
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 L ’ A N O I A  
 
HISTÒRIA 
Les restes més antigues 
de poblament prehistòric 
a la comarca es troben a 
Capellades, les coves i 
balmes de la cinglera del 
Capelló, sobre el riu 
Anoia, amb els coneguts 
jaciments de l’Abric 
Romaní i l’Abric Agut. 
Posteriorment, de l’època 
neolítica s’han trobat restes a diferents llocs i els ibers ja van fundar 
els primers poblats i es van organitzar territorialment. Aquests primers 
nuclis es van consolidar en època romana a Vilanova del Camí i a Prats 
de Rei. Els següents segles i de resultes de les invasions bàrbares i 
àrabs es va produir un despoblament quasi total de la comarca. 
Posteriorment les terres de l’Anoia van passar a formar part de la 
Marca Hispànica i d’aquesta època són els castells de la Pobla de 
Claramunt, Òdena, La Tossa de Montbui i Tous. Igualada va començar 
a tenir rellevància com a cruïlla de camins que es va consolidar 
edificant una capella dedicada a Santa Maria, esmentada per primera 
vegada l’any 1003.  
A partir del s. XIV els comtes de Cardona van augmentar les 
possessions a la comarca però Igualada quedà fora de la seva 
jurisdicció perquè des del 1233 estava configurada com un condomini 
entre la corona catalana i el monestir de Sant Cugat del Vallès. 

Fins a finals de l’Edat Mitjana, 
Igualada, Capellades, Piera, 
Copons i Prats de Rei es van 
desenvolupar com a viles 
artesanals. La Guerra Civil 
Catalana del s. XV va fer 
aparèixer tensions entre viles 
reials i jurisdiccions senyorials.   
Durant els segles XVI i XVII les 
tensions continuaren i va 
augmentar el bandolerisme 
que va  afectar molt el  comerç
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local, fent-lo entrar en decadència. 
És per això que algunes poblacions 
com Igualada van orientar les seves 
activitats cap a l’adob de pells i les 
indústries tèxtils, posant les bases 
del que amb el temps haurien de ser 
els puntals de l’economia de la 
comarca. Al llarg del s. XVIII hi va 
haver una enorme expansió de les 
indústries paperera i adobera i altres 
municipis van progressar amb el creixement del a viticultura. Aquesta 
expansió es va aturar com a conseqüència de les guerres contra l’estat 
francès. Són conegudes les batalles del Bruc el 6 i 14 de juny de 1808. 

GEOGRAFIA 
La comarca de l’Anoia 
limita amb el Solsonès al 
nord, el Bages a l’est, el 
Baix Llobregat al sud-
est, l’Alt Penedès al Sud, 
l’Alt Camp al sud-oest i 
la Conca de Barberà i la 
Segarra a l’Oest. Ocupa 
una superfície de 866,3 
km quadrats i el 2012 
tenia un cens de 137,2 
habitants per km 
quadrat. És una 
comarca interior situada 
al centre del Principat i a 
l’extrem oriental de la 
Depressió Central. Hi ha 

tres zones ben diferenciades que no defineixen una sola comarca 
geogràfica i humana: l’àrea segarrenca que comprèn la franja nord-est 
(amb capital Calaf), la Conca d’ Òdena, que ocupa la part Central i 
l’àrea d’influència penedesenca que inclou el municipi de la Llacuna i la 
part sud-oest de la comarca. 
 
 
 

 
 
 
L'Anoia recull les aigües de bona part de la comarca. Entre els seus  
afluents destaquen les rieres de Clariana, Tous i Carme per la dreta, i 
el riu Òdena i la riera de Castellolí per l'esquerra.  
Pel nord trobem el riu Llobregós, que recull les aigües d'un sector de 
l'altiplà de Calaf, cap el Segre. La capçalera de la riera de Rajadell, 
afluent del Llobregat, penetra pel sector nord-est, també a l'altiplà de 
Calaf. Al sud-oest, el Gaià entra a la comarca amb la conca de la riera 
de Bellprat. 

SECTORS ECONÒMIC5S 
Tradicionalment la zona més 
agrícola i ramadera la 
formen els altiplans 
segarrencs (menys Calaf), la 
zona meridional occidental i 
la zona més oriental ja en 
contacte amb el Baix 
Llobregat. Les activitats 
industrials a vegades 
combinades amb l’agrícola, 
es concentren als municipis 
de la Conca d’ Òdena, la Vall 
de l’Anoia , Igualada, Capellades i la zona clarament penedesenca de 
la comarca. Les estadístiques del 2009 mostren 29.300 hectàrees de 
terres llaurades, 943.352 caps de bestiar i el 2012 es van censar 74 
allotjaments turístics. 
Els sector industrial ha estat tradicionalment representat per la 

indústria tèxtil, l’adobera, la 
fabricació de paper i cartró i les 
indústries que proveeixen el 
sector automobilístic de les zones 
del Baix Llobregat. 
Actualment amb la crisi 
econòmica moltes d’aquestes 
empreses i sectors estan en 
recessió.  
La taxa d’atur de 2012 és de 
11.847,5 persones, el 50 % de les 

quals pertanyen al sector serveis.  
 

  



 
 
 

TRADICIONS 
Les tradicions de la comarca són molt variades i responen tant a 
motius religiosos com profans. Són conegudes les fires gastronòmiques 
del cigró, de la vinyala, de la ratafia... 

També els gegants, capgrossos, castellers, falcons i diables són 
presents a moltes Festes Majors dels municipis. Fins als nostres dies 
han perdurat les festes dels Tres Tombs, el Timbaler, la Festa del 
Roser, entre d’altres... 
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Nota: Aquesta tria correspon a una part del fons bibliogràfic, alguns 
dels documents inclosos són exclosos de préstec segons la política de 

col�lecció local de la biblioteca. 
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