
MOVEMENTO OBREIRO EN ESPAÑA:

1.Ludismo – Citar exemplos
2.Asociacionismo mutualista e republicanismo. 

Desde 1839 permítense asociacións de axuda e 
socorro mutuo. O programa político destas 
asociacións era republicano (democrático e de 
reformas sociais). Estas organizacións 
robustécense no bienio progresista.

3.  En 1855 fúndase o primeiro semanario obreiro de 
España, El Eco de la clase obrera, ao tempo que 
en Barcelona se declara a primeira folga xeral de 
España. Tamén nesta época se producen revoltas 
no mundo agrario, onde penetran as inquedanzas 
republicanas.

4.  Difusión do socialismo utópico en España a través 
das organizacións republicanas, nos anos 1840.

5.Creación da AIT (1864) en Londres.
6.O asociacionismo obreiro medra coa revolución de 

1868. Créase o sindicato Las Tres Clases de Vapor, 
que une aos oficios do téxtil.

7.Difusión das ideas bakuninistas con Fanelli, que 
chega en 1868 a España. 

8.En 1870 constitúese a Federación Rexional 
Española da AIT, nun congreso en Barcelona. En 
1872, o goberno declarará ilegal esta Federación.

9. Ilegalización das organizacións obreiras tras o 
golpe de Estado de Pavía. 

10. Nacemento do PSOE (1879).
11. Fundación da UGT (1888).
12. 1890: Convocatoria por primeira vez en 

España do 1º de maio e reivindicación da xornada 
de 8 horas.



13. En 1881 fúndase a FTRE en Barcelona, con 
antigos anarcosindicalistas cataláns, con dúas 
correntes: anarcocomunistas (Kropotkin e 
Malatesta), partidarios da acción directa; 
anarcocolectivistas, que confían na loita sindical 
para facer a revolución a medio prazo. Os 
anarcocomunistas dominan en España. 

14. As axitacións campesiñas percorren toda 
España, reprimíndose o anarquismo coa excusa de 
« man negra » en 1882.

15. Reorganización do sindicalismo anarquista: 
fundación de CNT en 1910, que chega aos 700.000 
afiliados a finais da década.

16. Expansión do sindicalismo socialista.
17. Sindicalismo antirrevolucionario: creación dos 

Círculos Católicos e da CONCA (Confederación 
Nacional Católico-Agraria) en 1917.

18. Folga xeral de 1917 con obxectivos distintos: 
os anarquistas querían a revolución social; os 
socialistas pretenden unha folga pacífica para 
lograr un goberno provisional que prepare 
eleccións democráticas e limpas.

19. Auxe da loita de clases en 1919-1920: a folga 
da Canadiense paraliza Barcelona.

20. Pistolerismo da burguesía catalana nos anos 
iniciais da década de 1920.


