


QUIN MÓN ES CONEIXIA A LA PRIMERA MEITAT DEL 
SEGLE XIX?

Fins mitjans del S. XIX, grans àrees 

geogràfiques del Món eren encara 

inexplorades i desconegudes: a 

Amèrica, Àsia, Àfrica, el Pacífic ...

Per aquest motiu, molts països i 

institucions de caràcter científic 

van impulsar grans expedicions 

geogràfiques per “descobrir”  

aquestes àrees i regions que 

quedaven verges a l’explotació 

colonial.

Fou molt coneguda l’expedició del britànic David 
Livingstone, que entre el 1866 i el 1873 va 
liderar una expedició per intentar localitzar les 
fonts del riu Nil. Fou també el “descobridor”, 
entre d’altres, de les cascades Victòria.



COM S’HO VAN FER ELS EUROPEUS PER CONQUERIR 
TERRITORIS TAN LLUNYANS I EXTENSOS?

FACTORS IMPULSORS 

(CAUSES) DE 

L’IMPERIALISME

Procés de conquesta, ocupació i 

dominació dels territoris africans, 

asiàtics i d’altres continents per 

part de les grans potències 

colonials europees.

Les potències colonials van utilitzar 

per a la conquesta:

la força militar

la superioritat tecnològica

els factors religiosos (les 

“missions” evangelitzadores ... )

la divisió i rivalitat dels pobles 

indígenes …



COM VA SER EL PROCÉS DE CONQUESTA, 
OCUPACIÓ I COLONITZACIÓ?



COM ES VAN REPARTIR ÀFRICA?

LA CONFERÈNCIA DE BERLÍN

Entre el novembre de 1874 i el febrer de 

1885 es va celebrar a Berlín, sota la 

presidència del canceller alemany Otto Von 

Bismarck, una conferència de països colonials 

europeus i els Estats Units per acordar el 

repartiment colonial del continent africà.

Otto Von Bismarck, el “canceller de ferro” (1815 – 1898) fou el 

principal artífex de la unificació d’Alemanya i de la creació del II 

Reich Alemany l’any 1871. També fou el gran impulsor de la 

Conferència de Berlín.



ES VAN PRODUIR CONFLICTES I INCIDENTS DURANT 
AQUEST PROCÉS COLONITZADOR?

Les rivalitats entre les potències colonitzadores va desencadenar 
nombrosos conflictes entre elles pel xoc d’interessos ...



VAN ESTAR A 
PUNT BRITÀNICS 

I FRANCESOS 
D’ENTRAR EN 
GUERRA PER 

ÀFRICA?

LA CRISI DE FASHODA 

(1898 – 1899)



HI HAVIA DIFERENTS TIPUS DE COLÒNIES?

LES COLÒNIES D’EXPLOTACIÓ  (Colònies i protectorats)

Territoris sotmesos a la metròpoli 

amb l’objectiu fonamental 

d’explotació econòmica (apropiació 

de recursos naturals). Ús del treball 

forçat i la repressió de les formes 

tradicionals de subsistència.

COLÒNIES
Territoris sense cap mena d’autonomia 

política, completament sotmesos a 

l’autoritat de la metròpoli. Els colons 

europeus eren els propietaris de les 

terres i la resta de recursos.

PROTECTORATS
Territoris que conservaven un Govern 

autònom i una certa autonomia política 

en determinats àmbits, sempre sota el 

control final de les autoritats colonials.



HI HAVIA DIFERENTS TIPUS DE COLÒNIES?

LES COLÒNIES DE POBLAMENT  (Dominis i Territoris d’Ultramar)

DOMINIS (britànics) o TERRITORIS D’ULTRAMAR 

(francesos)
Colònies que per la seva situació, qüestions climàtiques o 

altres, foren utilitzades fonamentalment per a derivar 

població “excedent” de la metròpoli, que s’apropiaven del 

territori i dels seus recursos com a poblament permanent.



HI HAVIA DIFERENTS TIPUS DE COLÒNIES?

CONCESSIONS i altres tipus de colònies

Territoris “cedits” a una metròpoli per un 

temps determinat, o petits enclavaments de 

gran valor geoestratègic, militar o comercial. 

Un exemple seria Hong-Kong (Regne Unit) o 

Macau (Portugal), a la costa sud de la Xina.



HI VAN HAVER COLÒNIES AL TERRITORI EUROPEU?


