
  TEMA 13 

1. EL CARÀCTER DEL RÈGIM FRANQUISTA 

I. UN RÈGIM DICATORIAL 

1939 Franco no volia implantar dictadura militar transitòria x restauració de la monarquía  volia 

un nou ordre polític que regenerés Espanya: desterrar democracia liberal. Característiques del nou 

Estat: 

 CONCERNACIÓ DE PODERS: Franco = caudillo, cap de l’Estat, president del govern durant molts anys, 

genealíssim dels tres exèrcits i cap nacional del partit únic. 

 TOTALITARISME: inspirat en règim feixista italià o nacionalsocialista alemany. 

Se suprimeix la Constitució de 1931  es suprimeixen llibertats i drets demo. Només 

es permeten els drets del partit únic i sindicat oficials 

 CARÀCTER UNITARI I CENTRALISTA: s’aboleixen estatuts d’auto. Repulblicans 

Marginació de la llenguai cultura de Catalunya, Pais Basc i Galícia 

 REPRESSIÓ: dels vençuts i de l’oposició  s’exerceixen de manera sist. i plan. 

 CENSURA: control dels mitjans de comunicació i s’utilitzaven com a propaganda del règim. 

Publicacions i espectacles  sotmesos a control de la censura oficial 

 

II. EL SUPORT DE L’EXÈRCIT, DEL PARTIT I DE L’ESGLÉSIA 

Exèrcit: suport més destacat del règim  instrument de repressió política + actiu  la majoria de 

ministres i governadors civils eren militars 

FALANGUE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA + JONS: partit únic i  s’integren les persones més actives al 

règim. Encarregat de donar la ideología al règim.Va ser un instrument de difusió del règim + control 

dels mitjans de com i de propaganda 

Per tenir suports socials=4 organitzacions: 

- Frente de Juventudes: adoctrinament de la joventut 

- Sección Femenina: formació de la dona amb sentit cristià i orientació nacionalsindical. 

Sindicato Español Universitario (SEU): enquadrar i controlar els universitaris 

-Central Nacional Sindicalista (CNS): patrons i treballadors en una mateixa org. 

Església católica=  justificació i defensa del règim  Estat confesional catòlic 

- Església=  beneficis econòmics (restauració pressupost culte i clero) + influència en el sistema 

educatiu  i imposició de valors  i de la moral católica a la societat esp. Legimita el règim. 

III. LES ACTITUDS SOCIALS 

Diferents actituds classificades en: suport, passivitat i rebuig. 

- Dictadura tenia: suport classes altes (propietaris, empresaris…)  recuperen influència eco, social 

i política perduda en la Segona Rep. + Suport petits i mitjans propietaris agrícoles 



- Classes mitjanes: sector desconcertant perquè durant la GCE, sobrepassades x la rev. Trauma de la 

guerra va fer que fossin una societat passiva a la dictadura 

- Sectors populars: es consideraven perdedors. Vigilància i repressió. Passivitat política per la 

miseria, por i control policial. Una petita minoría era un sector actiu contra el règim. 

IV. LES “FAMÍLIES” DEL RÈGIM 

Funcionament polític règim: restringit als que havien mostrat adhesió a Franco (molts s’integren a la 

Falange). Dins del FRANQUISME  “famílies”volien aconseguir tanta influencia com fos posible. 

FET + JONS = Movimiento Nacional grup homogeni on després conviu amb diferents ideologies 

Primers anys grups que havien participat durant la guerra predominaven: falangistes, carlins i 

monàrquics d’Alfons (bàndol de Franco) nacionalsindicalisme 

Sectors conservadors incorporats als nacionals també amb recolzament: CEDA, Lliga Catalana i 

republicans conservadors 

ESGLÉSIA  derrota d’Al pes de Asocianción Católica Nacional de Propagandistas (1940-1950) 

 Opus Dei (a partir del 1960) imatge més amable al règim nacionalcatolicisme 

Va sorgir rivalitat entre falangistes i catòlics  Cap dels dos grups era homogeni 

 

2. LA REPRESSIÓ SOBRE ELS VENÇUTS 

Nou ordre totalitari: posar fi a tots els moviments/ideologies republicanes de la GCE. 

Es volia una divisió entre vencedors i vençuts.  

Franquisme es veía que no volia superar la guerra (políticament) i reconciliar-se. 

Vencedors: volien una política repressiva per a castigats als vençuts i el càstig havia de ser exemplar 

 prevenir i evitar actuació dels que s’oposaven al règim. Persones empresonades, perseguides, 

torturades o executades. Incitació per denunciar a persones sospitoses de oposición al règim 

OBJECTIU: difondre por entre la población per prevenir oposición 

TEMPS DE POR I SILECI: no es parlava de política ni passat, despolitització 

EXÈRCIT: ppal executor de la repressió  1rs anys de guerra: causes jutjades pel consell de guerra. 

No et podies defensar 

1963: es crea el Tribual de Orden Públicojuridicció civil x jutjar delictes polítics de carácter no 

violent. 

Molts presos polítics  satura presons  s’habiliten camps de concentració x recloure 

Amuntegament a les presonspèssimes condicions higièniques i alimentàries  alta mort. 

1940: Batallons Disciplinarios de Soldados Trabajadores  reclutes perillosos=excècit 

Es dedicàven a obres de reconstrucció, carreteres, ponts, línies fèriies...mines 



PROCÉS DE CONFISCACIÓ: privar del seu patrimoni la màj. dels exiliats i polítics rep. 

 Expropiats els béns de partits, sindicats, associacions, cooperatives... 

  Depuració de funcionaris i treballadors de les adm. publiques  expulsió dels de a favor de 

la república. LLEI DEL 1939: només es mantindrà el Lloc de treball als del MOVIM. NACIONAL 

 

3. EL FRANQUISME A CATALUNYA 

I. EL FRANQUISME I ELS FRANQUISTES CATALANS 

Característiques especials a Catalunya: territorio de vencedors de la guerra i sentiment arrelat i 

govern autonòmic (Gene). 

1939 (quan entra): Franco signa abolició de l’Estatut d’Autonomia  Fi autogovern. 

Règim franquista: carácter centralista i uniformista = Catalunya Espanyola=no catalanisme 

Franquisme a Cat= suport d’una part de la población 

Industrials, grans comerciants i financers... 

No gaire militància catalana a la Falange Grups extrema dreta de durant la Rep., carlins i 

excombatents franquistes. 

- Càrrecs de resposabilitat: designats als fidels franquistes. Màximes autoritats (capitans generals i 

governadors civils) del règim a Cta provenien de Espanya= hi havia desconfiança envers els polítics 

catalans. 

- Càrrecs menors: (ajuntaments i dipus) ocupades per franquistes catalans 

Excombatents, membres Lliga Cata, lerrouxistes... Persones d’èlits eco i socials i socials que s’havien 

unit al franquisme per interessos sociopolítics o convicció ideològica. 

II. LA PERSECUCIÓ DELS VENÇUTS 

Repressió contra rojo-separatistas=amplíssima: 

Executats molts catalanys: entre d’altres, Companys (presi Gene) Joan Peiró (capturats x nazis i 

portats a Espanya). 

1939: moltes persones a tribus militars i exili de 60000 catalans (10% dones) 

 

Depuració de treballadors: adm. públiques i entitats privades, bancs, caixes empreses... 

Confiscació de propietats: persones i entitats associades  desapareixen 80% cooperatives 

agrícolas i es va pasar de 20 a 7 diaris (2 del Movimiento). 

III. LA REPRESSIÓ DE LA IDENTITAT CATALANA 

Política franquista a Cat vol eliminar la identitat catalana i reprimir signes catalanitat 

- Llengua castellana coma única i oficial i català = dialecte inapropiat 

- Català prohibit a la vía pública i multa fora de l’àmbit privat 

- Prohibició de publicació de revistes, llibres... teatre, cinema... en català 

-Persecució a totes les manis culturals catalanes i prohibició dels símbols de catalanitat 



-Institucions culturals catalanes prohibides i IEC eren clandestins 

- Biblios i llibreries van treure els llibres contràris al règim. 

-Biblioteca de Catalunya va canviar a Biblioteca Central 

Política AGRESSIVA provoca: forta reacció cultural i civica on es va interpretar antifranquisme amb 

catalanisme.  

Actitud de resistència passiva s’hi afegeix: mantener la llengua i cultura vives 

Org. Antifranquistes: denuncies repressió  cultural i defensen la identitat catalana. 

 

4. PER QUÈ ESPANYA NO VA INTERVENIR EN LA SEGONA GM? 

Set 1939: inici 2ª GM: Franco declara neutralitat defensava potències de l’eix que l‘havien ajudat 

durant la GUERRA civil.  Fet i JONS implanta Estat nacionalsindicalista 

Juny 1940: Victòria alemanya sobre França Espanya=no-bel·ligerànciasuport diplomàtic i 

econòmic al Eix. 

Alemanya i Itàlia: possibilitats de que Espanya de Franco s’integrés al conflicte: 

-Heldaia, 1940: entrevista amb Hitler. Hitler no acepta les ambicions territorials de Franco 

-Bordihera, 1941: entrevista amb Mussolini 

Falangistes eren partidaris d’entrar a la guerra però empresaris, Església, monàrquics i part dels 

militars no. Franco vol entrar a guerra a canvi de compensasions, pero situación Esp no compensa 

Ramon Serrano Suñer: ministre d’afers exteriors, proposa que voluntaris españols (Divión Azul)  

donessin suport a les tropes alemanyes que lluitaven contra URRS. També Espanya traficava amb 

tugsté (mineral esencial x material de guerra), recolzament a l’EIx 

1943: EU: embarga enviament petroli  dificultats en economía española 

1943: guerra desfavorable x feixites governs americà i britànic diuen a Franco d’allunyar-se del Eix 

 retirada i dissolució de la División Azul 

 Espanya torna a la neutralitat (1943)  franquisme es presentaba com catòlic, conserv i anticom 

1945: derrota del Eixrègim de Franco amb daltibaixos por que els aliats poguessin exigir-ne la fi 

pq tenia pactes amb els del Eix (dictadures vençudes) i pq havia mostrat suport a expansió militar de 

les potències de l’Eix. 

 

5. LA CONSOLIDACIÓ DEL FRANQUISME (1939-1951) 

I. LA NECESSITAT D’UN CANVI D’IMATGE 

1945: derrota d’Alemanya Fraqnuisme s’ha d’allunyar del feixime x persistir 

 Franquisme: règim catòlic, conservador i anticomunista  OBJ: monarquía en el mom addient 



NOVA FASE: marginació del falangisme i abandonament nomenclatura i aspectes feixistes 

- Tot i: boicot diplomàtic, condemnes intern i oposició franquisme  Règim continua amb 

orientació totalitària 

II. ELS ANYS DEL BOICOT INTERNACIONAL (1945-1947) 

-Postguerra mundialaïllament i rebuig internacionals respecte el franquisme 

-Nacions unides: condemnen règim de Franco imposat x força amb l’ajuda de feixistes(45-46) 

-França: vol tancar fronteres amb Espanya (Assamblea General de les Nacions Unides) i retirada dels 

embaixadors de Madrid (1946) 

-Franco and Coferms al règim i condemna internacional s’intepreta com si es volgués portar a 

Espanya una altra GC. 

PERSISTÈNCIA FRANQUISME: cost econòmic i polític molt gran. NO es reben ajudes econòmiques  

 No es beneficia del Pla Mashall (programa d’ajuda a EU dels EUA) (1947) 

 Exclosa de la OTAN (nova aliança defensiva occidental 

III. LA GUERRA FREDA VA SALVAR ELS FRANQUISME 

1947: Configuració de dos blocs antagònics  URRS i EUA  Comença Guerra Freda, altera situació 

internacional 

EUA i Països Occidentals: volien tenir bon aliat x la lluita contra el comunisme (enemic)  

Això era més important que presionar el franquisme  per democratització del sistema polític 

 Es dona pas a ACCEPTACIÓ DEL RÈGIM  1947: EUA, no posa més sansions a Espanya i 

presionen la ONU perquè no reafirmés condemna  1950: tornen embaixadors a Esp. 

IV. LA INSTITUCIONALITZACIÓ DEL RÈGIM 

LEYES FUNDAMENTALES: el règim x dotar-se de legalitat jurídica=NO CONSTITUCIÓ 

-Fuero de trabajo (1938), Ley Constitutiva de Las Cortes (1942), Fuero de los españoles (1945), Ley 

del Referéndum Nacional (1945) i Ley de Sucesión (1947). 

- Corts=òrgan superior de participación del poble espanyol en tasques de l’Estat.  

   No representació democrática  membres =procuradors  designats desde el 

  poder: ministres, membres FET i JONS i Organización Sindical 

DEMOCRÀCIA ORGÀNICA: Procuradors nats: en funció de det. càrrecs pol. o adm.--> alcaldes, rectors... 

  Representació corporativa per terços: sindical i entitats d’administració local   

  Llei orgánica 1966: s’afegeixen corporadors pe terç familiarelegits x caps de fam 

PLA TERRITORIAL: poder per mitjà de governadors civils de cada provincia, caps provincials del MOVIMIENTO. 

Capiteanies generals suprimir x Rep. Província=gobernador militar x dualitat poder 

SINDICATS VERTICALS: organitzat per Ley Unidad Sindical (1940)  depenien de secretari (ministre).  

   S’establia quins treballadors havien de unir-se a un sindicat per branques de producció 



V. LA POLÍTICA ECONÒMICA DE L’AUTARQUIA 

OBJECTIU INICIAL (un dels): autosuficiencia económica  autarquía. 

Es fomenta política de: aïllament amb exterior + es passa de lliure mercat a intervenció Estat 

 REGLAMENTACIÓ COMERÇ EXTERIOR: es regula per l’Estat i es redueixen importacions als 

productes imprescindibles=productes que calia importar + cars (petroli) i escassetat de bens 

de consum ç 

Afecta a matèries primeres i subm elèctric menys producció industrial 

 FOMENT DE LA INDÚSTRIA: interés estratègic, finalitat de independencia militar i política. 

1941: INI per promoure política industrial i lleisafavoreix crear empreses publiques. 

Inverteixen més sectors vinculats a la defensa militar 

Es crea Ehner, Pegaso i es pacta amb FIAT per a crear SEAT 

 REGULACIÓ ESTATAL DE LA COMERCIALITZACIÓ I DELS PREUS: afecta al sector agrari. 

BAixos preus productes de primera necessitat (cereals, llet, vi...)devallada prod. 

Disminueix la productivitat per hectárea 

POLÍTICA AUTÀRQUICA=estancament econòmic. Caracteritzat per: 

- Col·lapse del comerç exterior 

-Descens producción i consum i del nivel de ,vida de la población 

Fa augmentar diferències amb benestar dels països de Eu occidental Països afectats per 2ª GM 

triguen menys a recuperar-se que Espanya 

VI. RACIONAMENT, MERCAT NEGRE I ESTRAPELO 

Reglamentació económica: control del mercat per part de l’Estat: 

-Agricultors obligats a lliurar tota la producción a preu regulat 

RESULTAT: debastimentt d’aliments i racionament producción de prod. de 1ª necCartilla de 

racionament (es repartien). 

Taxació preus aliments sota valor real=productors volen amagar la seva producció x vendre al 

mercat negre x vendre a un preu més alt=ESTRAPELO=més guanys 

Això afecta: matèries primeres i productes industrials 

Va funcionar gràcies a corrupció de moltes autoritats. 

VII. UNES CONDICIONS DE VIDA I DE TREBALL MOLT DURES 

1940: salaris baixos, pocs productes i amb preus alts (pujen molt)  anys de miseria i fam. 

-NIVELL DE VIDA DE LA POBLACIÓ: disminueix salaries baixos (1939-1951) I estaven sota els preus 

 Treballadors han de fer moltes hores de feia (12-14h) / +1 feina alhora 

-FAM: afecta a molta población  malalties que ja existien en altres èpoques (tuberculosi) 

-AUGMENT MORTALITAT (sobretot INFANTIL) (143%mil) 

-ESPERANÇA DE VIDA molt baixa (47 homes i 53 dones) 



MISÈRIA GENERALITZADA: manca hab. dignes, augment barraquisme i coves=habitatge 

6. ELS ANYS DEL RECONEIXAMENT INTERNACIONAL (1951-1959) 

I. DEL FALANGISME AL NACIONALCATOLICISME 

PROTESTES: per males condicions de vida, opressió,...  VAGA GENERAL DE BILBAO (1948) 

MOVIMENT POPULAR A BCN1951:augment preu del tramviaprotesta de salaris, miseria i falta 

de llibertats 

1951: remodelar el govern (Franco) x dificultats polítiques i econòmiques i suavitzar feixisme 

Nou govern: dóna etapa al NACIONALCATOLICISME: més pes als catòlics 

Promouen figures no tan arrelades al autoritarisme Ex: Carrero Blanco, subsecretari i conceller 

de Franco. 

II. L’ENTRADA EN EL CONTEXT INTERNACIONAL 

Agudització Guerra Fredafacilita relacions internacionals d’Espanya (anticomunista) fossin 

normals  a partir de 1950: sotmesa a organismos internacionals 

1953: acords amb EU i concordat de Santa Seu reconeixement internacional definitiva 

significar: establient confessionalitat de l’Estat i privilegi x Església Catòlica. 

Americans: obtenen d’Espanyadret d’utilitzar instalacions militars acanvi de material bèlic 

Franco aconsegueix suport polític dels EUArègim=acceptació internacional 

III. LA NECESSITAT DE REORIENTACIÓ ECONÒMICA 

Tot i que franquisme=entrada context internacional, tenia problemas interns. Situació económica 

difícil: producció molt lenta i nivel de vida molt baix respecte els altres països. 

1956-1958: protestes a les ppals indústriesreclamacions salaris (moviment vaguístic) 

1957: remodelació govern: més promoció als sectors catòlics.     

 Proposta de Carrero Blanco: ministes tecnòcratesOpus Dei: redirecció económica volien

 liberització económica i obertura exterior x salvar l’EstatA punt de fallida  

 Majoria d’aquests no participació GCprotagonitzen etapa següent + creixement 

 econòmic (a partir del 1960) 

IV. LA LEY DE PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO NACIONAL (1958) 

LEY DE PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO SOCIAL: una de les primeres actuacions del nou govern de 

Francoactualitzar principis del règim sense ytreure el carácter de dictadura    

 Tots els funcionaris públics: havien de jurar els ppis abans de exercir el càrrec. 

FET + JONS: volen que aquesta llei otorgués poder al partit x controlar el Govern. 

Oposició Església, militars i empresaris=Movimiento Nacionalconf. fam. franquistes 

Falangistes menys flexibles (i Movimiento)subordinats al govern i a Franco Llei



Espanya=regne però en mans de Franco elecció del nou monarca i quan estaría. 

 

7. L’ADOCRINAMENT DE LA SOCIETAT 

I. LES NORMES DE COMPORTAMENT SOCIAL 

Franquisme canvis en els comportaments socials/culturals/reliiosos i política española 

  Rigor amb joves i donesimposició valors ideològics i moralsact. privades i públiq. 

Culte a Francomolt alabat x publicacions i propaganda oficial. Obligatori NODO 

-Difusió de formes de comportament de la moral cristiana tradicional 

-Cerimònies religioses (naixement, casament,enterrament) i asistir a missa com a obligació 

-Es prohibeix matrimoni civil i divorci  

-Penalització de l’avortament, amistançament i homosexualitat 

-Normes de comportament socials i bons costums: no vestits cenyits al cos ni marcar formes, escots 

no oberts i mitjes (noies) obligatòries desde els 12.  

-Nois i noies no podien coincidir en llocs públics (piscina, platja) 

Per adoctrinar societat: organitzacions: 

-FRENTE DE JUVENTUDES: organització juvenilcampaments, concentracions, cicles educatius... X 

FORMACIÓ POLÍTICA 

- SECCIÓN FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS: branca femenina del Movimiento Pilar Primo de 

Riveraservei social per a les dones, equivalent a servei militar homes. 

CENSURA: rígida sobre activitats socials, culturals i lúdiquesguions havien de pasar per comissions 

de censors q vigilava contingut 

Va afectar a qualitat productes culturals i corrents estètics nacionalistes/folklòrics. 

II. EL SOTMETISME DE LA DONA 

Pèrdua de tots els drets per a les DONES aconseguits en la Repúblicasistema de valora 

masclistaeren inferiors jurídica i legalment. 

Homes=superiors, funció de la dona=complementària (només en àmbit domèstic) 

Codi civilretira dona de la capacitat legal i l’home era representant legal. Dona no podía vendre ni 

comprar béns sense la autorització de l’home.  

S’anula divorci i avortament i anticonceptius + delictes d’adulter. 

Dona casada=no podía treballar fora de la llar + desigualtat salarial entre sexes + acomiadament de 

dones casades (dot de nupcialitat, compensació) 

Dona casada necessitava un permís de l’home per a treballar 

Mares treballadores eren penalitzadesexcloses del subsidi que pagava l’Estat. 

 



III. UNA EDUCACIÓ PER ADOCTRINAR 

Educació=mitjà per adoctrinament polític i religiós 

Ensenyament primari i mitjàen mans de l’Església: religió obligatòria i Formación Espíritu Nacional 

assignatura dels principis bàsics falangistes (la feien membres del Movimiento) 

Coedicació: educación dones era diferent perquè les dones estaven destinades a ser mares i 

esposesnivell educatiu dones<nivel educatiu homes 

 

8. L’OPOSICIÓ EXTERIOR: ELS REPUBLICANS A L’EXILI 

FASE FINAL: compromisos a la Rep. han de marxar cap a França (a través dels Pirineus) o al Nord 

d’Àfrica (ports mediterranis) 

Alguns exiliats tornen a Esp. quan Franco promet que no actuarà en contra aquells que no haguessin 

comès delictes  ho va incomplir 

La resta romanen a l’exili (170000) ÈXODE: pèrdua de persones importants  menys producción 

cultural durant la postguerra. 

Majoria dels que van travessar la frontera acaben a camps de refugiats (França)  

  Condicions de vida pèssimes, menjar escás i moltes malalties es van estendre 

Sud de Franca/París: colònia emigrants espanyols molt important.  

Situació exiliatses complica quan Hitler ocupa Fançapersecució de espanyols (considerats 

perillosos)alguns decideixen anar-se’n a Am o Engl 

EXILI: desenvolupament oposició franquisme i institucions Republica continúen funcionant. 

Mèxic: se celebren les primeres Corts republicanes a l’exilinou govern republicà (fins el 1977) 

Execució Companys: Iral (presi Parlament) el succeeix  1946 forma nou govern a l’exili 

1954: dimissió de Irla antics membres del Parlament (a Mèxic) escullen Tarradellas nou presi 

Manca suport internacional + discrepàncies forces republicanes dificulta creació plataformes 

unitàries i elaboració programa comú x lluitar contra franquisme 

-Rep, alguns anarc i soc: donaven prioritata a acció diplomática internacional 

-Com i sector anarc: defensen lluita guerrillera x provocar insurrecció popular 

 

9. LA RESISTÈNCIA A L’INTERIOR 

I. DEL DESMANTELLAMENT A LA CLANDESTINITAT 

Acabada la guerra: partits i sindicats que s’oposaven (PSOE, PSUC, POUM...) desmantellats 

 reconstrucció difícil i lenta  clandestins x la repressió que hi havia 



Primer CNT semblava rellevant i després PSUC I PCE millorreestructuren i mantenen activitat 

clandestina + estable 

Actuació de l’oposició durant el primer franquisme dividit en: 

 1939-1944: actuació en la resistència interior limitada i més significativa la presencia de 

petita activitat guerrillera =MAQUIS 

 1944-1947: condicionat per derrota de l’Eixcondicions favorables a la caiguda del règim 

Reorganització forces antifranquistes pq hi havia una posible intervenció aliada a Espanya i 

creació de nous partits a Cat: MSC i FNC 

1944: els monàrquics democràtics es reorganitzen x reinstauració de monarquía (Joan de Borbó) 

 Creació de Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (soc, rep i centralistes) 

 1948-1951: desmiralització x consolidació dictadura  recompisició del moviment opositor. Cap 

potencia intern volia caiguda de Franco  semblava que guerrilla podía posar fi a la dictadura 

Es consolida distancia entre oposició de l’exili (allunyada de pol.esp) i de l’interior (més ef 

 

II. L’ACTIVITAT GUERRILLERA: ELS MAQUIS 

2ª GM=acabada espanyols que havien combatut a la resistència francesa  s’organitzen en 

guerrillersentren a Espanya i actúen en zones rurals i muntanya 

OBJECTIU: destabilitzar franquisme a través de lluita armada + entrada tropes aliades a 

Espanyaabajo règim Franco 

INVASIÓ VALL D’ARAN (oct 1944): la més importantguerrillers comunistas. Ocupen la Vall (menys 

Vielha) 10 dies  acció fracassada=retirada 

Guerrillers centristes actúen en ciutats (Bcn) sabotatge, atracaments, atemptats... 

1948: com + anarc=abandonen lluita armada; fins al 1950  petits grups actius de maquis. Molta 

represió + no ajuda exterior  fracàs de l’estratègia de la lluita armada 

III. EL RESSORGIMENT DE LA CONFICTIVITAT SOCIAL 

Darreria dècada 1940: moviment de protestaclasses treballadores en contra de precarietatde 

condicions de vida i feina = rebuig a la dictadura + reorganització d’esquerra 

ACCIÓ POLÍTICA CLADESTINA: com. + centristes  recompondre organitzacions i + influència sobre 

els treballadors 

HOAC: sectors obrers catòlics 1946: reivindicacions socials i laborals 

A partir de 1946 conflictes laborals sector textil, metal·lúrgic i químic Bcn, Saba, Terr... per baixos 

salaris i encariment vida. 

VAGA DE TRAMVIES: acció reivindicativa més important  per +20 cent. en el preu del bitllet 

boicot general de la poblacho.  

1958: mov. vaguístic a Astúriesimpsició Estat d’exempció durant 4 mesos. 



MOVIMENT ESTUDIANTILSEU: llibertats polítiques + reforma Uni. 

Manis important: Uni Madrid (1956), Barcelona (1957)Fets de Paraninf: programa de 

democratització de la institució 

Mov. universitari: s’estén  a causa de la duresa de repressió acadèmica i policial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 14 (1959-1975) 

1. LIBERALITZACIÓ ECONÒMICA I PLANS DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 

I. EL PLAN DE ESTABILIZACIÓN 

1957: Economia espanyola colapsadèficit comercial, desequilibri pressupostari... 

Es demana ajuda a OCDE i el FMI calen mesures correctoresanular política dirigista i 

autarquíaper tenir economía lliure de mercat 

Nova orientació económicaPLAN DE ESTABILIZACIÓN (1959): 

 OBJECTIU: fomentar creixement econòmic. Fi al intervencionisme estatal i suprimir obstacles 

x liberalització comercial i financera. 

 ESTABILITZACIÓ DE L’ECONOMIA: per reduir inflaciólimitació crèdits bancaris i congelació 

de sous.  

Reducció del déficit públic  reforma fiscal i reducció despesa pública 

 LIBERALITZACIÓ INTERIOR DE L’ECONOMIA: eliminant org estatals inventors i posant uns 

preus fixos 

 LIBERALITZACIÓ EXTERIOR DE L’ECONOMIA: es permet l’entrada de mercaderies extrangeres 

i inversió- de capitals exteriors. Es devalua la peseta x facilitar intercanv. 

Organismes internacionals: préstecs a Espanya x afrontar crisi económica.  

Nova política pretén que Espanya entri als mercats internacionals = + creixement 

II. L’HORA DELS TECNÒCRATES 

1957: governs nomenats per Franco  nova generació de polítics alguns del Opus Dei (vinc) 

->Estaven més preparats professionalment: perfil + tècnic (adv, eco...) = tecnòcrates 

TECNÒCRATES: creien que l’unica manera de mantener el franquisme era fent reformes adm i política 

de creixement econòmic 

DESARROLLISMO ECONÒMIC: garantía estabilitat social i continuïtat política, sense qüestionar-se els 

principis polítics de la dictadura 

Predomini tecnòcrates: insinuava sectors falangistes relegats a ministeris socials 

III. ELS PLANS DE DESENVOLUPAMENT 

PLANS DE DESENV. ECONÒMIC I SOCIAL: planificació orient. per impulsar activitat del sector públic i 

ajudar inversors privats 

Tres plans quadriennal: (1964-1967), (1968-1971) i (1972-1975).  

Comissaria del Plan de Desarrollo: per controlar el funcionamentLaureà Lópz Rodó  

 Dues línies d’actuació: accions estructuralsresoldre problemas indústries 

    pols de desenv per reduir desequilibris a través de promoció  

      d’empreses en zones poc industrials 



Resultats  molt limitats: els recursos es van invertir ineficaçment. Millor resultat en estructures 

(refineries de petr, carreteres...) i matèries bàsiques (hacer, carbó...) 

IV. EL PAPER DE L’ESTAT 

Proposta tecnòcratesnecessitat d’adequar funcionament adm. públiquesa a la nova orientació 

eco i incrementar recursos: 

  - Reforma fiscal: insuficientcàrrega fiscal + imp afectava als impostos directes. Hisenda es

 va ocupar de limitar déficit públic i controlar despesa pública 

Es modifiques prioritats econòmiques del governper les necessitats del desarrollismo 

Pressupostos x serveis socials/infraestruct creixement notable d defensa i governació 

 

2. ELS ANYS DEL CREIXEMENT ECONÒMIC 

I. EL PROTAGONISME DE LA INDÚSTRIA 

INDÚSTRIA=motor principal de l’expansió econòmica (1960-1973) 

  creixement perquè augmenta productivitat industrial, més màquines i tecnología i baixos salaris 

Diversificació de la producción: creixment sector metal·lúrgic i químic i alimentació 

Creixment considerable de indústries que no necessitaven tecnologia (poc) però molt competitives pel que fa 

als baixos costos de producció. 

Zones amb tradició fabril (Cat, PB) predomini però també van industrialitzar noves zones 

 Catalaunya: creixement de les indústries metal·lúrgiques, químiques i famracèutiques 

II. LA TRANSFORMACIÓ DE L’AGRICULTURA 

1960: crisi de agricultura tradicional cereal productivitat escassa i abundant mà d’obra 

Producció agraria s’havia d’adequar a nova dieta de clases urbanesabandonament explotacions 

agràries no rendibles 

Més demanda de prod ramaders i llet, carn, fruita i verdura = propietaris inverteixen en espècies, 

maquinària, abobs...  intensificacoó de conreus i explotacions ramadderes modernes 

Cataluna  CANVI: ramaderia intensiva 

MILLORAR RENDIBILITAT nova agri govern estimula la concentració de parceria i ús regadius 

ÈXODE RURAL: del camp a zones industrials (ciutats) quan mecanització agrícola i intensif. conreus 

L’èxode va provocar:  -  Disminuacció población activa agraria 

   -  Desaparició explotacions petites i creació empreses agràries de alta prod. 

   i amb menys mà d’obra.   

 

 



III. LA MODERNITZACIÓ DELS SERVEIS I DE LA CONSTRUCCIÓ 

INCREMENT DEL PES DELS SERVEIS: com a resultat de procés d’urbanització, aug comerç, millora 

mitjans de com i transport i creixment seveis públics i del turismo. 

COMERÇ INTERNACIONAL: importacions i exportacions. Exportacions ppals ja no eren prod. 

agrícolas i minerals eren els béns d’equipament i automòbils 

CONSTRUCCIÓ: augment gràcies a edificació de nombrosos hab de àrees urbanes de creix., hotels i 

quipament públics (hopsi, escoles...)  CAT: 1rs autopistes de peatge: Bcn-Mtró, Bcn-Jonquera... 

DESENV. SECTOR BANCARI: per necessitat de financament de les act. eco.  s’inverteixen capitals 

en noves indústries, empreses... 

1970: concentració bancària molt notable 

IV. LA FRAGILITAT DEL MODEL ECONÒMIC 

1960-1975: augment de renda per habitant  pel creix. eco. + augment de PIB i va millorar el nivel 

de vida (es va anar apropant a la mitjana europea) 

Rapidesa de transformacions: no podien amagar feblesa del model eco 

Dependència económica exterior: Espanya necessitava importar tecno i inversions extrangeres = + despesa 

Manca de recursos públics: pq govern Franquista no volia reforma fiscal progressiva Va fer ue Estat no fos 

capaç de distribuir rendes, contruir infraestruct ni crear seveix públics x demandes dels ciutadans 

Febleses reflectides en la crisi económica del 1973. 

 

3. EUROPA VA SALVAR ESPANYA? 

Plan de estabilización camvi orientació eco = creixement i modernització economía.  

Cat=expansió superior a la mitjana Espanyola. 

Franco= va dir que desenv. eco. va ser gràcies a encerts del règim 

Historiadors= creuen que va ser resultat de la VINCULACIÓ DE L’ECO ESP A MERCAT 

INTERNACIONAL i aprofitament de onada d’expansió económica europea  “miracle espanyol” 

Recursos financers espantols venien d’Europa. Van arribar per tres vies: trameses emigrants, divises 

dels turistes i inversons de empreses estrangeres.  

 Trameses que els emigrants enviaven a les fam vs equilibrar balança de agaments i nivel de vida  

 Arribada masiva de turistes: Font d’ingressos i activa activitat hotelera. Espanya s’especialitza en 

turismo barat “de sol i platja” 

Capitals estrangers (suïssos, am, frnac, angl) inverteixen a Esp. Mercat espanyol actiu x: augment 

nivell de vida, costos fiscals i salarials baixos i alta rendibilitat empreses que s’instalen a Esp  

Recursos =equilibri déficit balaça de pagaments x importacions de tecno., maquinària...  

 prosperitat economía europea va salvar la espanyola 



4. ELS CANVIS DEMOGRÀFICS I SOCIALS 

I. UN GRAN DECREIXAMENT DEMOGRÀFIC 

1960-1975: Espanya té el creixement demographic més alt de la historia. Causes: 

- Forta devallada de la mortalitat (sobretot infantil) 

- Es manté un taxa de natalitat elevada 

Factors resultants de la millora de condicions de vida 

Franquisme proponía una política molt natalista, continuaba una taxa de fecunditat alta. 

1970: rejoveniment de la población. Augmenten els hab entre 0-14 anys i augment població +65, 

resultat de l’augment de l’esperança dde vida 

II. DEL CAMP A LA CIUTAT 

MOVIMENTS MIGRATORIS: sortida de espanyols al extranger i molt més important moviment de 

población al interior d’Esp (1960-1975) 

Causes fenòmen migratori: atracció ciutats industrials españoles i europeescondicions més bones 

Zones rurals = escasses prespectives de funcionament i dificultats de subsistencia 

ÈXODE RURAL: al sud d’Espanya intens  transformacions de l’agricultura=pagesos al atur. També 

en les àrees del minifunfi (Galicia, Castella-Lleó...) 

Zones de atracció pels immigrants van ser: on més oportunitats de feina= + dinamisme econòmic 

Ex: Madrid, València, PB... perifèria mediterrània i cantábrica 

CAT: era zona molt industrial= molta atracció de immigrants inters (del sud d’Espanya i interiors) 

 Immigrants s’instalen a cinturó industrial de Bcn (Badalona, Sabadell...) i despoblació de

 comarques més agrícolas. 

Immigració = augment de natalitat pq immigrants eren joves. També es va produïr envelliment de 

les zones on es despoblava. No previssió de moviment migratoris = barraquisme fora ciutats. 

III. ELS CANVIS DE L’ESTRUCTURA LABORAL I SOCIAL 

Creixement població=canvisdesenv. industrial i sector serveis canvis estructura socioprofessional 

Augmenten els assalariats i clase mitjana  s’estableix una burgesia urbana. 

Augmenten treballadors autònoms i funcionaris de l’adm. 

Canvi de estructura social fa més evdent disminució actius agrícolas  obrers ind > pagesos 

IV. LA MILLORA DEL NIVELL DE VIDA 

Millora salaris + increment dels ocupats = puja renda per capita com la familiar 

Increment nivel de vida  millora capacitat condum de béns i serveises gastava menys x menjar 

(55% al 38%) i incrementen despeses per l’habitatge, act domèstiques i lleure. 

 



5. PROCÉS D’URBANITZACIÓ I DESEQUILIBRIS TERRITORIALS 

Creixement eco i canvis demo del 1960-1975 ràpids i poc regulats pel govern i administracions loc 

CONSEQÜÈNCIA: process intens d’urbanització (creació barris nous, molt poblats) i equilibrar 

economia i nivell de vida de tota Espanya. 

Gran fenòmen migratori no es podía atendre a demandes d’ahbitatge, infraestructures i serveis 

públics  pq ciutats van incrementar molt ràpid la població en pocs anys 

Zones del país més agrícoles  es van anar despoblant i activitat económica estancada 

 -  CONSEQÜÈNCIES: moltes diferencies territorials (sobretot volum de població) entre 

 l’Espanya més poblada (i amb població jove) i la més despoblada (endarrerida eco i població

 envellida). 

IMMIGRACIÓ: al voltant de grans ciutats (Madrid, Bcn, Val, Sev) i sorgeixen barris residencials a la 

perifèria 

URBANITZACIÓ: caòtica noes van respectar els plans urbanístics x la tolerancia de les autoritats. 

Barris no disposaven de infrestructures necessàries ni serveis públics bàsics. 

REDISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ: on hi havia més act eco hi havia més població. Moviments de 

població van aguditzar desequilibris demo i eco. Només capitals de províncies d’iinterior van poder 

evitar aquest fenòmen. 

 

6. LA MODERNITZACIÓ DE LA SOCIETAT 

Transformacions socials, urbanització i millora nivell de vidaabandonament actituds, conducta i 

rigidesa de la postguerra. Societat ja era més oberta es van imposar hàbits socials i culturals de la 

resta d’Europa. Modernització social evident en: 

 ACCÉS A LA SOCIETAT DE CONSUM: gràcies a augment de poder adquisitiu i incorporació de 

dones al treball assalariat 

 LAÏCITZACIÓ I SECULARITZACIÓ: distancia societat de l’Església (que s’havia imposat en franq 

 ACCÉS A L’ENSENYAMENT BÀSIC: tothom (dones també) van poder accedir-hi I augment de 

universitaris. Ley general de Educación (1970)reorganització sistema educatiu i fer 

possiblñe un augment de persones escolaritzades 

 MODIFICACIÓ ESTRUCTURA FAMILIAR: familia extensa (propia de ambients rurals) a familia 

nuclear, pares i fills (món urbà). Pautes de comportament familiar influenciades x mitjans de 

com i contacte amb el turismo i extranger 

 CANVI PAPER DE LES DONES: dones al món laboral + difussió idees femabandonament del 

paper tradicional de la dona (mare i esposa) i augment de igualtat 

Antifranquisme augmenta perque arriben a l’edat adulta les generacions que no havien viscut la 

GCEsocietat volia que fos eco. desenv., moderna socialment i democrática. CONSUMISME 



7. REFORMISME POLÍTIC SENSE LLIBERTATS 

I. EL REFORMISME LIMITAT DELS TECNÒCRATES 

Governs anys 60: influència de Carrero Blancoreformes polítiques al règim que s’adeqüessin a 

canvis econòmics/socials nous i que no hi hagues tanta influencia franquista 

GOVERNS amb cada cop més tecnòcrates orientació cap a mésl desenvolupament econòmic i 

renovació política=modernització de l’administració, legislació i institucions 

Creien que benestar socialmés llibertats del tipus govern democràtic i que el desarrollismo 

consolidaría règim franquista  concens de sectors de la societat amplis 

II. LES REFORMES INSTITUCIONALS I LEGISLATIVES 

1963: TRIBUNAL DEL ORDEN PÚBLICO per canviar imatge repressiva i passaven els delictes 

polítics de judisdicció militar a civil.  

1967: Ley de Seguridad SocialVa ampliar mecanismos de cobertura, assegurançes malaltia, vellesa 

i viduïtat  Estat de benestar (enderrerit repspecte d’Europa) 

1966: Fraga Ibarne  Ley de Prensa e Imprenta  suprimeix censura i permet publicacions que no 

es permetien abans + sistema de multes x penalitzar publicacions que superessin lo permès de la llei 

1967: Ley Orgánica del Estadocoronar edifici institucional del franquisme. Referèndum on només 

van deixar que es fer la propaganda a favor  retocs que confirmaven carácter demo. règim. 

Ley de Representación Familiar només es podien presentar a les Corts persones afins al 

Movimiento i es limitava vot a caps de familia (dones en el cas de) 

1969: d’acord amb el contingut de Ley de Succesión Successor=Carles de Borbo= finalització 

programa d’institucionalització de Carrero Blanco. 

III. TENSIONS ENTRE IMMOBILISTES I OBERTURISTES 

Reformes: desacord dins el règim franquista i dins el mateix govern.  

No s’aprova projecte de Ley Sindical per por de que les candidatus antifranquistes s’imposessin. 

Ley de Pensa  Censurada per Carrero Blanco perquè era permissiva i tolerant. 

1969: diferències polítiques del govern es van fer publiquesESCÀNDOL MATESA: empresa 

connectada a l’Opus Dei = crisi.  Corrupció difosa per la prensa i es dona la culpa del descrèdit 

públic del govern a l’exessiva tolerància informativa. 

CRISI: resol victoria de Carrero FORMACIÓ GOVERN MONOCLOR: sortida ministres oberturistes, 

responsables dde augment de contestació social (Fraga i Solís) 

Carrero braç dret de Franco Modifica restrictivament Ley de Prensa + reprimir qualsevol 

manifestació que s’oposés 

 



IV. CRISI I RENOVACIÓ DE L’ESGLÉSIA 

Concili Vatica: evidencia de que Església s’ha d’allunyar del règim franquista + retirar suport de 1939 

Nova orientació Santa Seu renova jerarquía eclesiástica, posa al capdavant el cardenal Vicent 

Enrique i Tarracón  reformista  posició a favor de democracia i reconciliació política 

 Això posa negre al mateix govern 

 Posicionament clar de Església contra la dictadura: Abat de Montserrat. 

Reorientació condicionada percrisi interna de la uinstitució per laïcització + pèrdua influència + 

augment de capellans joves antifranquistes 

8. LA REORGANITZACIÓ DE L’ANTIFRANQUISME 

I. ELS GRUPS D’OPOSICIÓ POLÍTICA 

Anys 60: recomposició antifranquisme com  resultat de les trasm socials i pèrdua influència de l’exili 

polític. 

Oposició: es planteja una nova manera de plantar cara a dictadura descrèdit a partir de la 

denuncia de les condicions de vida i precarietat i falta de llibertat 

Es planteja la necessitat de superació GCE i reconciliació i propostes unitàries x llibertats i demo 

ESQUERRA: protagonisme polític evident mobilitzacions i conflictes soials. 

PCE: persistencia en els moviments de masses  molt dura la repressió que va patir 

 1963: Grimau condemnat a mort (un dels dirigents) 

Sorgeixen noves organitzacions socialistes i marxistes (PCI, FLP) i els que rebutjen lluita armada 

Es crea una oposición moderada al franquisme formada pels contraris a: Joanquin Ruiz-Gim, 

Ridruejo...  estaven decebuts x persistencia política repressiva i antidemocrática 

1962: oposición moderada (monàrquics, democratacristians i liberals) + socialistes i rep al exili  

CONGRÉS DEL MOVIMENT EUROPEU: per denunciar de la DICTADURA DE FRANCO 

II. EL NACIONALISME BASC I LA CREACIÓ D’ETA 

PNB: referent i inspirava el govern a l’exili  aparició ETA (fet amb més repercussió) el 1959. 

ETA: organització revolucionaria i nacionalista radical  es fragmenta en: sector més socialista i 

revolucionari (repugna combat polític i social) i un partidari de la lluita armada. 

1968: el partidari de la lluita armada  primers atemptats mortals. 

Increment terrorisme d’ETA: govern franquista = declara situació d’Estat d’excepció i delictes de 

violencia = rebel·lió militar.  

1970: penes dde mort provoquen mobilitzacions i protestes  fins ser commutades. 

 

 



III. EL NOU MOVIMENT OBRER 

Protesta treballadorsppal mani d’oposció al règim. 

1960-1975: conflictes laborals es multipliquen i es localitzen tant a zones obreres com industrials. 

Majoria de conflictes origen de reivindicacions laborals o + llibertats polítiques 

Autoritats: actuaven de forma repressiva quan hi havia protestes (consid problema d’ordre públic) 

1964: CCOO (sindicat) clandestina que impulsa lluita laboral i política. Combina accions il·legals i 

elecció de representants per unir-se a sindicat franquista (CNS) 

1966: èxit a les eleccions però govern les va declarar ilegal el 1967. 

1967: sindicalistes de JOC es van separar de CCOO formen USO. UGTúnic que manté act 

clandestina i CNT pràcticameent va desaparèixer. 

IV. PREOTESTES ESTUDIANTILS I CIUTADANES 

Protesta estudiantil bastant permanent per aquells no nascuts durant GCE=influits pels canvis 

Lluita contra SEU: sindicat falangista obligatori  es creen sindicats demo de estudiants, enfrontats 

amb la dictadura.  

Sancions als estudiants=resposta repressiva del règim redicalitza el moviment 

Sorgeixen nous moviments socials a favor de llibertats i democràcia Justícia I Pau, col·legis prof, 

amics de l’ONU… Associacions de veïns també demanen millors condicions de vida 

 

9. LLIBERTAT, AMNISTIA I ESTATUT D’AUTONOMIA 

Segona etapa del franquisme: notable increment de actuacions de forces de antifranquisme, més 

actuació ciutadana en mobilitzacions i creació d’organismes 

PLA CULTURAL: augment de ús del català a àmbit públic represa cultural aprofitant tolerancia 

règim. Surten revisten en català, entitats, editorials i discogràfiques 

Difussió de Nova Cançó Catalana 

Deneda de l’ús de la llengua catalana, signes d’identitat i llibertats democràtiques.  

 Auugment de reivindicacions de treballadors: vagues (metall i textil), banca, sanitat, contrucció... 

Unis: mobilitzacions estudiantils i de professors: reivindicaven una uni democrática, autónoma, 

científica i catalanaa 

Veïns denunciaven déficit de serveis públics i complicitats ajuntaments amb especulació 

1974: Unió de pagesos: joves agricultors i ramaders 

Oposició cada cop més masivadesgasta imatge règim franquista. Majoria de la societat catalana 

a favor de règim de llibertats polítiques, amnistía presos i organisme d’autogovern català. 

Oposició catalana: avenç en quant a unitat d’acció dels grups opositors + creació programa comú 

d’alternativa democrática al franquisme. 



10. L’AGONIA DE LA DICTADURA 

1970-1975franquisme tenia augment de conflictivitat social, ampliació oposición democrática i tensions que 

evdenciaven el desgast. S’afegeix una crisi eco greu (augment preu petroli) i conflicto internacional amb Sàhara. 

I. ELS DARRERS GOVERN FRANQUISTES 

Tensions internes: per continuar amb el règim després e Franco, posicions conservadores: projecte 

de Ley de Aociaciones Políticas paralitzat, Ley Sindical es va convertir en un conjunt de normes 

vients i pràctica de Ley de Prensa es va endurir. 

1973 Carrero Blanco nomenat presi del govern  per asegurar continuïtat règim desprest DEP. 

Carrero Blanco assessinat per ETA el 1973  atemptat a Madrid 

Fractura entre els que volien permanencia del règim i els que volien canvi progressiu + gran cada cop 

1974: nou govern  Carlos Arias Navarrounir oberturistes i immobilistes ”espíritu del 12 de 

febrero” quan va presentar el projecte de obertura moderada. 

Ningú va recolzar a Arias: ni franquistes ni oposición democrática. 

Absència reformes autentiques, ministres oberturistes van optar per impossibilitat de fraq. demo. 

II. L’INCREMENT DE LA MOBILITZACIÓ POPULAR 

1973: creixement gran de conflictivitat social (obrera, estudiantil i veïnal)  grups oposició preveien 

la mort del dictador molt próxima 

Creació organismes unitarissist. demo i impedir continuïtat franquisme. 

1974: PCE (iniciativa) JUNTA DEMOCRÀTICA (a París) integra CCOO, soc i dreta demo. 

1975: PSOE: Plataforma de Convergencia Democrática amb UGT i PNBprogrames de tots dos 

proposaven formació de govern provisional amb règim demo que precedís a amnistía i elec. lliures 

Durant aquests anysETA augmenta atemptats, terrorismo ultraesquerrà (FRAP i GRAPO) 

1974: Govern d’Arias va intensificar repressióexecució Puig Antich (anarc) 

      l’any següent decreta l’Estat d’excpeció 

1975: executats i condemnats 5 de ETAi FRAP  tot i peticions d’indult. 

III. EL CONFLICTE DEL SÀHARA I LA MORT DEL DICTADOR 

Procés de descolonització: Espanya no s’ho esperaba 

1956: França pacta amb marroc independencia del marroc francés sense que el govern espanyol ho 

sabés Obligat a actuar igual amb el protectorat espanyol. 

1957: després de conflicto armat de poca durada Espanya cedeix territor Ifni a Marroc (1969) 

després de donar indep. a Guinea Equatorial (1968). 

Descolonització del Sàhara: referéndum d’autodeterminació aceptat pel govern esp.  proposta de 

l’ONU i Front Polisario 



1975: malaltia de Franco = Marroc vol el territori 

 MARXA VERDA: invasió pacífica del Sàhara  perill de conflicte bèl·lic AMB Marroc, Arias s

 cedeix i signa acord de Madrid  lliurament territorio al Marroc i Mauritània. 

IV. LA MORT DE FRANCO: LA FI DE LA DICTADURA 

Context de condemna internacional de la repressió franquista, més tensions en el règim i crisi del 

Sàhara 20 novembre 1975 DEP FRANCO 

Deixava règim anacrònic i crisi “Atado y bien atado”  sense Franco no podía haver-hi 

franquisme. 


