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1.  Descripció de l'arxiu històric 

L’Arxiu Històric de Girona (AHG) va ser fundat el 26 de febrer de 1952 per 

ordre del Ministeri d’Educació Nacional. Aquest va ser ubicat, inicialment, la 

Biblioteca Pública Provincial.  

El 1981 el Departament de la Generalitat de Catalunya es va fer càrrec de la 

gestió de l’arxiu però, un any més tard, la titularitat d’aquests arxius va passar a 

ser responsabilitat de la Generalitat de Catalunya.  

Al 1984 l’arxiu històric de Girona es va traslladà a la Plaça de Sant Josep, on 

es pot trobar actualment. Aquest va ser ubicat a l’antic Convent de Carmelites 

de Girona del s. XVI-XVII.  

El fons de l’arxiu està compost per nombrosos documents de procedències 

diverses; fons notarials, fons de l’Administració de l’Estat (Govern Civil de 

Girona), delegacions provincials dels Ministeris... També s’hi troben fons propis 

de la generalitat de Girona, així com de la Diputació. Són remarcables els fons 

de l’Hospital de Sta. Caterina, l’Hospici de Girona, els de les Comptadories 

d’Hipoteques o l’Institut J. Vicens Vives. Actualment és possible consultar 

alguns dels fons de l’arxiu, que estan digitalitzats, a través d’Internet. 

Està previst la construcció d’un nou edifici per ubicar-hi l’arxiu. Aquest nou 

edifici ha de suplir les mancances que presenta l’actual; l’espai és reduït, la 

dificultat per mantenir la temperatura adequada per conservar-hi els 

documents, etc. 
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2. Proposta didàctica amb fonts primàries 

 

2.1 Presentació i justificació dels documents triats 

Després d'analitzar les fonts primàries que disposem de l'arxiu de Girona sobre 

la història del pont de les Peixateries Velles, hem decidit, d'acord amb els 

criteris que expressarem mes avall, fer una selecció de documents que podem 

descriure mitjançant tres grups: 

El primer grup està format per una il·lustració i diverses imatges històriques de 

la ciutat de Girona. L'objectiu d'aquest paquet consisteix en mostrar com s'han 

produït nombrosos aiguats a Girona i quins han estat els seus efectes 

(destrosses) en diferents temps històrics.  

Un altre grup està format per tres documents escrits que permeten construir 

part del procés pel qual es licità i atorgà la concessió per a la construcció del 

pont de les Peixateries Velles. Composen aquest grup el pressupost amb el 

qual l'arquitecte Municipal de Girona, Manuel Almeda (25 d'octubre de 1876), 

determinà el preu màxim per a la construcció del pont (26.125 pessetes, més 

2.750 pessetes en concepte d'imprevistos i càrrecs duaners). El segueix el 

Butlletí Oficial de la Província de Girona amb data 29 de Desembre de 1876 

(pàgines primera i segona), pel qual es publicà la subhasta per a la construcció 

i col·locació del pont. Finalment, trobem l'acta del Ple Municipal de l’Ajuntament 

de Girona de 6 de Gener de 1877 per la qual s'atorgà la concessió de les obres 

a A.F. Fregneau, representant de la casa G. Eiffel de París.  

El darrer grup està compost per diversos plànols originals que permeten 

comparar els sistemes constructius i el nivell de detall entre una palanca que es 

trobava a l’emplaçament de les peixateries velles (fins a mitjans del segle XIX) i 

el projecte del pont actual, obra de la casa G. Eiffel l’any 1877.   

Un cop explicats breument els documents amb què treballem i els objectius 

amb els que els relacionem, passem a justificar de forma breu la seva 

adequació didàctica. 
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Primer, considerem que el tema que hem triat resulta proper i interessant pels 

alumnes de qualsevol escola gironina.  

El pont Eiffel és una de les obres d'enginyeria més representatives de la ciutat i 

segurament, de les que més sorprèn en motiu de la seva autoria. De fet, de ben 

segur que la placa ceràmica que trobem en un dels accessos al pont ha estat 

llegida per diversos alumnes i esperem, doncs, que sigui un element que 

permeti despertar-los la curiositat per saber-ne més: 

“Pont de les Pescateries Velles. Aquest pont va ser construït l'any 1877 per la 

casa de G. Eiffel de París, fou instal·lat en aquest indret on abans hi havia les 

palanques vermelles. La seva construcció costà a la ciutat 22.500 pessetes.”   

Un cop interessat l'alumnat, confiem en què els materials escollits no només no 

els desmotivin en la seva recerca sobre la història del pont, sinó que els 

encoratgin encara més per saber-ne tot el possible.  

En segon lloc, creiem que el tema i els documents triats s'ajusten a les 

necessitats dels alumnes de cicle superior de Primària. Els documents escollits 

permeten reconstruir un relat sobre la ciutat de Girona (on apareixen els rius, 

els ponts, els aiguats...) que és suficientment concret i accessible d’acord amb 

les capacitats dels alumnes. Aquests documents, a més, presenten un 

contingut majoritàriament gràfic, ja sigui mitjançant il·lustracions, fotografies o 

plànols. Això suposa que l'anàlisi dels documents sigui menys feixuc en 

comparació amb els documents escrits.  

Respecte els documents escrits i davant la nostra preocupació pel fet que els 

alumnes poguessin comprendre'ls, hem triat preferentment aquells documents 

escrits mecànicament. Tot i això, també hem volgut fer a mans dels alumnes un 

manuscrit degut al seu valor històric, el qual s'acompanya d'una transcripció 

que facilita la seva lectura. Volem insistir també que els documents triats són 

contemporanis, fet que facilita la seva comprensió lingüística per part dels 

alumnes.   

En conjunt, doncs, creiem que el tema i la selecció de documents que hem fet 

s'ajusta a les demandes didàctiques actuals. Per tal d’acompanyar aquestes 
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paraules podem citar Gemma Tribó quan afirma que: “(...) és recomanable que 

a primària treballem majoritàriament amb fons relacionats amb la vida 

quotidiana i amb documents que continguin il·lustracions, poca informació 

escrita i fàcil d'analitzar" (2005, P.110). 

Per concloure, volem expressar que el treball que exposem s'adequa al 

currículum de Primària, el qual sempre ha d'estar present en la ment dels i les 

mestres - per comprovar aquesta adequació cal veure l'apartat 2.4 continguts 

didàctics -.  

2.2. Justificació de la proposta didàctica  

 

La present unitat didàctica que hem dissenyat consta d’una introducció, on 

presentem el tema central mitjançant un element contextualitzat que pretén 

despertar l’interès de l’alumnat.  

La part central de la unitat consta del propi anàlisi cooperatiu de les fonts 

primàries, a través d’unes pautes proporcionades pel mestre.  

La part final consisteix en elaborar de manera grupal una rondalla que englobi 

tots els coneixements adquirits durant la unitat didàctica.  

En conjunt creiem que la nostra proposta didàctica s’adequa a la didàctica 

pròpia de la història; fomenta el treball cooperatiu, l’autonomia personal i 

substitueix la metodologia tradicional emprada normalment a les aules. 

L’exemple més clar és que substituïm el típic examen final d’avaluació per una 

rondalla que igualment sintetitza l’aprenentatge dels alumnes i, a més, resulta 

una manera més creativa i original per a avaluar allò que han après els nens i 

nenes.  
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2.3 Els documents 

 

Els documents emprats en aquesta proposta didàctica es troben continguts a 

l’Annex. Aquests els trobareu segons l’ordre establert a continuació: 

Primer grup: Il·lustració i fotografies dels aiguats històrics a Girona. Aquestes 

imatges també mostren alguns dels ponts històrics de Girona i els efectes dels 

aiguats en aquests.  

Segon grup: Documents escrits. 

Tercer grup: Plànols de dos ponts (palanca del segle XIX i pont de la casa 

Eiffel).  

A l’Annex, dins de cada un dels grups, també s’hi troben les pautes d’anàlisi 

que permeten a l’alumnat treballar aquests documents.  

 

2.3 Objectiu general 

 

Realitzar una rondalla a través del treball en grup i de l’anàlisi d’uns documents 

històrics amb la finalitat de conèixer la història d’un element patrimonial proper 

a l’alumnat. 

 

2.4.  Objectius d’aprenentatge 

 

- Analitzar i valorar personalment fonts primàries mitjançant el treball cooperatiu 

i amb l’ajut de pautes. 

- Establir lligams entre l’alumnat i un element patrimonial proper per tal de 

desenvolupar actituds de respecte, valoració i conservació. 
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2.5 Continguts didàctics 

 

El món que ens envolta 

- Identificació d’alguns fenòmens naturals i els seus efectes: les avingudes 

d’aigua. 

Canvis i continuïtats en el temps 

- Comprensió del temps cronològic: identificació de la durada, simultaneïtat i 

successió d’esdeveniments històrics. 

- Ús de representacions gràfiques per situar fets i etapes de l’evolució històrica. 

 - Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, materials) per 

contrastar informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir elements per 

explicar les accions humanes. 

- Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió del 

passat i del present. 

- Anàlisi de l’evolució d’algun element patrimonial de l’entorn proper mostrant-hi 

respecte. 

- Estudi de diferents avenços tecnològics i la seva repercussió en el món 

contemporani. 

 

2.6.  Competències de l’àrea de coneixement del medi 

 

Dimensió món actual 

Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de 

cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.  

Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i 

continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim. 
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2.7 Activitats d'ensenyament i aprenentatge 

 

Pla de treball:  

 

ACTIVITAT 1. INTRODUCCIÓ 

La mestra configurarà grups de treball d’acord als criteris d’heterogeneïtat dels 

alumnes i els hi proporcionarà un sobre, en el qual, a la portada, hi haurà 

enganxada la fotografia de la placa del pont Eiffel. Tot seguit demanarà als 

alumnes que l’observin i posin en comú amb el seu grup de què tracta la 

imatge: on es troba, què hi diu, a què fa referència... Aquesta activitat ha de 

servir per engrescar a l’alumnat en relació a les següents activitats. 

 

ACTIVITAT 2. TREBALLEM AMB FONTS PRIMÀRIES 

Abans que els alumnes obrin els sobres, els quals contenen els diferents 

documents i pautes d’anàlisi (veure apartat 2.3. Documents i Annex 1: Pautes 

d’anàlisi), la mestra els explicarà el pla de treball. 

Primer, els alumnes disposaran d’un temps limitat per, en grup, analitzar 

aquests documents i sintetitzar-los mitjançant les pautes. Per a fer aquesta 

tasca disposaran d’ordinadors per tal de poder fer recerca en el moment que 

creguin convenient.  

Segon, un cop treballats els documents, en un temps determinat, l’alumnat 

haurà d’elaborar una rondalla que sintetitzi tota la informació trobada en 

aquests documents (els aprenentatges que han fet).  

 

ACTIVITAT 3. POSADA EN COMÚ DE LES RONDALLES 

Cada grup llegirà la seva rondalla davant de la resta de companys/es.  
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Primer grup: Il·lustracions i fotografies dels aiguats històrics a 

Girona 
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Girona, 1876 
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 Girona, 1960 
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Girona, 1962 
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Girona, 1963 
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Girona, 1970 
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Girona, 1973 
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Fitxa d’anàlisi dels aiguats produïts a Girona 

 

1 .  Com creus que estan ordenades aquestes fotografies?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2 .  Què tenen en comú?   

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3 .  Quines zones de Girona podem veure a les imatges? 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4 .  Per què creus que hi havia tants aiguats?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5 .  Quines creus que eren les conseqüències d’aquestes 
inundacions? 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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6. Què haguessis fet tu si t’haguessis trobat en aquesta situació fa anys 
enrere?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

7 .  Redacta un text en el qual facis una reflexió final sobre les 
imatges. Per fer-la et pots guiar per les respostes que has donat a 
cadascuna de les preguntes anteriors.  
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Fotografies dels ponts 
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Girona 1967 
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Pont de sant agustí 1973 
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Fitxa d’anàlisi dels ponts històrics de Girona 

 

Nom………………………………..    Data………………………………………………… 

1. Què podeu veure a les imatges anteriors? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Sabeu quins ponts són els que apareixen a les fotografies? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Identifica cada pont a les fotografies. 

4. Què creus que va passar a la fotografia del 1973? Relaciona-ho 
amb les imatges dels aiguats de Girona. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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5. Creus que això podria passar a l’actualitat? Per què?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Segon grup: Documents escrits 
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Pressupost per a la construcció del nou pont elaborat per l’arquitecte 

municipal de Girona, Manuel Almeda (1876) 
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Butlletí Oficial de la Província de Girona (29 de desembre del 1876) 
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Acta del Ple Municipal de l’Ajuntament de Girona de 6 de Gener de 1877 
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32 

 

 



33 

 

Transcripció de l’acta del Ple Municipal de l’Ajuntament de Girona de 6 de 

Gener de 1877 

 

Año 1877 

 
50 cent. de peseta 

 
En la Ciudad de Girona, a los seis de Enero de mil ochocientos setenta y siete. 

 
 

 
Convocado el Excmo. Ayuntamiento y reunido a las once y media de la  

mañana en estas casas consistoriales con el fin de proceder la subasta para 

la construcción y colocación de un puente de hierro sobre el rio Oñar en el 

pasaje nombrado Palancas vermellas, según los anuncios publicados en el 

modo y forma que expresan las Diligencias que anteceden; el Sr. Alcalde  

Constitucional D. Mariano de Camps ocupó el lugar de la Presidencia para la 

celebración del referido acto a cuyo efecto fue recibiendo todos los pliegos de 

proposición que se le iban presentando. 

Dadas las doce de la mañana, su señoría, según lo prescito en los 

mencionados anuncios, procedió ante los Sres. Concejales cuyos nombres al 

margen se expresan y, a presencia de otras personas que han asistido a este 

acto, a la solemne apertura de los tres pliegos que anticipadamente se 

presentaron, y en su consecuencia, vota la cubierta del que lo había sido en 

primer lugar. Resultó contener entre los demás documentos en los anuncios 

previstos una proposición suscrita por Don Ignacio Serrallach i Mas 

ofreciendo encargarse de la construcción y colocación del consabido puente 

de hierro por la cantidad de veinticuatro mil quinientas pesetas. 

Acto continuo, se procedió a la apertura del pliego en segundo lugar  

presentado y resultó contener además de los documentos indicados en los 

propios anuncios una proposición descrita por Don Diego Serra apoderado 

de  la Dirección de la Maquinista, Terrestre y Marítima de Barcelona 

ofreciendo tomar a su cargo la construcción y colocación del consabido 

puente de hierro por la cantidad de veintitrés mil quinientas pesetas. 



Finalmente fue abierto el pliego en último lugar presentado y resultó contener 

entre los demás documentos que acreditaban la aptitud del interesado, una 

proposición firmada por G. Eiffel y Cía. de París comprometiéndose a tomar a 

su cargo la construcción y colocación del expresado puente de hierro, por la 

cantidad de diecinueve mil setecientas cincuenta pesetas. 

Visto el resultado de las tres antedichas proposiciones y resultando que la 

más ventajosa de ellas ha sido la presentada por la casa G. Eiffel, el Sr. 

Presidente anuncia a los Sres. Concejales a este acto presentes ha 

declarado admisible dicha proposición declarando que había adjudicado 

como adjudicada la ejecución de la esperada obra a favor de la susodicha 

casa G. Eiffel y Cia. de París por la cantidad de diecinueve mil setecientas 

cincuenta pesetas mediante el cumplimiento de todas las condiciones 

estipuladas en el proyecto del consabido puente. 

Y hallándose presente Don A. F. Fregneau como representante de la referida 

casa se afirmó y ratificó en su expresada proposición firmando la presente 

acta de remate junto con el Sr. Alcalde y el Sr. Regidor Don José Olivé. 

Firmantes: 

 
Sr. Alcade Sr. Regidor El proponente 

 
(Mariano de Camps) (José Oliver) (A. F. Fregneau) 
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Fitxa de comprensió i anàlisi dels documents escrits 

Noms .........................................................................  Data ........................................ 

1. Què és aquest document? De quin any és? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
2. Quina és la informació que hi heu trobat? Resumiu-la. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Creieu que aquest és un document important per entendre la 

història del pont de les Peixateries Velles? Per què? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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4. Quins nous dubtes teniu sobre la història del pont? Com els 

podríeu resoldre? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Tercer grup: Plànols de dos ponts (palanca del segle XIX i pont de la 

casa Eiffel). 
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Projecte per a la construcció d’una palanca de fusta (1818) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte per a la construcció del pont actual (1876) 
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Detalls constructius d’altres projectes contemporanis presentats a la 

ciutat de Girona per a la construcció de ponts metàl·lics (1862) 
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Fitxa d’anàlisi dels plànols de dos ponts (palanca del segle XIX i pont de 

la casa Eiffel). 

 

1. Observeu amb atenció els plànols de què disposeu. Quina 
informació hi trobeu? 

 

Plànol A 

Autor: 

Any: 

Materials utilitzats:  

Altres informacions: 

Plànol B 

Autor: 

Any: 

Materials utilitzats:  

Altres informacions: 
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2. Compareu el nivell de detall que trobem a cada un dels 

plànols. Quin plànol us sembla més detallat? Per què?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Un cop heu vist els plànols realitzats en diferents èpoques 

històriques, quins dubtes nous us sorgeixen? Com podríeu 

resoldre’ls?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 


	Portada Escrivà-Gamez-Garcia
	García, Escrivá i Gámez

