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La Primera Guerra Mundial 

 
• 28/06/1914. Detonant 

de la guerra: assassinat 
a Sarajevo, Bòsnia, de 
l'hereu dels Habsburg. 
 

• 11/11/1918. Final de la 
guerra: armistici signat 
al bosc de Compiègne.  

Fases europees de la guerra: 
•1914. Guerra de Moviments 
(batalla del Marne). 
•1915/16. Guerra de 
Posicions (batalles de Verdun 
i del Somme). 
•1917. La crisi (els EUA 
entren en guerra i revolució 
Russa). 
•1918. El final de la guerra 
per esgotament. 
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Els fets més rellevants de la Primera 
Guerra Mundial a la Mediterrània 

Batalla de Gal·lípoli o 
campanya dels Dardanels 
(Çanakkale Savaşları): 
• febrer de 1915: 

desembarcament aliat.  
• gener de 1916: retirada de 

les tropes aliades. 
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• Maig de 1915 (Itàlia se’n passa a 

l’Entente): la guerra dels 
combois a la mar per a garantir 
els avituallaments i la guerra de 
fronteres dels nous estats dels 
Balcans s’incrementa. 

• Agost de 1916: Romania va 
declarar la guerra als austríacs. 

• Lawrence d'Aràbia va fomentar 
la revolta de les tribus àrabs 
contra els otomans i els 
britànics prenen  Palestina el 
1916. 

• 14-15/05/1917 batalla del canal 
d’Ótranto contra la flota 
austríaca que hi queda tancada.  

• 1917 Grècia i els EUA en guerra. 
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Les principals conseqüències de la Primera 
Guerra Mundial a la Regió Mediterrània 

• Els tres grans imperis que 
lluitaven pels Balcans van 
deixar d'existir: l'otomà, 
l'austrohongarès i el rus. 

• Àustria (tractat de Saint-
Germain-en-Laye), 
Bulgària (tractat de 
Neuilly), Hongria (tractat 
del Trianon) i Turquia 
(tractat de Sèvres) van 
cedir territoris als 
vencedors. 

• L’imperi alemany va deixar 
d’existir i els vencedors 
van desenvolupar una 
campanya de colonització 
sense precedents en els 
antics territoris de l’imperi 
Otomà reconeguda pels 
alemanys (tractat de 
Versalles), sobretot els 
britànics, els francesos, els 
italians i els grecs . 



1) L’imperi austrohongarès va deixar d’existir i, pel tractat de Saint-
Germain-en-Lay del 10/09/1919, va cedir els territoris següents: 

• A Polònia: la Galítsia de nació rutena. 
• Al nou estat de Txecoslovàquia: Bohèmia, 

Moràvia i algunes zones de la Baixa Àustria. 
• A Romania: la Bucovina. 
• Al nou Regne dels Serbis, Croats i Eslovens: 

algunes comarques d'Estíria i  de Caríntia.  
• Als italians: el Tirol del Sud, el territori de Trento, 

la Vall de Canale, diverses illes de Dalmàcia i les 
ciutats de Trieste i Zara, la qual cosa li tancà 
l’accés a la mar Adriàtica. 
 



2) Pel tractat de Neuilly (Neuilly-sur-Seine) del 27/11/1919 
Bulgària va cedir els territoris següents: 
•Als romanesos: Dobrudja, annexada a Romania el 1913.  
•Als serbis: una part del seu territori.  
•Als grecs: la Tràcia occidental, la qual cosa li tancà l’accés a 
la mar Egea. 
 

3) Pel tractat deTrianon del 04/06/1920 la jove Hongria 
separada de l’Imperi va cedir els territoris següents:  
•A Txecoslovàquia: Eslovàquia i Rutènia. 
•A Romania: Transsilvània i part del Banat. 
•Al nou Regne de Serbis, Croats i Eslovens (dit de Iugoslàvia 
el 1929): Croàcia, Eslavònia i la resta del Banat. 

 



4) L’imperi Otomà va deixar d’existir i els vencedors van 
ocupar els territoris que els van ser cedits en l’armistici de 

Mudros de 1918 i el tractat de Sèvres de 10/08/1920: 

1. Territoris mediterranis cedits pels otomans: 
• Als britànics: Xipre, Palestina, Iraq, Egipte i el protectorat 

d’Aràbia. 
• Als francesos: Síria i Cilícia. 
• Als grecs: l’administració d’Esmirna, la Tràcia oriental i les 

illes de la mar Egea (excepte Rodes). 
• Als Italians: el Dodecanès i l’illa de Rodes.  

 
2. Els estrets del Bòsfor i dels Dardanels van quedar sota 
control internacional amb navegació lliure. 

 



5) L’imperi alemany va deixar d’existir i els vencedors van 
desenvolupar una campanya de colonització sense 

precedents emparats pel tractat de Versalles de 28/06/1919 

• ARTICLE 142: Alemanya 
declara acceptar totes les 
conseqüències de 
l’establiment reconegut 
per ella del protectorat de 
França al Marroc, i 
renuncia al règim de les 
capitulacions del Marroc / 
Aquesta renúncia tindrà 
efecte des del 3 d’agost de 
1914. 
 

• ARTICLE 147: Alemanya 
declara reconèixer el 
protectorat sobre Egipte 
proclamat per la Gran 
Bretanya el 18 de 
desembre de 1914, i 
renuncia al règim de les 
capitulacions a Egipte /  
Aquesta renúncia tindrà 
efecte a partir del 4 
d’agost de 1914. 



Tractat de Versalles de 28/06/1919 
(continuació) 

• ARTICLE 155: Alemanya es compromet a reconèixer i 
acceptar tots els convenis que les potències aliades i 
associades acorden amb Turquia i Bulgària sobre els 
drets, interessos i privilegis de qualsevol classe; els 
que Alemanya o els súbdits alemanys pogueren 
pretendre amb Turquia i Bulgària que no siguen 
objecte de disposicions en el present tractat. 

 



La Mediterrània en l’època d’entreguerres 
(1. Guerres de resistència colonial) 

Guerra greco-turca (1919-22): 
• El govern rebel d’Ankara no 

reconeix el tractat de Sèvres 
signat pel sultà i inicia una 
guerra d’independència 
contra grecs i armenis. 

• 24/07/1923 tractat de 
Lausana: reconeix la nova 
Turquia de Kemal Atatürk i 
modifica el de Sèvres amb 
un intercanvi de població. 
 

Guerra del Rif (1921-26): 
• Estiu de 1921: desastre 

d’Annual (Abd el-Krim). 
• Setembre 1925: 

desembarcament 
hispanofrancès d’Alhucemas. 

• 1926: Abd el-Krim s’entrega 
als francesos. 

• Es consoliden els 
protectorats francès i 
espanyols del Marroc. 
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La Mediterrània en l’època d’entreguerres 
(2. L’ascens militar i naval italià) 

• Itàlia aconsegueix la 
flota més poderosa de 
la Mediterrània. 

• 1934: naix l’anomenada 
Líbia italiana. 

• Itàlia guanya la guerra 
d’Abissínia (octubre 
1935-maig 1936) i 
continua així la seua 
expansió colonial. 
 

Guerra Civil Espanyola (1936-39) 
• Alemanya i Itàlia contribueixen a 

transformar la rebel·lió militar en 
guerra civil (juliol-octubre 1936). 

• Els vaixells alemanys i italians 
ataquen la República Espanyola 
sense declarar-li la guerra (octubre 
1936-març 1937). 

• La no-intervenció dificulta els 
avituallaments de la República 
Espanyola per mar (març 1937-febrer 
1939).  



La Segona Guerra Mundial 
• 01/09/1939. Detonant de 

la guerra: Hitler inicia la 
invasió de Polònia. 
 

• 02/05/1945. Capitulació 
de Berlín: l’exèrcit 
alemany signa les 
capitulacions amb els 
aliats (7 de maig) i els 
soviètics (8 de maig).  

Fases europees de la guerra: 
•1939/40: expansió territorial de les tropes 
alemanyes i italianes per Europa (batalles de 
França i Anglaterra) i per Egipte i Grècia. 
•1941: guerra global. Campanyes dels 
Balcans i del nord d’Àfrica. (Japó i els EUA en 
guerra) 
•1942/43: recuperacions territorials del 
nord d’Àfrica i Itàlia pels aliats. 
•1944: recuperacions territorials a Europa 
pels aliats, desembarcaments d’Anzio i 
Normandia. 
•1945: ofensiva final aliada. 
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La batalla de la Mediterrània 1 
(10/06/1940 – 11/11/1940) 

• 10/06/1940. Itàlia declara 
la guerra. 

• 24/06/1940. Rendició de 
França: Règim de Vichy. 
 
 

• Inici de la lluita per 
controlar l’illa de Malta. 

• 03/07/1940. Atac britànic 
contra la flota francesa a 
Mers-el-Kébir. 

• * 09/07/1940: batalla de Calabria (o 
de Punta Stilo)  

• 11/11/1940. Primer atac 
britànic contra la flota 
italiana amarrada a 
Tàrent. 



La batalla de la Mediterrània 2 
(12/11/1940 – 15/08/1942) 

• * 27/11/1940. Batalla de Cap 
Teulada (o de Spartivento) 

• 20-31/05/1941. Batalla 
de Creta: Atac alemany 
victoriós contra 
l’ocupació britànica de 
l’illa. 

• 19/12/1941.  Atac italià 
amb mines en el port 
d’Alexandria. 
 
 

• 12-29/03/1941. Batalla del 
Cap Matapan (o del 
Gaudo): segon colp de la 
Royal Navy britànica contra 
la marina italiana en les 
costes greges. 
 

• 15/08/1942. Trencament 
del bloqueig de Malta i 
canvi geoestratègic de l’illa. 



La batalla de la Mediterrània 3 
(16/08/1942 – febrer de 1945) 

• 08/11/1942. Ocupació 
angloamericana del 
Marroc i Alger. 

• 09/07 al 17/08/1943. Els 
angloamericans ocupen 
Sicília.  

• 03/09/1943. Inici de 
l’ocupació del sud d’Itàlia 
pels angloamericans.  
 
 

• Febrer 1945. Turquia 
declara la guerra a 
Alemanya i el Japó. 

• 22/01 al 24/05/1944. Batalla 
d’Anzio: segon desembarcament 
aliat a Itàlia (objectiu Roma). 
 

• 15/08/1944. Desembarcament 
aliat al sud de França (objectiu 
descongestionar el front de 
Normandia). 
 

• 18/10/1944. Desembarcament 
aliat amb el govern a Atenes. 
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