
Girona, porta d’entrada de Catalu-
nya, ha sigut al llarg de la seva 
història punt de trobada de difer-
ents civilitzacions. Gràcies a la 
excel·lent situació,  al segle III 
a.C., els romans van establir’s-hi i 
van crear un municipi.

La ciutat es va establir en el 
vessant de la muntanya, a un lloc 
aparentment poc indicat i no 
ocupat anteriorment, entre dos 
rius, l’Onyar i el Gallingants, i 
justament a la confluencia amb el 
Ter. 

LesLes muralles que daten de 80/70 
a.C. d’obra polígonal, s’adapten 
sorprenentment a l’orografia del 
lloc, complexa i torturada. Dins 
dels murs la xarxa urbana ortogo-
nal constituïda per un eix principal 
que anava de nord a sud i un 
seguitseguit de carrers perpediculars 
amb un fort pendent van obligar a 
construir rampes i escales al barri 
Jueu on s’hi concentra la seva 
dinàmica activitat comercial. 
Aquest call, creat al 888 per les 
primeres families jueus que es van 
assentarassentar a la ciutat, la va convertir 
en una de les ciutats més impor-
tants del principal català. 

Durant l’edat mitjana la ciutat 
comença a creixer de forma 
constant, les successives amplia-
cions de les muralles resulten 
insuficients. Al segle XVIII les 
muralles, que separaven la ciutat i 
el seu entorn, van començar a ser 
enderrocades,enderrocades, i a partir de finals 
del S.XIX, i sobretot després de la 
II Guerra Mundial, el creixement 
de la ciutat es fa imperable. La 
població comença a créixer cap a 
l’altra costat del riu Onyar. 
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En el plànol es veu reflectida la part residencial, 
la indústria i l'anella verda que ens defineix els 
espais a preservar. Ens adonem que Girona té 
un creixement limitat quedant enmarcada per 
aquests espais de protecció del medi natural i 
les infraestructures. Com a ciutat costruida 
Girona es repensa.
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A la activitat tradicional d’industries tèxtils i 
papeleres en els últims anys se li han afegit les 
industries químiques, siderometalúrgiques i les 
arts gràfiques.
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GironaGirona és una ciutat petita, de poc més de 4 
hectàrees i mitja, excel.lentment situada i amb 
un territori immediat agrícolament molt bo. 
Històricament en la seva activitat agraria desta-
caven els cultius de cerealas, vid i patates, però 
el sector terciari sempre ha estat el predomi-
nant, siguent un gran centre comercial i 
cultural.

El creixement en taca d’oli estén la ciutat, la 
ciutat esdevé territori, i es pasa a parlar de 
ciutat metropolitana. Des de els anys vuitanta 
comença la confusió entre ciutat i territori, hi ha 
una tendencia a diluir la ciutat i a urbanitzar 
l’espai agrari. 
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