
GERUNDA 



  
Parva Felicis decus exhiberit, 

artubus sanctis locuples Gerunda 

                    

PRUDENCI,  Peristephanon, IV, 29-30    



Geriona fou fundada per Gerió 

L’origen mític de Girona s’atribueix a Gerió , un gegant de tres caps 



Llegenda de Gerió 

Gerió, és el protagonista 

del desè treball de l'heroi 
Hèracles. Aquest tenia la 

missió de capturar els 

seus bous. El combat 

entre Gerió i Hèracles és 

descrit per Apol·lodor:  
 

I Gerió va trobar Hèracles a 

la vora del riu Antemunt, 

emportant-se les vaques, hi 
va lluitar i morí assagetat.  

 

    Apol·lodor, Biblioteca 

mitològica, II, 108-109 

.  



Abans de Gerunda  KERUNTA (S.I a.C) 

 Kerunta era un dels importants 
poblats íbers, que comerciava 
amb Ullastret i Empúries els 
excedents de l’agricultura i la 
ramaderia. 

 

 El territori on naixerà 

Gerunda és un pla ric en 

aigua i boscos que 

permet subsistir gràcies a 

la cacera i la recol·lecció 

 



La Gerunda Romana  

 Els romans arriben la 
Península Ibèrica, el 
sIII aC, amb motiu de 
les Guerres Púniques, 
per tallar el pas al 
general cartaginès 
Haníbal. 

 Funden Gerunda   
cap a l’any 70 aC, 
en un lloc estratègic 
per a controlar l’eix 
nord-sud, el vell 
camí d’ Heracles i 
futura Via Augusta 



Gerunda  
   La ciutat de Girona és 

una fundació romana 
de nova planta en el 
vessant d’una 
muntanya i adaptant 
el seu perímetre al 
terreny natural.  

  
Te una  planta quasi 

triangular.  
  
La ciutat romana va 

arribar a tenir entre 
mil i dos mil 
habitants.  

 
El traçat urbà era regular 

de carrers paral·lels i 
perpendiculars amb 
un considerable 
desnivell. 





Itinerari per 

GERUNDA 

 1. Museu d’Arqueologia 

2. Sant Lluc - Manaies 

3. Porta Nord- Sobreportes 

       Cardo i Fòrum 

4. Porta Sud – Pl. Correu 
Vell 

5. Museu d’Història de la 
Ciutat 

6. Porta Rufina i Muralles  

7. Torre Gironella 



1.-Museu d’Arqueologia 



2. Sant Lluc - Manaies 



3. Portal de 

Sobreportes : 

torres i porta 





Fòrum 



Cardo 





4. Porta sud - Pl. Correu vell 





MOSAIC DE CAN PAU BIROL 

5. Museu d’Història de la Ciutat 



Representa el 

circ màxim de 

Roma.  

Podem distingir 

l’espina amb les 
deesses Minerva 

i Cibeles. També 

es veuen les 

quadrigues, les 

metes, les 
carceres. 

 

 

Al centre hi ha una inscripció: Cecilianus ficet, ho ha fet 

Cecilià.  

 
Aquest mosaic està fet amb la tècnica de l’opus tesselatum 



VAS DE VICARELLO 



6. Plaça Sant Domènec: porta Rufina 



Muralla 

Muralla d’època imperial amb 

carreus, blocs de pedra regulars 
alineats.  





7. Torre Gironella 



Les vil·les 



Amb el suport dels materials de pedresdegirona.com, de Josep Mº Nolla i David Vivó. 


