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500 Inicis del país
Part de les províncies romanes de Panonia y Dalmacia 
són ocupades pels pobles croates.

1500 Domini dels Habsburg y Otomans
L’imperi Otomà envaeix la zona, des del parlament croata es 
sol·licita als Habsburg que arribin al poder. El país quedarà 
governat per dos parts, Otomans i Habsburg.

1918
Col·lapse de l’imperi Austro-Húngar 
i formació de Iugoslàvia

L’Imperi Austro-Húngar cau en 1918, Croàcia quedarà inclosa, contra la 
seva voluntat, en el Regne dels Serbis, junt amb Bosnia-Herzegovina, 
Eslovènia i Montenegro. Aquest regne és convertirà en l’antiga Iugoslàvia.

1941 Primer intent d’independència
Durant la II Guerra Mundial, Iugoslàvia va ser invadida per les tropes 
alemanyes i italianes. Els croates van intentar proclamar la independència 
aprofitant la situació de caos. 

1945
Inici de la dictadura: 
República Federal de Iugoslàvia

Desprès de la II Guerra Mundial es va proclamar la República 
federal de Iugoslava, convertint-se Croàcia en una de les sis 
repúbliques. Va ser Josip Broz, Tito, qui va arribar al poder com 
líder del Partit Comunista Iugoslau.

1980 Inici de les tensions a la regió
En 1980 va morir Tito i els dirigents serbis van intentar obtenir el 
poder sobre la Federació Iugoslava, van suprimir l’autonomia de 
Kosovo i s’aixequen en armes contra Croàcia, Eslovènia i
Bosnia-Herzegovina.

1995
Acaba la guerra i es firma un tractat de pau 
entre Croàcia, Iugoslàvia i Bosnia-Herzegovina

Desprès de més de quatre anys de guerra, el govern Croata, amb el reconeixent per 
part de la ONU dels territoris independents, aconsegueix expulsar a les tropes Sèrbies. 
Aquest mateix any es signa el tractat de Pau a París. Comença un èxode de civils serbis 
per por a possibles represàlies.

1999
Es normalitzen les relacions amb els 
països veïnsvia i Bosnia-Herzegovina

Mort el president Tudjman. El país intenta apropar-se a la Unió Europea 
per a  normalitzar relacions amb els seus països veïns.

2005
Comencen les negociacions per 
entrar a la Unió Europea

2009 Croàcia s’uneix a la OTAN 

2013 Croàcia forma part de la Unió Europea

1990-91 
Inici de la Guerra Civil:
Declaració d’independència unilateral

Franjo Tudjman és escollit president de la regió de Croàcia, governant amb un 
model nacionalista i declara la independència del país croata. Els serbis no ho 
accepten i comença una sèrie d’invasions del territori croata per part de tropes 
sèrbies de l’exercit popular iugoslau. Les ciutats de Vukovar y Dubrovnik seran 
bombardejades sense escrúpols pels serbis i montenegrins.

1438Construcció de les dos naus
Es construeixen las dos naus principals que 

conformen el conjunt de l’edificació.

1667Terratrèmol
Es produeix un terratrèmol en Dubrovnik que va causar 

més de 5000 baixes en la població i la destrucció de més 
de tres quartes parts de tots els edificis públics, per sort 

el nostre va sobreviure amb alguns danys que 
posteriorment serien restaurats.

1897
Construcció de la planta 

de suministre d’aigua potable
Construcció de la planta de suministre d’aigua potable, el que suposa 

l’enterrament de la primera planta de la façana Est de l’edifici i el tapiat 
d’aquestes finestres, per a la construcció de la carretera d’accés a la 

planta. A conseqüència d’aquesta nova construcció es canvia l’accés a 
l’edifici i es creen noves obertures.

1990Nau annexa
Es construeix la nau annexa de una sola 

planta situada a l’inici de les edificacions.

1991Ús militar
L’edifici canvia d’ús i és destinat a fins 

militars ja que es troba en una zona 
frontera amb alt perill d’atac.

1992Operació militar Tiger
La zona és atacada i l’edifici queda 

parcialment danyat.

1998
Planta hidroelèctrica 

i reconstrucció de l’edificació
Es crea un pla per a la creació de una planta hidroelèctrica 

enterrada en la muntanya i és aprovada pel govern. Un 
projecte que destruiria per complert la zona y sobretot 

seria abusiu per la muntanya. S’enderroquen les cobertes i 
forjats i es comença a la reconstrucció de l’edifici.

2003
Paralització del projecte i 

declarat espai d’interès natural
Gracies a Organitzacions de defensa de la naturalesa es 

paralitza el projecte i es declara la zona de Rijeka
 Dubrovcka como a espai d’interès natural.

2006Edifici abandonat
Després de la paralització del projecte hidroelèctric queda a 

mitges la reconstrucció de l’edifici i només es conserven les 
façanes. L’edifici queda abandonat fins l’actualitat.
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