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La riera del Bou d’Or se situa al nord de la ciutat de Gi-
rona, al barri del Pont Major. Aquesta riera baixa per la 
vessant occidental de la muntanya de Montjuic i desguas-
sava al riu Ter, seguint una orientació est-oest.

Actualment la riera s’ha convertit en una torrentera que 
la majoria del temps apareix seca, però que acumula po-
tents cabdals d’aigua en cas de pluges intenses. En èpo-
ca antiga i medieval, l’anomenat camí de les Gàl·lies, que 
entrava a la ciutat pel nord, circulava uns metres a llevant 

de l’actual carrer major, aprofitant zones més elevades de 
la vessant del turó de Montjuic, defugint les zones baixes, 
més inundables.

La zona on se situen les restes del pont es troben a la 
banda est del carrer Major, a l’alçada del solar actualment 
ocupat pel supermercat CAPRABO i pocs metres abans 
(sortint de Girona) d’arribar a l’Institut d’ensenyament se-
cundari Narcís Xifra i Masmitjà, concretament al xamfrà 
entre el C/Pedret-Avda. Sant Joan Bosco i l’Avinguda 
Joan Tarradellas.

ACTUACIONS REALITZADES

La construcció d’un giratori a la zona del Pont Major (a 
l’encreuament entre l’avinguda Josep Tarradellas i el C/ 
Pedret-Passeig sant Joan Bosco) i atenent al fet que 
aquest afectava parcialment les restes d’un antic pont 
que creuava la riera del Bou d’Or o de can Punxa i que 
formava part del vell camí d’entrada a la ciutat des del 
nord feia necessària una intervenció arqueològica. Els 
treballs del giratori requerien l’eliminació del suport meri-
dional del pont, mentre que el septentrional no resultava 
afectat pel projecte d’obres.

Per tal d’establir la importància de les restes existents 
en aquest espai es va determinar la realització de tre-
balls de documentació de l’estructura.  Aquests treballs 
varen consistir en la realització d’una neteja de les restes 
conservades del pont, complementada amb la realització 
d’un sondeig a la seva base, en un intent de recuperar 
estratigrafies o materials que permetessin afinar l’esta-
bliment de la seva cronologia. L’actuació es va completar 
amb la realització d’una completa planimetria de l’estruc-
tura, tan de la planta com dels seus alçats, i la recerca de 
documents que fessin referència al pont.

Un cop presentada aquesta documentació, l’Ajuntament 
de Girona va sol·licitar a la Direcció General de Patrimo-
ni Cultural de la Generalitat de Catalunya l’eliminació del 
suport meridional del pont, afectat per les obres.
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Figura 1. Ubicació del pont de la riera del Bou d’Or.
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DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES I DELS TRE-
BALLS REALITZATS

Del pont solament es conservaven els dos basaments, 
mentre que la part superior de l’arcuació havia desapare-
gut, ensorrada de fa temps. Els basaments del pont estan 
construïts tot emprant grans carreus paral·lelepípedes 
per les cares exteriors, disposats en filades regulars a 
trencajunts, i un farcit interior de pedruscall (sobretot rie-
rencs) lligats amb un morter de gran consistència. 

Dels dos basaments conservats solament s’ha pogut 
apreciar sencer el de migdia (l’afectat per les obres) ja 
que el septentrional queda en bona part amagat sota l’ac-
tual camí d’accés a una propietat privada (l’actual restau-
rant can Punxa). 

Pel que fa al bloc meridional aquest no era completament 
exempt. Es va construir tot aprofitant el doble pendent 
-nord sud i est oest- del turó. D’aquesta manera, l’extrem 
meridional del pont es va construir resseguint el pendent 

natural del terreny i a l’extrem de migdia pràcticament no 
presenta fonamentació. Aquesta manca de fonaments 
és encara més exagerada a la cara est del pont ja que 
bona part del suport conservat no era altra cosa que la 
prolongació del camí, i solament a l’extrem nord existeix 
un basament construït, exempt. D’aquesta manera i per 
la cara est es pot apreciar com, mentre els darrers me-
tre i mig (de la part conservada) presenta alguns carreus 
ben tallats que denoten l’existència d’una cara vista, a 
la resta del sector solament s’han trobat les pedres que 
constituïen la preparació del paviment del pont, disposats 
directament sobre el sòl natural, i, pràcticament, sense 
morter que els relligui.

No es conserva sencer el paviment del pont (segurament 
algunes de les lloses superiors varen ser robades ja fa 
temps, al mateix temps que part dels paraments exteriors 
i la possible barana que delimités la passera. Tot el que 
es conserva són les pedres del rebliment de morter i, allà 
on aquest no existia, una base de pedres irregulars, dis-
posades més o menys planeres per crear la preparació 
de l’autèntic paviment.

Curiosament, pel poc espai que s’ha pogut resseguir del 
tram nord del pont, aquest presenta unes característiques 
lleument diferents. Situat sobre un terreny menys abrupte 
presenta els dos laterals exempts (almenys fins on es pot 
apreciar). Aquesta visió pot ser parcialment falsa, ja que 
d’aquest suport nord se’n conserva un tram major que del 
de migdia. De fet, a la cara sud s’hi aprecia l’arrencament 
de l’arcada que configurava la part volada del pont. No 
succeeix així a la part contrària, més destruïda. Potser si 
s’hagués conservat sencera s’hauria apreciat un major 
tram exempt del que es conserva actualment.

En un moment indeterminat l’estructura va ser eixampla-
da per la banda oest. A l’estructura original s’hi va ados-
sar un cos de característiques aparentment similars però 
de molt menor qualitat. Així, el rebliment interior d’aques-
ta ampliació es va construir tot emprant terra amb algu-
nes pedres abocades. Això ha provocat l’ensorrament de 
bona part de l’estructura de l’ampliació, en gran mesura 
degut al creixement d’arbres que han arrelat tot aprofitant 
el rebliment de terra. De tota manera, de la part conser-
vada d’aquesta ampliació es pot col·legir que també ana-
va exteriorment folrada amb carreus quadrangulars, ben 
escairats i disposats. 

L’ampliació de la banda de migdia presenta una caracte-
rística curiosa ja que no discorre paral·lela al pont origi-
nal sinó que es va obrint en direcció oest, potser perquè 
el camí era més ample que el propi pont ampliat i amb 
aquest desviament es pretenia adaptar les amplades de 
pont i camí.

Figura 2. Planta general de les estructures del pont.
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Pel que fa a les dimensions del pont, l’amplada original 
era de 3,10m mentre que l’ampliació va suposar un ei-
xamplament a la part central de 1,20m.. Desconeixem la 
longitud exacta de l’arcada, ja que no es conserva l’ar-
rencament del sector sud, però aquesta devia rondar els 
5-5’50m. ja que actualment els dos blocs apareixen se-
parats per  6’10 m.

Pel que fa a les actuacions realitzades, més enllà de la 
documentació planimètrica es va aprofitar la neteja per 
aprofundir a diversos sectors (tant a la cara est com oest 
del tram sud), en un intent per obtenir alguna mena de 
material arqueològic que ens apropés a la seva datació, 
tasca absolutament infructuosa, ja que no es va recupe-
rar ni un sol bocí de material que no fossin deixalles del 
segle XX.

Durant el control del desmuntatge de l’estrep meridional 
del pont es va poder confirmar que el pont es va construir 
tot aprofitant el desnivell natural del turó, tan en sentit 

est oest com nord sud. Això va fer que tot i que, apa-
rentment, el pilar de suport apareixia com una estructura 
massissa, quadrada, internament presentava una secció 
de mig punt. Solament per les bandes nord i oest l’estruc-
tura aprofundia fins a la llera de la riera, mentre que a les 
bandes est i sud, la seva potencia era molt menor.

Com a mètode constructiu es varen aprofitar els carreus 
exteriors com a encofrat. Aquests eren peces ben escai-
rades externament que es disposaren fent filades. Inter-
nament les seves dimensions eren molt més irregulars, 
essent de llargàries diverses, per tal de poder imbricar-se 
millor amb el nucli intern del pont. Aquest nucli intern, 
constituït per rierencs lligats amb morter, s’anava abo-
cant a l’interior un cop era disposada la filada de carreus 
exteriors, i es va fer filada a filada. Durant el procés de 
desmuntatge i conforme s’anaven extraient els carreus 
exteriors, resultaven visibles les diferents “capes”, o abo-
caments del nucli interior, que fins i tot se separaven en 
el moment de la seva extracció. 

Figura 3. Alçats de l’estructura del pont.
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CONCLUSIONS

La datació del pont resulta complexa ja que la manca 
de materials arqueològics ens obliga a establir la seva 
datació per mitjans estilístics. La seva configuració ens 
permet descartar una obra romana, però també d’èpo-
ca alt medieval ja que les dimensions dels carreus i el 
tipus de rebliment emprat no es correspondrien amb una 
obra d’aquella època. És precisament atenent a l’estil del 
carreuat exterior, amb grans blocs, combinat amb el rebli-
ment de sòlid morter, que ens permet situar la seva cons-
trucció en una forquilla que cobriria els segles XV-XVI, 
sense que a manca d’altres materials o documentació 
puguem afinar més la cronologia. 

Disposem, això si, d’algunes dades referents a aquest 
pont i el moment del seu abandonament. En un plànol 
del segle XVIII (malauradament sense més concreció pel 
que fa a la data) es descriu el nou projecte de camí nord-
sud que ha de substituir el vell camí de França (R. Cas-
tells, B. Catllar i J. Riera, Girona ciutat. Catàleg de plànols 
de la ciutat de Girona des del s. XVII al XX, Girona, 1992, 
núm.  58, 135) . En aquest plànol es marquen tant el vell 
camí com el nou que es projectava (i que es correspon 
amb la carretera actual) i hi apareix esmentat el pont de 
la riera del Bou d’Or (lletra H). 

Per contra, en plànols posteriors com un de l’any 1809 
(R. Castells, B. Catllar i J. Riera, Girona ciutat .Catàleg de 
plànols de la ciutat de Girona des del s. XVII al XX, Giro-
na, 1992, núm. 109, 205) ja solament s’hi marca la nova 
carretera. Per tant, des de mitjan  segle XVIII, el camí i, 
per tant el pont, eren en desús iniciant-se un procés de 
degradació que va acabar amb el desmuntatge de part de 
l’estructura (per aprofitar alguns dels seus blocs), i el seu 
ensorrament parcial.


