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Editorial

70è.  aniversari de la Segona 

Guerra Mundial

En motiu del 70è aniversari  de la Segona Guerra 
Mundial , l' IES Lliçà , està preparant una maqueta , 
que  s'exposarà  a  la  vitrina  del  vestíbul  per 
commemorar aquest esdeveniment.

Commemorar  aquest  70è  aniversari  no  vol  dir 
celebrar-ho,  sinó  recordar  aquest  fet  històric  i 
donar un just reconeixement a totes les persones 
que la van patir i aquests fets ens ajudarà a que no 
es tornin a repetir .

Segona Guerra Mundial (1939-1945)

La guerra va començar , concretament el setembre 
de 1939 amb d'invasió alemanya de Polònia i les 
declaracions subsegüents de guerra del Regne Unit 
i França i els seus dominis a Alemanya.

Al  cap  d'uns  dies  diferents  països  declaren  la 
guerra  a  Alemanya,  que  va  originar  un  conflicte 
ofensiu sobre França.

La major  part de la lluita es va produir a Europa 
(front  rus)  ,  al  nord  de l'Àfrica  i  l'est  de l'  Àsia  . 
També van tenir molta importància la guerra aèria 
i les batalles navals a l'Atlàntic nord, el Mediterrani 
i a l'Oceà Pacífic.

Conseqüències:

La  Segona  Guerra  Mundial  de  1939-1945  va 
obligar  moltes  persones  a abandonar  les  seves 
llars, la seva vida quotidiana, la seva feina i les 
seves famílies. 

El  número  de  morts  segons  les  xifres  més 
acceptades va arribar a 50 milions .

La Unió Soviètica i els Estats Units van sortir de 
la guerra com les  grans superpotències del món. 
Això va provocar la Guerra Freda, que va durar uns 
45  anys  .  Es  van  formar  les  Nacions  Unides  per 
prevenir altres conflictes com aquest.

Els  principals  règims  feixistes  van  desaparèixer  , 
però  van  sobreviure  els  d’Espanya  i  Portugal  .El 
món  es  divideix  en  dos  grans  blocs:  el  bloc 
capitalista  (liderat  pels  Estats  Units)  i  el  bloc 
comunista  (liderat  per  l’  URSS),  que  es  van 
enfrontar en la Guerra Freda  que  va accelerar el 
procés  de  descolonització.  Aquesta  entrada  de 
l' URSS i dels EUA , al costat  dels aliats, el 1941 va 
desequilibrar  de  forma  definitiva   la  guerra. 
L'aliança  de  les  grans  potències  democràtiques  i 
capitalistes i de la dictadura  Soviètica va posar fi 
als  imperialistes  dels  sistemes  feixistes  partidaris 
del totalitarisme. 

Els exèrcits de la segona Guerra Mundial .   Joves vivint el drama de la Guerra.


