HISTÒRIA DEL TABAC
El tabac a Andorra
El tabac es va començar a conrear a Andorra al segle XVII. Al començament, el seu
conreu convivia amb d’altres, com ara el de llegums, cereals o hortalisses, però durant
el segle XVIII va anar guanyant importància gràcies al seu contraban cap a Espanya i
França.
Al segle XIX el tabac era ja el principal conreu del país per sobre de qualsevol altre. La
creació de petits tallers i fàbriques va ser la base de la modernització i la
industrialització d’Andorra.

Història del tabac a Andorra
El tabac va desplaçar tota la resta de conreus tradicionals a Andorra gràcies a la seva
rendibilitat. El seu conreu, manufactura i comerç van anar evolucionant al llarg dels
segles, segons la demanda de tabac als països veïns.
A continuació trobaràs les diferents etapes per les quals ha passat el conreu, la
manufactura i el comerç del tabac a Andorra anotades de manera desendreçada. Et
proposem que les ordenis cronològicament tenint en compte la situació de cada
moment.
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Un cop hagis acabat, posa en comú les teves respostes amb els teus companys i
companyes de classe i contrasteu els resultats. Heu situat les mateixes fases a cada
segle?

En acabar l’activitat
Finalitzada l’activitat, comenteu les qüestions següents sobre l’evolució del conreu del
tabac i la seva manufactura a Andorra:
-

Per què creus que es feia contraban de tabac?

-

Quines són les principals diferències entre la manufactura del tabac al segle
XVII i avui dia? Quins avenços tecnològics creus que van possibilitar els
principals canvis?

