
7.  FRANQUISME: Dictadura i desenvolupament econòmic

7.1.  El canvi d’orientació econòmica I

Davant el fracàs de l’autarquia es fa 
necessari la incorporació de la economia 
espanyola al mon capitalista occidental

1957: Canvi de govern: nomenament 

dels  tecnòcrates (Opus Dei)

Pla d’Estabilització 1959 Liberalització econòmica
Reduir el intervencionisme de l’Estat

“El Milagro Español”

•Industrialitzar Espanya
•Sortir del bloqueig econòmic provocat per l’autarquia
•Inserir Espanya en els circuits econòmics internacionals
•Impulsar una nova fase d’acumulació de capital per a la 
burgesia espanyola

Objectius

Mesures

Resultados

•Llibertat d’importació
•Llibertat mercat interior
•Llibertat de preus
•Autorització d’inversions estrangeres
•Reduir despeses de l’Estat
•Congelació de salaris
•Augment d’impostos: gasolina, tabac...

Plans de Desenvolupament:
•Orientació indicativa de l’Estat a les 
inversions industrials
•Incentius fiscals i subvencions de l’Estat 
a la inversió provada
•Creació de “Polos de Desarrollo”
•Intentar la descentralització industrial
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7.1.  El canvi d’orientació econòmica II

“El Milagro Español”
“Desarrollismo” franquista

•Expansió del capitalisme europeu
•Manteniment de la repressió sobre 
el moviment obrer

Zones més afavorides:
•País Basc, Astúries, Madrid i Catalunya
•Enclavaments industrials (València, Ferrol, 

Vigo, Sevilla, Càdis, Huelva, Valladolid, Burgos)

•Estancament agrícola
•Dependència tecnologia i capitals 
estrangers
•Petita dimensió  de les empreses
•Baix nivell de vida relatiu respecte a 
EuropaBalança de pagaments 

favorable

Millora de la productivitat:
•Baixos salaris
•Importacions de tecnologies
•Inversions estrangeres

Espectacular 
creixement del PIB

•Mecanització de l’agricultura
•Abundant i barata mà d’obra
•Èxode rural

•Manteniment  1ª zona industrial d’Espanya
•Redueix percentatge del tèxtil (38 al 13%)
•Augment sector metall, químic, farmacèutic
•Augment sector serveis
•Però un gran desequilibri territorial

Catalunya

Afavorit per

Limitacions

Concentració

El desarrollismo es va finançar 
mitjançant:

•Ingressos pel turisme
•Remeses dels emigrants
•Inversions estrangeres

Gran augment del consum i la 
demanda del mercat interior: 

lent creixement renda 
percàpita
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7.2.  Creixement demogràfic i canvi social

L’expansió econòmica va comportar creixement 
demogràfic i  moviments migratoris massius, així com 
canvis en els hàbits culturals i socials dels ciutadans

•Gran augment de la població total Espanya (30 a 33 M)
•Política natalista de la Dictadura (alta fecunditat, baixa TMI)
•Augment de l’esperança de vida (70 h, 76 d)
•Catalunya augmenta de manera especial (onada migratòria)

•Paulatina incorporació a la societat de consum
•Augment del poder adquisitiu (electrodomèstics...)
•El 600 com a símbol

•Llei General d’Educació de 1970 va permetre...
•L’augment de la població escolaritzada
•Creixement de les inversions de l’Estat en l’educació
•Va disminuir l’analfabetisme

•Transformació del model de família
•Conflictes generacionals: qüestionament de la família 
patriarcal
•Viatges a l’estranger, el turisme, la TV, les noves 
corrents musicals, etc., van introduir nous models de 
comportament entre la joventut

•Canvis en el paper de la dona a la societat
•Abandonament del paper tradicional de mare i esposa.
• Incorporació a l’escola i el treball
•Nova mentalitat: defensa de la llibertat i realització 
personal, relacions de igualtat amb l’altra sexe...
•Aparició d’un moviment feminista

•Moviments migratoris extraordinaris: exteriors i interiors
•3 milions d’espanyols a l’estranger. Un milió van sortir a la 
dècada del seixanta: França, Alemanya, Suïssa, Bèlgica (mà 
d’obra barata)
•4 milions van canviar de domicili a l’interior (èxode rural: mà 
obra barata a zones industrials)
•Ampli procés d’urbanització: creixement de les perifèries de 
grans ciutats industrials (ciutats dormitori amb dèficits 
importants, destrucció costa mediterrània..)
•Barraquisme (1960, 127.900; 1970 111.800)

Canvis demogràfics

•Renovació d’un sector de l’església.
•Concili Vaticà II
•Distanciament de la Dictadura i apropament als nous 
moviments socials 
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1.817.799

Cáceres
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MOVIMENTS MIGRATORIS DURANT EL FRANQUISME AMB PÉRDUES NETES

D'EFECTIUS HUMANS



PRINCIPALS REGIONS AMB SALDO POSITIU NET D'EFECTIUS HUMANS

Lleida

Barcelona

Tarragona

Girona

CATALUNYA

1.643.637

Vizcaya

Guipuzcoa

Alava

PAIS BASC

498.295

Madrid

MADRID

1.633.901 Castellón de la

Plana

Valencia

Alicante

COMUNITAT

VALENCIANA

470.610



1963 1969

Frigorífics 9% 63%

Rentadores 33%

TV 8% 62%

Cotxes 8% 27%

Any Assalariats Jornada setmanal

1965 54% 46-54 hores

1970 55% 46-54 hores

1975 41% 46-54 hores

A mitjans dels 60, la meitat dels assalariats de Barcelona tenien una jornada setmanal superior a 55 hores

La meitat de la població de meyns ingressos, rebia el 21%, l’altra meitat, la de més ingressos, el 80%

El 10% de les llars con més alta renda absorbia el 40% de la renda
El 10% de les llars amb meyns ingressos rebia el 1,8%
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7.3. La  evolució política de la Dictadura. Readaptació i manteniment de la repressió

Cerca d’una nova legitimitat: Mantenir la 
dictadura a canvi de benestar social 

Manteniment al govern  dels  tecnócrates
Recolzament de Carrero Blanco, home fort de la Dictadura
Des de 1962, Fraga Iribarne, Ministre d’informació

Marginació i desplaçament d’altres sectors del franquisme:
Falangistes, militars, católics…

Reformes legislatives: un intent de modernització política:
•Llei de Convenis Col.lectius (1958)
•Llei de Premsa (1966)
•Llei de llibertat religiosa (1967)
•Llei Orgànica de l’Estat (1967):

- Reafirma la Monarquia
- Separació Cap de l’Estat de Cap de Govern
- Nomenament de J.C. com a rei (1969)

Manteniment de la repressió política:
•Creació del Tribunal d’Ordre Públic (TOP)
•Execucions (Grimau, Granado, Delgado, Puig Antich, els 5 de 
setembre de 1975)
•Repressió policial manifestants (50 morts per trets 1970-1975)
•Tortures  i morts a les casernes policials (Ruano 1969) 
•Estats d’Excepció
•Procés de Burgos: 5 penes de mort

Conflictes interns OPUS-FE
•Cas Matesa (1969)

Grimau

Ruano
Granado-Delgado

Antifeixistes comdemnats a mort al 
procès de Burgos (1970)



7.  FRANQUISME: Dictadura i desenvolupament econòmic

7.4. Conflictivitat social i oposició política

Un important moviment obrer de nou tipus:
•Vagues d’Astúries de 1962, sorgeixen les “comissions 
d’obrers”. Moviments assamblearis
•CC.OO. Es consoliden vers 1964: llibertats sindicals i polítiques
•Lluita legal e il·legal
•Moviment polític i social. Tolerat fins 1966
•Resposta repressiva de l’Estat: trets, tortures, etc.

Contuberni de Munich (1962):
•Trobada de l’oposició interior i exterior
•Petició que Espanya no entri el MCE

Moviment veïnal:
•Perifèries urbanes amb dèficits de serveis
•Creació de les CC.BB.
•Politització de lluites reivindicatives
•Resposta repressiva de l’Estat: ocupació policial dels barris

Revolta estudiantil:
•Incorporació joves obrers a la Universitat
•Lluites per la llibertat i drets democràtics
•Creació del SDEU: Caputxinada
•Radicalització: revolució social
•Resposta repressiva de l’Estat: ocupació facultats

Les transformacions econòmiques i socials van provocar l’aparició 
d’una oposició creixent  oposició de masses i  política al franquisme 

Creixement del PCE-PSUC
•Lluita per la democràcia
•Reconciliació nacional. Vaga General
•Incorporació als moviments socials: CNS, AA.VV.

Inexistència del PSOE:
•Petits nuclis a Sevilla i Viscaia
•Lluita exili-interior
•Congrès de Suresnnes (1974)

Creixement de l’extrema esquerra
•Aparició d’ETA: independència i socialisme
•FLP
•Grups maoistes i trotskistes

Resposta de l’Estat: Repressió!!
•Ocupació  policial de facultats i barris obrers
•Càrregues policials sobre les manifestacions
•Tortures, morts i ferits de bala

Tortures a Tèllez, 
militant de CC.OO.



7.3.  La crisi de la Dictadura: 1973-1975
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Creixement de l’antifranquisme
Canvis socials i culturals
Enfrontaments dins famílies franquisme
Crisis del petroli (1973)

Impacte de la crisis del petroli (1974):
•Fi del creixement econòmic
•Increment de l’atur obrer, creixent inflació...
•Tornada dels emigrants, menys turistes, paralització 
inversions estrangeres...

Mort de Carrero Blanco
•Home clau davant la decadència física de Franco
•Atempat d’ETA (20-XII-1973)
•El franquisme sense sucesió clara
•Enfrontament: immobilistes (búnker) i aperturistes

Augment de l’antifranquisme: Vers la Ruptura Democràtica
•Assemblea de Catalunya
•Junta Democràtica (1974)
•Plataforma de Convergència Democràtica
•Augment de l’acció d’ETA

FRANCO HA MORT!!
•Els darrers  afusellats (set. 1975)
•Crisi al Sàhara
•Mort de Franco
•Nomenament de Juan Carlos

Període de Carlos Arias:
•“Espíritu del 12 de febrero”
•Feble aperturisme dins el “Movimiento”
•Fracàs: Añoveros, Puig Antich, Llei Antiterrorista
•La revolució  de “los claveles” a Portugal (1974)
•Caiguda dels generals a Grècia (1974)


