2 Canvis polítics

1960 1979
La lluita
antifranquista al
Baix Llobregat

El Règim

Llibertat, amnistia i Estatut d'Autonomia

La fi de la dictadura

En els primers anys del
franquisme el Règim celebra la
Victòria, el triomf sobre l'anti
Espanya. A la dècada dels
seixanta el missatge ha canviat:
són els 25 años de paz. S'enalteix
a qui ha portat la pau i la
prosperitat al país. El Règim
busca el suport social per poderse mantenir, però en cap moment
deixa d'exercir el control sobre la
societat i una forta repressió que
va més enllà de la desaparició
del dictador.

L'Assemblea de Catalunya, nascuda l'octubre de 1971, va prendre gran protagonisme en la
segona meitat dels anys setanta. Seguint la seva estela, a multitud de municipis van sorgir
Assemblees Democràtiques en les quals es van agrupar tot tipus d'organitzacions i
associacions que van esdevenir fonamentals per aconseguir l'amnistia, una democràcia
plena sense exclusions i la recuperació de les institucions d'autogovern de Catalunya.

En els primers anys setanta, la força de l'oposició política de la comarca
desbordà els poders locals. La mort de Franco no suposà la fi del règim
franquista, però es convertí en un revulsiu que redoblà els esforços per
recuperar les llibertats democràtiques. La mobilització popular va ser
decisiva per a la fi del franquisme.

Adhesión inquebrantable al Caudillo

L'Ajuntament de Molins de Rei ofereix una medalla
al Caudillo en agraïment per la construcció del nou pont de
la vila després de la riuada de 1971. 10 de gener de 1973.

Presentació a
Cornellà del PSC.
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Buscant el suport social
Resultats eleccions generals 1977. Catalunya i Baix Llobregat

Font:AGCB

La mort del general Franco no va deturar la protesta social, ans al contrari, es va
interpretar com una oportunitat política per al canvi.
Jaume Funes, corresponsal de Cornellà a La Vanguardia, es
fa ressò del Manifest dels 22, que va tenir un gran impacte en
la població.
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La Marxa per la Llibertat es
va convertir, el 1976, en una
eina de mobilització social
arreu de Catalunya.
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Ofrena floral al monument de José Antonio a Molins de Rei, 1965.
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Franco visita Molins de Rei amb motiu de
les riuades de 1962. Font: AMMR.
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Celebració 25 años de paz.
Exposició a la plaça del Mercat de Molins de Rei, 1965. Font: AMMR
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Les autoritats lliuren pisos socials després de les inundacions
de 1962. Molins de Rei, 1965. Fotografia Torné. Font: AMMR
Llibre de cròniques de Molins de Rei, gener de 1978. Font: AMMR

Fulls volants en el XXVII
aniversario de la Liberación
a Sant Boi de Llobregat, 2
de febrer de 1966. Font: AGCB

Control social
El governador civil de Barcelona, Tomás Pelayo Ros, s'adreça a
la Guàrdia Civil de Sant Feliu perquè investigui un recital de
Xavier Ribalta. Font: AGCB

L'alcalde de Molins de Rei comunica la
decisió del governador civil de Barcelona
de prohibir una conferència. Font: AMMR

Instància demanant permís per fer una
conferència al governador civil de Barcelona.
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Connivència
entre el poder
polític i econòmic

Les autoritats franquistes van haver
de cedir davant la pressió de les
forces polítiques, encara il·legals, que
van organitzar la celebració de la
Diada Nacional de Catalunya de 1976 a
Sant Boi de Llobregat.
Font: Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat.
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Llibre de cròniques de Molins de Rei, juny de 1977. Font: AMMR.

1976. Font: AMMR

El Congrés de Cultura Catalana fou un moviment en el qual
confluïen diferents vessants de la lluita contra la dictadura
franquista.
Font: AHCL

Presentació de l'Assemblea Democràtica de Cornellà al Patronat Cultural i Recreatiu, 1976.
Font: Arxiu privat de Paco Ruiz

Petició de Catalana de Hormigones S.A. al governador civil per
aconseguir una llicència per instal·lar l'empresa a Pallejà.

La repressió, columna vertebral del règim

L'oposició democràtica
va endegar una
important tasca de
pedagogia política.
Font: AMMR
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Antonio Plata, antic treballador de la Roca, va ser detingut i
apallissat amb motiu de la vaga de la Roca de Gavà, març 1976.
Font: Donació família Plata. CEG
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L'acte és la presentació de
l'encara il·legal PSUC.
Font: arxiu privat, Antònia Castellana
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