


Durant la dècada dels anys 60 es va produir un important augment 

de la conflictivitat social a l’Espanya franquista.

Gran onada de protestes obreres i vagues, a partir de 1962, 

a les conques mineres de Lleó i Astúries, a la siderúrgia 

basca i al cinturó industrial de Barcelona.

D’aquest moviment van néixer les primeres “comissions 

obreres”, molt vinculades al PCE i a les entitats 

cristianes obreres com la JOC i l’HOAC.

CC.OO es va convertir en un sindicat unitari el 1962.

Els continus i creixents conflictes laborals i universitaris van fer que el Govern hagués de 
declarar “l’estat d’excepció” en diverses ocasions des de finals dels anys 50 i durant la 

dècada dels 60, endurint la censura i les mesures policials repressives.





També a Catalunya va haver un fort augment de la conflictivitat política i social, 

protagonitzada per Comissions Obreres (1964), el Sindicat Democràtic d’Estudiants 

(1966), i una gran diversitat de moviments veïnals, cristians, nacionalistes ...

Es van produir alguns precedents de forta càrrega simbòlica ...

EL “CAS GALINSOGA”
juny 1959 – febrer 1960 

ELS “FETS DEL PALAU” 
maig de 1960



Fulletó clandestí distribuït per Barcelona en 
la campanya contra Galinsoga i el diari La 

Vanguardia.



Concert al Palau de la Música, 

a Barcelona, el 19 de maig de 

1960, en homenatge al poeta 

Joan Maragall. Prohibició de la 

cançó “El cant de la senyera” 

del repertori.
“FETS DEL PALAU”

Detenció d’elements destacats 

de l’antifranquisme, entre ells Jordi 

Pujol i Soley (d’un grup cristià).

Consell de guerra i condemna a 7 

anys de presó (en va complir 2).



Naixement i consolidació a Catalunya 

de diversos moviments de renovació 

cultural, artística i pedagògica que van 

esdevenir potents focus de la 

resistència antifranquista.

ÒMNIUM CULTURAL (1961)

La “NOVA CANÇÓ” i el grups dels 

“SETZE JUTGES” (1961)

ASS. DE MESTRES “ROSA SENSAT” 
(1965)



El món universitari, on predominaven els moviments 

democràtics (d’esquerra, nacionalistes, catòlics...) 

entre estudiants i professorat.

El Partit Comunista d’Espanya (PCE), amb una gran 

influència en els moviments polítics, socials i culturals 

de l’oposició al règim

Aparició de moviments cristians progressistes, que 

s’allunyaven cada cop més del règim, i que 

criticaven el recolzament de l’Església a Franco.

Enfortiment dels moviments reivindicatius i amb 

consciència nacional a Euskadi i a Catalunya. 

Vinculació creixent de les reivindicacions nacionals 

amb la resistència antifranquista.

El 1960 el PCE va nomenar nou 

Secretari general a Santiago 

Carrillo, que propugnà 

l’abandonament de la lluita 

armada i l’ús de la vaga 

pacífica.



El 1958 va néixer a Euskadi l’organització ETA (Euskadi 

Ta Askatasuna – País Basc i Llibertat), amb l’objectiu 

de la formació d’un Estat basc independent i 

socialista.

 Ben aviat es va obrir el debat de la LLUITA 

ARMADA en el sí de l’organització.

 El primer acte de violència fou el descarrilament 

d’un tren, el 1961, que portava militants falangistes 
a un acte a Sant Sebastià.

 El primer atemptat mortal fou el del guàrdia civil 

José Pardines, a Villabona (Guipúscoa), el juny de 

1968.



Celebració del IV 

Congrés del Moviment 
Europeu. Munich (5-8 de 

juny de 1962).

Hi van participar 118 

delegats espanyols d’un 

ampli ventall ideològic 

antifranquista.

Gran campanya antieuropea i d’adhesió a Franco de la 

premsa espanyola. Fou el “Contubernio de Munich”.

Detenció, empresonament i exili de molts dels participants a 

la seva tornada a Espanya.
Context d’una onada de vagues a les conques mineres 

d’Astúries i en una campanya espanyola per a l’ingrés a la 

CEE.



Al 1963 es va crear el Tribunal de Orden Público 

(TOP), com a eina de repressió dels delictes polítics. 

No fou suprimit fins al gener de 1977.

El cas Grimau. Julián Grimau, 

dirigent del PCE a l’interior, fou 

detingut i torturat a les 
dependències de la policia, 

condemnat sense cap prova i 

finalment afusellat a Madrid el 20 
d’abril de 1963.

L’execució del comunista Julián 
Grimau i dos militants anarquistes 

va provocar una gran campanya 
internacional de condemna.



El desembre de 1966 es va aprovar per 

“referèndum nacional” la Ley Orgánica 

del Estado, una de les Leyes 

Fundamentales del franquisme. Es va 
publicar el gener de 1967.

La nova Ley Orgánica preveia:

- La separació dels càrrecs 

de Cap de l’Estat del Cap 

de Govern.

- La inviolabilitat de la figura 

del Cap d’Estat.
- Ampliava i de fet instituïa 

el “tercio familiar”.

- Contemplava les 
“associacions polítiques”.



Franco va permetre l’entrada del príncep Juan 

Carlos de Borbón a  Espanya el 1948 per continuar 

els seus estudis. El seu pare, Juan de Borbón, es va 

mantenir a l’exili a Portugal i sempre va reivindicar 
els seus drets dinàstics.

Amb la ratificació a les Cortes Españolas al 1969, 

Juan Carlos va jurar lleialtat als Principios del 

Movimiento Nacional i fou proclamat oficialment 
hereu de la Corona d’Espanya.


