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El passat dijous dia 10 de març , ante diem VI  Idus Martias  MMXVI                     

segons el calendari romà, més de 600 alumnes de llatí de quart 

d’ESO procedents de 29 instituts de les comarques gironines, 

acompanyats per més de 60 professors i  vint voluntaris , van 

participar a la VI  trobada d'alumnes i professors que va tenir lloc a la 

Girona romana , la “parva Gerunda” del poeta Prudenci.  

 

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

grup ICE de Cultura Clàssica de la UdG, en col·laboració amb el 

Museu d’Arqueologia de Catalunya – Girona, el Museu d’Història de 

Girona, l’Ajuntament de Girona i el Departament d’Ensenyament, vam 

organitzar la celebració de la  sisena edició d’aquest acte, que ja s’ha 

convertit en un referent en el món de la docència de les clàssiques. 

En ocasions anteriors , aquesta jornada havia tingut lloc a Empúries, 

per iniciativa de l’Institut El Pedró, de L’Escala [2009], a Roses 

[2011], a Girona [2013] , a la Via Romana de Capsacosta –la Via 

Ànnia– [2014]) i de nou a Empúries per commemorar el quinquenni. 

[2015] 

L'objectiu de la trobada d’enguany era conèixer la Girona Romana, a 

través de dues activitats simultànies: un recorregut per la ciutat  tot 

resolent les qüestions de la gimcana a través del mòbil i un concurs 

online anomenat kahoot.  

Tots portàvem la samarreta commemorativa de la trobada, la qual 

tenia impresa  la  representació de la Quimera, el monstre mitològic 

que es troba al mosaic de Bel·lerofont trobat a la vil·la romana de 

Can Pau Birol. 

El programa de la trobada començava a un quart de deu a la plaça 

dels Jurats amb l’acte de benvinguda. Durant  aquest acte es va 

homenatjar Anna Saurí, professora de clàssiques de l'Escala que va 

morir d’accident aquest estiu passat i que participava activament en 

aquestes trobades. 

A les deu del matí es van iniciar les dues activitats simultànies per 

grups- el concurs i la gimcana- que es van allargar fins a tres quarts 

d’una del migdia, hora en la que tots junts vam fer-nos una foto 

gegant a les escales de la Catedral.  

A partir de la una del migdia ens vam aplegar de nou a la plaça dels 

Jurats, per compartir un prandium, o aperitiu a la romana , escoltar 

els discursos de comiat i entonar plegats el cant del Gaudeamus. 

A la cloenda es va recordar la llatinista Dolors Condom, traspassada 

feia pocs dies, i que havia estat l’alma mater de la majoria de 
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llatinistes de les comarques gironines. I com a homenatge, vàrem 

llegir un fragment del discurs en llatí que ella mateixa ens havia 

dedicat en l’edició de la trobada de l’any 2013. 

En l’acte de comiat ens hi van acompanyar el director dels serveis 

territorials d’Ensenyament, el Sr Polanco , el representant del rector 

de la UdG, el Sr David Brusi i el sots alcalde de Girona, el Sr Eduard 

Berloso. 

La jornada es va desenvolupar enmig d’un ambient lúdic i va 

permetre als participants compartir el goig d’estudiar llatí a l’ESO, 

alhora que va representar un acte de reivindicació 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 

 


