
LA CIUTAT RECUPERADA
Converses sobre l’arqueologia urbana recent a Girona 

Cicle de
2021CONFERÈNCIES

Fa més de dos mil anys que Girona es 
renova sobre ella mateixa, i les noves 
ciutats han anat amagant les velles. 
Les actuacions preventives de l’arqueo-
logia urbana ens permeten ullades a 
molts aspectes de la Girona d’època 
romana, medieval i moderna que, al 
costat dels monuments conservats i 
visibles, han quedat amagats. Gràcies 
a l’arqueologia podem veure on i com 
vivien els gironins del passat, els 
carrers per on passaven, les cases on 
habitaven i treballaven i els llocs on 
eren sepultats.

Aquest cicle de conferències, organit-
zat per l’Institut d’Estudis Gironins i el 
Museu d’Història de Girona, amb la 
col·laboració de la Biblioteca Carles 
Rahola, vol posar davant dels ulls del 
seu públic algunes de les mirades al 
passat de Girona que l’arqueologia 
urbana ha ofert en els últims anys, 
seleccionades pels arqueòlegs Josep 
Maria Nolla i Maribel Fuertes. Veurem 
restes materials que il·lustren i 
completen els textos dels nostres 
arxius, i d’altres que per si soles 
ajuden a explicar la història descone-
guda de Girona.

INSTITUT D’ESTUDIS
GIRONINS

IEG



20 d’abril 
L’arqueologia urbana a la ciutat de 
Girona. 
L’equilibri entre la rehabilitació i la 
protecció del patrimoni. 
Rosa Cànovas, Joaquim Nadal i  
Miquel Casals

27 d’abril 
L’antic camí de la ciutat. 
Els testimonis de la Via Augusta a 
Girona.
Anna Augé, Joan Llinàs i Josep 
Maria Nolla  

4 de maig
La fortificació a Gerunda. 
Les darreres intervencions a la 
muralla de la Força Vella. 
Jordi Sagrera, Àngela González i 
Maribel Fuertes 

11 de maig 
Els castells de Girona. 
Els Cardona, els Cabrera i els 
Montcada:  La defensa feudal dels 
vèrtexs de la Força Vella. 
Josep Maria Nolla, Maribel Fuertes i 
David Vivó

18 de maig 
La vila enfront de Girona. 
L’arqueologia al barri del Mercadal.  
Lluís Palahí, Àngela Gonzàlez i Jordi 
Sagrera

25 de maig 
Testimonis de la muralla medieval 
al raval de l’Areny. 
Jordi Sagrera, Maribel Fuertes i 
Josep Maria Llorens 

1 de juny   
L’Hospital de Capellans. 
La necròpolis islàmica i la seqüèn-
cia completa d’un indret al barri de 
Sant Pere. 
Maribel Fuertes, Eulàlia Subirà i 
Dolors Bramon  

8 de juny 
Els darrers testimonis de la comu-
nitat jueva a Girona: el micvé, la 
sinagoga de l’est de la Força i la 
làpida hebraica de la Cort Reial. 
Joel Colomer, Mònica Bouso i Anna 
Costa  

15 de juny 
De l’arqueologia a la història I: Els 
objectes arqueològics recuperats 
com a conductors del relat històric. 
Silvía Planas, Jusèp Boya i Narcís 
Soler

22 de juny 
De l’arqueologia a la història II:  la 
documentació escrita en contrast 
amb l'arqueologia urbana. Una 
aportació imprescindible. 
Xavier Solà, Pere Freixas i  Lídia 
Donat

  
Lloc: Biblioteca Pública de Girona 
Carles Rahola. 

Hora: de 2/4 de 7 a 8 del vespre.

Assistència gratuïta, amb inscripció 
prèvia imprescindible i individual al 
web www.ieg.cat

Tindran preferència els socis de l’IEG i 
no s’acceptarà una sola inscripció per 
a dues o més conferències.

Es mantindran totes les mesures de 
seguretat i prescripcions sanitàries 
establertes:  

• Ús obligatori de mascareta, gel 
hidroalcohòlic i distància de segure-
tat. 

• Aforament limitat segons prescrip-
ció. 
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