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El castellum
de Sant Julià de Ramis /////////////////
Aquest estiu ha quedat obert el jaciment del
Castellum de Sant Julià de Ramis, amb la intenció
de convertir-lo en un referent del turisme cultural.
Fruit de la col·laboració entre la Universitat de
Girona i l’ajuntament de Sant Julià de Ramis, l’es-
pai que un dia va ocupar aquest singular edifici
és ara un focus d’atracció. 

De l’acurada intervenció, destaca la construcció d’una
passarel·la que condueix el visitant a través del perímetre del
edifici fins a una tarima des de la qual és percep l’espai en
tota la seva extensió, a la vegada que es domina l’esplèn-
did paisatge que envolta el turó.

Els pobladors d’aquest castellum vivien en un món que tran-
sitava des de la romanitat cap a l’alta edat mitjana. Des dels
seus murs es divisava tota la conca del baix Ter fins a l’Escala
i es veia l’entrada d’Hispània a través del coll del Pertús (les

clausurae del coll de Panissars). Per la banda meridional es
veia el territori de Sarrià i també altres poblats i torres de
guaita, cosa que proporcionava als qui l’utilitzaven un control
molt bo del territori. El turó havia estat poblat des d’antic i
s’hi han trobat restes d’assentaments ibers. La seva posició
estratègica va ser determinant per entendre la decisió prime-
renca d’ocupar-lo.

La zona arqueològica ha estat
adequada i explicada per
convertir-se en un referent del
turisme cultural.
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-Està canviant la manera de fer del metge?
Ser metge abans era una vocació. Això està canviant i ara és més una professió. El terme mig entre una i altra cosa enca-
ra no s'ha trobat.
-És veritat què falten metges?
Segons la OMS no falten metges, més aviat en sobren. És la dinàmica del sistema sanitari el que provoca que en faltin.
-Què ens aportarà la Facultat de Medicina?
Les persones es beneficiaran perquè els metges milloraran les seves competències. Si han d’ensenyar la seva professió,
això els obligarà a tornar a reflexionar sobre el que saben i com explicar-ho, el que manté viu un esperit que millora les
actituds i la competència.
-Si Girona es decideix a oferir un pla d'estudis diferent, com hauria de ser?
Aquesta demarcació té capacitat suficient per formar professionals de medicina. Fer un pla d'estudis diferent no ha de
voler dir bandejar el que ara existeix. L'estudiant ha de seguir aprenent patologia, anatomia, microbiologia i les altres
especialitats. El que passa és que d'altres ofertes formatives, que ara mateix no hi són, com gestió dels recursos, respon-
sabilitat civil, medicina legal o transaccions emocionals s'han d'incorporar al currículum.

-Per què Girona proposa un nou pla d'estudis?
És una demanda que ens han fet. Des d'una perspectiva d'economia d'escala potser resultaria més rendible ampliar
places allà on ja existien, però s'ha vist que calia un canvi.

-Quina mena d'ensenyament s'impartirà?
Estem intentant desenvolupar un pla d'estudis diferent, en el que sigui el mateix alumne el que generi coneixement,
guiat  i tutoritzat per professionals, acompanyats de pràctiques molt sòlides. Es tracta d'un model basat en la metodo-
logia del cas i la resolució de problemes. Podem esdevenir un centre pilot a Catalunya d'aquesta nova manera d'ensen-
yar la medicina.

-I amb això què aconseguim?
Que arribin al MIR amb unes habilitats adquirides que els permetin dedicar més temps a la seva especialitat.

-Tenir una Facultat de Medicina, serà un benefici per a la UdG?
Si i sobretot per a la ciutadania de Girona. El fet de tenir una facultat farà que el nivell augmenti. Hi haurà més recur-
sos, més diners, més gent. Tots els que vivim a les comarques de Girona serem en algun moment usuaris del sistema:
com més bo sigui i més eficaç, millor.

Eudald Bonet
Director de la Unitat de diagnòstic per
la imatge. President del Col·legi de
Metges de Girona. 

Wifred Ricard
Director de l'IdiBGI (Institut d'investigació biomèdi-
ca de Girona). Membre de la Comissió que elabora la
memòria de programació dels estudis de medicina a
la Universitat de Girona
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Enguany, la diferència entre la nota de l’expedient,
aquella que els estudiants aporten de l’ensenyament
secundari, i la de les PAU ha estat a les comarques
gironines la més petita de les obtingudes a Catalunya.
Aquesta dada representa un èxit del conjunt del teixit
educatiu gironí que fa que els joves entrin a la universi-
tat amb una formació sòlida. 
La responsabilitat operativa de l’organització de les
proves de la Universitat de Girona recau en el Servei de
Gestió Acadèmica. El procés selectiu ha mobilitzat un
gran nombre de professors i s’han examinat 2.252 estu-
diants, repartits en aules de diferents centres docents de
la UdG. 

Les PAU en xifres

Pel que fa als resultats de les proves a les comarques
gironines, dels 2.252 estudiants que es van presentar a
examen, 2.013 les van superar, xifra que representa el
89,39 %. La nota mitjana de les PAU va ser de 6,00 i la

mitjana de l’expedient, 7,00. En aquesta edició nou estu-
diants han obtingut una nota superior al 9 en la prova.

Per matèries, en les proves d’aquest any destaca l’alta
nota mitjana (6,13) que obtenen els estudiants gironins
en llengua castellana i literatura, una assignatura en què
els resultats són superiors als obtinguts en llengua cata-
lana i literatura, que es queda en un 5,9. La de física,
amb un 4,89, és la nota més baixa de totes.  

Les notes de tall

Un cop superades les proves d’accés, els estudiants que
volen accedir a la universitat formalitzen la seva prein-
scripció. La Universitat de Girona ha rebut un total de
2.817 sol·licituds en la primera preferència, l’estudi que
l’estudiant tria en primer lloc, per sobre de tots els altres.
Aquesta dada, prou significativa, representa un incre-
ment del 2,5 % respecte de l’any precedent. 

La Selectivitat com a mecanisme
integrat a la UdG ///////////////////////
Les proves de Selectivitat són organitzades cada curs per les universitats per tal de disposar d’un barem,
formulat amb criteris objectius, que reguli l’accés al sistema universitari a través d’una prova externa
amb la col·laboració dels centres de secundària.
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Les campanyes d’excavació, dutes a terme de manera regular
tots els estius dels darrers deu anys, han estat possibles gràcies
al conveni de col·laboració que en el seu dia van signar
l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i la Universitat de Girona.
Una col·laboració que, com afirma l’alcalde, Narcís Casassa, ha
fet que la troballa assolís “uns nivells de reconeixement cien-
tífic que d’altra manera no s’haurien donat”. Els treballs es van
iniciar el 1996 en el que es creia que eren les restes d’una turris
speculatoria descrita el 1932 per Francesc Riuró. El temps i el
treball han portat al descobriment d’una de les fortificacions
tardoromanes situades fora de l’àmbit urbà més estudiades
arqueològicament d’Europa, pel que fa al seu estudi i conser-
vació. Josep Burch, un dels arqueòlegs que han participat en
el projecte de recerca arqueològica del jaciment, explica:
“Aquest era un lloc excel·lent perquè es trobava en una cruï-
lla de camins, poblat des de la prehistòria remota, i això fa que
en un espai petit hi hagi una gran quantitat de jaciments. Tot
plegat li proporciona unes característiques que el fan únic.”
Entre les restes del castellum s’hi han trobat nombrosos objec-
tes metàl·lics, peces d’armes que per algun motiu desconegut
van ser abandonats. Llances, ganivets, sivelles i fermalls de
cinturó es presenten com un tresor, la joia més valuosa del qual
és una gerra litúrgica de bronze que ha estat trobada intac-
ta. La peça presenta, gravat, el nom dels seus donants, Sinde
i Ares, uns noms que coneixem però per als quals mai no
tindrem un rostre. La gran quantitat de peces metàl·liques
ha fet pensar als investigadors de la UdG que la fortalesa va
poder funcionar com a dipòsit o magatzem d’armes per abas-
tir un petit exèrcit mòbil que tenia com a missió la protecció
de Gerunda i de la Via Augusta i la intenció de deturar o retar-
dar qualsevol atac que vingués del nord.

Els que hi aniran avui trobaran les restes d’un castell tardoro-
mà que, mentre va prestar servei, devia constituir una fita desta-
cada del paisatge. Podran també aprofitar-se d’unes explica-
cions complementàries del lloc, la qual cosa els ha de fer
comprendre millor com es relacionava amb la història general
de la seva època. L’Ajuntament de Sant Julià treballa en la
confecció de recursos educatius per a escolars. El jaciment és
també recomanable per al turisme familiar, un lloc on no es
pot menystenir el ric patrimoni natural que l’envolta. Els visi-
tants podran passejar entre les pedres d’un edifici del segle IV
que va ser reformat a la primera meitat del segle VI i que va
ser abandonat cap al segle VIII, moment a partir del qual aparei-
xerà en la documentació com a castellum fractum.

El jaciment de Sant Julià de Ramis escenifica l’essència de l’ar-
queologia. El que semblava que era només una turris va acabar
revelant un important castellum. Ho confirma Josep Burch: “Si
sempre coincidís el que esperem amb el que trobem potser no
caldria excavar. La veritat és que va ser una gran sorpresa trobar
aquest castellum. No ens ho esperàvem.”

El jaciment de Sant Julià de
Ramis escenifica l’essència de
l’arqueologia. El que semblava
que era només una turris va
acabar revelant un important
castellum.


