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Localitzat el temple romà de 
Girona
L’obertura d’una cala arqueològica amb motiu de la construcció d’una nova 
cripta a la Catedral ha permès identificar el fonament del mur del que havia 
estat el temple romà de Girona.

Un equip d’arqueòlegs de la Universitat de Girona, encapçalats per Jordi 
Sagrera, ha localitzat el fonament del mur de llevant del que hauria estat el 
temple romà de Girona. La troballa té una gran importància històrica per-
què permet establir una cronologia ferma per a aquest edifici que fins ara 
només se suposava. 
L’origen de la intervenció es troba en la necessitat que te-
nia el Capítol de la Catedral de construir una nova cripta en 
la qual disposar d’espai per a l’enterrament dels bisbes. 
La Catedral, com tots els béns culturals d’interès nacional, 
està sotmesa a diverses limitacions abans de poder-hi fer 
cap mena d’intervenció. En aquest cas, com que es tenia 
intenció de perforar-ne el sòl, calia la prospecció dels 
arqueòlegs per assegurar que les obres no malmetessin 
cap resta de valor. Jordi Sagrera explica que la interven-
ció va començar amb l’obertura d’una cala de tres metres i mig d’amplada 
per quatre de longitud en la qual no s’esperava trobar res més que terra 
sobreposada. 
Només aixecar el paviment gòtic els arqueòlegs van trobar un altre que es 
corresponia amb el de l’edifici anterior, d’estil romànic. Encara per sota 
d’aquest, va sorgir un estrat d’època romana, just al damunt de la roca na-
tural. Allò que havien descobert era un mur mal conservat que avançava en 
direcció nord-sud i que continuava més enllà de la cala, del qual només 
s’identificava el nivell de fonamentació i que s’adaptava a les irregulari-
tats de la roca natural. En un primer moment, es va pensar que podia ser el 
fonament d’un pòrtic de la part posterior del temple romà, però les seves 
dimensions van acabar desmentint aquesta hipòtesi i, a la fi, es va confir-
mar que es tractava del mur de llevant, el de tancament.
Amb la neteja i adequació del perímetre es va veure que possiblement 
aquest mur hauria estat revestit amb plaques de terra sorrenca. A l’interior 
del que devia ser el recinte del temple s’hi ha trobat la base d’un dolium 
que va ser literalment segat per acomodar-hi el paviment romànic. El fet 
de trobar un dipòsit com aquest a l’interior del temple afegeix incògnites a 
la troballa, perquè tot i haver-se documentat altres estructures semblants, 
tant en època republicana com en època imperial, se’n desconeix el signifi-
cat en aquest cas concret. Amb tot, les restes permeten establir una crono-
logia clara al voltant de la primera meitat del segle I dC. Sagrera afirma que 
les possibilitats d’error en la datació són poques, perquè coincideix amb 
el recinte conegut del Fòrum. A més, els indicis que havia aportat la tesi 
doctoral de Marc Sureda, sobre els precedents de la Catedral de Girona, in-
dicaven que la part sacra de la catedral havia estat envoltada d’un mur que 
igualava el nivell natural, que era irregular i que sustentava l’estructura 
del temple.

Malgrat que s’ha aconseguit fixar la datació de l’edifici, persisteix el buit 
històric que va des del segle I fins a l’època carolíngia. En aquest sector de 
la catedral, el buit s’eixampla fins a la construcció de la catedral romànica. 
Probablement, el nivell natural del terreny, irregular i pedregós, va fer que 
per a la construcció de la catedral romànica es produís un rebaix que es va 
endur per sempre qualsevol altre vestigi del passat.

Fòrum Industrial: contacte 
directe
L’Associació d’Estudiants d’Industrials de l’Escola Politècnica Superior de la 
UdG (AEDI) organitza, un cop l’any, el Fòrum Industrial. Enguany ha tingut 
lloc la desena edició amb canvis importants.

La recepta del Fòrum Industrial és ben senzilla. Es tracta de convidar un bon 
nombre d’empreses a venir a l’Escola Politècnica Superior i, alhora, es co-
munica als estudiants que les tenen a la seva disposició per deixar-hi un 
currículum, concertar una entrevista o interessar-se pels productes que 
fabriquen. És com una mena de casament, que es guarneix amb diferents 
conferències i xerrades que parlen de les portes que pot arribar a obrir una 
titulació d’enginyeria. Oscar Elgarrista, acompanyat d’uns quants membres 
d’AEDI, ha estat qui ha dirigit la cerimònia i, pels resultats obtinguts, ho 
ha fet amb encert. El nombre d’empreses que hi han assistit ha augmentat 
i el nombre d’estudiants, també. «Les empreses que han vingut a l’Escola 
ho han fet perquè els interessa, perquè saben que aquí potser trobaran el 
tècnic que necessiten», comenta Elgarrista. En aquesta desena edició s’han 
introduït alguns canvis, com el que ha fet que el Fòrum passés a fer-se en 
dimarts en comptes de dijous. Una altra novetat ha estat in-
centivar l’entrega de currículums a les empreses assistents 
per part dels estudiants, als quals es feia participar en un 
concurs en què es podien guanyar diferents premis. Els 
organitzadors remarquen, però, que no ha estat el valor 
dels premis el que ha fet que els estudiants participessin 
massivament en la iniciativa, sinó el fet que «han entès 
la importància de presentar-se a les empreses per en-
carar el seu futur». El director de l’EPS, el Dr. Joaquim 
Velayos, destaca que el Fòrum Industrial és un dels actes 
més importants que organitza la UdG, que compta amb el suport del Patronat 
de l’Escola i del Consell Social, entre d’altres, tot i que són els mateixos es-
tudiants els que el fan funcionar. A la fi, Velayos diu que «nosaltres formem 
professionals perquè reverteixin a la societat els coneixements que han ad-
quirit». És per això que alguns dels representants de les empreses presents 
al Fòrum són antics estudiants de la UdG.
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Tenir química amb la ciència 
Laia Guillaumes Domènech. Estudiant de 4t de Química

Té la ciència una cara divertida i amable? Us animo a descobrir-ho. Hi ha 
taules periòdiques de temàtiques d’allò més variades, es poden fabricar 
molècules amb papiroflèxia o fer experiments casolans. Entendre el perquè 
del que passa al nostre entorn i veure la ciència des de la quotidianitat és la 
millor manera de sentir-la propera.
Fa uns dies un científic australià anunciava que la tan anomenada grip 
nova havia estat creada en un laboratori, a causa d’un error humà. Després 
de moltes anàlisis l’OMS ho descartava i afirmava que aquesta grip havia 
aparegut de manera natural. Malauradament, se sol fer més difusió d’allò 
que no ha sortit com es volia que no pas dels grans avenços i descobriments 
que els científics han desenvolupat. La divulgació de la ciència té molt camp 
per córrer i l’objectiu principal és arribar al gran públic per mostrar-los la 

utilitat i la proximitat de la ciència. 
Si parlem de ciència a l’abast no cal oblidar la cuina, 
una espècie de gran laboratori químic. En uns temps en 
què l’originalitat és el reactiu principal, per obtenir un 

producte innovador hem de ser conscients dels canvis físics 
i químics que es produeixen en el procés d’elaboració d’un 
plat. Se sol tenir un concepte erroni de la relació que hi ha 

entre la química i l’alimentació; la química s’associa sovint 
amb quelcom que ha estat manipulat i que és poc sa, una 

percepció que hauria de canviar tenint en compte que en allò que la societat 
considera natural s’han desenvolupat reaccions químiques, i que aquestes 
reaccions són precisament la base de l’existència del que mengem. 
Cal que ens adonem que tot és química, que tot té una explicació científica 
i que en aquesta explicació rau el quid de la qüestió: engegar la curiositat i 
tenir interès per descobrir-la.  

Notícies de l’ACME
L’ACME, el projecte de Avaluació Continuada i Millora de l’Ensenyament de 
la UdG, s’ha renovat i ha ampliat el ventall d’opcions disponibles. L’eina ha 
incorporat les novetats del web 2.0 i ara permet un ús més intuïtiu i segur.

El nou ACME permet fer moltes més coses que abans perquè ha incorporat 
una gran part dels elements del web 2.0. Alhora, es presenta amb una 
nova imatge més moderna en què, com a tret característic, el color blau ha 
substituït el verd. Amb l’ajut de les novetats que engloba, la navegació per 
aquest espai virtual de la Universitat de Girona resulta molt més intuïtiva i 

segura. Glossaris, wikis, portafolis, blocs o twiters són presents en 
una eina que fan servir més de cinc mil estudiants i que ha eixamplat 
molt el nombre d’activitats disponibles. L’adaptació de l’ACME a 
l’espai europeu d’educació superior ha suposat també canvis 
en la terminologia, més clara, i en la possibilitat d’emparar 
assignatures transversals en les quals poden participar 
diversos professors. Com a exemple d’aquesta nova etapa, 
el Servei de Llengües Modernes va aprofitar l’ACME per fer les 
proves de nivell de català i anglès a tots els estudiants de primer 
curs. 

La plataforma educativa, que fins fa poc se circumscrivia a l’entorn tècnic i 
científic, va fent el seu camí en les ciències socials, a les assignatures que 
imparteixen Carles Ballard, a Educació, i Carme Echazarreta, a Publicitat. 
Echazarreta, professora de Teoria de la comunicació i de la imatge a la 
Facultat de Turisme, destaca que, amb l’ús de l’ACME, ha pogut incorporar a 
les assignatures un seguit d’activitats que no podia proporcionar “La Meva”. 
Se sent còmoda amb l’ACME perquè es desenvolupen competències com la 
del treball en equip. És el cas de l’elaboració de glossaris, que ha permès 
als seus estudiants de disposar d’un corpus teòric que ha concentrat unes 
informacions que, fins al moment, es treballaven de forma dispersa. A les 
assignatures que imparteix, també aprofiten les possibilitats dels blocs, les 
wikis o el twiter, en què  treballen en grups reduïts per, a la fi, posar en comú els 
treballs dels uns i els altres. « No crec en l’ensenyament virtual, però sí a fer 
de les noves tecnologies un espai per a la comunicació i l’intercanvi d’idees», 
comenta Echazarreta. Un dels aspectes que més destaca la professora és la 
facilitat de què disposa per controlar el rendiment dels grups que, en aquest 
cas, estan compostos d’un nombre important d’estudiants.

Ferran Prados, que juntament amb Josep Soler i Jordi Poch, és el responsable 
de desenvolupament de l’ACME, explica que el proper repte se centra a 
integrar-se en la plataforma MOODLE per tal de poder compartir espais 
virtuals de coneixement amb altres universitats.
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L’agenda dels estudiants
Els enginyers fan els deures pendents el dissabte; 
els informàtics, el diumenge al vespre. En canvi, 
els estudiants de publicitat prefereixen fer-los 
els dimarts. Entre molts altres, l’ACME permet 
conèixer detalls com aquests, anecdòtics fins al 
dia que alguna tesi doctoral decideixi elevar-los al 
rang de categoria.


