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1. Felipe González (PSOE, 1982-1996) 
- L’octubre de 1982 el PSOE guanya les eleccions per majoria absoluta. F. González, president del govern. 
- Fases de l’època socialista: 
1) Grans reformes i majories absolutes, 1982-1989. Actuacions: 

- reformes per a consolidar l’estat del benestar: pensions, sanitat, educació, infrastructures, etc. 
- s’aproven tots els estatuts d’autonomia (Espanya, estat de les autonomies) 
- entrada en la Comunitat Europea el 1986 (CE) 
- lluita antiterrorista (guerra bruta: GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación) 
- política econòmica de tipus neoliberal (contra la intervenció de l’Estat en l’economia) 
- reconversió industrial 
- vaga general amb seguiment massiu per polítiques antisocials (14 desembre 1988) 

2) Desgast socialista, 1989-1996. Actuacions: 
- casos de corrupció; tensions internes en el partit; crisis al Ministeri d’Interior. 
- 1992: celebració del V Centenari del Descobriment d’Amèrica, Expo de Sevilla, i Olimpiades de 

Barcelona. 
- polítiques d’austeritat per a poder ingressar en la “Unió Econòmica i Monetària”, establida en el Tractat 

de la Unió Europea, Maastricht (1992, en vigor 1993). Augmenta l’atur. Inflació. Crisi econòmica. 
 
 
2. José María Aznar (PP, 1996-2004) 
1) Majoria simple del PP, recolzament de CiU (1996-2000) 

- Èxit econòmic. Bonança econòmica internacional (1997-1999) 
- Llei del sòl: facilitats per a construir, provocarà l’augment de la construcció i la pujada de preus. 
- Aplicació plena del neoliberalisme.  
- 1997: ETA assassina a Miguel Ángel Blanco. Manifestacions. Majoria clara contra la violència d’ETA. 

2) Majoria absoluta del PP, desgast (2000-2004) 
- Entrada de l’euro, adéu peseta, 2002. 
- Ofensiva conservadora i espanyolista. Crispació amb els altres partits polítics. 
- Model de creixement basat en la construcció immobiliària i el consum pagat amb crèdits barats i llargs. 
- Crisi mediambiental i social per l’enfonsament del petrolier Prestige davant de Galícia 
- Guerra a Irak amb els EUA. Fort rebuig social: “No a la guerra”, 2003. 
- Atemptat islamista de l’11 de març de 2004. En trens de rodalia de Madrid: 192 morts.Tres dies abans 

de les eleccions generals. El PP defén que ha sigut ETA. Perd les eleccions contra tot pronòstic. 
 
 
3. José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE, 2004-2011) 
1) Reformes socials, moltes expectatives (2004-2008) 

- Eixida immediata de la guerra d’Irak. 
- Reformes socials: matrimonis entre dos persones; educació per a la ciutadania; llei de memòria 

històrica (2007); reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (nació catalana no); llei de 
dependència; llei de l’avortament. 

- Bel·ligerància de l’Església catòlica (la família) i dels sectors més conservadors. 
- Economia: continua el mateix model: construcció i consum pagat a crèdit. 

2) Crisi econòmica i social (2008-2011) 
- Fins maig de 2010: salvament del sistema financer; inversions públiques per evitar la caiguda de la 

demanda (polítiques keynesianes); augmenta el dèficit; els mercats financers ataquen Espanya. 
- Des de maig de 2010: polítiques d’austeritat, retallades socials, es dispara l’atur, bancs rescatats. 
- Polítiques econòmiques neoliberals propugnades des de: G-8, G-20, FMI, BM, OMC, UE, EUA, etc. 
- 15M, moviment dels indignats, un altre món és possible? 
- ETA, 20 oct 2011, “cessament definitiu de l’activitat armada” (1959-2011; 52 anys després).  
 
 

4. Mariano Rajoy (PP, nov 2011-...) 
(Programa electoral sense pujada d’impostos ni retallades socials) 
- Continuen les polítiques d’austeritat (retallades) i pujada d’impostos... crisi econòmica, política, social i ètica. 
- Primavera de 2012, comença a parlar-se en Europa de polítiques d’inversió i creixement econòmic... 
- Desocupació desbocada, desnonaments, tragèdies personals (5-6 milions d’aturats/des), el futur? 


