PAÏSOS ON ES PRODUEIXEN REVOLTES
•

•
ONADA REVOLUCIONÀRIA DE 1820
•

•
•
•
ONADA REVOLUCIONÀRIA DE 1830
( allà on triomfa suposa la substitució de
l'absolutisme per sistemes polítics liberals en
els quals la burgesia té el poder – sufragi
censatari - )

•

•
•

ONADA REVOLUCIONÀRIA DE 1848
( significa l'aparició dels ideals democràtics –
sufragi universal, sobirania popular, igualtat
social – i també el sorgiment dels treballadors
com a força política )

•

Espanya : trienni liberal ( 1820-1823 )
Pronunciament del coronel Riego que
obliga al rei Ferran VII a jurar la
Constitució de 1812.
Grècia : a 1821 comença la lluita per
independitzar-se de l'Imperi Turc. La
guerra acaba el 1829 quan els turcs
reconeixen la independència de Grècia.
Colònies espanyoles d'Amèrica: entre
1808 i 1826 les colònies espanyoles
d' Amèrica es declaren independents. A
moltes d' elles s'hi implantaran règims
republicans inspirats en el liberalisme.
França: el monarca absolut Carles X és
enderrocat i s'hi implanta la monarquia
liberal de Lluís Felip d'Orleans.
Bèlgica: s'independitza d'Holanda i s'hi
implanta un sistema liberal.
Polònia: hi ha una revolta per aconseguir
independitzar-se del domini rus, però
fracassa i és reprimida durament pel Tsar
de Rússia.
Gran Bretanya: s'aconsegueix una
ampliació de drets polítics ( es baixa el
nivell de riquesa necessari per poder
votar )
Espanya: a partir de 1833 comença el pas
cap a un sistema liberal. ( Isabel II )
França: un aixecament popular destronà
Lluís Felip d'Orleans i proclamà la
Segona República que adoptà una sèrie
de mesures democràtiques ( sufragi
universal masculí, llibertat de premsa,
reconeixement de drets als treballadors ).
Però aquesta república donarà pas al
Segon Imperi, en mans de Lluís Napoleó
Bonaparte.
Imperi Austríac: a Viena una revolta
liberal obliga a dimitir el canciller
Metternich. També hi ha aixecaments de
caire nacionalista a Hongria, Bohèmia, el
Nord d'Itàlia...)

