
GARAPENAREN HAMARKADA. 
Oreka eta hazkunde ekonomikoaren aldia. Izaera politiko ideologikoa. Migrazioak 
eta 60.hamarkadatik aurrerako egitura sozialaren bilakaera. Emakumea, familia eta 
gizartea.
SARRERA

50.hamarkadaren bukaeratik bi aldaketa nagusi ematen dira Espainian: ekonomiaren hazkunde handi eta 
jarraitua eta gizartearen eraldaketa sakona. Politiko aldaketa, ez da oraindik burutuko nahiz eta moldaketa batzuk 
egin. Franko hil arte itxaron beharko da, trantsizioa ulertu ahal izateko.
Gerraren ondoren ekonomia lur jota zegoen, kanpoko isolamendua ardatzeko potentziak laguntzeagatik. 1939tik 
aurrera autarkiari hasiera emango zaio, ekonomian eskua hartuz, faxismo italiarra bezala. Autarkia garaian miseria, 
gosea, errazionamendua eta merkatu beltza ezagutuko dira. 50.hamarkadatik aurrera autarkiaren neurriak baretzen 
dira, bukaeran ekonomiaren hazkunde motela hasiz, baina egoera oraindik oso latsa zenez, gobernuak politikaz 
aldatzera behartuta egongo da, teknokraten aldiari bidea emanik eta garapen ekonomikoari.
I.- OREKARAKO PLANA ETA GARAPENARAKO PLANAK

Atzerapen aldi labur baten ondoren, orekaren planak Espainia historiaren epe laburrean, hazkunde 
ekonomiko handienean sartuko da Arrakastaren gakoak bi dira: Aurrenekoa eta garrantzitsuena, Europak garapen 
ekonomiko aldian kokatzen da, bigarrena, barneko oinarri industrialean, mendean zehar finkatzen joan zena.
Ekonomian ezarritako zuzenketa Plan de Estabilización, edo orekarako plana bezala ezagutzen da. Honen ezaugarria 
autarkiaren amaiera eta estatuaren politikan parte hartze handiaren bukaera izango dira, Espainiako 
industrializazioaren bukaerako aldiari hasiera emanik.
I.1.- ANTZINDARIAK, ZERGATIAK ETA GAKO POLITIKO 
IDEOLOGIKOAK
ANTZINDARI ETA ZERGATIAK INPLIKAZIO POLITIKO IDEOLOGIKOAK
1956.urtean Espainiako egoera hondamendiarena zen, bankak 
lur jotzetik hurbila. Inflazio altuak eta ordain balantzaren defizit 
handiarekin baziren politika ekonomikoa aldatzeko argudio 
nahikoak. Espainiak katolizismo eta komunismoren aurkako 
jarreragatik nazioarteko isolatzearekin amaitu zuen, OCDE eta 
FMIrekin harremanak bide onetik joan ziren eta erakunde 
horiek emandako gomendioekin, eta batez ere laguntza tekniko 
eta finantzarioekin. Gutxira erregimenaren oinarri ideologikoak 
aldatu ziren, autarkiaren zorroztasunari amaiera emanik, mugak 
irekiz eta merkatuarentzako beharrezkoak diren neurriak 
indarrean jarri, produktibitatea handitu eta ekonomia 
garbitzeko. Hasteko hiru neurri eman ziren; 1957ko berrikuntza 
fiskala, hitzarmen kolektiboen legea eta pezetaren aldaketa 
finko batetara joaz, 1957. urtean dolarreko 42 pzta..

1957.urtean Ministro Kontseilu berri bat sortuko du Francok, 
OPUS DEIko  (López Rodó, Navarro Rubio y Alberto Ullastres) 
sartuz. Beraiek arduratuko ziren politikaren aldaketaz. Navarro 
Rubioren esanetan Franco eta erregimenaren talde politiko alderdi 
bat konbentzitu behar zuten ekonomia ezin zela politikaren menpe 
antolatu, finantza aukerak oso murritzak zirelako eta ezinezkoa 
zela esfortzua arrakastarekin nahastea, horrenbeste lanarekin 
buruturiko ekintzak ezin zirelako kritikatu eta azkenik merkatuari 
eta nazioarteko erakundeei beldurra galdu behar zitzaiola, hauek 
atzerritar masoneriak gidatzen ez zituelako. Azken finean aurrera 
pauso bat zen zeinetan ekonomiari aplikaturiko nazional-
katolizismoa alde batera utziz politika teknokratiko batengatik 
ordeztu behar zen garapen ekonomikoa lortzeko asmoz. 
Ekonomiaren datu kaskarrei esker politika hau aurrera eraman ahal 
izan zen. 

I.2.- HELBURUAK, NEURRIAK ETA OREKARAKO PLANAK
1959.urtean Orekarako Planak onartu ziren, frankismoaren ekonomi erabaki nagusiena izanik. Espainiako 

ekonomia merkatu sistemaren barruan eraginkorra bihurtzea zuen helburu, gobernuaren ekonomi esku hartzea 
mugatuz.
LIBERALIZATU RAZIONALIZATU ETA GARBITU
Esportazio eta inportazioen murrizpenen amaitzea, 
atzerriko inbertsioak onartuz eta barruko 
komertzioaren trabak ezabatuz, halaber Estatuak 
ekonomian zuen eragina murriztu. Merkatuari 
lehentasuna emanik eta ekonomia mistoarekin eta 
komertzio babesarekin jarraituz.

Aurreneko helburua gastu publikoa diru sarreretara egokitzea 
izan zen. Honetarako zeharkako zergak handitu ziren eta 
gastuak murriztu. Interes motak igo ziren eta bankuen 
kredituari goiko muga bat ezarri zitzaion. Pezetaren aldaketa 
bakar bat ezarri, errealista zena. Neurri guzti hauek inflazioa 
gutxitu eta ekonomia errazionalizadu eta garbitzeko ziren.

I.3.- ONDORIOAK
EPE LABURRERA EPE ERTAINERA
Planaren eraginak zuzenak izan ziren 
ekonomiaren krisia eta geldialdia erakarriz. 
Ordain balantza hobetu zen, prezioak orekatu 
inflazioa jaitsiz eta gastua eta inbertsioa murriztu 
ziren. Guzti honek ekintzaren geldialdia eta 
langabeziaren handitzea erakarri zuten.

Geldialdi honek gutxi iraun zuen eta ekonomia garbitzea erraztu zuen, gerora 
garapen ekonomiko handia emateko prestatuz. Dena den ardura ez zen soilik 
Oreka Planena izan, nazioarteko egoera ekonomiko baikorrak lagundu zuen ere. 
Langabeziak kanpo emigrazioa areagotu zuen. Atzerriko inbertsioak ugaldu 
ziren turismoa bezala. Guzti honekin Espainiako historian sekulan eman ez den 
garapen ekonomikoa hasteko oinarriak finkaturik zeuden.
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I.4.- GARAPENERAKO PLANAK
1962tik aurrera Plan de Desarrollo edo garapen planerako oinarriak finkatu ziren, López Rodóren 

zuzendaritzapean. Planifikazio honen helburua, Frantzian egiten ari zenaren eredu, kanpo laguntza, hazkunde 
ekonomikoa sustatu eta eskualdeen arteko desorekak txikitzea zen Helburu honi aurre egiteko garapenerako guneak 
sortu ziren (polos de desarrollo). Hauetan enpresak finkatzeko diru laguntzak eta hobari fiskalak ematen ziren. 
Burutu ziren garapen plan hiruak bi atal izan zituzten, bata orientatzailea eta bertzea lotgarria. Planifikazioak 
industria sektorean eman zen bereziki eta enpresen egitura eta eskualde eta sektoreen arteko desorekak konpontzeko 
urratsak bete zituen. Nahiz eta industriak zertxobait zabaldu, planak ez zuten eragin gehiegirik izan eskualdeen 
arteko desorekan konpondu ez zituztelako eta ez ziren lotgarri bezala planteaturiko gauzak bete.

II.- EKONOMI HAZKUNDEA
Kanpo eta barne liberalizazioak ekonomiaren garbiketarekin batera produkzio teknika aurreratuen 

erabilerak sustatu zuen, baita kapitalaren metaketa ere (gerra zibiletik ia ia gelditua). Guzti honek sekulan ezagutua 
ez zen zabalpen industriala eta zerbitzuena erakarri zuen. Ondorio bezala, nekazaritzaren garrantzia gutxitu zen 
nahiz eta modernizazioa lortu.
II.1.- "ESPAINIKAO MIRARIA"

Hartutako neurriek, hasierako atzera pausuaren laburraren ondoren eta nazioarteko egoera onagatik, 
Espainiako ekonomiaren hazkunde luze eta bortitza sortuko dute. Rostow dioen bezala  "Espainiak dena batera lortu 
zuen" industrializazio osoa, ekonomiaren modernizazioa, kontsumo gizartearen agertzea eta Europarako hurbilketa, 
zegoen aldea kontutan harturik. Guzti hau batera eman zen, eta ezaugarri nabarien bezala, oso epe laburrean ia ia 
hamarkada batean. Espainia hamar potentzi industrialen artean lekutu zen eta bere hazkunde tasak bertzeenak baina 
handiagoak izan ziren, hamarkadan zehar ekonomiaren emaitza aldetik munduko bortz nazio hoberenen arteak 
ipiniz. Hazkunde handi honi “Espainiako miraria” deitu zitzaion. Populazio aktiboaren egitura aldaketa, BPG eta 
ordain balantzaren handitzeak, Espainia industrializazio osteko gizarte garatuen artean, hamarkada batean, finkatu 
zela aditzera ematen dute datu guzti hauek.
II.2.- NEKAZARITZA TRADIZIONALAREN KRISIA

Nekazari sektoreak aldaketa itzela izan zuen; nekazaritza tradizionalaren krisia bezala ezagutua dena. 
Krisiaren gakoa edo motore Espainiako edo atzerriko hiri industrializatuetara landa exodoa izan zen. Honen 
ondorioz soldatak igo eta mekanizazioa eman zen, elkarrenganako sustatze prozesu batean. Prozesu honen emaitza 
bezala benetako nekazari iraultza ematen da, eragile fisikoak, energi biologikoa, autokontsumorako ekoizpenaren 
bideratze eta ongarri naturalak, mekanizazioa, teknifikazioa, jabetzaren kontzentrazioa (minifundista eremuetan 
batez ere) eta merkaturatzerako produkzioari bidea emanik. Baina benetako aldaketa populazio aktiboaren zati 
handiaren galera handiarekin eman ziren.
II.3.- INDUSTRIAREN NAGUSITASUNA

Industria hazkunde ekonomikoaren oinarria izan zen, benetako modernizazio saiakera industriala ematen 
delarik. Hazkundearen gakoak barruko merkatuaren eskariaren igoera eta ekonomiaren kanporako irekieran daude. 
Siderurgia, metalurgia, portlanda, kimika, auto fabrikak, itsasontzi eraiketa eta elektragailu eta elektronikako tresnak 
industriaren aitzindariak bihurtuko dira. Ekipo ondasunen sektorearen parte hartzea handitu zen ere, momentu 
honetaraino bertako industriaren ohikoa gabezia zena. Aurreneko edo bigarren industria iraultzan ez bezala, 
oraingoan industrializazio osoa emango da, ohikoak ziren eremuaz gain, hots, Euskal Herria, Madril, Katalunia eta 
Asturias, Ebroko haranetik zabalduko da (Zaragoza eta Nafarroa), Levantetik (Tarragona eta Valentzia...) eta gune 
konkretuetan Valladolid, Burgos, Sevilla, Malaga ... Hala eta guztiz eskualdeen arteko desorekak mantendu ziren. 
Produktibitatearen handitze jarraituak (teknologia inportaziori ezker) esportazioen handitzea gai egin zuten. 
Espainiako historian lehenengo aldiz industriaren produktuak nekazaritzakoei lehen postua kendu zioten. Bere 
aldetik esportazioak sei aldiz handitu ziren.
II.4.- HIRUGARREN SEKTOREAREN HAZKUNDEA

Zerbitzuen sektoreak aldaketa handia eta handitzeak ere ezagutu zituen. Sektore tradizionalak nagusitu 
ziren, bereziki lan eragilearen erabilpen handia zutenak (komertzio, banka, administrazio publikoa ...), hauetan 
aldaketak beranduago emango direlarik. Garraio eta komunikazio sektoreak asko hazi ziren ere. trenbidea 
elektrifikatu zen eta errepideak izugarri zabaldu eta handitu ziren, erradial egitura bati segi. Urte hauetan zehar 
batera eman ziren bizitza mailaren igoera, urbanizazio prozesua eta giza talde askok automobil baten jabetzara 
iristea. Autoaren inguruan industriaren hazkundearen zati ederra eman zen, eta gainera gizartearen aldaketan eragin 
franko izan zuen. Dena den gehien hazitako sektore azpia turismoa izan zen.
II.5.- HAZKUNTZAREN MOTOREAK. BALANTZEA

Hiru izan ziren motore nagusiak, atzerriko inbertsioak, turismoa eta kanporako emigrazioa. Sektore hauek 
sortutako dibisak beharrezkoak ziren inportazioak eta ordainen balantzea orekatzeko finantza bezala erabili ziren. 
Kanpokoa eragin erabakigarria izan zuen., Hiru sektore hauez gain atzerritik teknologia eta makineria ekarri zuten 
inportazioak kontutan izan behar dira.
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ATZERRIKO 
INBERTSIOAK TURISMOA KANPO MIGRAZIOAK

Oreka planak erraztu zituen 
atzerriko inbertsioak. Dirua 
AEB, Frantzia, Suitza, 
Alemania eta Britainiatik etorri 
zen. Atzerriko kapitala etorri 
zen bertan soldatak baxuak 
zirelako, merkatua zabaltzen ari 
zelako, konfliktibitate urriagatik 
eta kutsaduraren inguruko 
gobernuaren onarpena zela eta. 
Industria inbertsioak ordain 
balantzaren defizita orekatu 
zuten. 

60.hamarkadan turismoa 
industria nazionala handienean 
bihurtu zen. Atzerritarrentzat 
eguzkia eta monumentuaz aparte 
prezio maila baxuak ere erakarri 
zituen. Turismoa funtsezkoa zen 
ordain balantzerako orekatzen 
zuen eta. Eragin ekonomikoaz 
gain sozialak eta ingurugirorakoa 
ere kontutan hartu behar dira, 
azkenak oso onuragarriak izan ez 
zirelarik.

Ekonomiaren bertze motore Europara eman zen 
lan esku emigrazioa. Hasiera Oreka planak eragin 
zuen, biak elkarri hornitu zirela 73ko krisia arte, 
gobernuak onartzen zuelarik. Iturburua barruko 
eta nekazaria zen Espainia zen eta Alemania, 
Frantzia eta Suitza eta abarretara zuzendu zen. 
Emigrazioaren eragin ekonomikoa itzela izan zen, 
emigranteek igorritako dibisekin inportazioak 
finantzatzen ziren; gainera demografia presioa eta 
langabezia gutxitzeko erabili zen eta 
nekazaritzaren modernizazioa erakarri zuen. Beste 
kontu bat emigranteen egoera berrietara egokitze 
arazoak daude.

Hazkuntza eredu hau dela eta 1973. urteko krisialdiak Espainian eragin gehiago izatea dakar, Europan 
baino, hazkundea kanpo sektoreetan oinarritua zegoelako eta hauek petrolioaren krisiarekin gelditu ziren. Egia da 
industrializazio eman zela baina hau ongi kokatu behar da bere ingurune historikoan eta alde txarrak aztertu ere. 
Hasteko oso maila baxuetatik abiatzen zen eta izugarrizko atzerapenarekin politika autarkikoa zela eta; bigarrenez, 
nazioarteko egoera oso ona zen, Mendebaldeko munduan hazkuntza ekonomiko aldia dugularik. Alderdi txarrak: 
atzerriak zuen garrantzia handiaz gain, sektoreen arteko desorekak nabariagoak egitea dugu, eta batez ere 
eskualdeen arteko desorekak, babesa gehiegizkoa zela oraindik, produktibitatea eta lehiakortasuna eragotziaz, lan 
nahikoa sortzeko ezintasuna, eta inflazio eskasak, lehengai, energia eta teknologia inportazioen menpekotasuna eta 
abarrek 73ko krisialdiaren eragina handiagoa izatea azaltzeko baliagarriak dira. Guzti honen ondorioz, Espainia 
Mendebaldeko Europako nazioen azken postuan jarraitzen zuelarik, azpigaratua izateri utziz baina gaizki garatutako 
batean bilakatua.

III.- ERALDAKETA SOZIALAK
Garapenarekin gizarte eraldaketa itzela eman zen Espainian. Santos Juliáren esanetan "60.hamarkada ez da 

modernizazioaren hasiera izango baizik eta gerra zibilaren ostean politiko nahi bati erantzuten geldialdiaren bukaera 
baizik. Irabazleek errepresioaren bidez langile mugimendu eta nekazarien joera anitzak, aldaketa sozialaren 
aldekoak, ezabatuak izan zirelako”.
III.1.- ALDAKETA DEMOGRAFIKOAK ETA MIGRAZIOAK

Elikagai eta osasunean izandako hobekuntzei esker hilkortasun tasa aunitz jaitsiko da, Europako 
baxuenetarikoa artean kokatuz. Jaiotza tasa asko igoko da baikortasun giroagatik, "baby boom"a ematen delarik. 
70.hamarkadan garapenaren sakontasunagatik jaiotze tasak jaisten hasiko dira. Dena dela aldaketa demografiko 
sakonenak migrazioekin emango dira. Migrazioa, hasiera batean atzerrira izaten da (Frantzia, Alemania, Suitza...) 
Orokortze planeko urte berean izanik; geroago barrukoa indarra hartuko du Katalunia, Euskal Herria, Valentzia, 
Nafarroara ... Hasiera batean jornalariak mugituko dira, geroago lur jabe txikia txiroak Barruko migrazioa hain 
handia izan zen zein landatar munduko exodo baten aurrean gaude. Ondorio zuzena, urbanizazioa, denbora gutxian 
landatar nazio bat izatetik hiriko batetara pasaz; populazio aktiboaren aldaketa bat emanik, nekazari ekonomia 
batetik industrializatu eta zerbitzugintzan bilakatuz Hanpatu beharra dago burutu zen erritmoa, oso azkarra izan bai 
zen Honen ondorioz eskualde hartzaileetan harrera arazoak izango dituzte, etxolak hirietan agertuz lehenengoz eta 
ondoren hirietan auzo berriak eraikitzearekin, langileenak eta lo egitekoak. Autarkian zehar arazo nagusiena gosea 
bazen, hurrengo urteetan etxebizitza izango da, espekulazioa, hiretan ekipamenduen gabezia sortuz, urbanistiko 
astakeriak egitea eta abar. Bigarren eragina, populazioaren kontzentrazioa izango da, bi errealitate ezberdin emango 
direlarik, Espainia batean kontzentrazioa eta bertze utzik gelditzea. Barruko aldea, Mendebaldea eta Hegoaldea 
hustuko dira, populazioa Iparraldean eta Ekialdean lekutzen delarik, Ebroko harana eta Madril salbu. Gainera 
landatar exodoari esker industria guneak lan eskua izan zuten eta landatar munduan nekazaritza tradizionala krisian 
sartu zen.
III.2.- GIZA EGITURAREN ALDAKETAK

Egitura sozialean era aldaketa franko eman ziren. Hasteko populazio aktiboan aldaketak eman ziren, BPG 
emandakoarekin harremankideak. 1,2,3 batetik, 3,2,1 era pasako gara, hots, industria osteko gizarte baten 
ezaugarrietara, nahiz eta nekazaritzaren parte hartzea nagusia izan oraindik, Mendebaldeko nazioetan baina 
handiagoa. Goi klaseetan lur jabe handien nagusitasuna galduko da , goi industriari eta finantza gizonek lekua 
kentzen dietelarik. Klase ertainetan aldaketa nagusiena emango da, talde berria sortuko da: funtzionario, lanbide 
liberal, langile oso kualifikatuak, ertain mailako teknikoak eta abar nagusitasun kuantitatibo eta kualitatiboa izango 
dutelarik. Ertain klase hauetakoek diru sarrera nahikoak dituzte, zati bat aisialdirako eta kulturarako dutelarik. 
Erregimenak nahi ez zuen bezala, ez ziren antzinako klase ertainak ugaldu hirietako klase ertainak handitu zirelarik, 
modernizazioa eta aldaketa sozio-politikoak sustatu eta indartu zituztelarik. Beheko giza taldeetan ere bi ezaugarri 
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berezi eman ziren: nekazarien garrantziaren galera eta langileen igoera. Landetan jornalariak desagertu ziren, 
Extremadura eta Andaluzian ezik, non nekazaritza gutxiago modernizatu zen, lur jabe txikien kopurua murriztean 
eta errentagarritasuna handitzeko kontzentrazio prozesuarekin. Andaluzian ez bada, nekazari ustiaketak 
familiarretan bilakatu ziren edo eta enpresa txikietan. Langileen taldeak handitzen dira, bereziki industria guneetan 
eta horiekin batera soldatapeko eta kualifikatuen kopurua handitzen da. Bertze aldaketa nabaria emakumeen 
laneratze motela izango da, nahiz eta Europako tasarik baxuenak izan.
III.3.- GIZARTE KONTSUMISTA BATERANTZ

Kontsumo gizartean murgilduko da Espainia, ekonomi hobari eta soldaten igoerarekin, kontsumo 
ondasunen eskaria igoz eta hiritartze prozesuaren ugalketarekin. Kontsumismoa hasiera batean hirietan emango da, 
klase ertainak lekukoa izanik, elikadurarako erabilitako soldaten kopurua txikitzen delarik, etxebizitza, autoa, 
elektragailu, arropa, ikuskizunak eta aisialdietan gehiago gastatuz. Kontsumismo honek eragin zuzena izango du 
moralean, familian, gaztedian, ekonomian eta politikan emango diren aldaketetan Espainiako klase ertainak 
kontserbadoreak izango dira nagusiki, demokraziarako aldaketa lasaia, ordenatua eta biolentziarik gabekoa nahi 
zutelarik.
III.4.- LIBERALIZAZIO SOZIALA

Aldaketa ekonomiko eta sozialak morala, familia eta hezkuntzaren aldaketak ekarriko dituzte, baita 
gaztedian, janzkera, elizan eta abarrean. Gizarte tradizionalean aldaketak emango dira, kultura eta gizarte landatar 
tradizionalaren oinarriak aldatuz. Hamarkada eta pittin bat gehiago behar izan ziren soilik gizartea modernizatzeko, 
sekularizatu, irekia eta toleranteagoa bihurtzeko. Nahiz eta erregimenak kontrol zorrotza eraman portaera 
soziokulturalen gain, mentalitate berria, bat sortu zen, baita erlijioan ere. Gutxira laikotze prozesu bat agertuko da, 
erlijio katolikoak apurka botere soziala galduz, elizako partaide batzuk ere, kontzilio Vatikano II.aren eraginez 
erregimenaren aurka ere agertuz. Familian ere aldaketak eman ziren, etorkizunean areagotuko direnak. Familia 
nuklearrak (aita-ama seme-alabak) nagusituko dira, eta izaera patriarkala eztabaidatua izango da. Gaztediak bi bide 
hartuko ditu, komunista generalizazioarekin eta politizaziora... 60.hamarkadan zehar eskolaturiko populazio kopurua 
gora egiten du, baita estatuak egingo dituen inbertsio kopurua ere. Analfabetismoa aunitz murriztu zen. Familia 
produkzio unitatea izatetik kontsumokoa izatera pasa zen. Egoera hau bultzada bat izan zuen Villar Palasí 
legearekin. 1970. urtean Hezkuntzaren lege orokorra agertuko da. Berrikuntza honen espiritua hau zen: garapen 
ekonomikoaren sustatze hezkuntzan egindako inbertsioen bidez eta aukeren berdintasuna hezkuntzara iristeko. Lege 
honen ondorioz aurretik hezkuntza sistematik kanpo zeuden taldeei ateak ireki zizkien, eta gainera elizaren 
nagusitasunarekin amaitzen zuen, oraingoak Estatuak bere gain hartuz.
Ondorio bezala aipa daiteke garpen ekonomikoak aurreratze soziala eta kultura aldaketak sustatu zituela, baina 
mentalitate aldaketa ez zen erregimenak sustaturik eman, are gutxiago, erregimenaren kontra baizik. 
Laburpen bezala aipatu daiteke garapen ekonomikoak garapen soziala eta kulturan aldaketak erakarri zituela, baina 
mentalitate aldaketa hau ez zen erregimenak bultzatua baizik eta erregimenaren kontrako erreakzio bezala sortu. 
Berez aldaketa ekonomiko eta sozialen aurrean, politikan ez da inolako aldaketarik emango eta erregimenak uste 
zuenaren kontra horrek ahuldu zion. Adibideak gizarte aldeko oposizioaren ugalmenean daude, eliza, langile, 
unibertsitate eta nazionalismoetan.

Nafarroako eta Espainiako Hª

Mikel Oz

http://www.vespito.net/historia/franco/estft.html

	SARRERA
	I.- OREKARAKO PLANA ETA GARAPENARAKO PLANAK
	ANTZINDARI ETA ZERGATIAK
	EPE LABURRERA
	TURISMOA
	KANPO MIGRAZIOAK





