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 1. L’itinerari 
Ressegueix en el plànol l’itinerari de la visita. 
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2. La ciutat fundacional 
Sense oblidar que l’actual municipi de Girona inclou l’estació prehistòrica del Puig d’en Roca, que 
ja comptava amb un important poblament en el paleolític inferior, l’origen més clar de Girona com 
a ciutat, data del primer terç avançat del segle I a.C., probablement entre el 80 i el 70 a.C, i va ser 
obra dels romans. 

• Explica breument per què els romans van triar justament aquest lloc per fundar-hi una nova 
ciutat. Quins avantatges hi veien? 

• La forma triada per a la ciutat de Girona no era la més comuna en les construccions 
romanes. Quina forma tenia i per què? 

• Ressegueix en el plànol, si pot ser amb un color diferent a l’itinerari, el contorn de la 
muralla romana. 

• Quantes portes hi havia a la ciutat i a on estaven situades? 

• Quin carrer actual de la ciutat seguia el traçat de la Via Augusta romana a la primitiva 
Gerunda? 

• A quin lloc es localitzava probablement l’antic fòrum romà? Què s’hi feia? 

• Recordes a quins d’aquests llocs s’hi poden observar vestigis de la Gerunda romana? 
Marca’ls amb una creu. 

o Plaça del Vi    Carrer de la Força 

o Portal de Sobreportes  Barri del Mercadal 

o Pont de Pedra    Plaça de Sant Domènec 

 

3. Inicis del cristianisme 
Els inicis del cristianisme a Girona es remunten als primers anys del segle IV i es relacionen amb 
el martiri de Feliu durant la persecució de l’emperador Dioclecià (303-305). El culte i la devoció al 
màrtir gironí Feliu va adquirir una notable importància en els segles següents al seu martiri, no 
només a Girona, sinó també a la resta de la Península Ibèrica, al sud de la Gàl·lia i, fins i tot, al 
nord d’Àfrica. Sembla que l’origen i el punt central de la difusió d’aquest culte seria a la mateixa 
ciutat de Girona. 

• Quin és l’edifici més representatiu dels inicis del cristianisme a Girona? 

 

• Abans de l’església que podem veure actualment, què se suposa que hi havia? 

 

• Sobre quins temes fan referència els sarcòfags de l’absis de l’església de Sant Feliu? 
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• Explica breument a quina conclusió han arribat els historiadors després de constatar el 
valor d’aquests vuit sarcòfags romans i paleocristians. 

 

 

 

• En una capella de l’església de Sant Feliu, es conserva un sarcòfag gòtic de Sant Narcís, 
patró de la ciutat que, segons la tradició, hauria mort en la mateixa persecució que Sant 
Feliu. Sobre Sant Narcís, hi ha moltes llegendes. Explica’n alguna. 

 

 

• A quin d’aquests llocs de Girona s’han trobat necròpolis dels primers temps del 
cristianisme? Marca’ls amb una creu. 

o Carrer de la Força  Rambla  El Mercadal 

o Plaça de Sant Feliu  Plaça de l’Oli  Plaça dels Raïms 

4. L’època medieval 

Les muralles 

A causa del creiexement de la ciutat i de la necessitat de protegir-la d’agressions externes, es van 
bastir noves muralles per englobar els barris que havien crescut fora del recinte romà. 

• Quins barris de la ciutat van englobar aquestes noves muralles? 

 

• Com va quedar distribuïda la ciutat i els seus habitants amb aquesta nova fortificació? 

 

• Quin nom va rebre el recinte de l’antiga muralla romana? I el de la nova muralla? 

 

• A partir de quan es va començar a enderrocar les muralles? 

 

• Per quin motiu es van enderrocar? 

Places i carrers 

A l’època medieval, es van configurar molts carrers i places que són l’origen dels carrers actuals 
de la ciutat. Els seus noms indiquen quina era l’activitat predominant. 

• Escriu el nom de carrers o places de Girona i el producte que s’hi feia o que s’hi venia: 
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CARRER O PLAÇA PRODUCTE 

  

  

  

  

  

 

• Com es deia, en aquesta època, la Rambla actual? Per què se l’anomenava així? 

 

• Quin era el nom antic de la plaça del Vi? Per què se l’anomenava així? 

 

 

 

La catedral 

La catedral de Girona, construïda i refeta al llarg de molts segles, és la suma d’un gran nombre 
d’estils. Sembla ser que l’edifici romànic va ser aixecat en el lloc ocupat per un primitiu temple 
d’origen romà. I la catedral gòtica es va construir damunt la romànica, les parets de la qual es van 
utilitzar com a punt de recolzament de les bastides. 

• Escriu l’estil de cada un d’aquests elements de la catedral actuals: 

o Claustre: 

o Nau: 

o Escalinata: 

o Torre de Carlemany: 

o Façana: 

o Campanar: 

• Quina és la part de la catedral considerada com la singularitat més remarcable de tot 
l’edifici que fa que sigui coneguda arreu del món? Per què? 

 

 

 

• Llegeix aquests textos, comenta’ls i relaciona’ls amb la impressió que et produeix a tu 
aquest mateix espai: 
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o Pocs espais urbans de Catalunya tenen l’efecte sorpresa i la fúria espacial de la 
plaça de la catedral amb l’escalinata (Joaquim Español). 

o La plaça de la catedral és un disbarat que funciona. Un espai envaït per una escala 
devorada i una façana teatral. Tot plegat, una escenografia barroca, de grans 
dimensions (Narcís Comadira). 

o Quan s’acaba la foscor del carrer de la Força es produeix un efecte teatral: apareix 
la plaça, la graonada, la façana de Santa Maria, alta, clara, radiant (Josep Pla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anem a Girona FITXA DE RECURS EDUCATIU – SECUNDÀRIA 
 

LA CASETA SERVEIS EDUCATIUS · AJUNTAMENT DE GIRONA  7 

El Call 

Hi ha documentació precisa sobre l’existència de jueus a Girona el segle XI, tot i que, molt 
probablement, hi estaven establerts des de molt abans. 

• A quina part concreta de la ciutat s’estructurava el barri jueu? 

 

• Anomena algunes diferències entre la comunitat jueva i la cristiana 

 

 

• A què es dedicaven la majoria de jueus, a més de la seva professió, i que va provocar que 
els acusessin d’usurers? 

 

• A quin lloc dels afores de la ciutat es trobava el cementiri dels jueus? 

 

• Digues si aquestes afirmacions són certes o falses: 

CERT FALS 

En algunes èpoques, els jueus i els cristians gironins es van 
entendre molt bé. 

  

La desamortització va afectar molt els jueus.   

Una de les sinagogues que van tenir els jueus a Girona era al 
carrer Ballesteries. 

  

L’agost del 1391 va tenir lloc un dels atacs més violents contra 
els jueus a Girona. 

A Girona hi ha el Museu dels jueus. 

  

Els jueus de Girona s’expressaven el català.   

L’any 1792, els reis Ferran i Isabel van decretar l’expulsió dels 
jueus. 

  

La Càbala és un menjar típic dels jueus.   

 

El Mercadal 

El Mercadal és el territori situat a l’altra banda de l’Onyar on s’hi va trobar un cementiri que hauria 
funcionat entre el segle IV i el VIII. La primera documentació d’un temple en aquest sector, dedicat 
a Santa Susanna, és del segle XI. Bona part del territori van ser hortes fins el segle XVI. També en 
aquests lloc s’hi van bastir molts convents i monestirs. Però una de les activitats primordials del 
barri va ser, des de temps molt reculats, la relacionada amb la indústria. 
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• Com es diu la sèquia que va permetre l’establiment al Mercadal d’un gran nombre 
d’indústries, sobretot molins, tant drapers com fariners? 

 

• A quin riu desemboca aquesta sèquia? 

 

• Escriu el nom d’alguns dels molts convents i monestirs que van aixecar-se en aquest barri. 

 

• Quin carrer del barri del Mercadal porta un nom que recorda les hortes que hi va haver 
durant molt de temps? 

 

• Per què es van haver de substituir les antigues passeres per ponts? 

 

5. Setges i fortificacions 
A partir del segon terç del segle XVII, Girona va viure un estat de guerra gairebé permanent amb 
França així com les conseqüències de les guerres dels Segadors i de Successió. Això va provocar 
que les autoritats militars prenguessin mesures davant les necessitats defensives del moment. 

• Amb quin motiu es va construir el castell de Montjuïc? I per què dalt de la muntanya? 

 

 

• Per quina raó les muralles medievals ja no eren prou útils en la defensa de la ciutat? 

 

 

• Digues si aquestes afirmacions són certes o falses: 

CERT FALS 

Un baluard és una obra de fortificació que forma part d’una 
muralla. 

  

Un baluard és el campanar d’una església petita.   

L’actual edifici de Correus es troba just al punt on hi havia l’antic 
baluard de Figuerola. 

  

El monument del Lleó, de la plaça del Mercat, és la base d’un 
baluard. 

Els Banys Àrabs són construïts damunt la base d’un baluard. 
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Girona és coneguda pels nombrosos setges que ha patit al llarg 
de la seva història. 

  

Girona només ha patit un setges, però va ser molt dur.   

6. La desamortització 
Bona part dels convents de Girona són edificacions del segle XIII, encara que el procés de 
construcció va continuar durant els segles següents. En època moderna, Girona es converteix en 
una ciutat de convents. La desamortització de Mendizábal (1835), amb la desaparició i reconversió 
de molts convents, va ser un element clau per a la transformació urbanística de la ciutat. 

• Explica què va representar la desamortització per a l’urbanisme de la ciutat. 

 

 

 

• Quin convent enderrocat va donar pas a la construcció de la plaça de la Independència? 

 

• Escriu el nom d’un convent que encara es conservi i l’ús actual que se’n fa. 

 

• Llegeix atentament aquest text de Jordi Dalmau: 

La plaça de Sant Domènec s’eixampla en la mesura necessària per a poder veure que 
tenim Girona als nostres peus. Hi arribis per on hi arribis, la plaça és impensable veient 
que el traçat urbà recorregut fins aquí s’estreny cada vegada més. Els vestigis de la 
Universitat de Girona porten un aire erudit, arribat feixugament com un llibre polsós del mil 
cinc-cents, que va restar obert un segle i mig pels gironins. Si el conjunt monumental d’una 
ciutat no anés acompanyat de vida, portes endintre, seria una bellesa aturada, potser 
morta, civilment inútil. El pàlpit és fonamental per al desenvolupament. La vida pròpia no 
s’improvisa. Cal vigilar els monuments. La plaça de Sant Domènec és un d’aquests llocs. 
La Universitat o les Àguiles havien emprès el vol. Però s’ha produït el símbol del seu retorn 
a la zona. El niu universitari viu una recuperació d’aules i voluntats, estudis i facultats a la 
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part més alta de Girona, que és aquesta. L’antic convent dels dominics, com si hagués 
après la lliçó de les armes, té cura de tenir l’entorn en monumentalitat vigilada. 

 
• A què es refereix quan parla de “la lliçó de les armes”? 
 
 
 
 
 
• Explica què vol donar a entendre quan diu que la plaça és “impensable veient que el traçat 

urbà recorregut fins aquí s’estreny cada vegada més”. 
 
 
 
 
 
 

• L’autor argumenta que, als conjunts monumentals d’una ciutat, se’ls ha de donar vida. Què 
n’opines? 
 
 
 
 

7. El segle XX 
Com gairebé a pertot arreu, el segle XX ha estat, per a la ciutat de Girona, una època de grans 
transformacions a tots nivells. La ciutat ha bastit, al cim del llegat històric, arquitectònic, cultural i 
social que ha heretat, una altra ciutat, més moderna i adaptada al temps actual. Fins i tot, dins del 
mateix segle XX, la ciutat de les primeres dècades és ben diferent a la d’avui dia. 

• De tots aquests elements que et presentem, marca aquells que han nascut durant el segle 
XX: 

Castell de Montjuïc   Rotondes de circulació 

Avinguda Jaume I   Remodelació de les cases de l’Onyar 

El Call     Plaça del Vi 

Museu del Cinema   Carrer de la Força 

Edifici de Correus   Pont de Pedra 

• A la plaça del Vi, hi has vist l’edifici de l’Ajuntament. Es desconeix la data exacta en què el 
govern municipal es va instal·lat en aquest edifici, tot i que se sap que el 1484 ja era fet el 
saló de reunions, la porta dovellada del qual encara existeix. Digues si aquestes 
afirmacions –relacionades amb la Casa de la Ciutat i el govern municipal- són certes o 
falses: 

CERT FALS 
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L’edifici de la Casa de la Ciutat s’ha mantingut inalterable al llarg 
dels segles. 

  

La Taula de Canvi va estar situada dins de l’edifici.   

El lloc que ocupa actualment el Teatre Municipal hi havia un 
graner. 

  

Dins de la Casa de la Ciutat, entre altres objectius, proposa una 
major qualitat de vida per a tots els ciutadans. 

  

A les eleccions municipals, els ciutadans i ciutadanes voten el 
president del Govern. 

  

L’escriptor Josep Pla va ser alcalde de Girona durant la dècada 
dels cinquanta 

  

L’Ajuntament de Girona té una Oficina de la Defensora del 
Ciutadà/Ciutadana. 

  

El govern municipal és administrat per l’alcalde/ssa, els 
regidors/es del seu partits i els regidors/es de l’oposició. 

  

 

• Explica un fet del segle XX que, per una raó o alta, hagi marcat notablement l’evolució 
urbanística de la ciutat de Girona. 

8. Impressions de la ciutat 
 

En quins llocs de la ciutat de Girona et fan pensar aquestes paraules: 

Humit  

Brut 
 

 

Bonic 
 

Divertit 

 

Lleig 
 

 

Perillós 
 

 

Misteriós 
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• Imagina’t que ets una màquina de retratar. Amb quina fotografia de Girona et quedaries? 
Explica bé com seria aquesta fotografia –des de quin lloc la faries, què enquadraries, quina 
llum del dia t’agradaria que sortís, etc.- i comenta per què l’has triada. 

 

 

 

 

• Quin creus que és el monument, barri o racó de la ciutat que resumeix millor la seva 
història? Explica per què? 

 

 

 

 

• Ja som al segle XXI. Quin creus que és l’element de Girona que defineix millor el seu 
projecte de futur? Per què? 

 
 

Simpàtic 
 

 

Útil 
 

 

Antipàtic 
 

 

Avorrit 
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Introducció 
La Girona que veiem ara és el resultat d’un conjunt de fets històrics, socials, econòmics, culturals, 
geogràfics i antropològics que han estat en evolució des de fa més de dos mil anys i que 
continuen i continuaran en moviment, perquè la construcció d’una ciutat és un procés que no 
s’acaba mai. 

Conèixer l’evolució de la ciutat i, alhora, fer un itinerari que ressegueixi en el temps aquesta 
evolució, és extremadament difícil, perquè els fets es sobreposen i la ciutat no és un lloc estàtic on 
es pot veure ordenadament, com en un museu o en un llibre, el seu procés evolutiu. 

Les propostes didàctiques que complementen aquesta activitat segueixen una seqüència 
cronològica aproximada que permet connectar els fets històrics amb els espais i monuments més 
representatius de cada època. Amb la suma de les parts de les quals consta aquesta activitat, es 
pretén donar una pinzellada sobre la història de la ciutat de Girona i també que els alumnes es 
formin una opinió sobre la seva projecció futura. 

Objectius 
- Indicar els trets més importants de la història de la ciutat de Girona. 

- Descriure les principals característiques de la ciutat de Girona a l’antiguitat, edat mitjana, edat 
moderna i edat contemporània tot caracteritzant les formes de vida que s’hi donaven. 

- Observar la ciutat de Girona tenint en compte els seus components històrics i discriminar 
elements segons èpoques. 

- Descriure les característiques morfològiques i funcionals dels principals monuments i edificis 
historicoartístics significatius de la ciutat de Girona. 

- Conèixer l’estructura urbana de la ciutat de Girona tot veient la seva àrea d’influència i 
relacionant-la amb indicador econòmics, de comunicació i històrics. 

- Relacionar l’evolució històrica de la ciutat de Girona amb la història de Catalunya i amb la de la 
ciutat de l’alumne/a. 

- Observar la ciutat actual i reflexionar sobre la seva projecció de futur. 

Procediments 
- Observació directa de la ciutat de Girona amb una pauta prèvia. 

- Observació de restes materials d’altres temps (edificis, monuments...) a fi d’esbrinar-ne 
l’antiguitat i la funció. 

- Identificació de diferents elements característics de la ciutat de Girona (edificis, carrers...). 

- Anàlisi d’una ciutat, Girona, mitjançant la identificació dels edificis, els monuments, els carrers 
que la componen. 

- Aplicació correcta de la terminologia referida a períodes o subperíodes històrics. 
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Fets, conceptes i sistemes conceptuals 
- Girona, una ciutat històrica. Girona romana, medieval, romànica, gòtica, barroca, modernista. 

- Anàlisi dels principals monuments, edificis emblemàtics de la ciutat de Girona tot distingint-te els 
seus estats artístics (bàsicament romànic, gòtic i barroc). 

- Mites, llegendes i creences de la ciutat de Girona. 

- Noms dels carrers, places... com a representació d’activitats que s’hi portaven a terme en altres 
èpoques. 

Actituds, valors i normes 
- Interès per conèixer el patrimoni històric, artístic i cultural de la ciutat de Girona. 

- Comportament respectuós al llarg de la visita guiada per la ciutat de Girona. 

Descripció de l’activitat 
Lloc d’inici: Carrer de la Força, 23 (a la placeta del davant) 
Presentació de l’educador/a i de l’activitat. 

Itinerari 
1a parada: C/ de la Força (a baix les escales de la pera) 

2a parada: C/ Cúndaro 

3a parada: Plaça de la catedral 

4a parada: Sant Feliu 

5a parada: Catedral 

6a parada: Plaça de Sant Domènec 

7a parada: Plaça de l’Oli i C/Ciutadans 

8a parada: Plaça del Vi 

9a parada: Rambla 

10a parada: Punt de trobada 

11a parada: Pont de Ferro 

 

 

  
 


