
LA CIUTAT DE CUENCA
Extensió: 911.06Km2       Altitud: 946msnm       Població: 57.032 hab.

Cuenca és la capilal de la provincia homònima que pertany a la comu-

nitat autónoma de Castilla-La Mancha.

La ciutat es divideix en dues parts:

 - La ciutat antiga, vorejada al nord pel riu Júcar i al sud pel seu 

afluent Huécar. Aquesta conserva un improtant patrimoni històric i ar-

quitectònic, el més rellevant la Catedral i les “Casas Colgantes”. També 

s'hi troben museus, destacant-se el Museu d'Art Abstracte Espanyol 

i el Museu de las Ciències de “Castilla-La Mancha”. S'hi realitzen un 

gran nombre d'activitats culturals, les més importants la Setmana San-

ta i la Setmana de la Música Religiosa. 

 - La ciutat nova s'extén a l’oest i al sud de l'antiga, amb una 

nova direcció N-S. En aquesta es concentra la vida diària i urbana.

Tradicionalment l'economia de la ciutat s'ha basat en l'agricultura de 

secar i les explotacions forestals. En els últims anys s'ha revitalitzat molt 

el turisme gràcies a que en el 1996 el casc antic de la ciutat va ser de-

clarat Patrimoni de la Humanitat.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA
Tot i que hi ha constància de població en els voltants de la ciutat des 

del Paleolític Superior, l'origen de la ciutat, la fortaleza Qünka, no 

sorgeix fins la conquesta musulmana. Aquesta es situa en el punt on 

s'ajunten el Júcar i el Huécar, generant una petita península.

 
 S.VII

L'any 1177 el rei cristià Alfons VIII la va conquerir i li otorgà el Fur de 
Cuenca. Durant els segles XV i XVI va creixer molt gràcies a la indústria 
del tèxtil. Durant el segle XVII hi va haver una gran crisi que provocà 
una pèrdua de població que es va anant recuperant al llarg del segle 
següent.
El 1833 es va convertir en capital de província. Passades les guerres car-
listes hi va haver una petita recuperació econòmica gràcies a l’arribada 
del ferrocarril des d’Aranjuez.

 1850

A finals del segle XIX la part alta deixà de ser el centre econòmic i 

social i passà a la nova ciutat. Aquest fet va anar augmentant durant el 

segle XX amb el desenvolupament de les indústries modernes.

Durant la postguerra hi va haver un gran èxode rural i es constitueix la 

Cuenca moderna quedant així la ciutat antiga en un segon plà.

El 1963 el casc antic i el seu entorn es declararen Paisatge Pictoresc 

i se’n promou la recuperació. I el 1996 la ciutat antiga i l’entorn es 

nombra Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, fet que n’activa la 

millora i el turisme.
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