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_Girona és una ciutat que es va fundar cap a la primera meitat del segle I AC. La seva 
fundació està relacionada amb el control estratègic mercantil i militar de la ruta nord 
– sud, l’antic camí d’Heracles. Aquets camí, després de travessar els Pirineus i la pla-
na de l’Empordà , accedia al corredor pre-litoral a través d’un punt: el curs del riu 
Ter/Onyar, que quedava encaixonat pel congost entre les serralades litoral i pre-li-
toral, Les Gavarres i Rocacorba respectivament. Després d’aquest punt el riu feia una 
volta capa l’oest, per tant calia fer un pont per creuar-lo en aquest congost. Així era 
com s’estalviava més temps de ruta. Es va col•locar al nord del congost. D’aquesta 
manera es connectava el camí amb l’àrea litoral de l’actual Baix Empordà i Gironès.

_Per tal d’obtenir el control sobre aquest punt de pas obligat s’hi va construir un oppi-
dum, una fortalesa que reforçava la pròpia posició defensiva que atorgava el terreny.

_El creixement de la ciutat ha estat sempre condicionat pel riu  a l’oest i per la forta pendent 
a llevant. Els primers burgs fora muralles van ser els de Galligants i Sant Feliu, a la riba del riu 
Galligants. Amb l’augment del comerç, les ribes de l’Onyar es van anar ocupant fi ns que es va 
començar a construir a l’altre vora del riu. Actualment l’eixample de Girona s’ha expandit per 
l’antiga àrea d’hortes, a la part superior el Barri Vell hi ha proliferat els habitatges unifamiliars.

_El segon element del que es compon la xarxa és la connexió, el carrer. L’element 
d’unió i de comunicació entre les diferents activitats. Les característiques físiques 
del carrer i la seva conseqüent manera de circular-hi determinaran en gran mesu-
ra el tipus de relació entre els nodes. La situació geogràfi ca de la ciutat de Giro-
na ha infl uït molt en la fi sonomia dels carrers de la ciutat. Hi ha dos elements molt 
importants que han convertit el buit del Barri Vell en el paisatge urbà que és avui.
 
_El primer és la serra de Les Gavarres, la forta pendent del terreny ha originat carrers i places 
plens d’escales que emfatitzen nodes com La Catedral o l’església de Sant Martí o el convent de 
Sant Domènec. La diferència d’alçades també permet que els edifi cis tinguin accessos en diver-
ses cotes. És cert però que sobretot difi culta molt la comunicació entre la zona de l’areny  i les 
parts altes de la ciutat. És especialment difícil per persones amb mobilitat reduïda. Aquest fet 
genera un rebuig generalitzat de la societat actual per a dur-hi a terme activitats quotidianes. 

_El segon és la pedra calcària nummulítica, una roca d’origen sedimentari amb un alt contingut 
calcari. Té una peculiaritat molt singular: els nummulits. És farcida de petits fòssils de protozous 
rizòpodes, una espècie que va viure a les aigües del planeta durant un període comprès entre 
55-25 milions d’anys, moment en que es van extingir. Aquesta pedra molt abundant en els te-
rrenys  a l’est de la cuitat, és el material per excel•lència que recobreix els carrers i suporta els 
edifi cis. L’ambient que es viu al Barri Vell depèn de la textura, el color i les formes de la pedra.   

_Si ens fi xem en el plànol podem distingir una zona amb molt poca densitat de connexions, 
són els ponts sobre el riu Onyar. Les zones amples de l’areny tenen una xarxa de carrers 
més densa que en la resta, es tracta de la Girona Gremial i els burgs de Sant Feliu i de Sant 
Pere de Galligants. L’única trama més densa de carrers en una situació de forta pendent 
és el call, fet que l’ha convertit en un element singular al barri. L’àrea intermèdia es com-
pon de connexions tranversals que uneixen les ribes de l’Onyar amb les terrasses de La 
Catedral i de Sant Domènec. Són carrers llargs i estrets plens d’escales. Un altre element 
singular és el carrer Ballesteries, un únic carrer molt llarg entre les cases penjades a la mu-
ralla i les cases penjades a l’Onyar que uneix la Girona gremial amb els burg de Sant Feliu.
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Vista Axonomètrica

Topografi a Buidada

Ca2+ + 2 (HCO3
-) = Ca CO3 + H2O + CO2
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