons, en cursiva
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FO
NT

S ARXIUS
Arxiu de la Fundació Horta Sud

Arxiu Municipal d’Aldaia

Arxiu de la revista Saó

Arxiu de l’Institut d’Estudis Comarcals 
de l’Horta Sud

Arxiu personals de Rafael Jara Pozuelo, 
Francesc Martínez Sanchis, Alfred 
Ramos, Pilar Rodríguez i Juli Sanchis 
Aguado (Harca)

Hemeroteca Municipal de València

HEMEROTECA
Periòdics i Revistes:

7 Dies de la comarca (Torrent), Annals 
de l’Ideco (Alaquàs), All-i-oli (València), 
Avui (Barcelona), Cambio 16 (Madrid), 
Cuadernos para el diálogo (Madrid), 
Cal Dir (València), Diario de València 
(València), Dos i Dos (València), 
El País (Madrid), El Poble Valencià 
(València), El Temps (València), Escola 
d’Estiu del PV (València), Frontissa 
(Barcelona), Generalitat (València), 
Las Provincias (València), Levante-El 
Mercantil Valenciano (València), L’Horta 
(Catarroja), Papers de l’Horta (Torrent), 
Oriflama (Vic), Saó (València), Serra d’Or 
(Barcelona), Torrent (Torrent), Triunfo 
(Madrid), Valencia Semanal (València).
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Eliminar Pilar Rodríguez
Afegir Víctor Fuentes

Afegir:

Hemeroteca de la Biblioteca Valenciana

Afegir

FOTOGRAFIA
Josep Vicent Rodríguez, Hans, Ana Torralba, Paco Narváez, Manuel Pérez Barriopedro, Luis Vidal, Labrandero, EFE, El País, Mancomunitat de l'Horta Sud, Fundació Horta Sud, Arxiu Saó.

AFEGIR

Saó (València).
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Rafael Jara Pozuelo

Juli Sanchis Aguado (Harca)

Víctor Fuentes 

Francis López 

Francesc Martínez

Victòria Navarro

AG
RA

ÏM
EN

TS RAFAEL JARA POZUELO / 
DOCUMENTALISTA
Bibliotecari de la Biblioteca Pública 
Municipal d’Alpera (Albacete). Va 
nàixer a Alpera en 1958, però fins als 
33 anys va viure a la ciutat de València, 
on va estudiar la diplomatura de 
professor d’EGB a l’Escola de Magisteri. 
No ha exercit com a docent. Després de 
treballar en diversos llocs va guanyar la 
plaça de bibliotecari al seu poble natal, 
on porta 31 anys vivint dedicat als 
llibres i mostrant als visitants del poble 
«La Cueva de la Vieja» d’Alpera, un dels 
700 conjunts pictòrics d’Art Rupestre 
Llevantí declarats Patrimoni Mundial 
per la UNESCO.  Ha sigut col·leccionista 
des de la seua infantesa. La major part 
de la documentació d’aquest catàleg 
i exposició (propaganda electoral i 
publicacions periòdiques) són una part 
de la seua afició com a col·leccionador 
de materials d’un interès històric 
durant la seua estada a València. 

ALFRED RAMOS GONZÁLEZ 
/ COMISSARI  
Mestre, investigador i escriptor, nascut 
a Castelló d ela Plana en 1952. Membre 
fundador de l’Associació per a la 
Correspondència i la Impremta Escolar 
i del Moviment Cooperatiu d’Escola 
Popular del PV, va participar en 
l’organització de les primeres Escoles 
d’Estiu del País Valencià (1976-1978). 
Els seus treballs com mestre inclouen 
els llibres de llengua Sambori, Raïm 
de pastor i les sèries Baladre, Alimara 
i Ortografia. Treball sistemàtic. En 
col·laboració amb Francesc Martínez, 
ha escrit La premsa local i comarcal 
de l’Horta Sud (1976-1996) i Temps de 
foscor: La premsa de l’Horta Sud en el 
franquisme (1939-1975). Com a autor 

de creació ha publicat El llibre de Pau 
amb Mª Victòria Navarro, El fantasma 
del carrer Cavallers i Presoners a les 
Torres de Quart. És autor de diversos 
llibres sobre el freinetisme, entre ells 
El moviment Freinet valencià (1931-
1939). Ha escrit vora 400 articles 
en Papers de l’Horta, Que y donde, 
Levante-EMV, El Punt, El Temps, 
Mètode i la revista Saó, de la qual 
és membre del consell de redacció i 
responsable de la secció de cinema. 
Ha rebut els premis Joanot Martorell 
(1978), Raquel Payà (1990), Premi 
d’Investigació de l’Horta Sud (1996) 
i el Benvingut Oliver d’Investigació 
Històrica (2002), així com la Medalla 
de Plata de la Vila de Picanya (2003), 
el Premi Guaix d’Escola Valenciana 
(2011), XVII Jaume I de l’Alcúdia 
(2012), el Baldiri Reixac (2015) i el Joan 
Lluís Vives (2020).

JOSEP VICENT RODRÍGUEZ / 
FOTÒGRAF  
Naix a Meliana en 1948. Estudià 
Belles Arts a València en l’especialitat 
escultura. Es decantà per la fotografia. 
Actiu antifranquista, va publicar les 
seues primeres instantànies en la 
revista Cal Dir. Més tard es convertí en 
reporter gràfic de Valencia Semanal. 
Durant la Transició va col·laborar 
també en la Cartelera Turia, Interviu, 
La Calle, Saó, El Independiente, El 
Periódico de Catalunya i Tiempo. 
El treball en aquests periòdics li 
va permetre captar personatges 
i moviments polítics i socials que 
formen part de la historia valenciana. 
Incorporat al servei de premsa i a 
l’Arxiu General de la Diputació de 
València, una llarga llista de libres 
i exposicions recullen les seues 
fotografies, com algunes de les 
que figuren en el present catàleg i 
exposició.

JULI SANCHIS AGUADO, 
HARCA / HUMORISTA 
GRÀFIC
Humorista gràfic nascut a Picassent 
en 1942. Comença en 1968 en periòdics 
que aspiraven a la democràcia. Va 
publicar en diaris de la dictadura que 
a finals dels anys setanta encetaren 
certa línia oberturista, com Levante i 
Pueblo, i en revistes democràtiques de 
la Transició com Raons, Agricultura 
Jove, Camp Valencià, Dos y Dos, Saó, El 
Corcó, El Pardalot engabiat, L’Espill, 
Allioli, Lluita i Camacuc, a més del 
Diario de Valencia, Noticias al Día, 
Cal Dir, Generalitat, La causa del 
poble, Trellat, L’Horta i l’emblemàtica 
Valencia Semanal. Publicacions d’on 
prové bona part de les vinyetes d’humor 
d’aquest catàleg i exposició. L’humor 
d’HARCA és afilat i mordaç, el seu 
objectiu principal no és agredir sinó 
desemmascarar, denunciar i desvetllar. 
Un estil que ha mantingut inalterable 
en més de 40 periòdics on ha col·laborat 
fins al moment present.  

Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO

1957

Eliminar d'aquesta pàgina els AGRAÏMENTS i posar-los en la solapa on van els CRÈDITS.
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