
Aplicando as normas xerais que podes consultar no blog,  

analiza e comenta estes textos 

A Lei para a reforma política 

A Lei para a Reforma Política era a culminación do programa de reformas do presidente 

Adolfo Suárez. A pesar das dificultades, foi aprobada polas Cortes e polo pobo a través de 

referendo facilitando así o establecemento da democracia e da monarquía parlamentaria. 

 

Art.1º. 1. A democracia no Estado español baséase na supremacía da lei, expresión da vontade 

soberana do pobo. Os dereitos fundamentais da persoa son inviolables e vinculan a todos os 

órganos do Estado. 

2. A potestade de elaborar e aprobar as leis reside nas Cortes. O Rei sanciona e promulga as leis. 

Art.2º. 1. As Cortes  compóñense de Congreso de Deputados e Senado. 

2. Os deputados do Congreso serán elixidos por sufraxio universal, directo e secreto dos españois 

maiores de idade. 

3. Os senadores serán elixidos en representación das entidades territoriais. O Rei poderá designar 

para cada lexislatura senadores en número non superior á quinta parte do total dos elixidos. 

4. A duración do mandato de deputados e senadores será de catro anos (...). 

Art.3º. 3. O Rei, antes de sancionar unha Lei de reforma constitucional, deberá someter o proxecto a 

referendo da Nación. 

Lei para la reforma política.18-11-1976  

 

 

 

A reivindicación dos atentados de Madrid do 11M 

O 11 de marzo do 2004 producíronse varios atentados terroristas nos trens da liña de 

Aranxuez-Madrid con destino final na estación de Atocha en Madrid. Como consecuencia 

das bombas faleceron 191 persoas e houbo case 2.000 feridos, sendo o máis grave atentado 

rexistrado en España. A súa autoría foi reivindicada por organizacións terroristas islámicas 

vinculadas con Al Qaeda. 

 

No nome de Deus clemente e misericordioso. 

Cando te castigan, tes que castigar do mesmo modo aos que te castigaron. Mátaos alí onde os 

atopes; expúlsaos como eles te expulsaron (...). Isto é parte dun vello axuste de contas co Cruzado 

España, aliado de América na súa guerra contra o Islam. Onde está América, Aznar? Quen vos 

protexerá de nós a ti, a Gran Bretaña, a Italia, a Xapón e a outras xentes? Cando golpeamos ás 

tropas italianas en Naseriya [Iraq] xa enviamos aos axentes de América unha advertencia: 

retirádevos da alianza contra o Islam. Pero non entendestes a mensaxe. (...) É lexítimo que eles 

maten aos nosos nenos, mulleres, vellos, xoves en Afganistán, Iraq, Palestina e Caxemira, mentres 

que é pecado que nós os matemos a eles? (...) Sacade as vosas mans de enriba de nós, liberade aos 

presos, saíde da nosa terra e deixarémosvos en paz. Os pobos aliados dos EE UU deben forzar aos 

seus gobernos a rematar esta alianza na guerra contra o terrorismo, que significa guerra contra o 

Islam. (...)  

Aviso ás nacións: non vos acheguedes ás instalacións civís ou militares dos Cruzados americanos ou 

os seus aliados. 

Deus é grande, Deus é grande. Xa chega o Islam. 

BRIGADAS DE ABU HAFS-AL QAEDA. Comunicado. 11-3-2004  
 


