
 
 

 

NOTA DE PREMSA 

 

 

L'equip de professors de llatí i grec i cultura clàssica que formen el 

grup ICE de Cultura Clàssica (Institut de Ciències de l’Educació de la 

Universitat de Girona), en col·laboració amb el Museu d’Arqueologia 

de Catalunya – Empúries, l’Ajuntament de l’Escala i el Departament 

d’Ensenyament, organitzen una trobada d'alumnes i professors de 

llatí al jaciment d’Empúries, que tindrà lloc el dimarts 21 d’abril de 

2015. Aquesta és la cinquena vegada que se celebra aquest acte (en 

ocasions anteriors ha tingut lloc a Empúries mateix, per iniciativa de 

l’Institut El Pedró, de L’Escala [2009], a Roses [2011], a Girona 

[2013] i a la Via Romana de Capsacosta –la Via Ànnia– [2014]). 

 

El nombre d’alumnes i centres participants ha anat augmentant al 

llarg de les diverses trobades. En concret, per a la d’enguany i a 

jutjar per les inscripcions, ja s’han superat els 500 alumnes. El 

nombre total de centres participants és de 25. 

 

El programa de la jornada és el següent: 

9.30h. Benvinguda al jaciment i discursos oficials  

9.45h.  Lliurament de la samarreta commemorativa als alumnes 
i instruccions sobre el desenvolupament de la jornada  

10.00h. Gimcana en grups pel jaciment 

13.00h. Trobada a l’àgora, Prandium o Aperitiu amb productes 
gastronòmics de l’antiga Roma. 

        14.00h. Comiat i cantata en llatí. 

 
A banda d’una samarreta commemorativa en llatí per a cada alumne 
participant, es preveu també el lliurament d’alguns regals 

institucionals facilitats per les entitats organitzadores als nois i noies 
que resolguin amb major competència les proves de la gimcana. 

 
 

L'objectiu de la trobada és que els alumnes coneguin de 

primera mà el principal jaciment grecoromà de Catalunya, que fou, 

alhora, la porta d’entrada de la civilització clàssica en el nostre país.  



 
 

Així, enmig d’un ambient lúdic, que els permetrà conèixer-se 

entre ells i compartir el goig d’estudiar llatí a l’ESO i al Batxillerat, 

aquesta jornada constituirà també un acte de reinvindicació de la 

necessitat de vetllar perquè no es limiti més l’oferta de llengües 

clàssiques en els nostres instituts, en el benentès que aquestes són 

fonamentals per a la formació integral dels nostres alumnes i 

constitueixen un dels pilars bàsics de la civilització occidental. 

 

Lina Vilamitjana, coordinadora de la trobada i de l’equip de cultura 

clàssica de l’ICE de la UdG 

 

 

Adreces electròniques i telèfons de contacte: 

 

Lina Vilamitjana: lina.vilamitjana@gmail.com. Tel.: 647430753 

 

Anna Saurí: asauri@xtec.cat. Tel: 678379291 

 

Eusebi Ayensa: eayensa@xtec.cat. Tel.: 636556232 

 

 

 
Equip de Cultura Clàssica 

 

 

 

Amb la col·laboració de: 

 

                           
         Camp d’Aprenentatge Empúries 

 Departament d’Ensenyament 

 

                                 
                                                         Ajuntament de L’Escala 
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