
Guia de continguts

PROJECTE EDUCATIU

1. INTRODUCCIÓ



Breu descripció de la visita al Museu

La guia didàctica que us presentem a continuació és un

material educatiu adreçat a personal docent i educadors

amb l’objectiu de facilitar les eines necessàries per a des-

envolupar una visita al Museu d’Història de la Ciutat de

Girona. A través de les peces exposades a les diferents

sales, es poden conèixer els ja més de 2000 anys d’història

de la ciutat, des dels primers assentaments prehistòrics fins

a pràcticament l’actualitat.

El museu ofereix la possibilitat de realitzar una visita gene-

ral on es parli dels esdeveniments més significatius de la

història de la ciutat, o bé visites temàtiques, en què s’apro-

fundeixi en cada època.

Les visites es poden realitzar amb un educador del museu o bé per lliure, disposant en ambdós

casos de diferents propostes didàctiques.

Dades d’interès abans d’iniciar la visita

A continuació exposem algunes dades que poden ser d’interès abans d’iniciar la visita, amb l’ob-

jectiu de descriure el marc físic on es van desenvolupar diferents fets històrics, dels quals es par-

larà.

TOPOGRAFIA:

Entenem per Girona i rodalia el terreny delimitat per la línia formada per Canet d’Adri, la Mota,

Celrà (al nord); Celrà, límit de llevant del terme municipal de Girona, Quart (a l’est); Estanyol,

Quart (al sud) i Canet d’Adri, Santa Afra, Bescanó, Estanyol (a l’oest). 

Tota aquesta zona, amb una superfície d’uns 130 km2, és anomenada pla de Girona-Salt-Sarrià

i les seves zones limítrofes i forma part de la depressió de la Selva, la qual queda encotillada

pels massissos muntanyosos de Rocacorba al nord-est, Guilleries al sud-oest i Gavarres a l’est.

Continua cap al nord, seguint el curs del riu Ter, i s’obre després del Congost enllaçant amb la

gran plana de l’Empordà.

CLIMA:

Girona té un clima mediterrani humit, contrastat i irregular, en el qual la temperatura i la precipi-

tació poden variar molt segons l’època de l’any. Es recullen pluges intenses registrades en temps

curts, pròpies dels règims torrencials, que donen lloc a riuades. Aquestes riuades han provocat

inundacions de forma periòdica, especialment a finals del s.XIX i principis del XX, sovint en els
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rius Onyar i Ter, i més esporàdicament però també de manera significativa, en el Güell i

Galligants, a la riera Maçana i la sèquia Monar. Amb la construcció dels embassaments de Sau

(1963) i Susqueda (1968) i el desviament del riu Güell (1968) és pràcticament impossible que es

repeteixin les inundacions al centre de la ciutat.

El mes més plujós sol ser el d’octubre i els mesos secs són escassos. 

La temperatura mitjana anual se situa  al voltant dels 15º.

En el pla de Girona- Salt-Sarrià, per ser una depressió tancada, es produeixen sovint boires bai-

xes i inversions tèrmiques. Els nombrosos cursos d’aigua existents provoquen a Girona ciutat i

rodalia un microclima excepcionalment humit. 

LA XARXA HIDRÀULICA:

Girona és coneguda com la ciutat dels quatre rius. L’ Onyar és  l’eix urbà de la ciutat, però també

passen per la ciutat el Güell, el Ter i el Galligants.

El Ter és el tercer riu de Catalunya amb una conca de 3.010 km2. Arriba al pla de Girona-Salt

procedent de les Guilleries. En entrar en aquest pla, es  converteix en un riu de plana al·luvial i

el creua en sentit oest – est, fins que xoca amb les calcàries nummulítiques i es veu obligat a

girar bruscament cap el nord. Inicia el seu curs baix en la depressió de l’Empordà. 

L’Onyar és el segon riu més important i més característic de Girona, neix per damunt de

Brunyola i San Martí Sapresa; segueix per Vilobí, Fornells de la Selva i Palau-Sacosta; entra a

Girona passant pel congost entre Vila-roja i Montilivi; creua la ciutat i una mica més al nord del

Pont de Pedra rep el cabal de la sèquia Monar. Desemboca al Ter en arribar a Pedret, però just

abans rep per la dreta, el riu Galligants.

El Galligants de règim no permanent, té molt sovint el llit sec, encara que a vegades també ha

provocat grans riuades, com la del 1843, que causà molts danys. Té un recorregut curt, des de

la vall de Sant Daniel fins a l’Onyar.

El Güell surt dels turons de Montfullà i s’escorre vuit quilòmetres pel pla, entre Salt i Santa

Eugènia. Es va desviar, des de l’alçada de Can Gibert del Pla, per tal que anés directament al

Ter, a l’altura de la Devesa, i no a l’Onyar.

Desenvolupament de continguts:

Ara us oferim les diferents matèries que es tracten en el discurs historiogràfic del Museu

d’Història de la Ciutat de Girona (MHCG). Per fer més entenedora l’explicació, a més dels dife-

rents temes desenvolupats de cada sala, us presentem un eix cronològic per situar correctament

els esdeveniments principals de cada període en el temps, l’enumeració dels conceptes més

importants i un llistat dels elements museogràfics als quals es pot fer referència durant el dis-

curs.
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