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1. L’ITINERARI 
 

En aquest plànol, hi ha l’itinerari que heu seguit. Marca les parades. 
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2. LES MURALLES. FUNCIONS, ESTRUCTURA, SIMBOLISME 
 
• D’entrada, una muralla és un dispositiu de defensa. Però aquesta defensa pot ser 

passiva o activa. Sabries definir-les? 
 
Defensa passiva: 
 
 
 
 
Defensa activa: 
 
 
 
 
 
 

• Assenyala amb una creu (X) les funcions que pot tenir una muralla. 
 
 esportiva   lúdica   simbòlica  
 defensiva   frontera entre el món dels vius i els morts 
 
 

Sabries dir què són els carreus? 
 
 
 
 
 

Assenyala amb una creu (X) els elements que són o poden formar part d’una muralla.  
 
 campanar   espitllera   claustre   vestíbul 
 barbacana   atri    cortina   torre 
 merlet    pont llevadís  capella lateral  garita 

 
 
• Les muralles també podien reflectir la potència i la riquesa de la ciutat i dels seus 

habitants. Sabries dir com? 
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3. LA MURALLA ROMANA 
 

Assenyala amb una creu (X) quina forma geomètrica recorda el perímetre de la muralla 
romana de Girona. 

 

 un quadrat  un rectangle  un triangle  un octàgon 

 

Era freqüent que els romans fundessin les noves ciutats amb aquesta forma? 
 

 

Per què creus que ho van fer així a Girona? 
 

 

Digues si són certes (C) o falses (F) les següents afirmacions: 
 

 La ciutat de Girona es va fundar al cim d’un turó. 
 La ciutat de Girona es va fundar a la falda d’una muntanya. 
 La primera muralla la van construir els romans el segle I abans de Crist. 
 La muralla construïda pels romans anava des del Pont Major fins a   Palau. 
 La muralla servia per evitar que entressin els animals salvatges a la nit. 
 El recinte urbà encerclat per les muralles es repartia en tres terrasses. 

 
 

Saps com es diu el portal que entrava a la ciutat per la part nord? 
 

 

Amb quin tipus de pedra van bastir els romans la primitiva muralla de Girona? 
 

 

Assenyala amb una creu els llocs on són més visibles les restes de la muralla 
fundacional.  

 

 Carrer de la Força      Pati de les Àligues         El pont de Pedra 

 Placeta de Sant Feliu     Placeta del Correu Vell     Carrer Ballesteries 
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4. LA REFORMA BAIXIMPERIAL  
 

Saps en quina època aproximadament es va procedir a la primera reforma de la muralla 
de Girona? Assenyala-ho amb una creu (X). 

 

 segle XX  segle XIX   segle III dC  segle III aC 

 

 

Digues si són certes (C) o falses (F) les següents afirmacions sobre la reforma 
baiximperial de la muralla romana fundacional: 

 

 La reforma va consistir a tirar a terra tota la muralla fundacional. 

 Gairebé no es va tocar res, només es van reforçar alguns punts. 

 Amb la reforma es van protegir especialment les portes. 

 La reforma va incloure la muralla de Pedret. 

 

 

• Per fer la muralla fundacional es va fer servir un tipus de pedra i, per fer la primera 
reforma, un altre. Sabries dir a quina muralla pertanyen aquests tipus de pedra? 
Marca-ho amb una creu (X). 

 

 Pedra calcària    fundacional  reforma baiximperial 

 Pedra sorrenca   fundacional  reforma baiximperial 

 

 

• En aquesta reforma es va construir un nou accés al recinte emmurallat, el portal Rufí, 
que és una entrada en baioneta. Sabries explicar com és una entrada en baioneta i 
per què serveix? Si vols, pots fer-ne un esbós gràfic. 
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5. LA REFORMA CAROLÍNGIA  

• Assenyala amb una creu (X) l’època en què es va dur a terme la reforma carolíngia 
de les muralles de la ciutat: 

 

 Entre els segles VIII i IX    Durant el regnat de Pere III 

 Durant el regnat dels reis Catòlics  En temps de Napoleó 

Digues si són certes (C) o falses (F) les següents afirmacions sobre la reforma 
carolíngia: 

 
 La reforma es caracteritza per la construcció de nombroses torres.  

 Únicament va comportar la construcció del pont de Pedra. 

 Va ser fruit de la invasió dels francesos. 

 Va ser fruit de la invasió dels musulmans. 

 Va ser fruit d’un desig de seguir la moda de l’època.  

 Suposa la primera ampliació del perímetre de la ciutat en gairebé 900 anys. 

 Amb la reforma, no es va modificar en absolut el perímetre de la ciutat. 

 En la reforma, s’utilitzen petits carreus allargats en filades sovint irregulars.  

 Es continuen utilitzant puntualment grans blocs de pedra. 

 Es redobla el gruix de la muralla i es duplica la paret en alguns trams. 

• Sabries identificar aquestes imatges corresponents a trams o elements de la muralla 
construïts durant la reforma carolíngia? Escriu a quin tram correspon. 
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6. LES MURALLES BAIXMEDIEVALS 

Entre els segles XI i XIV, la ciutat experimenta un gran creixement. En 300 anys multiplica 
gairebé per 10 la seva població. Neixen nous barris fora muralles que, davant de 
possibles invasions, queden del tot desprotegits.  

• Saps quin rei va ordenar la construcció de les noves muralles a Girona durant el segle 
XIV? Assenyala’l amb una creu (X). 

 

 Jaume I el Conqueridor   Felip V 

 Cap d’Estopes    Pere III el Cerimoniós 

• En el mapa següent, assenyala el traçat de les muralles de nova construcció 
d’aquesta època: 
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7. LES FORTIFICACIONS D’ÈPOCA MODERNA 

A partir del segle XVII, i després d’un període de relativa calma, Girona torna a patir els 
efectes dels atacs enemics fruit de les guerres hispanofranceses. Les autoritats opten per 
reforçar les muralles amb tota una sèrie d’estructures defensives. 

• Defineix aquests elements, que es van incorporar a les muralles de la ciutat en 
aquesta etapa: 

 

Fortí: 

 

 

Baluard: 

 

 

Lluneta: 

 

 

• Assenyala amb una creu (X) aquells noms que corresponguin a baluards construïts 
en aquesta època per reforçar les muralles: 

 

 Sarraïnes   Sobreportes   Governador 

 Torre Cornèlia  Figuerola    Sant Pere 

 Areny    Força    Santa Creu 

• De la muralla del Mercadal, actualment només es pot veure la punta d’un dels 
baluards, al capdamunt del qual hi ha la coneguda escultura del Lleó. Sabries dir el 
nom que tenia aquest baluard? 

 

• També es va construir un castell per contribuir a la defensa de la ciutat. Sabries dir 
quin castell és? 
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8. IMPRESSIONS 

• Imagina’t que ets una màquina de retratar. Quina fotografia sobre les muralles o els 
seus voltants faries preferentment? Explica com seria (des de quin lloc, què 
enquadraries, amb quina llum del dia, etc.) i comenta per què. 

 

 

 

 

• Exposa la teva opinió sobre el fet de si és millor conservar o, en canvi, enderrocar les 
muralles d’una ciutat. En el cas que es conservin, creus que s’han de restaurar igual 
com eren abans o cal fer-hi un altre tipus d’intervenció? Explica per què. 

 
 
 
 
 
 
• En quins racons o elements de les muralles et fan pensar aquestes paraules. 

 

nostàlgia 
 

  tristesa  

misteri 
 

  alegria  

tranquil·litat 
 

  cansament  

risc 
 

  utilitat  

diversió 
 

  foscor  

 

• Què és el que més t’ha agradat d’aquest itinerari? Comenta per què. 
 

 

• I el que menys? Comenta-ho també breument. 

 
 


