
 

 

 

EL FRANQUISME: els anys 70. L’agonia del 

règim i els inicis de la transició democràtica. 
 

A. Qüestions polítiques 
 

 La lluita per la successió.  

 

 L’any 1969 Franco havia nomenat el príncep Joan Carles de 

Borbó com a successor com a Cap de l’Estat amb el títol de 

Rei. 

 Es va produir dins de la classe política del règim un creixent 

enfrontament entre els immobilistes i els oberturistes (l’OPUS 

DEI). 

 Alguns sectors monàrquics liberals i conservadors van fer un 

apropament a l’oposició democràtica al règim. 

 

 

 Les reformes de l’OPUS DEI acaben per fracassar.   
 

o La Llei Sindical de l’any 70 es veu superada pel gran 

creixement de Comissions Obreres i l’extensió del moviment 

vaguístic. 

o La Llei de Reforma Educativa del 1970 no assoleix el seu 

principal objectiu: l’escolarització universal fins els 14 anys. 

o Els intents per a l’ingrés d’Espanya a la CEE acaben 

fracassant, malgrat la signatura d’alguns acords comercials 

l’any 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. Conflictivitat i repressió en els darrers anys del 

règim 
 

 Gran creixement de l’oposició al règim. 
 

o Progressiu distanciament de l’Església, especialment des dels 

sectors obrers i del nacionalisme català i basc (cas de l’abat 

Escarré...) 

o L’augment de la inflació i el manteniment dels salaris baixos 

produeix noves onades de vagues (Barcelona, 1971 ...) 

o Important creixement i enfortiment del PCE i del PSUC. 

Renovació del PSOE (Felipe González és elegit secretari 

general al Congrés de Surennes l’octubre de 1974) i aparició 

de nous grups d’extrema esquerra. 

 

 L’oposició a Catalunya. 
 

o 1969 – Es crea la Coordinadora de Forces Polítiques de 

Catalunya. 

o 1970 – Neix l’Assemblea de Catalunya, que aglutinarà 

l’oposició antifranquista catalana fins a la mort del dictador. 

 

 La repressió.  
 

1970 – Procés de Burgos contra destacats membres d’ETA. Hi ha 6 

condemnes a mort. Es produeix una gran campanya 

internacional per la manca de garanties judicials del procés. 

Franco acaba commutant les condemnes a causa de la pressió 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C.  Els últims governs de la Dictadura 
 

 El Govern de Carrero Blanco (juny-desembre de 1973). 
 

o S’aguditza la crisi política i social del règim, que coincideix 

amb l’arribada de la gran crisi del petroli: acomiadaments en 

massa a les grans empreses i creixement de l’atur.  

o Tancament de nombroses facultats universitaris pel clima de 

tensió. 

o Atacs del règim contra l’Església, cada cop més allunyada. 

o S’inicia el “procés 1001” contra els líders del sindicat CCOO. 

o El 20 de desembre de 1973 Carrero Blanco és assassinat a 

Madrid per ETA. 

 

 El govern de Carlos Arias Navarro (desembre de 1973 – desembre 

de 1975). 

 

o Franco nomena Arias Navarro nou cap del govern, del 

sector més immobilista, que exclou l’OPUS DEI del seu 

govern. 

o La condemna a mort de l’anarquista Puig Antich demostra 

la impossibilitat d’obertura del règim, i l’aïlla 

internacionalment com en els primers anys. Trencament de 

relacions diplomàtiques amb nombrosos països. 

o Arias promulga la “Ley de Asociaciones Políticas”, que 

intentava controlar (sense aconseguir-ho) l’emergència dels 

nous partits polítics. 

o L’any 1974 neix Convergència Democràtica de Catalunya, 

liderada per Jordi Pujol, i els principals grups socialistes 

acaben formant el PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya), 

que es federarà amb el PSOE. 

o Es formen diverses coordinadores d’oposició amb la intenció 

d’accelerar la caiguda del règim, com la Junta 

Democràtica (entorn del PCE), i la Plataforma de 

Convergència Democràtica (entorn del PSOE).  

o Es cedeix el Sàhara occidental a Marroc i a Mauritània.  

 

 

 



 

 

 

o El setembre de 1975 es celebren els judicis contra cinc 

membres d’ETA i del FRAP que són condemnats a mort, amb 

fortes protestes internacionals. 

 

o Franco va morir a Madrid el 20 de novembre de 1975, als 82 

anys, després d’una llarga agonia. Uns dies després, el 

príncep Joan Carles és coronat com a Rei a les Corts 

franquistes. El nou Rei mantindrà durant poc temps a Arias 

Navarro com a cap del govern. 

 

 

 

D. Qüestions econòmiques 
 

 La crisi del petroli arriba a Espanya.  
 

 L’augment del preu del petroli decidit per l’OPEP l’any 1973 va 

afectar greument les economies occidentals, i molt 

especialment l’espanyola, que mostrava una important 

debilitat infrastructural. 

 Conseqüències internes: encariment dels costos de les 

empreses i reducció dels seus beneficis, augment dels 

acomiadaments, reducció dels salaris i creixement de l’atur. 

 Conseqüències externes: interrupció dels moviments emigratoris 

a l’exterior, baixada del turisme i de l’entrada de divises, 

reducció de les exportacions. 

 Aquesta situació econòmica contribuí a endurir la situació 

social i al creixement de l’oposició contra el règim. 
 

 

 


