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CRONOLOGIES 
 
Emili Rodríguez 
 
LA GUERRA FREDA 
 
 
1945 
- Bomba atòmica Hiroshima i Nagasaki.  
- Reunió en Yalta de Truman (EUA), Churchill (UK) i Stalin (URSS). Creació de 
l’ONU. Fi de la Segona Guerra Mundial. 
 
1947 
- Es crea la Doctrina de Truman (pla d'ajuda als pobles agredits per minories o pressió 
exterior -ajudes econòmiques a Grècia i Turquia- i contenció del comunisme).  
- S’atorga la independència de l’Índia per part dels britànics, després d’una llarga lluita 
de Gandhi. Es creen dues repúbliques: Pakistan (musulmà) i Índia (hindú). 
- L’ONU divideix Palestina en dues regions: una àrab i l’altra jueva. Creació d’una zona  
internacional en la ciutat de Jerusalem, regulada per l’ONU. 
- Creació del Pla Marshall (pla de reconstrucció dels països europeus després de la 
SGM i de contenció del comunisme). 
 
1948 
-Primer bloqueig a Berlín i formació del pont aeri occidental per l’arribada de -
subministraments. 
- Mor Gandhi assassinat. 
- Creació de l’Estat d’Israel. Primer enfrontament àrab-israelí, en contra de la creació de 
l’estat sionista. 
 
1949 
- Es funda l' OTAN (Organització del Tracta de l'Atlàntic Nord), creada per resistir el 
bàndol comunista. (Països: Bèlgica, Canadà, Dinamarca, França, Islàndia, Països 
Baixos, Noruega, Portugal, UK, EUA).  
- Es divideix Alemanya en la RFA (República Federal d'Alemanya - occidental i 
capitalista) i en RDA (República Democràtica d'Alemanya - oriental i comunista). 
- És derrocat el govern xinès comandat per Chang Kai-Shek pels comunistes liderats per 
Mao Zedong. 
- En confrontació a l’OTAN neix el COMECON (Consell d’Ajuda Mútua) com a 
mesura per a poder coordinar l’activitat econòmica dels estats d’URSS sota el seu 
control. 
- Final de la guerra entre Palestina i Israel. Victòria israelí. 
- Acaba del bloqueig de Berlín. 
- Fi de la Guerra Civil Grega. 
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1950 
- Comença la Guerra de Corea (Corea del Nord -comunista, amb ajuda soviètica- 
envaeix al Sud -capitalista, ajuda nord-americana. Representa una guerra no-oficial 
entre URSS i EUA. Xina i les Nacions Unides lluiten per Seül). 
 
1951 
ANZUS (tractat de seguretat del pacífic -Austràlia, Nova Zelanda, EUA) 
 
1953 
- Es firma un alt al foc en la Guerra de Corea. Cada part es queda amb el territori que 
posseïen en iniciar-se la guerra. Divisió de territori pel paral·lel 38. 
- Nou president dels EUA: Dwight D. Eisenhower. 
- Mor Stalin: entra al poder Gueorgui Malenkov. 
 
1954  
Creació del SEATO (organització del tractat del sud-est asiàtic. Defensa contra el 
comunisme - Austràlia, Nova Zelanda, Pakistan, Filipines, Tailàndia, UK, EUA). 
 
1955 
Creació del Pacte de Varsòvia per contrarestar el perill que suposava l'OTAN 
(Alemanya oriental, Txecoslovàquia, Polònia, Hongria, Romania, Albània, Bulgària, 
URSS). 
 
1956 
Crisi de Suez (França, Israel i UK ataquen a Egipte per recuperar el canal que Egipte 
l’havia nacionalitzat el mateix any).  
 
1957 
-Mao Zedong realitza una iniciativa econòmica i social per separar-se de la ideologia 
del comunisme rus, el gran salt endavant.  
- Promulgació de la Doctrina Eisenhower (ajuda a les nacions orientals econòmica i 
militarment). 
- URSS llença el primer satèl·lit artificial anomenat Sputnik 1. 
 
1958 
- Kruschev obté la presidència d’URSS. 
- EUA crea la NASA. Llançament del primer satèl·lit artificial anomenat Explorer 1.  
- Inici de la Guerra de Vietnam (conflicte bèl·lic que va enfrontar els estats de 
Vietnam del Sud -capitalista- i Vietnam del Nord -comunista). 
 
1959 
Triomf de la Revolució Cubana. Fidel Castro derrota el govern de Fulgencio Batista, 
de Cuba. Fidel serà  el nou líder de la Cuba Comunista. 
 
1961 
- John F. Kennedy és el nou president dels EUA. 
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- Invasió de la Bahía de los Cochinos (anti-castristes intenten envair Cuba sense èxit). 
- Els soviètics construeixen el Mur de Berlín. 
 
 
1962 
- Crisi dels Míssils Cubans (els soviètics havien instal·lat bases militars a Cuba. Nord-
americans s’instal·len allà per evitar el pas de subministraments. Els soviètics van 
acceptar retirar les armes nuclears de Cuba a canvi de que EUA retirés els seus míssils 
de Turquia i garantissin que no tornaren a intentar derrocar el règim de Castro. Hi ha un 
gran perill de Guerra Nuclear). 
 
 
1963 
- Després de l’assassinat de Kennedy, Lyndon B. Johnson és el nou president dels 
EUA. 
- Es realitza la gran marxa sobre Washington, liderada per Martin Luther King, en els 
enfrontaments realitzats entre negres i blancs. 
 
1964 
- Xina disposa de bombes nuclears. Entre en el conflicte entre els bàndols. 
- Després de Krushev, el nou secretari general serà Leonid Brézhnev. 
 
1966 
- Mao Zedong realitza una altre moviment social: la Gran Revolució Cultural. Neix el 
llibre vermell.  
 
1967 
- La guerra dels sis dies. Israel, en un atac llampec, obté els territoris de Sinaí, Gaza, 
Golán i Cisjordània, arravatats a Egipte, Síria i Jordània. 
 
1968 
- Primavera de Praga. Dubcek entra al poder de Txecoslovàquia.  
- Maig del 68. 
 
1969 
- Nou president d'EUA: Richard Milhouse Nixon. 
- EUA arriba a la lluna. 
- Dubcek és destituït. 
 
1970 
Tractat de No Proliferació Nuclear firmat per EUA, URSS i UK, l’any 1968. 
 
1972 
Comença una etapa de la Guerra Freda anomenada Détente, en la qual s’apaigaven les 
tensions entre els països. 
 
1973 
- Cop d'Estat a Chile per Pinochet. 
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- Guerra del Yom Kippur. Síria i Egipte tracten de recuperar els territoris perduts.  
 
1974 
- Nixon dimiteix. Gerard Ford és e nou president dels EUA. 
 
 
 
1975 
- Final de la Guerra de Vietnam amb la unificació dels dos estats en un govern 
comunista. 
 
1976 
- Fi de la Gran Revolució Cultural, amb la mort de Mao Zedong. 
 
1977 
Jimmy Carter és el nou president dels EUA. 
 
1978 
Guerra d'Afganistan (la Unió Soviètica envaeix Afganistan per evitar la caiguda del 
règim comunista. Això marca el final de l’etapa Détente i la reaparició de la Guerra 
Freda. 
 
1979 
Sandinistes derroquen el govern d’Anastasio Somoza (Nicaragua), patrocinat pels EUA. 
 
1980 
En Polònia neix el Sindicat independent Solidaritat, dirigit per Walesa. 
 
1981 
Ronald Reagan és el nou president dels EUA. Guerra de les galàxies. 
 
1985  
Mijaíl Gorbachov passa a ser el nou líder de la Unió Soviètica. 
 
1989 
George H. W. Bush és el nou president dels EUA. 
Retirada de les tropes soviètiques d'Afganistan. 
Després de la “Cumbre de Malta” s’inicia una etapa de pau amb l’acord entre Bush 
Gorvachov, que marca el final de la Guerra Freda. 
Caiguda del Mur de Berlín.  
 
 


