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EXPOSICIÓ 
«La Catalunya en peu». 80 anys de Parlament 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abans de començar aquesta activitat, us recomanem de llegir el document 
“Continguts de l’exposició”. 

 

Activitat educativa  

Els Serveis Educatius del Parlament, amb la finalitat que els alumnes que visitin 
l’exposició adquireixin els objectius proposats de coneixement del període 
històric dels 80 anys de Parlament, han elaborat una activitat educativa que 
consisteix a respondre un seguit de preguntes relacionades amb cada bloc 
temàtic de l’exposició. 

Les preguntes es classifiquen en tres graus de dificultat:  

 

(+)   fàcil  

(++)  mitjà  

(+++)  difícil  

 

Els nivells fàcil i mitjà poden anar destinats a alumnes de primària, el nivell mitjà 
i difícil per als d’ESO i batxillerat.  

Esperem que la visita de l’exposició dels 80 anys del Parlament us sigui 
profitosa. 
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Quadern de preguntes per a l’activitat educativa 
sobre l’exposició  

 

6 de desembre. «La Catalunya en peu». El Parlament de Catalunya 

Observeu la imatge 

1.  Què feien les persones de la fotografia? (++) 

2.  Quin any es va inaugurar el Parlament, si enguany fa vuitanta anys? (+) 

 

 

 

Venim de lluny! Un ventall de mil anys d’història 

3. Què passava a Europa fa mil anys? (++) 

4.  Qui es va reunir a Toluges (Rosselló). Què van acordar? (++) 

5.  Quin nom reben aquestes reunions? (++) 

6.  Què es va demostrar amb aquestes reunions? (+++) 

Observeu les imatges i completeu el quadre (+) 

Segle Esdeveniment 
            Assembles de pau i treva 
XII  
 Guerra de Successió 
XX (anys 30)  
 Guerra civil i exili 
XX (anys 80)  
 Parlaments, institucions vives 
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Tres braços i un sol cap: les corts, reis i reines 

7. Què eren els «tres braços»? Descriu-los. (+++) 

8. Com es deia la constitució de Catalunya durant el regnat de Pere II el 
Gran (++) 

9. Quina funció tenia el lloctinent? (++) 

10. Durant el regnat de quin rei es va crear aquest càrrec? (++) 

11. Digues noms d’algunes reines lloctinents: (++) 

12. Quan es va suprimir el càrrec de lloctinent? (++) 

 

 

 

Més de dos segles obscurs i orfes 

13.  Durant la Guerra de Successió a la Corona, Catalunya a favor de qui va 
prendre partit? (++) 

 a) Els Àustries.  

 b) Els Borbons. 

 

14. Què va passar a Catalunya des del 1714 fins a la II República? (+++) 

 

Observa la imatge 

15. Quin rei és el de la moneda? (+) 
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Ara fa 80 anys... 

16. Assenyala dues institucions que es van recuperar amb la proclamació de 
la II República? (++) 

 - Generalitat - Parlament    - Ajuntament  - Museu d’Art de Catalunya 

17. Originàriament, què era l’edifici del Parlament restablert? (++) 

18. Quin president de la Generalitat va fer el discurs en la sessió inaugural 
del Parlament? (+) 

19. Quin text es va redactar al Parlament d’aquells anys i que es va debatre 
a les Corts de la República espanyola? (+++) 

20. Qui era el president de la República espanyola contemporani de 
Francesc Macià? (+++) 

21. Quants dies van trigar les obres de reforma del Palau del Parlament? 
(+++) 

22. En quin segle es va construir el Palau? (+++) 

23. Quines funcions va tenir el Palau des que es va construir fins que va ser 
la seu del Parlament actual? (++) 

 

Pitgeu el botó vermell de la ràdio 

24. Qui fa el discurs? (+) 

25. Per què? (++) 

26. Quina és la data d’aquest esdeveniment històric? (+) 

27. Com es diu el govern de Catalunya? (++) 

 

Observeu el diari La Rambla  

28. Quines paraules hi ha emmarcades al costat del títol del diari? És vigent 
actualment aquesta frase? (+) 

29. Quant valia el diari La Rambla, l’any 1934? (+) 
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Els Fets d’Octubre del 1934 

30. Quan es va proclamar l’Estat català? (+++) 

 

Observa els cartells de la II República i la guerra civil 

31. Quina frase diu el president Companys amb motiu del Dia de Madrid? 
(+) 

 

 

 

La guerra i el Parlament 

32. Què significa la maleta de cartró? (+) 

Observa les imatges 

33. Què va passar el juliol de 1936? (++) 

34. Quina feina feien moltes dones durant la guerra? (++) 

35. Quins territoris van acollir exiliats republicans? (++) 

36. De quin país eren els vaixells que portaven queviures per a la població? 
(++) 

 

 

 

 

El Parlament a l’exili 

37. On es va fer la darrera sessió parlamentària, mentre els diputats es 
retiraven del territori català? (++) 

38. Per quina petita ciutat fronterera van fugir els exiliats? (++) 

39. Quan i on va ser afusellat el president Companys? (++) 

40. On es va reunir a la postguerra el Parlament a l’exili? (+++) 

41. Quins càrrecs es van elegir en aquella sessió? (++) 
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De mà en mà: la continuïtat 

42. Quin va ser el darrer president del Parlament a l’exili? (++) 

43. Com va transmetre el seu mandat? (+) 

44. Des de quina ciutat va enviar la primera carta? (+) 

45.  Què volen dir tantes mans i tantes cartes? (+++) 

46. Qui va ser el primer president del Parlament restablert, l’any 1980? (+) 

Completa: (+)  

Legislatura Presidència 
 Heribert Barrera 
II  
 Joaquim Xicoy 
V  
VI  
 Ernest Benach 
 Núria de Gispert 

 

 

 

 

Evolució d’escons per sexes 

Observa l’evolució del nombre de diputats en les diferents legislatures.  

47. Quina és la legislatura més paritària? (++) (vol dir que té una proporció 
semblant d’homes i dones) 

 

 

 

Els parlaments, institucions vives i amb futur 

48. Quins altres plens extraordinaris es fan al Parlament? (+) 

49. Quantes butaques té l’actual hemicicle? (++) 

 

  



 

    «La Catalunya en peu»  . 80 anys de Parlament. Preguntes

 

 

D’Estatut a Estatut 

Completa: (+) 

 1931  Estatut de...  

 1979  Estatut de... 

 2006  Estatut de... 

50. Quantes persones van votar a les eleccions del 28 de novembre de 
2010? (+) 

 

 

 

El Parlament restablert 

51. Quants anys va estar tancat el Saló de Sessions? (++) 

52. Quan va tornar el president  Josep Tarradellas de l’exili? (+) 

53. Quina frase famosa va pronunciar en arribar? (+) 

54. Quin president del Govern espanyol va permetre la tornada del 
president Tarradellas? (++) 

 


