
 

 

EL FRANQUISME: Els anys 60. Canvis socials i 

immobilisme polític 
 

A. La transformació de la societat espanyola a la dècada dels 60 

 

Com a conseqüència del creixement i modernització de 

l’economia, es van produir profundes transformacions en el si 

de la societat espanyola: 
 

 Entre 1960 i 1970 la població espanyola va créixer de 30 a 

33’7 milions. L’índex de creixement natural arribà al màxim 

de tot el segle l’any 1960 (13). 
 

 Procés d’urbanització de la població (moviments del camp 

a les ciutats industrials). Increment en termes relatius i 

absoluts de la població urbana, en detriment de la rural. 
 

 Inici del fenomen del turisme de masses procedent 

d’Europa en algunes regions espanyoles. Alhora apareix la 

influència dels nous mitjans de comunicació (publicitat) 

sobre els hàbits socials. L’Estat manté un fort control 

monopolístic sobre la televisió (TVE – 1956) 
 

 Introducció lenta però creixent de les pautes socials i 

culturals europees (relaxació del control sobre la moral 

pública, inicis de la planificació de la natalitat, noves 

formes familiars ...) 
 

 Fort augment de l’escolarització (a tots els nivells). Llei 

General d’Educació (1970) 
 

 Desenvolupament de la “societat de consum”: accés als 

béns de consum (automòbil, TV, electrodomèstics...), 

introducció de les vacances, augment del temps d’oci, per 

a una part considerable de les famílies espanyoles. 
 

 Augment dels contactes internacionals (turisme, major 

intercanvi comercial...) 
 

 Millora de les condicions de vida generals amb la creació 

de la Seguretat Social l’any 1963. 
 

 



 

 

B. Fort augment de la conflictivitat social 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPANYA 

 Gran onada de vagues i protestes socials a partir de 

1962. Vagues dels miners a Astúries, a la siderúrgia 

basca i al cinturó industrial de Barcelona.  

 1964 – Neix la primera Comissió Obrera del metall a 

Madrid. 

 Es decreta l’Estat d’excepció a Biscaia el 1967 

 Forts conflictes laborals i universitaris a tota Espanya del 

68 al 69: estat d’excepció el 1969. 

CATALUNYA 

 Sorgeixen noves forces socials: el sindicat Comissions 

Obreres (1964) i el Sindicat Democràtic d’Estudiants 

(1966), així com una gran diversitat de moviments 

veïnals, cristians i nacionalistes ... 

 Accions populars de protesta popular en contra del 

règim (com la campanya contra el Cas Galinsoga i La 

Vanguardia, els Fets del Palau, campanyes en defensa 

de la llengua catalana, etc. ...) 

 Nous moviments culturals (Nova Cançó ... ) i de 

renovació pedagògica (Rosa Sensat ...) i cultural, com 

la creació de l’Òmnium Cultural, que reivindicava la 

cultura i la llengua catalana. 



 

 

C. Les línies polítiques del règim i la força de l’oposició 
 

La liberalització econòmica del règim protagonitzada pels tecnòcrates de 

l’OPUS DEI no es va traslladar a l’àmbit polític, on va triomfar el més dur 

immobilisme i les idees dels sectors més durs i intransigents: 

 

1959 (?)– Neix a Euskadi l’organització independentista ETA 

1959 – Campanya a Barcelona contra el director de La Vanguardia, Luís 

de Galinsoga, a causa d’unes polèmiques declaracions anticatalanes 

1960 – El PCE nomena a Santiago Carrillo com a secretari general, que 

propugna l’abandonament de la lluita armada i l’ús de la vaga pacífica. 

Aquest mateix el jove dirigent Jordi Pujol ingressa a la presó per 7 anys. El 

19 de maig d’aquest any es produeixen els Fets del Palau. 

1962 – El Contuberni de Munich (reunió de 118 representants de l’oposició 

interior i exterior, excepte anarquistes i comunistes) 

1963 – Creació del TOP (Tribunal de Orden Público), i gran campanya 

internacional de condemna per l’execució del comunista Julián Grimau i 

dos anarquistes. 

1966 – Aprovació per “referèndum” de la Ley Orgánica del Estado, que 

intentava ser una mena de “Constitució” de l’Estat. 

1968 – Primers atemptats mortals d’ETA. 

1969 – Franco nomena formalment el príncep Joan Carles de Borbó com 

a successor com a Cap de l’Estat amb el títol de Rei.  

 
 

 
 

 

 

 

El món universitari, on predominen els 

moviments democràtics entre estudiants i 

professors.  

Creixent influència del PCE sobre els 

moviments polítics, socials i culturals 

d’oposició al règim. 

Aparició de moviments cristians 

progressistes que s’allunyen cada cop més 

del règim. 

Enfortiment dels moviments reivindicatius i 

amb consciència nacional a Euskadi i a 

Catalunya. 

LES 

OPOSICIONS 

AL RÈGIM 



 

 

Amb fortes 
limitacions ... 

 

D. El “desarrollismo” i les claus del creixement 

econòmic 

 

 

 

 

 

 

1959-1973 Fase d’intens creixement econòmic que va conduir a Espanya 

cap a la industrialització pròpia del món occidental avançat. 
 

 Forts desequilibris territorials 

 Manteniment d’una renda per càpita inferior a 

l’europea. 

 Elevat nivell d’inflació i un mercat laboral feble  

 Manca de competitivitat industrial 

 Dependència energètica i tecnològica 

 Manteniment d’un elevat nivell d’intervenció 

estatal (manca de liberalització) 

Els “Planes de 

Desarrollo” 

Plans quatriennals (1964-67, 68-71 i 71-75) 

Centrats en els sector industrial i en la millora de 

les estructures empresarials i en la creació dels 

“Polos de Desarrollo”. 

Poca incidència real sobre el creixement 

econòmic del país. 

Inversió 

estrangera i 

l’efecte del 

turisme 

Es va produir un gran volum d’inversió de capitals 

des de l’exterior, sobretot en el capítol de 

tecnologia, que va resultar essencial per al 

desenvolupament industrial. 

Inici del fenomen del turisme de masses, que 

suposà l’entrada massiva de capital a les zones 

on aquest fenomen es va donar. 

Èxode migratori 

als països 

europeus 

Gran fenomen migratori cap a països 

demandants de mà d’obra (França, Alemanya, 

Bèlgica, Suïssa, etc.), que completà la necessitat 

de transferència monetària a Espanya, en forma 

de salaris estalviats i enviats al lloc d’origen. 

Alhora, l’emigració va disminuir les borses de 

desocupació a Espanya i va alleugerir les 

pressions socials a les regions més deprimides. 


