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   6.2. PUBLICACIONS PERIÒDIQUES ACTUALS. ANY 2008 

6.2.1 CARACTERÍSTIQUES DE LES PUBLICACIONS  
En aquest capítol s’analitzen les publicacions a partir de les variables 

que s’han utilitzat en el qüestionari que es va enviar als responsables de les 
publicacions. D’aquesta manera, es coneixeran les publicacions periòdiques 
actuals catòliques a la diòcesi de Girona a partir de l’editor, fundació 
(antiguitat), periodicitat, tiratge, subscriptors, finançament, distribució, 
mida, columnes, pàgines, fotografies, publicitat, idioma, presència 
electrònica, preu, maquetació, personal, consell de redacció, direcció, i lloc 
d’edició.  

Cal esmentar que en aquesta anàlisi de dades no es tenen en compte 
els anomenats “suplements parroquials” –anomenats també “fulls parroquials 
locals”-,  per considerar-los suplements del full parroquial diocesà. Amb tot, 
hi ha un posterior i extens capítol dedicat a aquestes publicacions. 

L’any 2008 existeixen 92 publicacions, 36 d’elles dedicades a 
l’ensenyament (un 39,5 %). Si a aquestes 92 publicacions se li sumessin els 91 
suplements del full parroquial diocesà que editen en les diferents parròquies 
de la diòcesi de Girona la xifra pujaria a 183 publicacions.  

 
 
6.2 1.1 EDITOR 
 

 Les 91 publicacions catòliques són editades per: 
 
 Comunitats religioses: 26 publicacions  
 Entitats civils: 14 
 Associacions de Pares d’Alumnes (AMPA): 13 
 Cúria diocesana: 9 
 Càritas Parroquial: 8 
 Apostolat Seglar: 7  
 Parròquies: 7 
 Santuaris: 3 
 Escoles privades: 3 
 Altres: 2 
 

 
a) Comunitats religioses (26 publicacions): 
 

 El gran gruix de publicacions de la diòcesi de Girona són editades per 
comunitats religioses, i bàsicament perquè moltes d’aquestes són titulars 
d’una escola (17 revistes dedicades a l’ensenyament). Ara bé, també hi ha 
comunitats que en fan per altres motius: per donar a conèixer la seva tasca, 
per promoure una causa de beatificació, per la feina que porten a terme en 
un hospital .... Aquí tenim un llistat de les comunitats religioses que 
existeixen la diòcesi de Girona amb la seva corresponent publicació1: 

                                         
1 S’hi esmenten també les revistes escolars editades conjuntament per la comunitat religiosa i 
l’AMPA. Són les que publiquen les comunitats de: La Salle (Figueres), Fills de la Sagrada 
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* CARMELITES DE LA CARITAT VEDRUNA (6 publicacions): Calaix de Sastre, 
Guspira, Ítem, Lligam, Retalls d’escola, Vedruna Magazin. 
 
* GERMANS ESCOLES CRISTIANES LA SALLE (4): El Full informatiu, la Revista, 
la Salle Palamós, Ressons escolars. 
 
* RELIGIOSES DE SANT JOSEP (4): Així treballem, El Hogar, Fem Pinya i La Veu 
de l’Avi. 
 
* MISSIONERS CLARETIANS DE GIRONA (1): Claret 
 
 * MISSIONERES DEL COR DE MARIA (3): Heroïnes,  Joaquim Masmitjà i Som-hi2. 
 
* GERMANS DE SANT GABRIEL (2): Causa de Beatificación, Col·legi Sant 
Gabriel. 
 
* PARES ESCOLAPIS (2): Àpits, L’oreneta. 
 
* CAPUTXINS (1): Recerca. 
 
* FILLS DE LA SAGRADA FAMÍLIA (1): Full a full & The Phather’s. 
 
* SOCIETAT DE MARIA PARES MARISTES (1): Chanel. 
 
* GERMANES CLARISSES DE VILOBÍ (1): Ruta Franciscana 
 
 Són onze les comunitats (de les 46 que existeixen a la diòcesi de 
Girona) que editen una o més publicacions.  
 Si no es tinguessin en compte les revistes escolars, de les 26 
publicacions només nou serien editades per comunitats religioses: Ítem, El 
Hogar, La Veu de l’Avi, Claret, Heroïnes, Joaquim Masmitjà, Causa de 
Beatificación, Recerca i Ruta Franciscana.  
 
 
 b) Entitats civils (14 publicacions): 
 
* Associacions Carmelitanes d’Olot: El Carme 
 
* Associació Cultural i Esportiva Club Tramuntana: La Nova 
 
* Associació de Jesús Crucificat (Manaies de Girona): Manaies de Girona 
 
* Associació d’antics alumnes de Bell-lloc: El Butlletó  
 
* Associació Rusc i Avets (Comunitats de l’Arca a Catalunya): Rusc i Avets 

                                                                                                                        
Família (Girona) i Nostra Senyora del Carme (Llagostera). No, en canvi, les que són editades 
només per l’AMPA que ja tenen un capítol apart.  
2 L’escola forma part de la Fundació Privada Cor de Maria-Sant Josep 
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* Causa de beatificació de Lliberada Ferrarons: Lliberada Ferrarons 
 
* Centre Moral d’Arenys de Munt: Batec 
 
* Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú: Quinari i festivitat de 
la Mare de Déu dels Dolors de Besalú 
 
* Confraria de la Mare de Déu dels Dolors de Girona: Confraria de la Mare de 
Déu dels Dolors de Girona.  
 
* Confraria de la Santa Faç: Butlletí Informatiu Santa Faç. 
 
* Manípul de Manaies de Banyoles: Butlletí anual del Manípul de Manaies de 
Banyoles.  
 
* Obreria de Santa Cristina: Obreria de Santa Cristina 
 
* Ordre Franciscà Seglar: Germanor Franciscana. 
 
* Seglars dominics: Seglars dominics.  
 
 
 c) Associacions de pares d’alumnes. AMPA. (13 publicacions) 
  
 En aquesta investigació s’ha tingut en compte per a la denominació 
“escola religiosa” el següent enunciat:  
 
Aquell centre educatiu, el titular del qual és una congregació religiosa o bé 
una fundació privada, que expressa en l’ideari de l’escola els valors del 
catolicisme.  
 
 L’AMPA (Associació de pares d’alumnes) es fa responsable de 13 
revistes escolars. Són ordenades alfabèticament per la població i pel nom de 
l’escola: 
 
* COR DE MARIA (Blanes): L’espurna 
 
* LESTONNAC (Calella): Apa, endavant 
 
* LA SALLE (Cassà de la Selva): Anuari La Salle 
 
* PAULA MONTAL (Figueres): Nosaltres i l’escola 
 
* LES ALZINES (Girona): Les alzines 
 
* MASMITJÀ (Girona): Temps per a tot  
 
* PARE COLL (Girona): APA 
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* COR DE MARIA (La Bisbal): Visió jove 
 
* IMMACULADA CONCEPCIÓ (Lloret de Mar): APA 
 
* COR DE MARIA – MARIA REINA (Olot): Junts 
 
* PRATS DE LA CARRERA (Palafrugell): Garbí 
 
* MARE DE DEÚ DEL ROSER (Pineda de Mar): El Roser 
 
* MARE DE DÉU DEL ROSER (Salt): La nostra Revista 

 
 
d) Cúria diocesana (9 publicacions):  
 
A la Guia de l’Església de Girona de 2008 es comptabilitzen vint 

delegacions o secretariats de la Cúria diocesana. Quasi la meitat d’elles (nou) 
editen una publicació. A destacar, per exemple, que no tenen publicacions 
secretariats o delegacions importants com el Secretariat de Pastoral Familiar, 
la Pastoral Universitària, la Delegació de Catequesi, el Secretariat 
d’Ecumenisme, el Secretariat de Pastoral del Turisme o la Delegació de 
Missions. Les publicacions del 2008 de la Cúria són: 
 
* SECRETARIA GENERAL: Butlletí de l’Església de Girona. 
 
* DELEGACIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ: El Senyal, Full Parroquial i 
Programes de ràdio i televisió a la diòcesi de Girona. 
 
* SECRETARIAT DE LA PASTORAL AMB JOVES: Recursos de la Pastoral amb 
Joves. 
 
* SERVEI D’ORIENTACIÓ VOCACIONAL: Escolà.net, Orientació vocacional. 
 
* CÀRITAS DIOCESANA: En xarxa. 
 
* PATRIMONI CULTURAL: Taüll. 
 

Cal tenir en compte el fet que a part del Full Parroquial, la Delegació 
de Mitjans de Comunicació editi també una revista diocesana: El Senyal. Això 
només es dóna en altres tres bisbats de Catalunya (de deu que existeixen), 
experiència única també a l’Estat3. Tampoc cal oblidar una altra mena de 
publicació que no s’ha tingut en compte que és el Calendari de Quaresma, de 
la que ja se n’ha parlat en l’apartat dedicat a la Delegació de Mitjans de 
Comunicació. 

Fora d’aquestes, cap delegació ni secretariat del Bisbat de Girona edita 
cap més revista ni butlletí. Amb tot, cal remarcar dues publicacions: 

 

                                         
3 És a dir, només 4 bisbats de l’Estat (els quatre de Catalunya) tenen a part d’un full 
parroquial, una revista diocesana. 
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VACANCES: Surt a principis de juliol. L’edita la Delegació de Turisme. 
Té quatre pàgines titulada i s’insereix com a suplement en el full parroquial 
diocesà. Conté principalment la salutació del bisbe als turistes en diferents 
idiomes. Va acompanyada d’informació i horaris de missa dels principals 
santuaris de la diòcesi. Es reparteix només a les parròquies “turístiques”, 
principalment a la Costa Brava i Costa del Maresme. També a la Catedral. 
L’any 2008 va tenir un tiratge de 15.000 exemplars. 

 
 

 
 

        Portada del Vacances de l’estiu del 2008 
 

 CALENDARI DE QUARESMA: Va néixer a principis de 1994 gràcies a Mn. 
Miquel Àngel Ferrés, inspirat en una publicació belga. Es tracta d’un text 
bíblic i una reflexió per a cada dia, des del Dimecres de Cendra fins el dia de 
Pasqua. “Amb aquesta publicació s’ofereix una eina pastoral a l’abast de tots 
els diocesans. Pregàries, reflexions i màximes degudament seleccionades, 
d’autors bíblics, laics, clàssics i contemporanis, s’adapten a la realitat dels 
nostres dies i també, segons el santoral i festivitats del temps” (Full 
Parroquial, 22 febrer 1998). Les mides són de 14 x 21.  
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L’any 2008 s’editaven 3.800 exemplars i tenia un cost de 2 euros. Es 
distribueix a les parròquies i a la llibreria diocesana.  
 
 

 
 

Calendari de Quaresma, any 2008 
 

 
 
e) Càritas parroquials (8 publicacions)4:  
 

* Calella: Càritas Parroquial Calella 
* L’Escala: Armellada 
* Figueres: El Batec 
* Garrotxa (Olot): L’Alt Fluvià, Càritas Garrotxa 
* Roses: El Butlletí 
* Salt: Memòria 
* Torroella de Montgrí: Butlletí Càritas Parroquial de Torroella de Montgrí 

 
 
 
 
 

                                         
4 Cal recordar que Càritas Diocesana forma part de la Cúria Diocesana.  
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f) Apostolat seglar (7 publicacions) 
 
L’“apostolat seglar” engloba els moviments reconeguts per la institució 

del Bisbat de Girona. A la Guia de l’Església de Girona de l’any 2008 se’n 
comptabilitzen dinou5. D’aquests, només cinc treuen a la llum una publicació. 
A més, dues d’aquestes entitats, n’editen dues cadascuna: la Fraternitat 
Cristiana de Persones amb Discapacitat i els Grups d’Oració i Amistat. En 
total, són set publicacions. 

 
Aquests són els moviments, grups o entitats de l’anomenat “apostolat 

seglar” que existeixen en el 2008: 
 

Nom del grup, moviment o entitat Fan publicació el 2008? N’havien fet? 
Apostolat de l’Oració  No Sí6 
Consell Diocesà Adoració Nocturna No No 
Cursets de Cristianitat Sí  
Equips de la Mare de Déu No No 
Federació diocesana d’associacions 
de pares de família 

No No 

Fraternitat Cristiana de Persones 
amb Discapacitat 

Sí  

Germanor Obrera d’Acció Catòlica No No 
Grups d’Oració i Amistat Sí  
Hospitalitat de la Mare de Déu de 
Lourdes 

No Sí 

Junta Confraries de la Setmana 
Santa de Girona 

Sí  

Justícia i Pau No No 
Mans Unides No No 
Moviment de cristians de pobles i 
comarques 

No No 

Moviment de Professionals Cristians No Sí 
Obra d’Exercicis Espirituals No Sí 
Vida Creixent Sí  
Joventut Obrera Catòlica No No 
Minyons Escoltes i Guies St. Jordi No Sí 
MIJAC7 No Sí  

  
 
 

                                         
5 Tot i que no són moviments, a l’Apostolat Seglar el Bisbat de Girona hi engloba la Fundació 
Esplai Girona (entitat que es dedica a la coordinació dels centres d’esplai diocesans i a la 
formació dels monitors) i també a la Fundació Sant Jordi de la Demarcació diocesana 
d’escoltisme de Girona. La Fundació Esplai Girona havia publicat revistes a través de l’Escola 
de l’esplai i del desaparegut servei de Colònies de vacances.  
6 L’Apostolat de l’Oració de Girona havia tingut revista pròpia fins l’any 1996. A partir 
d’aleshores s’editaria des de Girona per a tot Catalunya i després passaria a fer-se 
definitivament a Barcelona. 
7 Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica 
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                   Les revistes de l’Apostolat Seglar són: 
 
* CURSETS DE CRISTIANDAT: Ferment 
 
* FRATERNITAT CRISTIANA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT: Crida i Ventall 
 
* GRUPS D’ORACIÓ I AMISTAT: Amunt i GOA 
 
* JUNTA DE CONFRARIES DE LA SETMANA SANTA: Setmana Santa 
 
* VIDA CREIXENT: Vida Creixent 
 
Només un 26 % de l’Apostolat Seglar del Bisbat de Girona edita una publicació: 
 

 
 

74%

26%

Sense P.

Amb P

 La poca quantitat de publicacions editades per la Cúria Diocesana i per 
l’Apostolat Seglar, convida a fer una petita investigació per trobar les raons.   

La Delegació d’Ensenyament per exemple, i en paraules del seu delegat 
Pere Micaló8, explicava que per tenir un butlletí “necessites un equip 
coordinador estable, i trobar-lo és difícil. No tenim un personal estable ni a la 
delegació ni entre el professorat; tampoc tenim finançament per fer-la”. De 
fet, només hi ha un 20% de professors estables de religió a la diòcesi de 
Girona, la resta agafa la professió com una feina “de pas”.   

La manca de recursos humans és el gran problema que hi veurien altres 
delegacions, secretariats o moviments, com la Delegació de Turisme, Justícia 
i Pau o Mans Unides. A més a més, tampoc cap d’aquestes tres, com moltes 
altres, s’ho han plantejat de forma seriosa. El motiu? Principalment dos: 
l’existència de la revista diocesana El Senyal i el fet que molts dels 
moviments i delegacions tinguin una revista a nivell nacional català i/o 
espanyol.  

Com es veurà més endavant en el capítol dedicat a la revista diocesana 
El Senyal, l’existència d’aquesta revista diocesana és gràcies al Consell 
                                         
8 Totes les declaracions de les persones que sortiran a continuació van ser efectuades el 14 de 
setembre de 2006.  
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Diocesà de Pastoral que el 1995 va crear una comissió tècnica perquè 
n’estudiés la seva viabilitat. Sortia el número 0 el maig de 1999. Des d’aquest 
Consell Pastoral es va proposar a totes les delegacions i secretariats, i a tots 
els moviments de la diòcesi a col·laborar en aquesta iniciativa. Això va fer 
que molts no tinguessin la necessitat de crear el seu propi butlletí si ja existia 
una revista que podia publicar les seves activitats o notícies. La delegació de 
Catequesi per exemple, va deixar d’editar el 2003 (4 anys després de sortir El 
Senyal), la seva revista L’Arpa Catequètica que venien publicant des de 1978. 
 Un altre cas es pot veure en la Delegació de Pastoral Obrera. Mn. Fèlix 
Mussoll no veu la necessitat perquè “El Senyal ja ens publica tot el que hi 
enviem. Amb això ja en fem prou”. A més, tots els moviments que formen 
part d’aquesta Pastoral a nivell de Girona com són la JOC (Joventut Obrera 
Catòlica), ACO (Acció Catòlica Obrera) i HOAC (Germandat obrera d’acció 
catòlica), tampoc publiquen res i s’adrecen sempre a El Senyal.  

Pel que fa a l’altre motiu, Pilar Pla, delegada de Mans Unides a Girona 
raonava que amb “la revista feta a Catalunya en fem suficient perquè surt tot 
el que enviem des de Girona”. La gran majoria de moviments tenen revistes a 
nivell català i també a nivell espanyol: tots els ja esmentats de la Pastoral 
Obrera, els Equips de Matrimonis de la Mare de Déu o els Minyons Escoltes i 
Guies Sant Jordi d’entre altres. També cal tenir en compte que el SIC 
(Secretariat Interdiocesà de Catequesi) edita una revista i que per tant, se la 
fa seva la Delegació diocesana de Catequesi.  

Apuntar també que la Delegació de Missions de Girona per exemple, 
distribueix a escoles religioses de Girona la revista infantil Gesto (la revista 
catòlica amb més tiratge de l’Estat amb 286.000 exemplars9 bimestrals) i la 
juvenil també bimestral SuperGesto (51.000 exemplars). Aquestes dues 
publicacions són editades pels pares combonians. A part, els mateixos pares 
combonians editen Mundo Negro i la Comissió Episcopal de Missions té la seva 
pròpia revista.  

 
 
g) Parròquies (7 publicacions): 
 
Les parròquies del Bisbat, deixant de banda els suplements del full 

parroquial, editen set publicacions. Tres d’elles són revistes generalistes 
(Arenys Vida Parroquial, Estela i Revista de Banyoles). N’hi ha una quarta que 
és de pensament i reflexió (Alimara), però també es pot considerar 
generalista perquè moltes vegades no tracta temes purament eclesials. En 
l’apartat dedicat a les revistes parroquials hi ha un complert estudi sobre 
aquest tipus de premsa que s’ha editat al llarg de la història. Les set 
parròquies que editen publicacions són les de: 

 
 

* ARENYS DE MAR (Santa Maria) : Arenys Vida parroquial 
 
* BANYOLES (Santa Maria dels Turers): Revista de Banyoles (20% de les accions) 
 
* CALELLA (Santa Maria i Sant Nicolau): Estela 

                                         
9 Les dades del nombre d’exemplars de Gesto i SuperGesto són de La Razón (23 juliol de 2003) 
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* FIGUERES (Sant Pere de Figueres): Sant Pere de Figueres 
 
* GIRONA (Sant Pau): Paula 
 
* LLAGOSTERA (Sant Feliu): Així Som 
 
* OLOT (Sant Esteve): Alimara  
 

També cal tenir present els 91 suplements del full parroquial diocesà. 
Un estudi sobre cada un d’ells també es troba en aquesta tesi, en concret en 
el capítol dedicat a Fulls Parroquials. Com ja s’ha dit anteriorment, es 
consideren suplements del full parroquial diocesà.  

 
 

 h) Santuaris (3 publicacions):  

 Només tres santuaris de la diòcesi de Girona publiquen un butlletí. Com 
es veurà en el capítol corresponent, aquesta és una xifra molt minsa si es té 
en compte la quantitat de santuaris dedicats a sants i santes o a la Mare de 
Déu a la diòcesi de Girona. Cal dir però, que santuaris importants com els 
Àngels, el Collell o la Salut de Terrades disposen de web. Publiquen els 
santuaris de: 
 
* Mare de Déu del Collell: Santa Maria del Collell 
 
* Mare de Déu de la Misericòrdia: La Veu del Santuari 
 
* Mare de Déu del Mont: Santuari de la Mare de Déu del Mont 

 
 

i) Escoles de fundació privada (3 publicacions): 
 
Hi ha escoles catòliques que pertanyen a una fundació privada i que 

tenen la seva pròpia revista. L’AMPA hi pot fer algun article, però no n’és 
l’editora: 
 
* VEDRUNA (Arbúcies): Vedruna 
 
* INSTITUT TÈCNIC AGRARI BELL-LLOC DEL PLA (Girona): Bell-lloc  
 
* ARIGEM PAYET SERRA (Palafrugell): Pinzellades 

 
 
j) Altres (2 publicacions) 
 
Sota aquests apartat s’hi compten dues publicacions editades per: 

 
* INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES DE GIRONA: Quaderns  
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* UNIÓ ESPORTIVA LA SALLE DE GIRONA: UELS 
 
 Cal destacar la gran quantitat d’entitats i associacions civils que d’una 
o altre manera editen publicacions catòliques. A part de les 14 ja classificades 
com a entitats civils, caldria sumar les 13 de les AMPAS, les 7 d’Apostolat 
Seglar, les 3 de les escoles privades, la del Santuari de la Mare de Déu del 
Mont - que l’edita un patronat- i la de la UELS. Això donaria la xifra de 39 
publicacions, un 43 %.  

 

57%

43%
Eclesials

Civils

 
 

 6.2.1.2 FUNDACIÓ10  
 

La publicació periòdica més antiga del Bisbat de Girona que encara avui 
s’edita és el Butlletí de l’Església de Girona, creada l’any 1856.  Aquestes són 
les publicacions més antigues que encara avui s’editen. S’hi especifiquen fins 
a la meitat de la dècada dels 80 (Per saber quina d’elles és escolar, després 
de cada una s’hi ha posat la lletra E)11: 

 
 Publicació Any de fundació 
1 Butlletí de l’Església de Girona 1856 
2 Santa Maria del Collell 1915 
3 Full Parroquial 1919 
4 Arenys vida parroquial 1944 
5 Estela 1946 
6 Setmana Santa (Junta de Confraries) 1947 
7 Quinari i fest. Mare de Déu Dolors 1955 
8 Manaies de Girona 1960 
9 Col·legi Sant Gabriel (E) 1967 

                                         
10 No hi ha hagut masses problemes per conèixer la data de fundació de les publicacions. En 
els casos que no ha estat possible, els responsables de les mateixes han indicat una data 
aproximada en el qüestionari que se’ls va enviar. Però van ser en pocs casos, cinc en total de 
les 91 estudiades. 
11 Aquest símbol es posarà a les taules on hi hagi barrejades les revistes escolars amb les que 
no ho són. 
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10 Chanel (E) 1970 
11 Lligam (E) 1970 
12 El Hogar 1972 
13 Garbí (E) 1974 
14 APA (E) 1974 
15 Crida 1975 
16 L’espurna (E) 1975 
17 Revista de Banyoles12 1977 
18 Taüll  1982 
19 Alimara 1982 
20 Ventall 1982 
21 Fem pinya (E) 1982 
22 Junts (E) 1982 
23 Temps per a tot (E) 1982 
24 Calaix de Sastre (E) 1983 
25 Nosaltres i l’escola (E) 1983 
26 El Full informatiu (E) 1983 
27 Ferment 1984 
28 Les Alzines (E) 1985 
29 Retalls d’Escola (E) 1985 

 
 

 * Nombre de publicacions de l’any 2000 al 2008 
 
 L’any 2000 s’editaven 74 publicacions, mentre que el 2008 se n’editen 
92, per tant, 18 publicacions més. 

 
 Des de l’any 2000 fins el 2008 han nascut 24 noves publicacions ( que 
encara s’editen) dotze d’elles en els últims cinc anys (2004-2008), en l’època 
ja consolidada d’Internet. Aquestes 24 noves publicacions representen el 
26,08 % de les 92  actuals. Aquesta xifra s’ha de tenir en compte, ja que 
semblaria que l’aparició d’Internet podria fer minvar les revistes en suport 
tradicional (fetes en paper) i no ha estat així. Per altra banda, hi ha dues 
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12 Nascuda el 1946 amb el nom de Horizontes, el 1977 va decidir canviar el nom.  
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publicacions que des de l’any 2000 han canviat el nom: En Xarxa (2006) i 
Beates (2008).  
 
Aquestes són les noves publicacions des de l’any 2000 sense tenir en compte 
les que han canviat de nom. La (E) significa que és escolar: 

 
 Publicació Fundació 
1 Recursos de la Pastoral amb Joves 2008 
2 Vida Creixent 2006 
3 Memòria Càritas Salt 2006 
4 La Nostra Revista (E) 2006 
5 L’Alt Fluvià 2006 
6 Sant Pere de Figueres 2005 
7 Causa de Beatificación 2005 
8 Armellada 2004 
9 Butlletí Càritas Torroella 2004 
10 Claret 2004 
11 Seglars dominics 2004 
12 La veu de l’avi 2004 
13 Confraria de la Mare de Déu dels Dolors 2003 
14 Escolà.net 2003 
15 El Roser (E) 2003 
16 La Salle Palamós 2003 
17 UELS 2003 
18 Càritas Garrotxa 2002 
19 El Carme 2002 
20 Ítem 2002 
21 Som-hi (E) 2002 
22 El Vaixell de Paper (Rusc-Avets des de 2007) 2002 
23 Paula 2001 
24 El Butlletí (Càritas Roses) 2000 

 
  
 La facilitat que ofereixen els programes informàtics per editar 
butlletins és una de les causes de la seva pujança. Un dels programes més 
utilitzats és el word.   
 Des de l’any 2000 fins el 2008 han desaparegut vuit publicacions. No 
s’han tingut en compte Càritas Butlletí Informatiu (1990-2005), El Vaixell de 
Paper (2002-2006) i Heroïnes (1947-2007) perquè han canviat de nom.  
 
 
 Publicació Durada 
1 La Revista 200113 
2 Professionals Cristians 1990-2002 
3 L’Arpa catequètica 1978-2003 

                                         
13 Només es van publicar dos exemplars. L’editava la parròquia de la Sagrada Família de 
Blanes. 
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4 Porta Rufina 1994-2003 
5 Xfhgjcn (E) 2001-2003 
6 Taller de Teologia 1998-2005 
7 Guia de Serveis 1997-2007 
8 El Brunzzzit 2005-2007 
 
 
La següent gràfica ens mostra que les èpoques més fortes de l’aparició de 
publicacions que encara avui s’editen són aquestes tres últimes dècades14: 
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  6.2.1.3 PERIODICITAT 
  
  Anual: 34 publicacions 
  Semestral: 26 
  Mensual: 12 
  Trimestral: 11 
  Quadrimestral: 5 
  Setmanal: 3 
  Triennal15: 1 
 
  

                                         
14 En aquesta gràfica s’han tingut en compte els canvis de noms de les revistes. Per exemple, 
Revista de Banyoles es comptabilitza com a nascuda el 1977 i no com a 1946 quan es deia 
Horizontes.  
15 Un cop cada tres anys.  
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 La gran majoria de publicacions són anuals i semestrals: 60 
publicacions, el que representa un 65, 21 %.  
  
 En el cas que no haguessin estat incloses les revistes escolars, les 
revistes anuals també quedarien en primer lloc, però després, en segona 
posició hi estarien empatades les semestrals i les mensuals: 
 
 Anual: 15 publicacions 
 Semestral: 12 
 Mensual: 12 
 Trimestral: 8 
 Quadrimestral: 5 
 Setmanal: 3 
 Triennal: 1 
 
 
 
 6.2.1.4 TIRATGE 
 

La publicació que té més tiratge és el Full Parroquial amb 15.760 
exemplars. Aquesta és una mostra de les primeres publicacions amb més 
tiratge de la diòcesi de Girona l’any 2008. Es compten aquelles revistes que 
arriben fins els 900 exemplars. Al costat s’indica si són de pagament (P) o 
gratuïtes (G). S’ha entès com a “revistes de pagament” aquelles publicacions 
que es poden adquirir en quioscos o llibreries. Hi ha revistes gratuïtes que es 
distribueixen en parròquies o comerços i pels socis d’una entitat o associació.  
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 Publicació Tiratge (any 2008)  
1 Full Parroquial 15.760 P 
2 Programes religiosos de Ràdio 10.000 G 
3 Sant Pere16 10.000 G 
4 Orientació Vocacional 8.000 G 
5 Beates 6.250 G 
6 Joaquim Masmitjà 4.800 G 
7 GOA17 4.025 G 
8 Càritas Parroquial Calella 3.000 G 
9 Lliberada Ferrarons 3.000 G 
10 Memòria Càritas Garrotxa 2.500 G 
11 Bell-lloc (E) 2.000 G 
12 Setmana Santa 2.000 G 
13 Les Alzines (E) 1.500 G 
14 Manaies de Girona 1.500 G 
15 Obreria de Santa Cristina 1.500 G 
16 Taüll 1.500 G 
17 UELS 1.500 G 
18 Quinari i fest. Mare de Déu Dolors de Besalú 1.200 G 
19 Apa, revista informativa (E) 1.100 G 
20 Revista de Banyoles 1.100 P 
21 El Batec (Càritas Figueres) 1.000 G 
22 El Butlletó (E) 1.000 G 
23 Calaix de Sastre (E) 1.000 G 
24 La nova 1.000 P/G18 
25 Junts (E) 1.000 G 
26 Manípul de Manaies de Banyoles 950 G 
27 Ítem (E) 925 G 
28 El Senyal 900 P 

 
 
 Les publicacions de menys tiratge són: 
 

 Publicació Tiratge (any 2008)  
1 Ruta Franciscana 35 G 
2 Seglars Dominics 50 G 
3 La Veu del Santuari 100 G 
4 Fem Pinya (E) 100  
5 Alt Fluvià 125 G 
6 Vida Creixent 125 G 
7 El Carme 150 G 
                                         
16 Es tracta d’una publicació triennal, és a dir, surt només cada tres anys. Fins l’any 2008 
només es van editar tres números. Va a càrrec de la Parròquia de Sant Pere de Figueres.  
17 Es tracta d’un full mensual que s’envia a tots els membres dels Grup d’Oració i Amistat 
(GOA) d’arreu del món. Es té en compte en aquesta tesi perquè està editada a la diòcesi de 
Girona, concretament a Fortià, a l’Alt Empordà.  
18 Com s’explicarà en l’apartat que correspon l’anàlisi d’aquesta revista, la revista es 
distribueix gratuïtament en comerços de Salt, però hi ha uns subscriptors que paguen per 
rebre-la a casa.  
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8 Paula 150 P 
9 La Veu de l’avi 150 G 
10 Ventall 150  
11 Així treballem (E) 200 G 
12 Ferment 200 G 
13 Vedruna (E) 200 G 
 
  
 Intentar saber quants exemplars editen totes les publicacions és un pèl 
complicat, ja que no totes tenen una mateixa periodicitat. Ara bé, si 
tinguéssim en compte totes les publicacions en un sol tiratge, donaria la xifra 
de 92.930 exemplars l’any 2000 i 115.330 el 2008, el que representaria un 
augment de 22.400 exemplars. En aquesta xifra s’hi han descomptat els 1.000 
exemplars de La Nova i els 600 de Quaderns que durant aquest 2008 no s’han 
publicat.  
 
 
 * Moviment del tiratge 

 Comparant el tiratge del 2008 amb el del 2000: 

 Mantenen el tiratge: 37 publicacions 
 Pugen: 25 
 Baixen: 9 
 No nascudes l’any 2000: 21 
 

  
  

40%

27%

10%

23%
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Baixen

Altres

  
 De les nou publicacions, la que més baixa en tiratge és el Full 
Parroquial, que perd en set anys19 la xifra de 3.240 exemplars. Amb tot, cal 
destacar la poca diferència que registren revistes generalistes com Alimara i 
Estela:  

                                         
19 En aquest cas la dada és del 2001 i no la del 2000. 
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Publicació  2.000 2.008 Diferència (-) 
Full Parroquial 19.000  15.760 3.240 
Joaquim Masmitjà 5.600 4.800 800 20 
Revista Àpits 1.000 700 300 
Arenys Vida Parroquial 650 500 150 
Santuari M. de D del Mont 600 500 100 
Alimara 500 450 50 
El Full Informatiu (E) 750 700 50 
Estela 525 500 25 
Ruta Franciscana 45 35 10 
 
  
 La publicació que més ha augmentat l’any 2008 ha estat Orientació 
Vocacional, que ha passat dels 600 exemplars als 8.000. El motiu és que es 
distribueix a totes les parròquies, cosa que abans no passava. En la present 
taula es poden veure les deu publicacions que més han augmentat. Es pot 
notar que la gran majoria de publicacions estan relacionades amb tradicions o 
devocions populars: 
 
 
Publicació 2.000 2.008 Diferència (+) 
Orientació Vocacional4 600 8.000 7.400 
Beates 5.600 6.250 650 
Obreria Santa Cristina 1.000 1.500 500 
Setmana Santa 1.500 2.000 500 
Manaies de Banyoles 500 950 500 
Quinari i festa M. De Déu 
dels Dolors de Besalú  

900 1.200 300 

Manaies de Girona 1.300 1.500 200 
Butlletí Santa Faç 200 400 200 
Recerca 500 700 200 
Santa Maria del Collell 275 450 175 
 

 
 
6.2.1.5. SUBSCRIPTORS 
 
S’han tingut en compte en aquest apartat només aquelles publicacions 

que es venen en quioscos, llibreries o parròquies i que a part, compten amb 
subscriptors que la reben a casa seva: 

 
 
 
 
 

                                         
20 650 dels 800 exemplars han anat a parar al butlletí Beates, editat per les germanes del Cor 
de Maria, les mateixes que publiquen el butlletí de Joaquim Masmitjà. Cal recordar que les 
germanes Fradera (les protagonistes de Beates) van ser beatificades el 2007.  
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 Publicació Any 2008 Any 2000 Variació 
1 El Senyal 791 587 Puja 
2 Batec 720 700 Puja 
3 Revista de Banyoles 400 435 Baixa 
4 Arenys vida parroquial 335 500 Baixa 
5 Alimara 300 350 Baixa 
6 Estela 267 339 Baixa 
7 La nova21 55 50 Puja 
8 Taüll 22 44 70 (any 2006) Baixa 

 
 
Tres de les vuit revistes tenen un augment de subscriptors: El Senyal, 

Batec i lleugerament La Nova si es compara amb l’any 2000. La resta, baixen. 
A destacar que totes les revistes parroquials generalistes baixen.  

 
 
6.2.1.6 FINANÇAMENT 

  
Les 92 publicacions se serveixen d’un gran ventall d’opcions per 

finançar-se. Les revistes escolars gaudeixen d’una idiosincràsia diferent, ja 
que hi participen les AMPAS (Associació de pares d’alumnes) i per això, he 
preferit separar-les23. Com es veurà en les següents opcions, la majoria 
d’editors destinen part del seu pressupost (recursos propis) per a la publicació 
de la seva revista o butlletí, però també hi juguen una part important els 
donatius i anunciants. Aquestes són les diferents opcions que se serveixen les 
publicacions: 

 
- recursos propis: 26 publicacions 
- publicitat, subscriptors, subvenció i venda: 6 
- donatius: 5 
- publicitat: 5 
- recursos propis i donatius: 4 
- recursos propis i publicitat: 3 
- recursos propis i subscriptors: 3 
- subscriptors: 2 
- recursos propis, publicitat i donatius: 1 
- recursos propis, publicitat i subscriptors: 1 

 
Pel que fa a les revistes escolars també existeixen diversitats d’opcions 

de com es financen: 
 
 

                                         
21 La majoria dels exemplars es distribueixen gratuïtament a les botigues de Salt. La 
subscripció consisteix en rebre-la a domicili. Serveix com ajuda.  
22 Es comptabilitzen només els subscriptors que té aquesta publicació a la diòcesi de Girona. 
23 Les tres revistes: El Butlletó, Ítem i UELS no les he inclòs com a revistes escolars, ja que 
com es veurà en aquest treball d’investigació són de temàtica diferent. Com a revista escolar 
em refereixo a la revista que el propi centre edita per explicar les seves activitats.  
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- pressupost de l’escola: 7 publicacions 
- publicitat: 7 
- pressupost de l’AMPA: 6 
- publicitat i l’escola: 5 
- publicitat i l’AMPA: 5 
- escola i l’AMPA: 3 
 
 Més de la meitat de les revistes tenen publicitat (21) per 12 que no. La 

majoria dels comerços o empreses que s’hi anuncien són de pares d’alumnes.  
 
 

6.2.1.7 DISTRIBUCIÓ 
 
Les publicacions se serveixen de diferents fonts de distribució. Les 

revistes escolars tenen els propis alumnes com a principals distribuïdors, la  
resta fan servir aquests: 

 
- Membres i voluntaris de les entitats: 31 publicacions 
- Parròquies: 26 
- Subscriptors: 12 
- Quioscos i llibreries: 8 
- Entitats i institucions: 7 
- Comunitats religioses: 5 
- Col·legis: 5 
- Oficina de turisme: 3 
- Botigues: 1 
- Domicilis: 1 
- Santuaris: 1 
- Hospitals: 1 
- Missioners: 1 
- Personal de la Cúria: 1 
 
Algunes dades: 
 
- Els missioners reben gratuïtament el Butlletí de l’Església.  
- El personal de la Cúria rep gratuïtament el Butlletí de l’Església i el 

Full Parroquial.  
- Totes les parròquies, comunitats religioses i delegacions i secretariats 

del Bisbat de Girona reben el Butlletí de l’Església.   
 
 
6.2.1.8 MIDA 
 
La majoria utilitza el format de DIN A4 (29,7 X 21 cm): 58 publicacions, 

que representen un 63%. En segon lloc venen, amb setze publicacions, les de 
semi quartilla de 21 x 14,8 (meitat de DIN A4), que representen 17,39%. La 
resta utilitza tamanys molt variats, cap però, el mític foli (32 x 22 cm).  
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Mida (en centímetres) Publicacions 
34,5 x 24,5  1  
31,5 x 21  1 
29,7 x 21 (DIN A4)  58 
28 x 21  1 
28 x 20,1 1 
26,5 x 20 1 
24,2 x 21 1 
24 x 17,1 1 
23,5 x 17 1 
23,5 x 16,2 1 
22,6 x 16 1 
22 x 16 (Quartilla) 3 
21 x 14,8 (Semi quartilla. Meitat A4) 16 
22 x 10,6 (tríptic) 1 
21,6 x 15,3 1 
21 x 21 2 
21 x 9,5 1 

 
 

6.2.1.9 COLUMNES 
 
Quasi un 40 % de les publicacions (36) utilitzen dues columnes, mentre 

que un 33,69 % (31) en fan servir una. A destacar que un 15,21 % no té 
establert cap mena de format i tant pot utilitzar una, dues o tres columnes de 
forma indeterminada en un mateix exemplar. 

 
Número de columnes Quantitat de publicacions 
2 36 
1 31 
No establert 14 
3 11 

 
 
6.2.1.10 PÀGINES 

  
La publicació amb més pàgines és Nosaltres i l’escola del centre escolar 

Paula Montal de Figueres. Ara bé, es tracta d’una publicació molt senzilla, 
fotocopiada i grapada. Com es veu en la següent taula, de les quinze primeres 
revistes amb més pàgines, tretze corresponen a revistes escolars o dedicades 
a l’ensenyament.  

 
 Nom de la publicació Pàgines 
1 Nosaltres i l’escola (escola Paula Montal Figueres) 152 
2 Ítem 104 
3 El Butlletó 100 
4 Setmana Santa 92 
5 Pinzellades (escola Sant Jordi Palafrugell) 86 
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6 Manaies de Girona 76 
7 Full a Full (escola Sagrada Família Girona) 76 
8 Vedruna Magazine (escola Vedruna Malgrat de Mar) 68 
9 Retalls d’escola (escola Vedruna Palafrugell) 68 
10 L’espurna (escola Cor de Maria de Blanes) 68 
11 Garbí (escola Prats de la Carrera Palafrugell) 60 
12 Junts (escola Cor de Maria-Maria Reina Olot) 60 
13 Lligam (escola Vedruna Girona) 60 
14 La revista (escola La Salle Santa Coloma Farners) 60 
15 Vedruna (escola Vedruna Arbúcies) 58 

 
 
A tall de curiositat, pot ser interessant classificar les 10 primeres 

revistes no escolars ni dedicades a l’ensenyament amb més pàgines de les 92 
que s’han estudiat:  

 
 Publicació Pàgines 
1 Setmana Santa 92 
2 Ruta Franciscana 86 
3 Revista de Banyoles 60 
4 El Hogar 56 
5 Santa Maria del Collell 52 
6 Així Som 50 
7 Batec 48 
8 Manípul de Manaies de Banyoles 46 
9 Estela 44 
10 Recerca 42 

 
 
Existeixen dues publicacions que no tenen determinat el número de 

pàgines. Són el Butlletí de l’Església de Girona i Quaderns. La primera depèn 
de l’extensió dels documents que es publiquen i l’altra, és a mercè de la 
llargària d’una conferència24. Com a exemple, el Butlletí de l’Església 
estudiat per aquest treball de recerca correspon al juny de 2008 i tenia 52 
pàgines. L’últim número de Quaderns de l’any 2006, en tenia 30.  

 
Cal també tenir present que en molts casos són publicacions senzilles 

que gràcies a la informàtica han permès editar-les amb baix cost econòmic i 
impreses a través de fotocòpia25. Per exemple, de les 56 publicacions no 
dedicades a l’ensenyament (no hi ha cap revista escolar amb poques pàgines) 
existeixen: 

 
- 10 publicacions en format de semi quartilla (21 x 14,8 cm) de 4 pàgines. 
- 7 publicacions en format DIN A4 (29,7 X 21 cm) de 4 pàgines26. 
- 3 publicacions en format DIN A4 de 2 pàgines. 
                                         
24 Aquesta publicació edita les conferències que es porten a terme a l’Institut de Ciències 
Religioses de Girona.  
25 A les fitxes de cada publicació s’indica.  
26 Fixem-nos que utilitzen realment un DIN A3 partit per la meitat.  
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- 2 publicacions en format tríptic, o que s’hi acosta, de 6 pàgines. 
- 1 publicació en format 22,6 x 16 cm de 4 pàgines 
 
Són en total 23 publicacions, que vindrien a representar un 25 % del total de 
les 92 publicacions estudiades, però un 41 % si no es comptabilitzessin les 
dedicades a l’ensenyament.  
 
 

6.2.1.11 FOTOGRAFIES 
 
 40 publicacions editen fotografies en blanc i negre, un nombre que va 
disminuint de mica en mica en favor de les de color que l’any 2008 ja en son 
31.  
 
Tipus Quantitat de publicacions 
Blanc i negre 40 
Color 31 
Blanc i negre i color 8 
Ocasionalment 1 
No hi ha fotografies 7 
Dibuixos27 5 
 
 

 

43%

34%

9%

8%
1% 5%

B/N

Color
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 El 63 % de les publicacions estudiades l’any 2006 en la tesina es 
publicaven en blanc i negre en front del 43,47 % actual. En color, s’ha passat 
del 12 % del 2006 al 33,69 actual (més del doble). Són dades a tenir atès el 
poc temps de diferència. Dona la impressió de que cada cop més es vol fer 
una publicació de qualitat.  
 La publicació que ocasionalment posa fotografies és Quaderns, editada 
per l’Institut Superior de Ciències Religioses. El Butlletí de l’Església de 

                                         
27 Tres publicacions posen el dibuix en negre, una en un color i una altra en negre i en un 
color.  
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Girona només en posa en casos molt puntuals, com per exemple l’ordenació 
d’un nou bisbe, i per tant s’ha posat en l’opció de “no hi ha fotografies”.  
 
 

6.2.1.12 PUBLICITAT 
 
50 revistes no tenen anuncis per 42 que sí.  

   

54%

46% No

Sí

  
  
Les revistes que més escullen la publicitat per pagar les despeses són les 
escolars: de 33 publicacions, 21 en tenen. Això fa pujar el còmput global. Si 
se separen aquestes revistes escolars, la diferència és molt notable: 38 
publicacions no en tenen i només 18 sí.  
 
 

6.2.1.13 IDIOMA 
 
Quasi totes les publicacions s’editen en català (un 88 %). Hi ha quatre 

casos en què una mateixa publicació té dues edicions, una en català i l’altra 
en castellà. Són els tres butlletins de causa de canonització: Lliberada 
Ferrarons (2.000 en català i 1.000 en castellà), Beates (4.250 en català i 2.000 
en castellà) i Joaquim Masmitjà (3.000 en català i 1.800 en castellà). La 
quarta publicació pertany als Grups d’Oració i Amistat, GOA (2.550 en castellà 
i 1.475 en català). 

 
idioma Quantitat de publicacions 
Català 81 
Versió catalana i castellana 4 
Castellà 3 
Bilingüe (català i castellà) 3 
Quadrilingüe (cat, cast, fr, ang) 1 
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Aquest és el percentatge: 
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Les tres revistes que escriuen només en castellà són: Causa 

beatificación, Seglars Dominics i El Hogar. S’ha de tenir en compte que les 
publicacions Causa de canonización i El Hogar es distribueixen arreu de 
l’Estat.  

Causa beatificación és editada pels Germans Gabrielistes i dirigida pel 
pare José Paniego de la comunitat de Torroella de Montgrí. Es reparteix als 
altres tres centres escolars dels Germans Gabrielistes de l’Estat: Aranda de 
Duero, Sant Adrià del Besòs i Viladecans. També a familiars, amics i devots 
dels màrtirs repartits per l’Estat espanyol i a uns 32 països on els germans hi 
tenen l’apostolat.   

En el cas de El Hogar es tracta de la revista oficial de l’Institut de 
Religioses de Sant Josep de Girona que té la redacció a Girona (al carrer de la 
Força) on hi va haver la primera casa on les religioses van viure en comunitat. 
Cal tenir present que la Casa Mare d’aquest institut religiós va estar a Girona 
(al carrer Portal Nou) fins a finals de la dècada dels 70, abans no anés a 
Madrid.  

Pel que fa a Seglars Dominics, es tracta d’un senzill tríptic fotocopiat 
en castellà. En molt comptades ocasions s‘ha pogut llegir alguna cosa en 
català. Qui dirigeix aquesta publicació és el prior de la comunitat dominica a 
Girona, el pare Basilio Velasco, de parla castellana, nascut en un poble de la 
província de Palència.  

Cal mencionar també tres altres publicacions: el Butlletí de l’Església, 
El vaixell de paper i Ruta Franciscana les tres úniques bilingües. De fet, 
l’idioma que domina en les dues primeres és el català. En el cas del Butlletí 
de l’Església de Girona només es llegeix en castellà els documents de la 
Conferència Episcopal Espanyola. Però és de destacar que els documents del 
Vaticà són traduïts al català. Un fet agraït per molts mossens. Pel que fa a 
Ruta Franciscana, es tracta del butlletí intern de la federació de la 
“Immaculada Concepció” de les germanes Clarisses de Catalunya, Castelló de 
la Plana i Menorca.  
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6.2.1.14 EMAIL (correu electrònic) 
 
Només tres publicacions tenen correu electrònic propi. Entenc per 

“correu electrònic propi” que l’adreça porti el nom de la publicació. Això no 
treu que s’hi pugui contactar a través del correu electrònic que tingui la 
parròquia, institució o moviment que l’editi. Les tres publicacions que en 
tenen són: Estela, Revista de Banyoles i La Nova.  

 

 
 

97%

3%

No

Sí

 
6.2.1.15 WEB (publicacions electròniques) 
 
Només quinze publicacions de les 92 estudiades es poden llegir per 

Internet28. Són les de:  
 
- Així Treballem  
- Butlletí de l’Església de Girona 
- Bell-lloc al Dia 
- Full Parroquial 
- GOA 
- Lliberada Ferrarons 
- Mare de Déu del Mont 
- Memòria Càritas Salt 
- La Nova 
- Programes religiosos de ràdio i televisió a la diòcesi de Girona 
- Quinari i festivitat de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú 
- Recerca 
- Recursos de Pastoral amb Joves 
- Setmana Santa 
- Vida Creixent 
 

                                         
28 Darrer dia que es va fer aquesta comprovació: 19 desembre 2008.  
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Totes les publicacions es poden descarregar en PDF a excepció d’ Així 
Treballem que ofereix les imatges escanejades en format d’imatge, i de  Bell-
lloc al Dia que es consultar des del propi web a través d’una mena de 
programa de flash 

L’any 2006, sobre 74 publicacions, n’hi havia vuit que tenien versió 
electrònica, set menys que ara. 

En percentatge, es veu clarament la poca implantació l’any 2008 dels 
butlletins o revistes que s’editen en paper i que tenen versió electrònica 29:  
 

 
 

16%

84%

Sí 

No

 L’aparició d’Internet no ha propiciat tampoc que antigues publicacions 
diocesanes desaparegudes tornessin a publicar-se en bits per comptes de 
paper. La revista diocesana El Senyal dóna espai a l’actualitat que puguin 
generar les delegacions diocesanes o moviments sense publicació pròpia. Com 
ja s’ha dir en un altre moment, alguns d’aquests moviments tenen també 
revista a nivell català o d’estat.  
 
 
 6.2.1.16 PREU 
 
 Es tenen en compte aquelles publicacions que es venen en quioscos o 
llibreries.  
 
Nom publicació 2008 2006 
Alimara 3,50 3 
Arenys Vida Parroquial 2 1,80 
Batec 1 1 
Butlletí de l’Església 3,55 3,30 
Estela 2 1,80 
Quaderns 2 2 

                                         
29 L’Associació Àkan també edita un butlletí electrònic que queda anotat en el capítol dedicat 
a Internet. No consta en aquest apartat perquè la màxima difusió és per a Internet. La 
quantitat en paper és insignificant.  
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Revista de Banyoles 3,50 2,60 
El Senyal 2 2 
 
 
 6.2.1.17 MAQUETACIÓ  
  
 La popularització de l’ordinador ha permès que ja no sigui necessari 
portar a maquetar una publicació a la impremta i la pugui fer un membre de 
la revista des de casa seva. Es guanya amb això creativitat pròpia i el que és 
més important, diners. El programa més usat és el Word, però n’hi ha d’altres 
un pèl més complicats com poden ser el Quark o el Publisher.  
 
Maquetació pròpia: 46 publicacions. 
Maqueta la impremta: 38 
Mixta (pròpia i impremta): 4 
Externa (persona contractada per la publicació)30: 3 
Altres (dada no facilitada): 1  
 
 

 
 

50%

41%

5%
3% 1%

Pròpia

Impremta

Mixta

Externa

Altres

 
 
 6.2.1.18. IMPRESSIÓ  
  
 70 publicacions s’imprimeixen en una copisteria o impremta, mentre 
que 18 ho fan des dels llocs d’edició a través de les fotocopiadores que 
disposen. Hi ha hagut tres casos que no han facilitat les dades i un altra que 
no ha preferit no donar cap nom perquè cada any es va canviant en favor de 
la millor oferta econòmica31.  
 
 
                                         
30 Aquesta persona la contracta directament la publicació perquè faci el disseny, però no 
pertany tampoc a la impremta a on es publica.  
31 Es tractava d’una revista escolar. 
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76%

20%

4%

Impremta

Pròpia

Altres

 6.2.1.19 DIRECCIÓ 
 
 Molt més de la meitat de les publicacions estan dirigides per homes:  
 
 Homes: 51  
 Dones: 13 
 Equip: 24 
 Altres32: 4  
 
 

 
 La xifra en favor dels homes en detriment de les dones ha augmentat si 
es comparen les dades del 2008 amb les del 2006 (treball de tesina amb 74 
publicacions): homes 51%, dones 15%, equip 30% i altres 4%.  

56%

26%

14%

4%

Homes

Equip:

Dones

Altres

                                         
32 En el qüestionari o no s’ha facilitat la dada o bé han respost “responsable de l’AMPA” sense 
especificar si aquest responsable era masculí o femení.  
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 La majoria dels directors tenen entre 50 i 69 anys (32 directors). N’hi 
ha només 11 que tenen entre 20 i 39 anys: 
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Cal tenir en compte altres 31 respostes que no han facilitat l’edat del director 
o directora o que han respost frases com “responsable de l’AMPA” o “som un 
equip”.  
 
Gràcies a les revistes escolars, la majoria dels directors són laics. En el total 
de les 92 publicacions aquestes són les condicions dels directors: 
 
Laics: 33 
Capellans i religiosos: 28 
Altres33: 31 
 

 

36%

30%

34%

Laics

Cap i rel

Altres

                                         
33 Dades no facilitades o respostes a l’estil que el director és  “responsable de l’AMPA”, o 
“som un equip” ... 
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Si es tinguessin en compte només les 56 publicacions no dedicades a 
l’ensenyament, el resultat seria diferent: 
 
Capellans i religiosos: 27 
Laics: 18 
Altres: 11 
 
 

 
 

32%

48%

20%

Laics

Cap i rel

Altres

 
Només un director (el de la revista diocesana El Senyal) té el títol de 
periodista. Per altra banda, el responsable d’aquesta tesi és l’encarregat del 
butlletí dels Programes de Ràdio i televisió a la diòcesi de Girona. Cap altre 
persona té estudis avançats de periodisme.  
 
 
 6.2.1.20 CONSELL DE REDACCIÓ. LES REDACCIONS 
 
 61 publicacions tenen Consell de Redacció per 28 que no. Tres 
qüestionaris no han respost la pregunta. 
 El correu electrònic ha facilitat que cada cop més desapareguin les 
redaccions “físiques” de les revistes. Cal tenir en compte que no s’està 
parlant en la seva gran majoria de diaris o de grans revistes de caràcter 
setmanal. Els articles o els reportatges s’envien per correu electrònic al 
coordinador. Amb tot, si que el consell de redacció es pot reunir en un local 
per planificar la publicació. El del Full Parroquial, per exemple, es concentra 
cada quinze dies, els dilluns, a la sala de reunions de la Delegació de Mitjans 
de Comunicació del Bisbat de Girona. El de la revista El Senyal, es reuneixen 
també quinzenalment en els locals de la parròquia de Sant Jaume de Salt, lloc 
d’on és rector el seu director. En el cas de les revistes parroquials Estela, i 
Alimara, els locals de la parròquia serveixen com a lloc de trobada. En el cas 
de les d’ensenyament, ho és la mateixa escola.  
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66%

31%

3%

Sí

No

Altres

 
 
 
 6.2.1.21 COL·LABORADORS 
 
 La gran sort d’aquestes publicacions és la gran quantitat de persones 
que hi posen esforços sense rebre una gratificació econòmica. Moltes 
funcionen gràcies al voluntariat, els col·laboradors.  
 Només quatre publicacions han respost que no tenien cap 
col·laborador. No s’ha pogut especificar el nombre de col·laboradors en 40 
publicacions que o bé no han contestat aquesta opció en el qüestionari, o bé 
han escrit les ja típiques respostes de “som un equip”, “l’AMPA”, “un grup 
coordinador” ... 
 
 

 

4

23

11 10

4

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 1 a 5 6 a 10 11 a 20 21 i + No Esp.

 
 
  
 

275 
 



 6.2.1.22 PERSONAL REMUNERAT 
 
 Parlar de personal remunerat en algunes publicacions és força complex, 
perquè moltes persones que ja cobren un sou per la seva tasca laboral en 
l’empresa realitzen tasques de maquetació o de redacció. És a dir, una de les 
secretàries del Bisbat de Girona se n’encarrega de la coordinació (que no 
direcció) del Butlletí de l’Església de Girona. I un periodista34 de la Delegació 
de Mitjans de Comunicació és qui maqueta la revista diocesana El Senyal. 
Ambdues persones no cobren res extra per fer aquesta tasca i entra dins del 
sou general contractat amb l’empresa. Com s’ha d’entendre aquesta tasca, 
remunerada o no? I el cas d’un professor que ja cobra per la seva tasca docent 
que dedica un temps del seu treball a maquetar una revista? És complicat i 
confús.  
 Només tres publicacions han manifestat que tenen una persona que 
cobra per una feina de la revista, i altres tres més han especificat que la tasca 
és remunerada però que ja entra dins del sou. En general, les revistes que 
paguen són per tasques de correcció o de disseny. 
 
 
 6.2.1.23 LLOC D’EDICIÓ 
 

S’ha entès com a lloc d’edició la població el lloc on la publicació té la 
seva redacció, independentment d’on pugui ser impresa. La població on més 
s’editen publicacions és Girona. 
  
Amb 32 publicacions: Girona. 
 
Amb 8: Olot. 
 
Amb 4: Calella, Figueres. 
 
Amb 3: Arenys de Mar, Palafrugell, Salt, Torroella de Montgrí. 
 
Amb 2: Banyoles, Blanes, Cornellà de Terri, Llagostera, Lloret de Mar, Malgrat 
de Mar, Palamós, Tordera. 
 
Amb 1: Arbúcies, Arenys de Munt, Besalú, la Bisbal, Caldes de Malavella, 
Canet de mar, el Collell (Sant Ferriol), Cassà de la Selva, l’Escala, Fortià, 
Pineda de Mar, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners, 
Viladamat, Vilobí d’Onyar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
34 Es tracta d’un servidor.  
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 6.2.2 CLASSIFICACIÓ DE LES PUBLICACIONS  
 

 Com assenyala Gifreu (1996: 87), no resulta senzill classificar les 
publicacions de forma “fàcil, útil i acceptable”. La premsa és susceptible 
d’una gran varietat de classificacions segons quin sigui el criteri que s’hi 
apliqui: periodicitat, continguts, emissors, públics, àmbit de distribució ... 
 En aquesta tesi, s’ha decidit classificar les publicacions per la seva 
“diversitat”: butlletins, full parroquial i revistes. S’ha cregut que era la millor 
manera per la gran quantitat de temàtiques que tracten. 
 S’ha buscat les definicions d’aquests tres conceptes en dos diccionaris: 
el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i el 
Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana. 
 
 - Butlletí 
  

a) 1.1 Publicació periòdica de caràcter oficial. 1.2 Publicació 
periòdica sobre una matèria determinada. Butlletí jurídic, 
històric, científic, literari. (Diccionari de la llengua catalana, de 
l’Institut d’Estudis Catalans). 
 

b) 1.Publicació periòdica sobre una matèria determinada, 
generalment editada per una entitat. 3. Publicació periòdica de 
caràcter oficial on hom fa públiques les lleis, altres disposicions 
de general observança, i resolucions i avisos d'interès general o 
bé necessitats d'una publicitat per a ésser plenament eficaços 
jurídicament. Butlletí Oficial de l'Estat. (Diccionari de 
l’Enciclopèdia Catalana). 

 
  - Full Parroquial (o dominical)  
 
  Butlletí diocesà i parroquial que hom distribueix els diumenges 

 (Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana). 
   
 El Diccionari de l’IEC no l’esmenta. 
 
 
  - Revista 

 
a) 3.2. Publicació periòdica amb escrits sobre diferents matèries o 

sobre una especialitat. Una revista literària, científica, mèdica. 
Revistes il·lustrades (Diccionari de la llengua catalana, de 
l’Institut d’Estudis Catalans). 
 

b) 4.2. Publicació periòdica de format més petit que un diari però 
de major nombre de pàgines, millor qualitat de paper i sovint 
amb abundant il·lustració (Diccionari de l’Enciclopèdia 
Catalana). 
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 Vistes aquestes definicions, cal precisar que tot i que els full parroquial 
diocesà es podria considerar “butlletí” segons l’enunciat que en fa el 
Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana, s’ha preferit classificar-lo 
separadament i com a entitat o estil propi. Com es veurà en el seu capítol 
corresponent, el full parroquial diocesà té una sèrie de continguts 
característics que permeten classificar-lo exclusivament com a tal.  
 Les definicions de “butlletí” i de “revista” consultades en els dos 
diccionaris esmentats poden portar dubtes, ja que alguna entitat té el seu 
butlletí en format revista amb il·lustracions i amb paper de color. Tenim els 
exemples de Crida i Ventall (publicacions editades per la Fraternitat Cristiana 
de persones amb Discapacitat), Rusc Avets (Associació Rusc i Avets), Així Som 
(Casal Parroquial Llagosterenc) i El Hogar (Religioses de Sant Josep de 
Girona).  En aquests casos, com que són publicacions editades per una entitat 
o comunitat i no són generalistes, és a dir, només tracten aspectes que 
afecten a l’entitat, s’han considerat “butlletins”.   
 Per altra banda, s’entén com a “publicació periòdica”, aquella que té 
la intenció de sortir de forma regular més o menys fixada (diària, setmanal, 
quinzenal, mensual, bimestral, semestral, anual ...). Indiquen també la data i 
la numeració.  
 La classificació de les publicacions periòdiques catòliques actuals a la 
diòcesi de Girona en la present tesi ha quedat d’aquesta manera: 
  
 
 6.2.2.1 Butlletins 
 
 - Oficial del Bisbat de Girona 
 - Associacions i entitats: Acció social, Causes de canonització, 
 Formació, Santuaris, Tradicions populars, Altres 
 - Parroquials     
 
 6.2.2.2. Full parroquial diocesà 
 
 6.2.2.3 Revistes:  
 
 - Diocesana 
 - Parroquials 
 - Entitats (Culturals, Generalistes i escolars) 
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6.2.2.1.1 BUTLLETÍ OFICIAL DEL BISBAT DE GIRONA 
 
BUTLLETÍ DE L’ESGLÉSIA DE GIRONA 
 

 
 
Butlletí de l’Església de Girona, juny 2008 
 

1) Editor: Bisbat de Girona 
2) Fundació: 1856 
3) Periodicitat: mensual  
4) Tiratge: 530 (any 2008) 525 (2006), 580 (2002) 
5) Número de subscriptors: 493 (any 2008), 519 (2006), 576 (2002)  
6) Finançament: publicitat, subscriptors 
7) Distribució: parròquies, comunitats religioses, entitats diocesanes, missioners, 

col·legis, institucions, subscriptors i personal de la Cúria. 
8) Mida: 22 x 16 cm 
9) Columnes: no establert (entre 1 i 2 columnes) 
10) Pàgines: indeterminat. 52 en el de juny de 2008 
11) Fotografies: no (només en casos molt excepcionals com la successió d’un nou 

bisbe) 
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català en general, castellà els documents de la Conferència Episcopal 

Espanyola 
14) E-mail: no 
15) Web: http://www.bisbatgirona.cat/mitjanscom/ 
16) Preu: 3,55 
17) Maquetació: impremta 
18) Impremta: Palahí (Girona) 
19) Nom del director: Mn. Joan Naspleda  
20) Consell de redacció: no 
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21) Col·laboradors: no 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: plaça del Vi 2 17004 Girona 

 
 
ELS INICIS 
 
El butlletí oficial del Bisbat de Girona va néixer l’any 1856 sota el nom 

de Boletín Eclesiástico del Obispado de Gerona. El primer número va sortir el 
25 de gener d’aquell any sota la direcció del pare Juan Planas. Aquest, va ser 
un dominic exclaustrat, nascut a Navata (Alt Empordà) el 1812 i mort a Girona 
el 1886. Va ser descrit com a “elocuente orador sagrado, docto profesor, 
escritor y publicista” (Santo Domingo nº 58, setembre-desembre 1973). Fou 
Vicari provincial dels dominics exclaustrats de Catalunya.  

A la contraportada hi figurava com a editor responsable Juan Adroher35 
i s’imprimia a la Impremta de Melitón Suñer situada al carrer Ballesteries de 
Girona. A la capçalera hi llegim que sortia sis cops al mes, els dies 5, 10, 15, 
20, 25 i 30. Tenia setze pàgines i el format era de catorze centímetres 
d’ample per vint centímetres d’alçada. Es podia comprar a la mateixa 
llibreria que Melitón Suñer tenia al carrer Ballesteries o bé per subscripció, 
que es podia encomanar al propi director de la revista o bé als arxiprestes. 

 
 

 
 
Capçalera del primer número del butlletí oficial del Bisbat de Girona 

                                         
35 El nom de l’editor responsable de la publicació pot fer confondre a qui consulti el primer 
número del Butlletí. En alguns exemplars del primer número hi figura el nom de Ramon 
Sambola, però es tracta segurament d’un error, ja que en els altres exemplars que hi ha el 
nom de Juan Adroher, hi és amb un paper enganxat damunt del de Ramon Sambola. En els 
següents números, va sortir sempre el nom de Juan Adroher.  
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El 10 de juliol de 1856, sis mesos després que sortís el primer número, 

Juan Adroher deixava de ser l’editor responsable. Se’n faria càrrec el propi 
impressor de la publicació Melitón Suñer. Tres mesos més tard, el 25 
d’octubre de 1856, tindria les facultats d’administrar les subscripcions. 
També el 25 d’octubre de 1856, el pare Juan Planas abandonava la direcció 
de la revista.  

El càrrec de Melitón Suñer com a editor responsable duraria poc, 
perquè un mes després, el 20 de novembre, s’informava a la portada del 
butlletí que “habiendo el Rdo. D. Juan Planas, digno director que ha sido del 
Boletín Eclesiástico, cesado definitivamente en este cargo a causa de las 
nuevas ocupaciones que le han sobrevenido, [...] queda desde el presente 
constituida la dirección en la Secretaría de Cámara y Gobierno del obispado”. 
Una dada important: a la capçalera se li afegia la paraula “oficial” i el butlletí 
quedava com a Boletín oficial eclesiástico del Obispado de Gerona.  

A la contraportada d’aquell exemplar del 20 de novembre de 1856, el 
nom de Melitón Suñer hi figurava només com a responsable de la impremta 
del butlletí. La publicació passava a mans institucionals després d’una 
iniciativa privada, tot i ser dirigida per un frare dominic.  

El butlletí gironí és el cinquè més antic de Catalunya, després del 
d’Urgell i Lleida (1853), Barcelona i Vic (1855).  

 
 
ELS CONTINGUTS 
 
S’ha de tenir present que quan va sortir el Butlletí l’any 1856, era 

l’única publicació estrictament religiosa de la diòcesi de Girona, perquè el 
Full Parroquial no va veure la llum fins al 1919. Aquest fet, el convertia no 
només en un recull d’edictes, normatives i disposicions sortides des de la 
Cúria Diocesana, sinó també en una mena de revista de cultura religiosa per a 
capellans i laics en general, així com el portaveu del prelat. De fet, ha estat i 
segueix essent l’òrgan oficial del Bisbat de Girona, i és en aquesta publicació 
en la qual al llarg de la història el bisbe de Girona publica les cartes pastorals 
i normatives. Per exemple, el bisbe Tomàs Sivilla començaria a redactar 
cartes als fidels a partir de l’any 1880, quan abans només havia redactat 
decrets. No hi ha faltat tampoc tot el que fa referència a la Santa Seu, des 
d’escrits del sant Pare fins a allò que manen les diferents congregacions 
vaticanes. Seccions de notícies, necrològiques, resultats de col·lectes, 
recomanacions o prohibicions de llibres són altres coses de què ha informat.  

Els primers butlletins que van sortir incloïen reflexions - la primera 
d’elles va ser sobre la incredulitat, firmada pel propi director -, pastorals de 
diferents bisbes de les diòcesis espanyoles, com els de Cadis, Cartagena, 
Àvila, Cuenca, Salamanca, València, Valladolid o del propi bisbe de Girona, 
una secció doctrinal i una altra de notícies. Sovint també s’inserien textos de 
reflexió i algunes poesies.  

En els seus començaments el Butlletí estava obert a la col·laboració 
dels seus lectors, tal com es llegia a la seva capçalera: “se insertarán gratis 
los artículos comunicados sobre materias religiosas, que se presenten al 
editor, y obtengan su aprobación”. Tanmateix, reproduïa articles d’altres 
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revistes com El abogado de las familias (feta a Girona) o de diaris religiosos 
com La Esperanza  y El Clamor Público.  

Predominaven, però, les disposicions, normatives, edictes i circulars de 
caràcter molt oficial, no només de caràcter religiós sinó també de civils. 
Aquestes, provenien del govern espanyol i afectaven d’una manera o altra 
l’Església. La majoria anaven adreçades als capellans, però també als fidels 
de la diòcesi.   

Cal destacar la gran quantitat de normes morals que s’hi publicaven, si 
bé van començar a disminuir l’any 1965, un any després de ser nomenat bisbe 
de Girona Mons. Narcís Jubany. 

 
 
Els continguts avui 
 
L’objectiu del butlletí avui és, més que mai, ser l’òrgan oficial de 

l’Església de Girona. És a dir, allò que s’hi publica és l’opinió del Bisbe i de 
l’Església de la diòcesi de Girona en general. Aquesta funció tampoc no ha 
variat massa des dels primers números. Recull els decrets del Bisbe i les 
disposicions i normatives que han de regir al Bisbat. A més, publica la 
documentació de l’església diocesana, catalana, espanyola o de la Santa Seu. 
Per tant, té també un propòsit documental. S’hi publiquen els nomenaments - 
persones que han estat designades per un càrrec o una tasca dins de l’Església 
de Girona - i notificacions de reconeixements d’associacions o moviments. Les 
normatives que s’hi donen a conèixer van encaminades sobretot als rectors de 
les parròquies.  

El Butlletí de l’Església de Girona l’any 2008 està dividit en quatre 
grans blocs, semblants als que es van  introduir l’any 1985 amb la reforma de 
la publicació: Església Diocesana, Santa Seu, Conferència Episcopal Espanyola 
i Conferència Episcopal Tarraconense. Les seccions o continguts en cada un 
dels blocs són els següents: 

 
 
a) Església Diocesana.  
 
Documents Episcopals. Són decrets del bisbe Mons. Carles Soler 

Perdigó. Van adreçats principalment als rectors de les parròquies. No tenen 
una periodicitat fixa. 

 
 Orientacions episcopals.  Consisteixen bàsicament en la reproducció 
dels articles que cada setmana el bisbe Carles escriu en el Full Parroquial. 
També inclou homilies o cartes per determinats motius i/o celebracions. 
 
 Vicaries Episcopals. Normatives o circulars que vénen dictades des 
d’algunes de les dues vicaries del Bisbat: Vicaria per a l’Administració dels 
béns eclesiàstics i la gestió econòmica diocesana o Vicaria per a la Promoció i 
coordinació de l’apostolat dels laics.  
 
 Vicaria Judicial. Informació que afecta aquesta vicaria. Per exemple: la 
relació de l’activitat dels Tribunal Eclesiàstic l’any 2006.  
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 Secretaria General. S’informa, entre altres coses, de: nomenaments, 
necrològiques de capellans o religiosos, les col·lectes de jornades especials en 
les parròquies, ordenacions ... 
  
 Organismes diocesans. Notícies o informes que afecten organismes i 
delegacions de la diòcesi.  
 
 Informació. Recull de les notícies més importants de la diòcesi en les 
darreres setmanes. Són facilitades per la Delegació de Mitjans de Comunicació 
del Bisbat de Girona. Són facilitades per la Delegació de Mitjans de 
Comunicació del Bisbat de Girona. Mn. Joan Naspleda (Sant Feliu de Guíxols,  
1948), director del Butlletí de l’Església de Girona fins l’any 2008, aclaria que 
“es publiquen les notes informatives per deixar constància d’una cosa que 
s’ha fet, més que per informar, perquè segurament que ja s’ha tractat i de 
forma molt més àmplia abans en els altres mitjans de comunicació que 
disposem”36. Aquest apartat també informa de les trobades que diferents 
organismes i entitats organitzen o dels exercicis espirituals convocats per a 
capellans. Tanmateix, i sota el títol d’ ”Elenc d’activitats de la diòcesi durant 
el mes de desembre”, es detalla dia per dia el que ha fet el bisbe: les 
reunions que ha mantingut i les visites més destacades.  
 

 
b) Santa Seu  
 
Documentació Pontifícia. Missatges i escrits del Papa Benet XVI. 

Generalment fan referència a Jornades anuals de l’Església. Si el sant Pare 
redacta una encíclica, una exhortació o un altre document d’interès per a 
l’Església Universal també es publica. S’inclouen documents de Congregacions 
o Consells Pontificis. És de destacar que els documents pontificis són traduïts 
al català.  

 
Secretaria d’Estat. Comunicacions de la Secretaria d’Estat al Bisbat de 

Girona. Aquestes notificacions són molt minses. La major part del bloc 
dedicat a la Santa Seu l’ocupa la documentació pontifícia.  

 
 
c) Conferència Episcopal Espanyola 
 

 Documentació episcopal. Documents que van adreçats bàsicament als 
bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola.  Són redactats per les diferents 
comissions de la CEE. Es publiquen en castellà.  

 
 
d) Conferència Episcopal Tarraconense (CET) 
 
Informa d’allò que decideix aquesta Conferència formada pels bisbes de 

les deu diòcesis catalanes. Quan la CET treu un document es publica 
íntegrament.  

                                         
36 Declaracions efectuades l’abril de 2006 a la seu del Bisbat.  
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e) Altres 
 
A vegades, i després del bloc dedicat a la Conferencia Episcopal 

Tarraconense, hi ha un apartat anomenat Estudis que són, en la majoria de 
casos, textos de conferències o treballs d’investigació. També, abans 
d’Església Diocesana, existeix una secció titulada Memoràndum, que vol ser 
una mena d’agenda de campanyes, reunions o jornades adreçades 
especialment als capellans i religiosos.   

 
 
Publicitat 
 
La publicitat es concentra a les pàgines que formen la coberta de la 

publicació. No hi ha anuncis a les pàgines interiors. No és excessiva. Des de fa 
molts d’anys, la contraportada l’ocupa tot un anunci de Caixa de Girona amb 
la relació dels centres de la província de caire social que subvenciona i també 
a promocionar els programes socials que porta a terme. La resta de pàgines 
compta entre 1 i 4 anunciants: una empresa especialista en mobiliari i bancs 
d’esglésies, una assessoria fiscal o bé una casa dedicada a la sonorització i 
instal·lacions de megafonia. D’una o altra manera, poden interessar a la 
clerecia que és qui bàsicament pot llegir aquesta publicació.  

 
Dos singulars anuncis recuperem de la dècada dels 60. Van ser publicats 

en el butlletí del mes de febrer de 1960. El primer correspon a la coneguda 
empresa olotina El Arte Cristiano. El segon és d’una empresa vitivinícola de 
vins de missa. L’anunci fa notar, d’entre altres mencions, que són proveïdors 
del mateix Papa.  
 

 
 

285 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

286 
 



FORMAT  
 
a) El nom 
 

25 gener 1856 Boletín eclesiástico del Obispado de Gerona 
20 novembre 1856 Boletín oficial eclesiástico del Obispado de Gerona 
15 gener de 1966 Boletín eclesiástico del Obispado de Gerona 
Gener de 1975 Boletín de la Iglesia de Gerona 
Gener 1977 fins avui Butlletí de l’Església de Girona 

 
 
b) Mida, nombre de pàgines 
 
La mida no ha variat pas massa al llarg de la història. Va començar el 

1856 amb catorze centímetres d’ample per vint centímetres d’alçada, el 1908 
va passar a 15 x 20,5 i des del gener 1990 es pot llegir amb format de 22 x16 
cm. 

El que sí que és més variable és el nombre de pàgines. Va començar 
amb setze, però la regularitat duraria poc, ja que a partir de l’any 1868 ha 
anat sempre variant i sense seguir una quantitat exacta. Actualment té entre 
cinquanta i cent pàgines. Això es deu bàsicament a l’extensió no definida dels 
documents que arriben.   

 
 
c) Seccions 
 

 A partir del 1908, les seccions queden definides i es manté un cert 
ordre, com també després de la Guerra Civil, el 1939. Ara bé, quan més es va 
notar un canvi en el disseny i en l’ordre, va ser el gener de 1965. Aquesta 
nova presentació fou motivada per la importància que des del Bisbat se li 
donava al Butlletí com a instrument pastoral i diocesà, “de aquí la necesidad  
de que su forma externa, ahora más atractiva y moderna, sea el exponente de 
un contenido actual e interesante para los sacerdotes y religiosos, y aún para 
los seglares” (Butlletí, gener 1965: 24). Constava de tres seccions permanents 
(Oficial, Pastoral i Informació) i tres més d’intemporals (Espiritualitat, Estudi i 
Bibliografia). Tal com es llegia en aquell número del mes de gener de 1965, 
“con toda esta reforma se quiere dar un paso para obtener que el Boletín sea 
atractivo, interesante, esperado, leído, eficaz: en una palabra, vivo”  

El tercer gran canvi va venir vint anys més tard, el gener de 1985, que 
és el que ha perdurat més o menys fins ara. Es formen sis grans blocs: Església 
Diocesana, Santa Seu, Conferència Episcopal Espanyola, Legislació Civil, 
Informació i Bibliografia.  

S’ha imprès sempre en blanc i negre, tret de les cobertes. Des de l’any 
1990 el color del paper tira més a ivori, com un blanc trencat.  

 
 
d) Portada 
 
L’any 1923 el Butlletí canvia la portada. Abans els continguts 

començaven a la primera pàgina. Des d’ara passen a la tercera i en portada 
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surt el nom de la publicació, l’escut del Bisbat i el sumari. Les cobertes 
interiors serviran més endavant per començar a posar-hi la publicitat. 

 
 

  
 
 Portades del butlletí corresponents a l’any 1923 (esquerra) i 1984 (dreta) 

 
 
A partir de la meitat dels anys 60, les cobertes es van endurir amb un 

paper tirant a cartró que protegien la resta de pàgines. A la portada hi sortien 
imatges cada any diferents, relacionades amb la diòcesi de Girona.  

Avui, i des de l’any 1990, la portada del Butlletí no varia, és sempre la 
mateixa cada mes. A la part superior s’hi llegeix Butlletí de l’Església de 
Girona i a la part inferior el mes en curs. No hi ha l’escut ni el sumari. El color 
de les cobertes es canvia cada any. Explica Mn. Joan Naspleda que: “hem 
intentat que el disseny sigui propi d’un butlletí oficial i que no faci l’aparença 
de revista. És el format d’un tipus de butlletí oficial”.  

 
 
e) Fotos 
 
Les vegades que s’han publicat fotografies han estat comptades. 

Sempre amb motiu de la mort, successió o arribada d’un nou bisbe o en casos 
molt especials. El primer cop que en surt una és el 15 de gener de 1926. Es 
tracta d’una foto de Mons. Josep Vila Martínez, nou bisbe de Girona.  

Cal destacar que l’octubre de 1963 es publica una edició gràfica sobre 
la vida del fins llavors bisbe Josep Cartañá amb noranta fotografies. 
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El primer cop que apareix una fotografia en color és el juny de 1973. 
Reprodueix la instantània del papa Pau VI imposant les insignes cardenalícies 
al bisbe de Girona Narcís Jubany.  

Més reportatges en color a destacar són els que es van publicar el mes 
de desembre de 2001. Onze fotos del comiat del bisbe Jaume Camprodon i 
disset de la missa de benvinguda del bisbe Carles Soler.  

 
 
PERIODICITAT 
 
Va començar sortint sis cops al mes, especialment els dies 5, 10, 15, 

20, 25 i 30. Però dos anys més tard, el 10 d’abril de 1858 va passar a publicar-
se tres vegades, els dies 10, 20 i 30 “sin perjuicio de publicarse algún número 
extraordinario u hoja suelta, cuando la perentoriedad del servicio lo 
reclame”. En la capçalera d’aquell número es podia llegir que hom s’hi podia 
subscriure a la Secretaria de Cámara, als arxiprestos o bé a la llibreria de 
Melitón Suñer. El preu era de 6 rals per trimestre. No s’admetien 
subscripcions per menys temps que el de tres mesos i els números solts es 
venien a 6 quarts.  

A partir del segon semestre de 1870 començaria a sortir de forma 
irregular - en aquell semestre només van editar-se dos números-, fins al mes 
de juliol de 1878 en què recobraria la normalitat tornant a publicar-se tres 
cops al mes. Però això, no seria més que un miratge, perquè el 1883, passaria 
a sortir normalment dues vegades al mes i d’altres una.  

A partir del 1923, de mica en mica, passa a convertir-se en una 
publicació mensual, encara que en moltes ocasions també hi ha dos números 
al mes.  

El 25 de juny de 1936 va deixar de publicar-se a causa de la Guerra 
Civil. No tornaria a veure la llum fins al 14 de febrer de 1939. La periodicitat 
des de llavors va ser també indefinida: un, dos o fins i tot tres cops al mes; 
fins que a meitat de la dècada dels 50 passaria a publicar-se mensualment, tal 
i com és ara. Els mesos de juliol i agost s’edita un sol número, i el mes de 
gener, a part de l’exemplar corresponent, també surt la Guia de l’Església de 
Girona. Per tant, dotze números l’any.  
 

 
IDIOMA 
 

 L’idioma de les primeres edicions era el castellà, amb algunes petites 
excepcions en què es publicaven algunes circulars del bisbe Florenci Lorente 
en català. Juntament amb el castellà, un altre idioma utilitzat era el llatí. El 
primer cop que es va fer servir fou el 15 de març de 1858 (pàgines 116-118); 
es tractava d’una disposició del Vaticà per definir l’ús d’ornaments per a la 
celebració de la santa missa. Tot i que el llatí no era massa corrent en la 
publicació, es podien llegir en aquest idioma informes de Congregacions del 
Vaticà, alguna encíclica del Papa, circulars de la Inquisició o aspectes 
relacionats amb la litúrgia, d’entre altres. L’any 1870 s’hi trobaven també en 
llatí, algunes Constitucions del Concili Vaticà I.  

A inicis del segle XX el català és quasi inexistent. Es dóna la curiositat 
que hi ha més textos en llatí que en català. La resta són en castellà, que és 
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l’idioma predominant. Amb tot, en català podem llegir, d’entre altres, una 
carta del bisbe Francesc de Pol sobre la peregrinació a Lourdes (30 abril de 
1908: 169).  

Després de la Guerra Civil, el Butlletí s’escriu exclusivament en castellà 
i el llatí és emprat en comptades ocasions. El primer cop que trobem algun 
text en català és l’octubre de 1966. És una carta pastoral del bisbe Narcís 
Jubany - escrita també en castellà -, sobre L’espiritualitat del matrimoni 
cristià a la llum del Concili Vaticà II. Anava adreçada als “esposos cristians de 
la nostra diòcesi i a tots els joves que es preparen per casar-se” (número 
especial del mes d’octubre).  

L’any 1967 s’incorpora una nova secció titulada Diócesis Misionera 
destinada als missioners gironins perquè expliquin les seves tasques pastorals 
als països on estan destinats. Aquest nou apartat ajudarà a promocionar el 
català. Així, el 15 de maig de 1967 es publiquen cinc cartes (pàgines 287-290). 
Era la primera vegada que un text en català després de la Guerra Civil no 
estava traduït al castellà. Una d’elles era d’en Joaquim Vallmajó, firmada el 
13 de març de 1966 des de Kigali (Rwanda)37.  

A partir de 1968, el bisbe Jubany comença també a escriure cartes 
adreçades als sacerdots únicament en català.  

L’any 1975 s’introdueixen més coses en català. A mesura que passen els 
anys, els únics documents en castellà són els de la Santa Seu (escrits del Papa 
i de les Congregacions vaticanes) així com els de la Conferència Episcopal 
Espanyola. El 1985 es publiquen per primera vegada els documents de la Santa 
Seu en català. I així ha continuat fins ara, tot el Butlletí és en català a 
excepció dels textos que provenen de la Conferència Episcopal Espanyola.   

 
 
EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ  

 
Atès el caràcter oficial que té aquesta publicació, el principal lloc de 

distribució és a entitats i persones relacionades amb el Bisbat de Girona. Té 
un tiratge mensual de 530 exemplars (any 2008). Aquest nombre permet 
mantenir el tiratge de l’any 2006 que era de 525. Però si ho comparem amb 
anys enrere, ha anat baixant lentament. El 2002 en tenia 580 i el 1971, per 
exemple, 80038.  

L’any 2008 comptava amb 430 subscriptors (519 l’any 2006, 576 el 
2002). La quota de subscriptor en el 2008 és de 42,60 euros l’any.  

Hi estan subscrites econòmicament, totes les parròquies de la diòcesi 
de Girona39, les comunitats religioses, algunes entitats diocesanes, missioners 
i els col·legis religiosos diocesans40. Diverses institucions, entitats o empreses 

                                         
37 Mn. Joaquim Vallmajó va ser assassinat a Ruanda el 26 d’abril de 1994.  
38 Les tres primeres dades han estat facilitades des del mateix Bisbat, mentre que l’última, la 
que correspon a l’any 1971, ha estat extreta de la revista Vida Católica (gener 1971, pàg. 9).  
39 Excepte les de pocs habitants. En aquest cas, el Butlletí es guarda en una parròquia més 
gran perquè pugui ser consultat. L’any 2007, la diòcesi de Girona comptava amb 387 
parròquies i 14 annexos (Guia de l’Església de Girona 2008). 
40 Em refereixo a col·legis que administrativament depenen del Bisbat de Girona, no a 
col·legis religiosos, que aquests ja reben el Butlletí com a comunitat religiosa. Actualment, hi 
ha dos col·legis que depenen administrativament del Bisbat: Prats de la Carrera (Palafrugell) i 
Sant Josep (Sant Feliu de Guíxols).  
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el reben de franc o bé en qualitat d’intercanvi. Pel que fa a les institucions hi 
comptem diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, la Diputació 
de Girona, la Conferència Episcopal Espanyola, la Conferència Episcopal 
Catalana, el Gabinet d’Informació de l’Església de Catalunya, la Biblioteca 
Pública de Girona, la Biblioteca del Seminari Diocesà, la Universitat de 
Navarra, l’Hemeroteca Nacional, la Santa Seu, la Biblioteca del Col·legi 
Pontifici Espanyol de Roma, el Seminari Major Interdiocesà i la Nunciatura 
Apostòlica, d’entre altres. En qualitat d’intercanvi hi figuren tots els 
arquebisbats i bisbats d’Espanya41, ja que aquests, també envien els seus 
butlletins a la Secretaria General del Bisbat de Girona i a la resta dels que hi 
ha l’Estat. D’aquesta manera, a qualsevol oficina es poden consultar tots els 
butlletins que es publiquen a Espanya. Per aquest concepte d’intercanvi 
també hi ha mitja dotzena de mitjans de comunicació.  

També el reben de forma gratuïta el personal de la Cúria Diocesana, els 
despatxos que les delegacions i secretariats tenen a les oficines del Bisbat, 
membres dels consells diocesans, anunciants i compromisos en general. Els 
que sobren es guarden a l’arxiu de les oficines.  

Com s’ha vist abans, el nombre de subscriptors en els últims anys ha 
disminuït. Ha afectat principalment a les subscripcions de les parròquies, que 
han agrupat els serveis parroquials i perquè cada vegada és més habitual que 
un sol rector assumeixi la responsabilitat de portar cada cop més parròquies. 
Per tant, amb menys exemplars en fan prou.  

Tothom s’hi pot subscriure. La prova és que hi ha una quinzena de 
persones laiques que el reben cada mes. No es ven a cap llibreria. L’únic lloc 
on es pot adquirir és a les oficines del Bisbat de Girona, al preu de 3,55 euros 
cada exemplar.  

L’últim exemplar de cada mes es pot consultar en el web del Bisbat en 
format PDF.  

 
 
SUPLEMENTS 
 
Com qualsevol altra publicació també ha tingut i té suplements. Per 

exemple, el 20 d’abril de 1856, va insertar l’obra Defensa del cristianismo o 
conferencias sobre la religión del comte de Frayssinous, bisbe d’Hermòpolis42. 
El motiu era perquè  “es la que mejor satisface a todas las necesidades del 
siglo presente, y que justamente pudiera llamarse el triunfo completo de la 
religión sobre la impiedad y el filosofismo” (20 abril 1956: 261). Es va publicar 
fins el 20 de març de 1858.  

L’any 1941 sortia Vida Catequística amb l’objectiu d’informar i formar 
sobre la catequesi. Tenia habitualment quatre pàgines i en algunes ocasions 
vuit. Va promocionar el Concurs Catequístic Diocesà que consistia en treballs 
manuals i redaccions d’alumnes de parròquies i col·legis. L’any 1949 va deixar 
de publicar-se.   
 El novembre de 1942 s’editava un número extraordinari anomenat 
Sacrificios, ruinas y despojos de la Iglesia gerundense durante el dominio 

                                         
41 També s’envia al Bisbat d’Elna - Perpinyà.  
42 Hermòpolis era una antiga ciutat d’Egipte, actualment Al-Asmunayn, situada a uns 20 
quilòmetres al nord-est de Tall al-Amarna.  
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marxista (1936-1939) que recollia els noms dels capellans màrtirs de la Guerra 
Civil i les destrosses que aquesta ocasionà en els temples.   
 
 

LA GUIA DE L’ESGLÉSIA DE GIRONA 
 

 
 
Portada de la Guia de l’Església de Girona de l’any 2007 
 
La Guia de l’Església de Girona també es pot considerar un suplement. 

Surt el mes de gener, com a número separat del Butlletí. La primera vegada 
que es va publicar fou el 1976. Recull tota l’organització de la Cúria 
Diocesana amb els consells, secretaries, vicaries, delegacions i secretariats. 
Aglutina tots els centres, residències i moviments que té l’Església diocesana, 
així com totes les comunitats religioses. És molt útil per la relació que porta 
de totes les parròquies de la diòcesi de Girona, agrupades per zones pastorals 
i arxiprestats. Inclou les dades de cada una d’elles i els horaris de despatx. La 
part final refereix per ordre alfabètic el nom dels rectors que té la diòcesi de 
Girona i les dades personals de cada un d’ells.  

 
 
DIRECCIÓ I REDACCIÓ 
 
L’equip que fa possible el Butlletí de l’Església de Girona està format 

per un director, i quatre persones més que s’encarreguen de la redacció i 
coordinació, administració, comptabilitat  i correcció. La publicació depèn de 
la Secretaria General del Bisbat de Girona.  
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Darrers directors: 
 
Mn. Emili Montal (Des de 1965 com a mínim)43 
Mn. Jaume Julià ( Des del 22 octubre de 1975) 
Mn. Esteve Andreu (Des del Setembre de 1977) 
Mn. Joan Naspleda (Des del 30 setembre 1982 fins desembre de 2008) 
 

 Des del gener de 2009 n’és la responsable de coordinar-lo Maria Teresa 
Cebrià, secretària-cancellera del Bisbat de Girona, i segueix depenent de 
Secretaria General.  

 
 
IMPRESSIÓ  
 

Al llarg de la història, el butlletí ha passat per les següent impremtes: 
 

Any Nom Adreça 
25 gener 1856 Melitón Suñer Ballesteries 

22 octubre 1862 Tomàs Carreras Ballesteries 3 
10 gener 1864 Santiago Feliu Ciutadans 2 
10 gener1865 Tomàs Carreras Ballesteries 3 i Pujada de Sant Martí 
14 febrer 1939 Masó Força 

Gener 1990 Palahí Canonge Dorca 
 
 

 
         EL BUTLLETÍ DE GIRONA I ELS ALTRES BUTLLETINS DE CATALUNYA 
 

Tots els bisbats i arquebisbats de Catalunya tenen el seu propi butlletí, 
com la resta de bisbats de l’Estat. El més antic és el d’Urgell.  

Aquí tenim una comparació del butlletí de Girona amb els altres que 
s’editen a Catalunya. No s’ha posat el nombre de pàgines, perquè no és un 
nombre fix, ja que depèn dels documents que s’insereixen (dades de 2008). 

 
 Fundació Periodicitat Tiratge Idioma V. Digital 
Barcelona 1855 mensual 625 català no 
Girona 1856 mensual 530 bilingüe sí 
Vic 1855 bimestral 390 bilingüe sí 
Tarragona 1865 mensual 375 català sí 
Lleida 1853 trimestral 300 bilingüe sí 
Urgell 1853 bimestral 275 bilingüe sí 
Solsona 1866 bimestral 265 bilingüe no 
Sant Feliu 2004 bimestral 230 bilingüe sí 
Terrassa 2004 bimestral 230 bilingüe sí 
Tortosa 1859 mensual 200 bilingüe sí 
 

                                         
43 L’Anualis Ordo (el que era l’antiga Guia de l’Església de Girona) l’esmentava en l’edició de 
1965. La publicació no posa el nom dels directors del Butlletí en les edicions anteriors.  
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        BUTLLETINS 

 
 

    6.2.2.1.2 ASSOCIACIONS I ENTITATS 
 

 

 

Es divideixen les publicacions per la temàtica que tracten: acció social, causes 
de canonització, formació, santuaris, tradició popular i altres.
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   6.2.2.1.2.1 ACCIÓ SOCIAL 

 Aquest apartat el conformen dotze publicacions, nou d’elles estan 
relacionades amb Càritas, dues amb la Fraternitat Cristiana de persones amb 
Discapacitat, i l’altra amb l’Associació Rusc i Avets (les comunitats de l’Arca a 
Catalunya). Estan agrupades sota el nom d’ “Acció social” perquè la finalitat 
d’aquestes entitats o associacions és la de fer un servei d’ajuda als altres. 
L’ajuda tant pot ser econòmica o laboral (en el cas de Càritas), com de suport 
humà (Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat  i El Rusc).  

Les publicacions que edita Càritas són les que corresponen a les 
poblacions de Calella, Figueres, Girona, Olot, Roses, Salt i Torroella de 
Montgrí. Són fulls informatius que no passen de les quatre pàgines, molt 
senzills. Només dues d’elles s’imprimeixen;  les altres es fotocopien. També 
hi ha memòries anuals.  

 
Les altres són:  
 
Crida (Fraternitat Cristiana de persones amb discapacitat) 
Ventall (Fraternitat Cristiana de persones amb discapacitat) 
Rusc Avets (Comunitats del Rusc i Avets) 

 

 

El Batec. Butlletí de Càritas Figueres del febrer de 2006.  
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    BUTLLETINS RELACIONATS AMB CÀRITAS 
 
 L’ALT FLUVIÀ 
 

1) Editor: Càritas Garrotxa (Olot) 
2) Fundació: 2006 
3) Periodicitat: quadrimestral  
4) Tiratge: 125 (any 2008), els mateixos el 2006. No es publicava el 2000 
5) Número de subscriptors: - 
6) Financiació: recursos propis 
7) Distribució: voluntaris de Càritas Garrotxa 
8) Mida: 21 x 14, 8 cm 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 4 
11) Fotografies: no  
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: fotocòpia. Pròpia.  
19) Nom del director: Ramon Barnera 
20) Consell de redacció: no 
21) Col·laboradors: 3 
22) Personal remunerat: no  
23) Adreça redacció: Ronda dels Paraires, 1. 17800 Olot 

 
 Revista dirigida al voluntariat de Càritas Garrotxa d’Olot. Parla dels 
programes que porten a terme, notícies i altres informacions d’interès pels voluntaris 
d’aquesta entitat.  
 
 
 ARMELLADA 
 

1) Editor: Càritas de l’Escala 
2) Fundació: 2004 
3) Periodicitat: semestral 
4) Tiratge: 250 (any 2008), 250 (2006), 1.000 (2004) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Financiació: recursos propis 
7) Distribució: a la parròquia i als socis de l’entitat 
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 4 
11) Fotografies: b/n 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: pròpia 

296 
 



18) Impremta: fotocòpia. Pròpia.  
19) Nom del director: col·lectiu  
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: 6 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Avgda. Ave Maria, 14-A, 17130 l'Escala 

 

 
Exemplar del primer semestre de 2007 

 
 El primer número va néixer el maig de 2004 amb motiu del 40è 
aniversari de Càritas de l’Escala, d’aquí que aquell any s’editessin 1.000 
exemplars. Va continuar després el 2006 de forma trimestral, però el 2007 es 
decidir que la periodicitat fos semestral. Hi ha el resum d’activitats, una 
relació dels serveis que ofereixen i balanç econòmic.  
 
 
 EL BATEC 
 
1) Editor: Càritas Interparroquial de Figueres 
2) Fundació: 1997 
3) Periodicitat: quadrimestral 
4) Tiratge: 1.000 (2008), 1000 (2005), 300 (2000) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Finançament: fons de la mateixa Càritas Interparroquial  
7) Distribució: voluntaris, parròquies de Figueres, socis de l’entitat i entitats.  
8) Mida: 29,7 x 21 cm. 
9) Columnes: no establert 
10) Pàgines: 4 
11) Fotografies: b/n (dibuixos) 
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12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no  
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: fotocòpia. Pròpia.  
19) Nom del director: Jordi Rotllan 
20) Consell de redacció: no 
21) Col·laboradors: 1 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Avgda Perpinyà 5, baixos. 17600 Figueres 
 
  Explica les activitats de la Càritas Interparroquial de Figueres, un 
resum de comptes i articles d’opinió. Compta amb força dibuixos. Editada en 
fotocòpia.  
 
 
 EL BUTLLETÍ 
 
1) Editor: Càritas diocesana de Roses 
2) Fundació: 2000 
3) Periodicitat: anual 
4) Tiratge: 250 (any 2008), 100 (2005), 100 (2000) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Finançament: recursos propis de Càritas de Roses 
7) Distribució: a la parròquia i a la oficina de Càritas 
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 2 
11) Fotografies: no 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: fotocòpia. Pròpia. 
19) Nom del director: una coordinadora 
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: 4 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Carles Feliu 18, 17480 Roses.   
 
 Senzilla publicació d’un sol full que fa un balanç de l’activitat de la 
Càritas de Roses.  
 
 
     BUTLLETÍ CÀRITAS PARROQUIAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ 
 
1) Editor: Càritas Parroquial  
2) Fundació: 2004 
3) Periodicitat: trimestral 
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4) Tiratge: 200 (any 2008), 300 (2005): No existia l’any 2000.  
5) Número de subscriptors: 40 (socis de Càritas) 
6) Finançament: pressupost de la Càritas parroquial 
7) Distribució: voluntaris i socis de Càritas, a l’església parroquial. 
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 4 
11) Fotografies: b/n 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: copisteria  
19) Nom de la directora: Mar Serrano 
20) Consell de redacció: no 
21) Col·laboradors: diversos 
22) Personal remunerat: el tècnic que ja cobra per ser-ho 
23) Adreça redacció: Sant Genís 2, 17257 Torroella de Montgrí  
  
 Comenta les activitats de la Càritas parroquial de Torroella, reflexions i 
espai de denúncia. S’envia per correu electrònic.  
  

 
CÀRITAS GARROTXA 

 
1) Editor: Càritas Garrotxa 
2) Fundació: 2002 
3) Periodicitat: anual 
4) Tiratge: 2.500 (any 2008), 5.000 (2005). No existia l’any 2000. 
5) Número de subscriptors: - 
6) Finançament: recursos propis de l’entitat 
7) Distribució: membres de l’entitat, col·laboradors, parròquies de l’arxiprestat, 
entitats socials, serveis socials.  
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: no establert 
10) Pàgines: 4 
11) Fotografies: no 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: impremta 
18) Impremta: Callís (Olot) 
19) Nom del director: Ramon Barnera (Olot) 
20) Consell de redacció: no 
21) Col·laboradors: 3 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Ronda Fluvià 25, 17800 Olot 
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Memòria de les activitats desenvolupades en el curs anterior de Càritas 
Garrotxa, que agrupa a diferents Càritas de la zona d’Olot. Surt abans de la 
festa de Corpus, que és quan Càritas celebra la col·lecta extraordinària.  
 

 

CÀRITAS PARROQUIAL CALELLA 
 
1) Editor: Càritas parroquial de Calella 
2) Fundació: 1998 
3) Periodicitat: anual 
4) Tiratge: 3000 (any 2008), 3.000 (2005), 3.000 (2000) 
5) Número de subscriptors:  
6) Finançament: recaptacions de la parròquia i campanyes especials (festa major,      
corpus, Nadal) 
7) Distribució: parròquia de Calella, serveis socials ... 
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: 3 
10) Pàgines: 4 
11) Fotografies: b/n  
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: impremta 
18) Impremta: Publicitat S.A (Calella) 
19) Nom del director: equip de Càritas diocesana de Calella 
20) Consell de redacció: no 
21) Col·laboradors: 2 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Església 51, 08370 Calella 
 
 La publicació esmenta les activitats de la Càritas de Calella, com 
gestiona els recursos del curs (setembre a agost) i la promoció dels serveis 
que realitza a la població. 
 
 
 CÀRITAS SALT 
 

1) Editor: Càritas Parroquial de Salt 
2) Fundació: 2006 
3) Periodicitat: anual 
4) Tiratge: 250 (any 2008), 250 (2006) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Financiació: publicitat 
7) Distribució: col·laboradors, socis, parròquies de Salt 
8) Mida: 29,7 x 21 cm  
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 4 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
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14) E-mail: no 
15) Web: http://www.Càritasgirona.cat/salt 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: copisteria 
19) Nom del director: equip 
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: 3 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Hotel d’Entitats Les Bernardes, c/ Sant Dionís 42, despatx 1-

07, 17190 Salt. 
 
 
 EN XARXA   

 
1) Editor: Càritas Diocesana de Girona 
2) Fundació: 2006 (nascut el 1990 amb el nom de Càritas Butlletí Informatiu) 
3) Periodicitat: trimestral 
4) Tiratge: 275 (any 2008), 250 (2005), 250 (2000) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Finançament: pressupost de la pròpia Càritas Diocesana 
7) Distribució: a totes les Càritas parroquials de la diòcesi 
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: no establert 
10) Pàgines: 4 
11) Fotografies: no 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: fotocòpia. Pròpia.  
19) Nom de la directora: Mercè Ribó   
20) Consell de redacció: No 
21) Col·laboradors: voluntaris, tècnics, coordinadors ...  
22) Personal remunerat: els mateixos treballadors de Càritas 
23) Adreça redacció: Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona 
 
 És filla de la publicació que Càritas diocesana va posar en marxa la 
primavera de 1990 sota el nom de Càritas Butlletí Informatiu. Difon les 
activitats de l’entitat. Als primers anys tenia una periodicitat irregular, uns 
tres números l’any. Tenia una mida de 29,7 x 21 i quatre pàgines. Amb el 
número 63 corresponent al trimestre de desembre-febrer de 2006 la 
publicació va canviar el disseny i el nom i passa a anomenar-se En xarxa. 
Serveix per compartir informació entre les Càritas de la diòcesi de les 
activitats, campanyes ... S’hi troben també articles de formació. 
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PUBLICACIONS RELACIONADES AMB LA FRATERNITAT CRISTIANA DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 
   
 CRIDA 
 

 
 
Exemplar del trimestre d’abril a juny 2008 
 
1) Editor: Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat 
2) Fundació: 1975 
3) Periodicitat: trimestral (3 cops l’any) des de 2007, abans bimestral  
4) Tiratge: 250 (2008), 250 (2005), 250 (2000) 
5) Número de subscriptors: 235 
6) Finançament: subscriptors i fons propi 
7) Distribució: subscripció 
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 16  
11) Fotografies: b/n (portada a color) 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: subscripció 
17) Maquetació: pròpia i impremta 
18) Impremta: Pagès (Anglès) 
19) Nom del director: Mn. Benet Galí  
20) Consell de redacció: si 
21) Col·laboradors: 12 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Terri 7, 17844 Cornellà del Terri 
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  Va néixer de forma molt senzilla l’any 1975 com a circular de 
l’aleshores Fraternitat Cristiana de Malalts i Minusvàlids. A meitat dels 80 
pren el format de revista tal i com es coneix ara. Continua essent un vincle de 
comunicació entre els membres del moviment (avui anomenat Fraternitat 
Cristiana de Persones amb Discapacitat) i d’informació sobre les activitats que 
desenvolupen. S’hi poden llegir: informació de les activitats, articles dels 
membres, articles de formació cristiana, reportatges relacionats amb la 
minusvalia, reflexions, poemes ...  A partir del 2007 la periodicitat va passar a 
ser com trimestral, ja que els mesos d’estiu (juliol-agost i setembre) no surt i 
el número se substitueix per El Ventall.  
 
     

 EL VENTALL   
 

 
 
Exemplar de l’any 2007 
 
 

1) Editor: Fraternitat Cristiana de Malalts i Minusvàlids 
2) Fundació: 1982  
3) Periodicitat: anual 
4) Tiratge: 150 (any 2008), 150 (2005),  200 (2000) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Finançament: mitjans propis i publicitat 
7) Distribució: persones assistents a les colònies i membres del moviment 
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 34 
11) Fotografies: b/n  (portada a color) 
12) Publicitat: sí 
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13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: pròpia i impremta 
18) Impremta: Pagès (Anglès) 
19) Nom del director: Mn. Benet Galí (1952) 
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: 15 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Terri 7, 17844 Cornellà del Terri 
 

 

 Butlletí en format revista de les colònies que organitza el mes d’agost a 
Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa) la Fraternitat Cristiana de Malalts i 
Minusvàlids de Girona. Periodicitat anual, tot i que en alguns anys no es va 
publicar. Va sortir el primer exemplar el juliol de 1982. Va començar com a 
una senzilla publicació fotocopiada i escrita a màquina. Actualment, té un 
bon disseny i presentació. S’hi podia llegir en el primer exemplar: “Per mitjà 
d’aquests senzills fulls volem fer un recull de les impressions que hem viscut 
durant aquests 15 dies. No hem tingut la pretensió de fer una gran revista sinó 
tot passant el temps, recordar fets, explicar experiències de la convivència i, 
per suposat, donar pas a qui vulgui dir quelcom que se serveixi d’ella”. 
 Informa de les activitats que es porten a terme a les colònies, articles 
diversos –la majoria redactats pels propis membres-, poesies, una relació amb 
els noms de les persones que hi han participat ... 
 
 
PUBLICACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ RUSC I AVETS 
 
 RUSC AVETS 
 
1) Editor: Associació El Rusc i Avets (Comunitats de l’Arca) 
2) Fundació: 2007 (abans, des del 2002, amb el nom d’El Vaixell de Paper) 
3) Periodicitat: quadrimestral (març, juliol i desembre) 
4) Tiratge: 350 (any 2008), 250 (2005), 100 (2000) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Finançament: donacions, petits anuncis i pressupost de l’associació. 
7) Distribució: amics i familiars de les persones amb discapacitat que hi ha als 

centres, personal, voluntaris, centres col·laboradors i entitats vinculades.   
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 16 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: impremta 
18) Impremta: Winihard Gràfics (Moià) 
19) Nom del director: Roser Blàzquez  
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20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: diversos 
22) Personal remunerat: una treballadora de l’entitat 
23) Adreça redacció: Veïnat de Sant Ponç 12, 08790 Tordera 
 
  

 
 
Número corresponent al Juliol de 2008 
 
 Informa de les activitats de les comunitats d’El Rusc (situada a Tordera) 
i d’Avets (a Moià)44, que pertanyen a les Comunitats de l’Arca, moltes d’elles 
redactades pels propis interns.  El butlletí va néixer de manera molt senzilla 
l’any 2002 amb el nom d’El Vaixell de Paper. A partir del 2007 va millorar el 
disseny i amb format de revista.  
 
 
 
 
 
 

                                         
44Aquesta associació va ser declarada d’utilitat pública el 1980 i inscrita en el registre 

d’entitats i serveis socials de la Generalitat: Associació Rusc i Avets. Ofereix serveis integrals 
d’acolliment residencial i tallers de teràpia ocupacional a persones adultes amb discapacitat 
intel·lectual. Té una inspiració catòlica. El laic catòlic canadenc Jean Vanier, va iniciar a 
París unes comunitats on s’acollien persones discapacitades amb voluntaris joves, les 
conegudes comunitats de l’Arca. L’associació el Rusc forma part d’aquestes comunitats. El 
bisbe de Girona la reconeix nomenant un consiliari i s’insereixen en la vida parroquial en les 
respectives parròquies.  
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             6.2.2.1.2.2 CAUSES DE CANONITZACIÓ 

 Els butlletins informatius de les causes de canonització45 tenen com a 
missió promocionar la vida i les virtuts heroiques de persones que segons els 
seus postuladors poden pujar als altars i tenir una veneració. En el cas de la 
diòcesi de Girona, tots els quatre butlletins de causa de canonització 
corresponen a servents de Déu. Per tant, són persones que ja tenen obert i 
aprovat, per part del Bisbe, el procés de canonització.  

Els butlletins que s’editen a la diòcesi de Girona corresponen als 
servents: Lliberada Ferrarons, les Germanes Fradera, Joaquim Masmitjà i els 
germans gabrielistes. Altres servents de Déu, beat so sants de la diòcesi de 
Girona no tenen butlletí, i això que n’hi ha un bon nombre.   

 
Qui són aquests servents de Déu? 
 
Lliberada Ferrarons va néixer a Olot (Garrotxa) el 19 d’abril de 1803. 

Als 13 anys, amb la mort del seu pare, va haver de treballar en una fàbrica 
tèxtil a sant Joan les Fonts (Garrotxa). Aleshores, el treball infantil era 
permès i –segons les dades extretes d’un article de Ramon Llongarriu (cf  
http://www.lliberada.org)-, es feien entre 12 i 14 hores. Als 17 anys treballà 
a Olot, a la fàbrica de Domènec Jou en tasques de filatura de cotó i als 20 en 
una altra empresa, la d’Antoni Carbó, però ja amb forces limitacions degut al 
seu estat de salut. Tenia un quist hidatídic que, en fer-se gros, ocasionava 
complicacions als aparells circulatori, digestiu i respiratori. Als 26 anys va 
haver de deixar de treballar i quedà enllitada durant 12 anys, fins la seva 
mort, el 21 de juny de 1842, a l’edat de 39 anys. Va pertànyer a la tercera 
orde carmelita. La causa de canonització va ser introduïda el 1942. 

Les germanes Fradera Ferracutcases, filles de Riudarenes (la Selva) són 
Maria Carme (nascuda el 25 d’octubre de 1895), Maria Rosa (20 novembre 
1900) i Maria Magdalena (12 desembre 1902). Van ingressar a la Congregació 
de Missioneres “Cor de Maria”, fundada per Joaquim Masmitjà. Van ser 
destinades en diferents col·legis de Catalunya propietat de la congregació. 
Quan va esclatar la Guerra Civil van retornar a la casa pairal de Riudarenes. 
La matinada del 27 de setembre de 1936 van ser detingudes. Foren conduïdes 
en un bosc situat a uns 20 quilòmetres de Riudarenes en direcció a Lloret de 
Mar. Allà van ser assassinades. La causa de canonització va ser introduïda el 4 
de desembre de 1953. El butlletí porta per nom Heroïnes.  

Joaquim Masmitjà va néixer a Olot el 29 de desembre de 1808. És 
ordenat de sacerdot el 22 de febrer de 1834. El 1848 funda la Congregació de 
Missioneres Cor de Maria amb l’objectiu d’ajudar a les persones més 
desvalgudes, entre elles, les dones. Juntament amb set noies més funda el 
primer col·legi de la congregació, serà el juliol de 1848 a Olot. S’obriran 
també cases a altres llocs de Catalunya i després, el 1871, als Estats Units, 
concretament a Califòrnia a les missions entre els indis pàpagos. Va ser rector 
de la parròquia del Carme de Girona. Va ser canonge de la Catedral i Vicari 
General del Bisbat de Girona. Renuncià a ser bisbe de Girona. Va morir el 26 

                                         
45 S’entén com a canonització l’acte solemne en el qual el Papa declara que una persona que 
ha mort amb fama de santedat, prèviament declarada beata, és proclamada santa i digne de 
culte públic. Més informació en el Nomenclàtor.   
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d’agost de 1886. Avui, les Missioneres del Cor de Maria es troben a Xile (2 
poblacions), Estats Units (5) i França (3). A l’Estat espanyol a 4 poblacions i a 
Catalunya en 8. La causa de canonització va ser introduïda el 10 de juny de 
1985.  

Els germans gabrielistes màrtirs de la Guerra Civil són 49, juntament 
amb ells, va morir un capellà. Eren educadors de diferents col·legis que els 
Germans de Sant Gabriel tenien aleshores a Banyoles, Castelló d’Empúries, 
Sant Sadurní d’Anoia, Valls, Sant Adrià del Besòs, Viladecans i Caldetes (Can 
Valls); aquesta última, casa-seminari. En esclatar la Guerra Civil, els germans 
es van refugiar a Caldetes. El 7 de novembre de 1936, un grup de milicians 
se’n va emportar 49 seminaristes i un capellà i els van assassinar uns a 
Montcada i Reixach - la majoria -, i altres a Figueres, Sitges, Sant Adrià del 
Besòs i Gavà. Havien nascut a les comarques de Girona (Banyoles i Sant 
Gregori), a diferents punts de l’Estat (Burgos, Valladolid, Àlaba, Navarra), i 1 
a França (Lot). El butlletí a favor de la causa de canonització es dirigeix i 
s’edita en el col·legi que els Germans de Sant Gabriel tenen a Torroella de 
Montgrí (Baix Empordà). De fet, va ser en aquesta població on la congregació, 
fundada pel francès Louis de Montfort, es va establir a l’Estat l’any 1904. La 
causa de canonització va ser introduïda el 8 de juny de 2005. 

 
 
Les particularitats d’aquests butlletins. 
 
A part d’informar de la biografia i de les virtuts “heroiques” dels 

servents de Déu, i de les activitats promocionals que es porten a terme per 
conèixer les seves vides i obres, tots els butlletins de causa de canonització 
tenen tres seccions comunes: una pregària per demanar la seva canonització i 
perquè faci d’intercessor, una relació de  persones que expliquen els favors 
rebuts gràcies a la seva intercessió i un llistat de donatius.  

L’únic butlletí que encara no havia publicat un llistat de gràcies 
rebudes i donatius era el dels germans gabrielistes46. Cal tenir en compte que 
és el butlletí d’aquestes característiques més jove de tots.  

 
a) Pregària 
 
Aquí tenim dos exemples. El primer és la pregària que surt publicada en 

el full informatiu de la causa de canonització dels germans gabrielistes: 
 
Señor y Dios nuestro, Tú has hecho de tus siervos Hnos Estanislao 
y compañeros mártires testigos de la fe no solamente en la educación, 
sino también en el sacrificio de sus vidas. 
Te pedimos, por sus méritos e intercesión que, fortalecidos por el 
Espíritu, nos dediquemos con fervor al anuncio del Evangelio. 
Madre de la Sabiduría, por la intercesión de éstos tus hijos,  
concede a la familia Montfortiana el don de vivir 
bajo tu maternal protección como ellos vivieron. 
Alcánzanos por sus méritos la gracia (Expressar la gràcia que  

                                         
46 Els darrers números que s’han consultat per fer aquest treball eren el 5 i 6, que 
corresponien al maig i al juliol de 2006.  
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es demana). 
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  
 
A sota de la pregària s’hi llegeix “En caso de conseguir alguna gracia 

informad al Postulador”. En el número corresponent al mes de juliol de 2006, 
hi llegim: 

 
Debemos invocarles para que intercedan por nosotros ante el Señor dada su "fama 
de martirio" y la "fama de intercesores", es decir, esta invocación será un elemento 
fundamental a considerar en el proceso de beatificación... No se trata 
necesariamente, de "milagros" en el sentido de "prodigios extraordinarios"; sino de 
gracias especiales que creemos recibir por su intercesión. Por ejemplo la conversión 
de una persona, la unidad familiar restablecida, una enfermedad superada, la 
fortaleza experimentada ante la adversidad, etc. 

 
 
I aquí l’oració de les germanes Fradera: 
 
Senyor, tu que vas dir: “A qui em reconegui davant els homes 
també el Fill de Déu el reconeixerà a la presència del Pare celestial”; 
concediu-nos mitjançant el Cor immaculat de Maria, 
la prompta beatificació de les germanes  
Carme, Rosa i Magdalena Fradera, 
missioneres “Cor de Maria”, que van lliurar les seves vides 
com a testimoni del seu amor a Déu i als germans. 
Per intercessió seva et demanem la gràcia [...] 
Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant. Amén.  
 
 

b) Favors rebuts 
 

Les persones que creuen haver rebut una gràcia per la intercessió d’un 
d’aquests servents de Déu, després ho comuniquen en el butlletí. En alguns 
casos, juntament amb el favor rebut fan saber un donatiu d’agraïment, en 
altres no: 

 
“Bonet Surroca d’Olot en acció de gràcies, 50 euros” (Heroïnes Octubre 
2005). 
 
“Agraeixo a Joaquim Masmitjà la seva intercessió per les innombrables 
gràcies obtingudes del Senyor. Són moltes les ocasions en què recorro 
confiada i sempre em sento reconfortada. M. Martínez “ (Full de 
Joaquim Masmitjà, octubre de 2005)  
 
“Dono gràcies a la nostra Serventa Lliberada pels favors rebuts d’ella, 
sobretot un de molt important, i li envio aquest donatiu, i prego perquè 
la puguem veure ben aviat com a santa en els nostres altars. Una 
devota olotina, que molt prega per ella. C.V (Butlletí Lliberada 
(Desembre 2004) 
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c) Donatius 
 

Els donatius són una mena d’almoina d’agraïment després d’haver 
rebut un favor, o bé simplement per col·laborar amb la causa de 
canonització. Es posa el nom de qui fa el donatiu –o bé “anònim, si aquest ho 
ha volgut així- , i normalment la quantitat al costat. El butlletí de Joaquim 
Masmitjà obvia la xifra. El butlletí Heroïnes, corresponent al mes d’abril de 
2006, sumava la quantitat de 5.005 euros en concepte només de donatius. El 
full informatiu de Lliberada Ferrarons del mes de novembre de 2005, en 
sumava 5.402.  
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 LLIBERADA FERRARONS 
 

 
    Exemplar de l’any 2008 
 

1) Editor: Causa de la Beatificació de Lliberada Ferrarons 
2) Fundació: novembre de 1986 
3) Periodicitat: anual 
4) Tiratge: 3.000 (any 2008, 2.000 en català i 1.000 en castellà). Anys 2006 i 2000, 

els mateixos.  
5) Número de subscriptors: - 
6) Finançament: donatius 
7) Distribució: devots i carmelites d’arreu del món. També de forma electrònica a 

través de correu, i de descàrrega per Internet a través del propi web. 
8) Mida: 21 x 14,85  
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 4 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català i castellà (en butlletins separats) 
14) E-mail: no 
15) Web: http:www.lliberada.org 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: Callís S.L 
19) Nom del director: Mn. Joan Baburés (1952) 
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: 3 
22) Personal remunerat: no  
23)Adreça redacció: Verge del Portal 10, 17800 Olot 
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 Va començar a editar-se de forma semestral, però darrerament surt 
anualment.  En castellà s’han editat els butlletins número 2 i a partir del 24 
inclòs.   
 
 
 BEATES 
 

  
 
          Exemplar número 29, octubre de 2008 
 

1) Editor: Missioneres del Cor de Maria de Girona 
2) Fundació: 2008 (Heroïnes de del gener del 1947). Han continuat la numeració.  
3) Periodicitat: semestral (abril i octubre) 
4) Tiratge: 6.250 (any 2008, 4.250 en català i 2.000 en castellà), 5.600 (any 2006, 

amb 3.800 en català i 1.800 en castellà). Els mateixos el 2000. 
5) Número de subscriptors: - 
6) Finançament: donatius i pressupost de la congregació 
7) Distribució: subscriptors, col·legis de la congregació, parròquies ... 
8) Mida: 22,6 x 16 cm 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 4 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: no 
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13) Idioma: català i castellà (en butlletins separats) 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuït 
17) Maquetació:  impremta 
18) Impremta: Artes Gràficas (Valldoreix) 
19) Nom de la directora: Gna. Isabel García  
20) Consell de redacció: no 
21) Col·laboradors: 3 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Plaça Catedral 3, 17004 Girona 

 
 El primer exemplar va sortir en castellà amb el nom de Heroínas el 
gener de 1947 amb la pretensió de sortir de forma bimestral. La periodicitat 
ha anat canviant al llarg del temps i per exemple del 1974 fins el 1994 no en 
va tenir una de fixa. L’abril de 1994 va sortir en català i castellà, amb dos 
butlletins diferenciats i amb una nova numeració. Ara surt dos cops l’any. Des 
de l’abril de 2008 amb el nom de Beates, un cop les germanes van ser 
declarades beates el 2007.  
 
 
 JOAQUIM MASMITJÀ 
 

 
 
Número 37, desembre de 2008 
 

1) Editor: Missioneres del Cor de Maria de Girona 
2) Fundació: 1990 
3) Periodicitat: semestral 
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4) Tiratge: 4.800 (any 2008, 3.000 en català i 1.800 en castellà), 5.600 (any 2005, 
3.800 en català i 1.800 en castellà). El mateix l’any 2000. 

5) Número de subscriptors: - 
6) Finançament: donatius i congregació.  
7) Distribució: col·legis de la congregació, parròquies, antigues alumnes que el 

demanen ...  
8) Mida: tríptic (22 x 10,6 cm) 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 6 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català i castellà (en butlletins separats) 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: pròpia i impremta 
18) Impremta: Alzamora (Girona) 
19) Nom de la directora: Gna. Pilar Lascorz  
20) Consell de redacció: no 
21) Col·laboradors: 3 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Plaça Catedral 2, 17004 Girona 
 

Inclou també articles teològics, de formació i els pensaments del pare 
Masmitjà.  

 
 
 CAUSA BEATIFICACIÓN 
 

 
 
Butlletí número 13, 19 de març de 2008 
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1) Editor:  Germans de Sant Gabriel (Torroella de Montgrí) 
2) Fundació: juliol de 2005 
3) Periodicitat: trimestral 
4) Tiratge: 500 (any 2008), 400 ( 2006). No existia l’any 2000 
5) Número de subscriptors: - 
6) Finançament: fons de la congregació 
7) Distribució: escoles i comunitats de la congregació de Catalunya i Castella. 

Familiars, amics i devots dels màrtirs repartits per a l’Estat espanyol  i a uns 32 
països on els germans hi tenen l’apostolat.   

8) Mida: 21 x 14,85 cm 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 4 (en alguna ocasió 8) 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: castellà 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: Gràfiques Ter (Torroella de Montgrí) 
19) Nom del director: P. José Paniego 
20) Consell de redacció: no 
21) Col·laboradors: 4 
22) Personal remunerat: no  
23) Adreça redacció: Rda Pau Casals 35, 17257 Torroella de Montgrí 
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              6.2.2.1.2.3 FORMACIÓ 
 
 S’hi classifiquen dotze publicacions que per la seva temàtica volen 
formar al lector i/o també donar a conèixer l’espiritualitat, els valors i les 
activitats del moviment, entitat o delegació als quals pertanyen. Aquesta és 
la relació de les publicacions incloses; entre parèntesi, l’associació, entitat o 
delegació diocesana que l’edita.  
 
Amunt (Grups Oració i Amistat del Bisbat de Girona) 
El Carme (Associacions Carmelitanes d’Olot) 
Claret (Missioners claretians de Girona) 
Escolà.net (Servei d’Orientació Vocacional del Bisbat de Girona) 
Ferment (Cursets de Cristiandat de Girona) 
Germanor Franciscana (Fraternitat Franciscana Seglar) 
GOA (Grups d’Oració i Amistat de Catalunya) 
Orientació Vocacional (Servei d’Orientació Vocacional del Bisbat de Girona) 
Recursos de Pastoral amb joves (Delegació Pastoral amb Joves del Bisbat) 
Ruta Franciscana (Germanes Clarisses de Catalunya, Castelló i Menorca) 
Seglars Dominics (Fraternitat de Seglars Dominics de Girona) 
Vida Creixent (Vida Creixent del Bisbat de Girona) 
 

 

Escolà.net, número 4, Nadal 2007  
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AMUNT 
 

 
 
Número 22, abril 2008 
 

1) Editor: Grups d’Oració i Amistat (GOA) 
2) Fundació: Desembre 1997 
3) Periodicitat: semestral  
4) Tiratge: 500 (any 2008), 475 (2005), 475 (2000) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Finançament: Donatius 
7) Distribució: membres del moviment de la diòcesi de Girona, a les secretaries 

dels altres GOA de Catalunya i també de Castelló, València, Balears i Saragossa.  
8) Mida: 29,7 x 21  
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 8 
11) Fotografies: b/n 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: fotocòpia. Pròpia 
19) Nom del director: P. Xavier Maria Piquer 
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: 9 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Joan Maragall 23 B 5è, 17002 Girona 
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 És una senzilla publicació amb articles de formació i notícies referents 
a les activitats del moviment de la diòcesi de Girona. 
 
 
 EL CARME 
 

 
  
 Número 52, febrer 2008 
 

1) Editor: Associacions Carmelitanes d’Olot 
2) Fundació: 2002 
3) Periodicitat: mensual 
4) Tiratge: 150 (any 2008), 150 (2005) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Financiació: recursos propis 
7) Distribució: a l’església del Carme d’Olot i als membres de les associacions 

carmelitanes.  
8) Mida: 21 x 14,8 cm 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 4 
11) Fotografies: no. Dibuixos en b/n i a color 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: fotocòpia. Pròpia.  
19) Nom del director: P. Josep Colldecarrera 
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: 2 
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22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Verge del Portal 10, 17800 Olot 

 
 La finalitat del butlletí és la de promoure la devoció a la Mare de Déu 
del Carme i mantenir la comunicació entre els membres de les diferents 
associacions carmelitanes d’Olot: terciaris, Confraria del Sant Escapulari i la 
Confraria 33 sisena. Un dels llocs on es distribueix és a la parròquia del Carme 
d’Olot, administrat pels pares carmelites. S’hi llegeixen notícies de les 
confraries i articles de formació.  
 
 
 CLARET 
 

1) Editor: Missioners Claretians de Girona 
2) Fundació: 2004 
3) Periodicitat: setmanal 
4) Tiratge: 400 (any 2008), 400 (2004) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Financiació: recursos propis 
7) Distribució: a l’església dels claretians de Girona i els que fan la catequesi. 
8) Mida: 21 x 14,8 cm 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 4 
11) Fotografies: no. Dibuixos en b/n 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: fotocòpia. Pròpia 
19) Nom del director: P. Josep Codina Farrés 
20) Consell de redacció: no 
21) Col·laboradors: 1 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Joan Maragall 23 B 5è, 17002 Girona 

 
 Informa de les activitats de l’església dels pares claretians que tenen a 
la ciutat de Girona, així com de la catequesi que porten a terme. “Volem 
oferir un instrument senzill i popular per a la formació permanent de la fe”, 
explica el seu director, el pare Josep Codina Farrés. Hi ha pregàries, articles 
formatius i resum d’activitats. El fet que es distribueixi a l’església que tenen 
els pares claretians en el centre de la ciutat de Girona, contribueix a que 
tingui una gran difusió.  
 
  
 ESCOLÀ.NET 
 

1) Editor: Servei d’Orientació Vocacional 
2) Fundació: 2003 
3) Periodicitat: semestral 
4) Tiratge: 500 (any 2008), 500 (2003) 
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5) Número de subscriptors: - 
6) Financiació: recursos propis 
7) Distribució: parròquies i escolans 
8) Mida: 21 x 14,8 cm 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 8 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: Palahí (Girona) 
19) Nom del director: Mn. Jordi Font 
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: membres del Servei d’Orientació Vocacional 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Pujada de Sant Martí 12, 17004 Girona 

 
Nascuda el 2003 amb la intenció de ser semestral, ja que en aquell any 

van sortir dos exemplars. Després de quatre anys de no editar-se, va tornar la 
Pasqua de 2007 a tot color i amb un format i disseny totalment renovat i 
millorat. Es defineix com a “Revista dels escolans” per anar adreçada als nois 
i noies que exerceixen d’escolans a les parròquies de la diòcesi. Hi trobem 
articles dels propis escolans sobre les activitats que organitzen, temes 
catequístics ...   

 
 
FERMENT 
 

1) Editor: Moviment de Cursets de Cristiandat 
2) Fundació: 1984 
3) Periodicitat: mensual 
4) Tiratge: 300 (any 2008), 200 (2006). El mateix l’any 2000 
5) Número de subscriptors: - 
6) Finançament: aportacions 
7) Distribució: membres del moviment, parròquies i mossens 
8) Mida: 21 x 14,8 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 4 
11) Fotografies: no 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: fotocòpia. Pròpia 
19) Nom del director: coordinadora 
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: membres de l’entitat 
22) Personal remunerat: no 
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23) Adreça redacció: Apartat de Correus 683, 17080 Girona 
 

Va néixer l’agost de 1984 com a butlletí del Secretariat diocesà de 
Cursets de Cristiandat. Va començar com a bimestral, tot i que en algunes 
ocasions havia perdut aquesta regularitat. Tenia aleshores dotze pàgines i una 
mida de 21 x 14,8 cm. La mateixa que ara. L’any 1990 surt trimestralment 
amb un nou disseny. La periodicitat però, tornaria a ser irregular a partir de 
l’any 1993 inclòs. Des d’aquest any i fins l’any 1995 es publicarien només 
quatre números. El novembre de 1996 comença una nova etapa sortint cada 
mes i amb quatre pàgines. Tot i que havia estat impresa a la Impremta: Pagès 
(Anglès), ara surt fotocopiada. Senzilla publicació.  

Hi ha articles de formació, el calendari d’ activitats del moviment i 
testimonis.  

 
 

 GERMANOR FRANCISCANA 
 

1) Editor: Ordre Franciscà Seglar  
2) Fundació: 1978 
3) Periodicitat: mensual 
4) Tiratge: 240 (any 2008), 240 (2006), 225 (2000) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Finançament: recursos propis 
7) Distribució: membres del grup i a l’església dels caputxins d’Arenys de Mar.  
8) Mida: 21 x 14,8 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 4 
11) Fotografies: no. Dibuixos en b/n 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuït 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: fotocòpia. Pròpia.  
19) Nom de la directora: Glòria Bilbeny  
20) Consell de redacció: si 
21) Col·laboradors: tots els membres del grup 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Santa Maria 7, 08350 Arenys de Mar  

 
Senzilla publicació fotocopiada amb la relació d’activitats de la 

Fraternitat, articles relacionats amb l’espiritualitat franciscana, biografies de 
sants i santes franciscans ... 

 
 
 GOA 
 

1) Editor: GOA (Grups d’Oració i Amistat) 
2) Fundació: 1969 
3) Periodicitat: mensual 
4) Tiratge: 4.025 (2.550 en castellà i 1.475 en català), el mateix el 2006 i 2000. 
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5) Número de subscriptors: - 
6) Financiació: quota dels membres del grup 
7) Distribució: membres del grup 
8) Mida: 29,7 x 21 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 2 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català i castellà en edicions separades 
14) E-mail: no 
15) Web: http://www.oracio.org 
16) Preu: gratuït 
17) Maquetació: impremta 
18) Impremta: Color Imprès (Castelló de la Plana) 
19) Nom del director: Mn. Joan Güell 
20) Consell de redacció: no 
21) Col·laboradors: 2 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Monestir de Santa Clara, 17469 Fortià47 

 
Es tracta del butlletí a nivell estatal dels GOA (Grups d’Oració i Amistat),  

és per aquest motiu que es fa també una versió en castellà. És un sol full a tot 
color escrit a les dues cares - el seu director l’anomena carta mensual-, amb 
articles de formació, pregàries, pensaments del bisbe Cases, fundador dels 
GOA i notícies de l’associació.  

La publicació – anomenada també Carta Setmanal, va ser fundada per 
Mons. Josep Maria Cases Deordal l’any 1969. Es va publicar a la diòcesi de 
Girona fins el 1972, any que Mons. Cases va ser nomenat bisbe de la diòcesi de 
Segorg-Castelló. Des d’aleshores passaria a editar-se a Castelló de la Plana 
fins el 1996, any que el bisbe Cases deixaria de ser el prelat d’aquesta 
diòcesi. Des d’aleshores es tornaria a editar a la diòcesi de Girona, ja que 
Mons. Cases passaria a viure al Monestir de Fortià. Va morir el 2002. La 
publicació passaria a ser dirigida pel que havia estat el seu secretari, Mn. 
Joan Güell.  

 
 
ORIENTACIÓ VOCACIONAL 
 

1) Editor: Servei d’Orientació Vocacional del Bisbat de Girona 
2) Fundació: 1988 
3) Periodicitat: semestral 
4) Tiratge: 8.000 (any 2008), 600 (2005), 600(2000) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Finançament: pressupost del seminari 
7) Distribució: parròquies, adolescents, joves, mossens ... 
8) Mida: 21 x 14,8 cm 
9) Columnes: 3 
10) Pàgines: 12 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: no 

                                         
47 El director de la publicació, que és també director dels GOA a nivell estatal, viu en el 
Monestir de Fortià.  
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13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no  
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: impremta 
18) Impremta: Palahí (Girona) 
19) Nom del director: Mn. Jordi Font  
20) Consell de redacció: no 
21) Col·laboradors: diversos seminaristes 
22) Personal remunerat: no 

  23) Adreça redacció: Sant Martí 12, 17004 Girona 
 

 

 
Exemplar nº 52, hivern de 2007 

 
 Va sortir el novembre de l’any 1988 de forma bimestral. A l’editorial 
d’aquell primer número, el bisbe Jaume Camprodon assenyala que la 
publicació “vol donar criteris i orientacions a la descoberta i acompanyament 
de les vocacions plenament consagrades al Senyor: s’adreça als preveres, 
religiosos i religioses, als moviments i serveis, també als pares de cara al 
discerniment de crida que fa Déu als nostres joves”. Inclou articles de 
formació, narracions catequístiques, informació sobre els seminaristes, les 
activitats del Seminari. A meitat de 1996 la periodicitat és irregular (4 
exemplars) i a partir de 1997 inclòs entre 1 i 2 exemplars l’any. La tardor de 
2003, que correspon amb el número 46, canvia el disseny. La idea és que 
surtin dos números l’any, tot i que algun any n’hagin publicat només un.  
 A partir del número 50 inclòs, que correspon al mes de juny del 2006, 
es decideix promocionar el butlletí a les parròquies. Es passa dels 600 
exemplars als 8.000 actuals.  
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RECURSOS DE PASTORAL AMB JOVES 
 

1) Editor: Delegació de la Pastoral amb Joves del Bisbat de Girona 
2) Fundació: 2008 
3) Periodicitat: mensual 
4) Tiratge: 300 (any 2008) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Financiació: recursos propis de la Delegació 
7) Distribució: agents de pastoral i membres de la Delegació 
8) Mida: 21 x 14,8 cm 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 4 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: http://www.giroves.org/ 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: fotocòpia. Pròpia 
19) Nom del director: Mn. Jordi Callejón 
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: 4 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: plaça del Vi 2, 17004 Girona 

 
Es tracta d’una publicació adreçada bàsicament als agents de pastoral 

perquè “us aporti per les vostres sessions amb els joves i els adolescents unes 
eines per aprofundir en el coneixement de Jesús, la seva persona i el seu 
missatge”. Així es defineixen en el primer número sortit el mes d’octubre de 
2008. En aquest exemplar s’analitza la pel·lícula Wall.e i es marquen pautes 
per mirar-la i treballar-la després amb els joves. La idea  

Cal dir que la idea d’aquesta modesta publicació era que sortís 
periòdicament cada mes, però a principis del 2009 encara no havien tret cap 
nou exemplar.  

 
 
RUTA FRANCISCANA 
 

1) Editor: Federació de germanes clarisses de Catalunya, Castelló i Menorca.  
2) Fundació: 1968, des del 1999 a Vilobí d’Onyar 
3) Periodicitat: semestral 
4) Tiratge: 35 (any 2008), 45 (2006), 45 (2000) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Financiació: recursos propis 
7) Distribució: a les comunitats de Catalunya, Castelló i Menorca i a les altres 

comunitats franciscanes d’Espanya. 
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 86 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: bilingüe amb un alt percentatge de castellà 
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14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuït 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: fotocòpia. Pròpia.  
19) Nom de la directora: Gna. Teresa Pujal 
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: pocs 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Afores s/n, 17185 Vilobí d’Onyar 

 
 Aquest és el butlletí intern de la Federació de les Germanes Clarisses 

de Catalunya, Castelló i Menorca. S’edita des del monestir de Santa Clara de 
Vilobí d’Onyar per a totes les comunitats de la federació. El 90 % és escrit en 
castellà.  

Es tracta d’una publicació fotocopiada i enquadernada amb espiral de 
llibreta molt acceptable. Articles de formació, activitats dels monestirs, 
pensaments i vida de santa Clara, passatemps ... 

 
 
SEGLARS DOMINICS 

 
1) Editor: Fraternitat de Seglars Dominics de Girona 
2) Fundació: 2004 
3) Periodicitat: mensual (a vegades bimestral) 
4) Tiratge: 50 (any 2008), 50 (2006). No existia l’any 2000  
5) Número de subscriptors:  
6) Finançament: recursos propis de la comunitat dels dominics de Girona 
7) Distribució: membres de la fraternitat i en el temple del Sagrat Cor de Girona 
8) Mida: 21 x 9,5 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 6 (tríptic) 
11) Fotografies: no 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: castellà 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: fotocòpia. Pròpia 
19) Nom del director: P. Basilio Velasco 
20) Consell de redacció: no 
21) Col·laboradors: no 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Albereda 9, 17004 Girona 
 

Senzilla publicació en forma de tríptic fotocopiada. Informa de les 
activitats de la fraternitat i de l’orde dels dominics en general. També hi ha 
la biografia de sants i beats relacionats amb l’orde. 
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VIDA CREIXENT 
 

 
Exemplar corresponent al mes de juny de 2008 

 
1) Editor: Moviment Vida Creixent del Bisbat de Girona 
2) Fundació: 2006 
3) Periodicitat: mensual 
4) Tiratge: 125 (2008), 110 (2006) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Financiació: recursos propis 
7) Distribució: coordinadors de grup i alguns membres 
8) Mida: 21 x 14,8 cm 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 4 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: http://www.vidacreixentgirona.org 
16) Preu: gratuït 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: fotocòpia. Pròpia.  
19) Nom del director: Pere Canaleta 
20) Consell de redacció: no 
21) Col·laboradors: 1 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Antic Roca 38, 17004 Girona. 

 
Butlletí intern d’aquest moviment de la tercera edat. Hi ha articles de 

formació i les activitats del curs.   
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                    6.2.2.1.2.4 SANTUARIS 
 

 Només tres santuaris publiquen un butlletí. Una xifra petita si es té en 
compte la quantitat de santuaris dedicats a sants i santes o a la Mare de Déu 
que existeixen a la diòcesi de Girona. No en tenen, per exemple, llocs tant 
importants de culte marià com el Santuari de la Mare de Déu dels Àngels 
(Sant Martí Vell); els Arcs (Santa Pau), la Font de la Salut (Sant Feliu de 
Pallerols), la Font Santa (Jafre), la Salut (Terrades), el Tura (Olot) o el Vilar 
(Blanes). Ni tampoc temples dedicats a sants com Santa Afra (Ginestar), 
Sant Ferriol (Sant Ferriol), Sant Mer (Sant Esteve de Guialbes), Santa Brígida 
(Amer) o per no anar més lluny, Sant Narcís (patró de Girona), tot i que 
aquest, disposa de pàgina web48. Precisament, Internet ha omplert aquest 
buit amb webs dedicades als Àngels, el Collell, la Misericòrdia, el Mont i la 
Salut de Sant Feliu de Terrades. 
 
  Les publicacions dels santuaris són: 

 
 La Veu del Santuari (Mare de Déu de la Misericòrdia. Canet de Mar) 
 Santuari de la Mare de Déu del Mont (Albanyà) 
 Santa Maria del Collell (Sant Ferriol) 

 

 

Butlletí del santuari del Collell corresponent al primer semestre de 2008 
                                         
48 Ideada i realitzada per un servidor des de l’any 1999. Es pot visitar a 
http://www.terra.es/personal/santnarcis . 
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 LA VEU DEL SANTUARI 

 
1) Editor: Santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia (Canet de Mar) 
2) Fundació: 30 agost de 1992 
3) Periodicitat: setmanal 
4) Tiratge: 100 (any 2008), 100 (2005), 100 (2000).  
5) Número de subscriptors: - 
6) Finançament: pels serveis gratuïts dels col·laboradors: redacció, impremta ... 
7) Distribució: santuari, hospital de Canet i a la parròquia de Canet. 
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 2 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: Impremta  
18) Impremta: Graupera (Canet de Mar) 
19) Nom del director: Mn. Vicenç Carbó  
20) Consell de redacció: no 
21) Col·laboradors: 4 
22) Personal remunerat: no  
23) Adreça redacció: Santuari de la Misericòrdia, 08360 Canet de Mar. 
 
 Va néixer el 30 d’agost de 1992 amb motiu de la celebració del 
cinquantè aniversari de la reposició de la imatge de la Mare de Déu de la 
Misericòrdia. Ofereix a la primera plana un apartat anomenat Notícies del 
Santuari amb les activitats i fets que envolten aquest temple. A la part de 
darrera del full hi ha un article de fons teològic o espiritual.  
 
 

 SANTA MARIA DEL COLLELL 
 

1) Editor: Santuari del Collell i Associació d’Antics Alumnes.  
2) Fundació: 1915  
3) Periodicitat: Semestral 
4) Tiratge: 450 (any 2008), 275 (2006), 275 (2000). 
5) Número de subscriptors: 225 (any 2008), 225 (2006), 225 (2000) 
6) Finançament: quotes subscriptors i fons del santuari 
7) Distribució: antics alumnes i persones relacionades amb el santuari 
8) Mida: 23,5 x 16,2 cm 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 52 
11) Fotografies: b/n (portada a color) 
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: subscripció 
17) Maquetació: impremta 
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18) Impremta: Palahí (Girona) 
19) Nom del director: Mn. Joan Prat 
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: 2 fixes més d’altres variats 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Santuari del Collell, 17830 el Collell 
 

El primer número és de finals del 1915. Va sortir de forma trimestral 
l’any 1916, a excepció de l’any 1924 i fins el segon trimestre de 1925, que fou 
bimestral. Portava el lema de “Portaveu de l’Associació d’Antics alumnes”. La 
direcció i administració anava a càrrec del propi santuari i s’imprimia a Olot. 
Aleshores tenia 24 pàgines i cobertes i un format de 23 x 15 cm. Era redactada 
pels professors del col·legi i els seus antics alumnes. Va sortir fins el mes de 
juny de 1936. Va començar essent bilingüe en els primers números, tot i que 
de mica en mica el català va anar guanyant terreny.  

Després de la Guerra Civil va reaparèixer en castellà i es va anar 
introduint el català poc a poc. Actualment, com s’ha dit a la fitxa, és en 
català i surt dos cops l’any (gener i juliol). Informa de les activitats que es 
porten a terme en el santuari, notícies de l’Associació d’Antics Alumnes del 
col·legi, noticiari dels altres santuaris marians de la diòcesi de Girona, 
efemèrides, i la història del santuari d’entre altres. 
 
  
 SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DEL MONT 

 

1) Editor: Patronat del Santuari de la Mare de Déu del Mont 
2) Fundació: octubre de 1997 
3) Periodicitat: semestral  
4) Tiratge: 500 (any 2008), 600 (2006), 600 (2000)  
5) Número de subscriptors: - 
6) Finançament: Patronat del Santuari 
7) Distribució: Patronat, amics del santuari, institucions i gent que ho demana. 
8) Mida: 21 x 14,8 cm 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 12 
11) Fotografies: b/n 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: http://www.marededeudelmont.com/ 
16) Preu: gratuït 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: copisteria 
19) Nom del director: Junta del Patronat 
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: 6 
22) Personal remunerat: no  
23) Adreça redacció: Patronat. Cases Noves 4, 171378 Viladamat. 
 

 Es tracta d’una altra de les publicacions que ha tingut el santuari, 
aquesta nascuda l’octubre de 1997. Els primers anys va sortir de forma 
mensual i actualment surten dos números l’any, tot i que no es descarta que 
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es faci algun número de més durant l’any. Inclou les activitats que s’han 
portat a terme al santuari durant l’anterior semestre, les que es preveuen 
durant el semestre en curs, retalls de premsa relacionats amb el temple i 
relació de grups que hi han pujat. La pàgina web del santuari té un apartat 
anomenat noticiari, on es publiquen notícies aparegudes en aquest butlletí. 
Publicació senzilla.  
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          6.2.2.1.2.5 TRADICIONS POPULARS 
 
 S’han classificat set publicacions totes elles excepte una, relacionades 
amb la setmana Santa. Són butlletins de Confraries i Congregacions. L’altra, 
és el butlletí informatiu de l’Obreria de Santa Cristina. Els títols són : 
 
- Confraria de la Mare de Déu dels Dolors de Girona 
- Confraria de la Santa Faç 
- Manaies de Girona 
- Manípul de Manaies de Banyoles 
- Obreria de Santa Cristina  
- Quinari i festivitat de la Mare de Déu dels Dolors 
- Setmana Santa 
 
 

  
 
  Butlletí dels Manaies de Girona, any 2008 
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 CONFRARIA DE LA MARE DE DÉU DELS DOLORS DE GIRONA 

     
1) Editor: Confraria de la Mare de Déu dels Dolors de Girona 
2) Fundació: 2003 
3) Periodicitat: anual 
4) Tiratge: 500 (any 2008), 500 (2006), 500 (2000) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Financiació: recursos propis i donatius 
7) Distribució: membres de la Confraria i a l’església dels dolors de Girona 
8) Mida: 21 x 14,8 cm  
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 8 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: Externa. Revista Bonart 
18) Impremta: Palahí (Girona) 
19) Nom del director: Francesc Cayuela i Rafael Vila 
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: 3 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Apartat de Correus 991, 17080 Girona 

 
 Repassa les activitats de la Confraria de l’any anterior, articles de 
formació, actes de la setmana santa i notícies sobre l’entitat. 
 
 
 CONFRARIA DE LA SANTA FAÇ 
 

1) Editor: Confraria de la Santa Faç de Girona 
2) Fundació: 1991 
3) Periodicitat: anual 
4) Tiratge: 400 (any 2008), 400 (2006), 200 (2000) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Financiació: recursos propis 
7) Distribució: entre els membres de la Confraria 
8) Mida: 21 x 21 cm 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 12 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: Juper (Girona) 
19) Nom del director: Miquel Izquierdo 
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: 6 
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22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Apartat de Correus 877, 17080 Girona 

 
 Butlletí intern de la Confraria de la Santa Faç de Girona amb articles de 
formació, el programa d’actes de la Setmana Santa i el recull d’activitats que 
afecten a l’entitat. 
 
 
 MANAIES DE GIRONA 
 

1) Editor: Confraria de Jesús Crucificat. Manaies de Girona 
2) Fundació: 1960 
3) Periodicitat: Anual 
4) Tiratge: 1.500 (any 2008), 1500 (2006), 1300 (2000) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Finançament: publicitat 
7) Distribució: associats 
8) Mida: 23,5 x 17 cm 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 76 
11) Fotografies: b/n (portada a color) 
12) Publicitat: si 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: impremta 
18) Impremta: Alzamora (Girona) 
19) Nom del director: Jordi Tomàs Bartra  
20) Consell de redacció: no 
21) Col·laboradors: - 
22) Personal remunerat: no  
23) Adreça redacció: Apartat de Correus 322, 17080 Girona 
 

 Es tracta del butlletí dels Manaies de Girona (Associació de Jesús 
Crucificat) que surt amb motiu de la Processó de Setmana Santa. Hi trobem, 
en les primeres pàgines, la salutació del President, la composició de la Junta i 
l’extracte de la darrera assemblea general ordinària.  S’informa de com va ser 
la participació de la Confraria en el recorregut de la Processó de l’any passat, 
la vivència del pendonista  i les activitats relacionades amb aquesta Confraria. 
Es divulguen aspectes relacionats amb la processó i el seu entorn. En el 
butlletí corresponent al 2005, hi havia, per exemple, un complet reportatge 
sobre les túniques dels manaies, i en el del 2008, una explicació de la 
bandera-estendard d’aquesta entitat. A la part final, s’especifica el programa 
d’activitats de l’edició actual, diverses instruccions i la relació dels confrares.  
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 MANÍPUL DE MANAIES DE BANYOLES 
 

  
 

1) Editor: Manípul de Manies de Banyoles 
2) Fundació: 1976 
3) Periodicitat: anual 
4) Tiratge: 950 (any 2008), 950 (2006), 500 (2000) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Financiació: recursos propis 
7) Distribució: socis de l’entitat i a institucions públiques 
8) Mida: 21,6 x 15,3 cm 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 46 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu:  
17) Maquetació: impremta 
18) Impremta: Mateu (Banyoles) 
19) Nom del director: Joaquim Duran 
20) Consell de redacció:  
21) Col·laboradors: 5 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Plaça de Santa Maria 8, 17820 Banyoles 

 
 Butlletí del Manípul de Manaies de Banyoles que participen en la 
processó de la Mare de Déu dels Dolors de Banyoles. Hi ha el programa de la 
festa, les activitats que ha portarà a terme el manípul, les que ha 
desenvolupat durant l’any passat, els acords de la darrera assemblea, articles 
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de formació, articles històrics sobre la devoció a la Mare de Déu dels Dolors, 
relació de socis que formen l’entitat ... 
 
 
 
 OBRERIA DE SANTA CRISTINA 
    

   
               
                Butlletí de l’any 2007 
 

1) Editor: Obreria de Santa Cristina 
2) Fundació: 1946 
3) Periodicitat: anual 
4) Tiratge: 1.500 (any 2008), 1.500 (2006), 1.000 (2000) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Financiació: recursos propis i publicitat 
7) Distribució: socis de l’Obreria, a l’església parroquial i a les oficines de turisme 

de Lloret.  
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 28 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: impremta 
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18) Impremta: Cantalozella (Santa Coloma de Farners) 
19) Nom del director: Salvador Palaudelmàs 
20) Consell de redacció: no 
21) Col·laboradors: diversos 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Apartat de Correus 455, 17310 Lloret de Mar 

 
 Butlletí intern d’aquesta entitat lloretenca de gran prestigi a la 
població. A les primeres pàgines s’hi troba la salutació de l’Obrer major, 
l’alcalde, el rector i l’historiador local Joan Domènech (exemplar  de l’any 
2007). Recull de les activitats de la festa major de Lloret que són 
organitzades per l’Obreria, resum de les activitats que ha portat a terme 
l’entitat durant l’any, articles relacionats amb les activitats, sobre la 
Confraria de Sant Elm, notícies que afecten a les Obreres, a la processó 
marítima ... 
 
 
 QUINARI I FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DELS DOLORS 
 

   
 
 Butlletí de l’any 2008 
 

1) Editor: Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú 
2) Fundació: 1955 (data aproximada) 49 
3) Periodicitat: anual 
4) Tiratge: 1.200 (any 2008), 1.100 (any 2006), 900 (any 2000) 
5) Número de subscriptors: - 

                                         
49 Aquesta data correspon al programa més antic que una persona de la Congregació guarda. 
No se sap exactament la data del primer número, però per converses mantingudes amb 
responsables de l’entitat, no és inferior als anys 50.  
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6) Finançament: donatius dels congregants, empreses i botigues. 
7) Distribució: a tots els domicilis de Besalú.  
8) Mida: 22 x 16 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 32 
11) Fotografies: b/n (portada a color) 
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: http://www.dolorsdebesalu.org 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: Alzamora (Olot) 
19) Nom del director: Josep Lagares  
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: 14 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Parròquia de Besalú, Vilarrobau 6, 17850 Besalú 
 

Els seus responsables expliquen que aquest butlletí “ha estat i és una 
eina indispensable per posar en coneixement del col·lectiu de congregants 
totes aquelles informacions i notícies que puguin ésser d'interès general. El 
Programa és un dels vincles de comunicació més potents i esperats entre tota 
la gran família de congregants”. Té diferents seccions, entre les quals 
destaquen: la invitació i el pregó del Prior, el programa i horari d'actes del 
Quinari i de la Festivitat dels Dolors, els grups que intervenen a la Processó, el 
moviment de la Congregació i el moviment parroquial50 de l’any, notícies de 
la Congregació, articles d'opinió dels congregants, articles amb contingut 
històric i formatius, així com l’estat de comptes.  

 
 

 SETMANA SANTA 
 

1) Editor: Junta de Confraries 
2) Fundació: 1947 
3) Periodicitat: anual 
4) Tiratge: 2.000 (any 2008), 2000 (2006), 1500 (2000) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Finançament: anuncis 
7) Distribució: confraries de Girona, anunciants, oficina de turisme i parròquies.                                 
8) Mida: 21 x 21 cm 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 92 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: http://www.juntaconfrariesdegirona.org 

                                         
50 El terme “moviment parroquial” sortirà sovint en aquesta tesi. Es tracta de la relació dels 
bateigs, comunions, confirmacions, amonestacions (consultar aquesta paraula en el 
Nomenclàtor), matrimonis i defuncions que es produeixen a la parròquia. Més informació en 
el Nomenclàtor.  
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16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: impremta 
18) Impremta: Pagès (Anglès) 
19) Nom del director: la junta 
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: 7 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Apartat de Correus 877, 17080 Girona 
 
  El programa de la Junta de Confraries de Girona es converteix cada any 
en el butlletí que informa de tot el que fa referència a la Processó del Sant 
Enterrament de Girona i a la seva organització. Hi ha una salutació del Bisbe,  
de l’Alcalde i del President de la Junta de Confraries. S’informa del pregoner i 
de l’autor del cartell de l’any en curs. Inclou tot el programa relacionat amb 
els actes de la Setmana Santa a la ciutat de Girona, des de les exposicions, els 
actes culturals ... La principal font d’informació se l’emporta la processó, on 
s’inclou un plànol de l’itinerari, l’ordre de les confraries que hi participen, el 
pregó complet i fotografies de l’any anterior ... També inclou articles 
divulgatius relacionats amb aquesta tradició popular. Cada Confraria explica 
també breument les seves informacions. S’inclouen articles de reflexió.  
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                       6.2.2.1.2.6 ALTRES 
 
 En aquest apartat s’hi engloben quatre publicacions que per la seva 
idiosincràsia ha estat difícil classificar-les en algun dels apartats mencionats 
fins ara. Aquesta és la relació, entre parèntesi l’entitat editora:  
 
 - El Hogar (Institut de Religioses de Sant Josep de Girona) 
 - Programes Religiosos de Ràdio i Televisió a la diòcesi de Girona 
 (Departament d’Audiovisuals del Bisbat de Girona) 
 - Quaderns (Institut Superior de Ciències Religioses) 
 - La Veu de l’Avi (Institut de Religioses de Sant Josep de Girona) 
 
 

 
 

        Butlletí de les germanes de Sant Josep de Girona, febrer 2008 
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 EL HOGAR 
 
1) Editor: Institut de Religioses Sant Josep de Girona 
2) Fundació: 1972 
3) Periodicitat: quadrimestral 
4) Tiratge: 500 (any 2008), 500 (2005), 200 (any 2000) 
5) Número de subscriptors:  - 
6) Finançament: recursos propis 
7) Distribució: totes les comunitats de religioses de Sant Josep, col·laboradors, 
famílies del interns. Es distribueix a Espanya, Amèrica Llatina i Àfrica. 
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 56 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: castellà 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: impremta 
18) Impremta: Gràfic (Granollers) 
19) Nom de la directora: Gna. Carmen López  
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: diverses 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Casa Maria Gay, Força 12, 17004 Girona 
 

Revista de la congregació de les Germanes de Sant Josep de Girona que 
s’edita per a totes les comunitats que tenen arreu de l’Estat, Amèrica Llatina 
i a l’Àfrica.  Dona a conèixer les activitats de la congregació, articles sobre 
ensenyament, sanitat, geriatria, formació cristiana, experiències ... També hi 
ha un racó literari i un apartat de necrològiques.  

 
 

      PROGRAMES RELIGIOSOS DE RÀDIO I TELEVISIÓ A LA DIÒCESI DE GIRONA 
 

1) Editor: Bisbat de Girona. Departament d’Audiovisuals de la Delegació de MCS 
2) Fundació: 1996 
3) Periodicitat: anual 
4) Tiratge: 10.000 (2008), 10.000 (2006), 10.000 (2000) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Finançament: pressupost delegació MCS 
7) Distribució: a totes les parròquies del bisbat de Girona 
8) Mida: 21 x 14,85 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 4 
11) Fotografies: dibuixos 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: http://www.bisbatgirona.cat/radio/index.htm 
16) Preu: gratuït 
17) Maquetació: impremta 
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18) Impremta: Palahí (Girona) 
19) Nom del director: Àngel Rodríguez Vilagran  
20) Consell de redacció: no 
21) Col·laboradors: no 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Plaça del Vi 2, 17004 Girona 

 
 

 
 
               Butlletí de l’any 2008 
   
  
Es tracta del butlletí del Departament d’Audiovisuals de la Delegació de 
Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Informa dels programes 
de ràdio que edita i de les emissores i horaris que els emeten. Des de l’any 
2008 també dóna a conèixer els horaris d’emissió del programa de televisió 
diocesà Camí de Vida, d’aquí que s’afegissin les paraules “i televisió” en el 
títol d’aquest petit  butlletí.  
 També informa de les emissores de la diòcesi que retransmeten la 
missa i en algunes ocasions dels programes parroquials que emeten les 
emissores locals.  
 Es presenta com a suplement del Full Parroquial perquè es distribueix 
conjuntament amb aquesta publicació a totes les parròquies. Surt el mes de 
gener.  
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 QUADERNS 
 

1) Editor: Institut Superior de Ciències Religioses de Girona 
2) Fundació: 1996 
3) Periodicitat: semestral51 
4) Tiratge: 600 (2007), 600 (2006), el mateix l’any 2000 
5) Número de subscriptors: - 
6) Finançament: pressupost de l’Institut 
7) Distribució: alumnes i professors de l’Institut, públic en general i llibreria 

diocesana. 
8) Mida: 22 x 16 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: no establertes 
11) Fotografies: molt ocasionalment (b/n i color) 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: 2 euros 
17) Maquetació: impremta 
18) Impremta: Palahí (Girona) 
19) Nom del director: Mn. Pere Gubau 52 
20) Consell de redacció: no 
21) Col·laboradors: no 
22) Personal remunerat: no  
23) Adreça redacció: pujada de sant Martí 12, 17004 Girona 

  
 Aquesta publicació té l’objectiu d’oferir transcrites les conferències 
més importants que s’imparteixen a l’Institut Superior de Ciències Religioses 
de Girona. Solen ser lliçons magistrals que es convoquen al llarg del curs i en 
finalitzar aquest. Normalment, presentades pels propis professors. El primer 
número va sortir l’octubre de 1996. Fins l’any 2007 inclòs, es van publicar 
divuit exemplars. El 2008 cap. La idea però, és que surtin dos exemplars 
l’any. 
 
 
 LA VEU DE L’AVI 
 

1) Editor: Institut de Religioses Sant Josep de Girona 
2) Fundació: 2004 
3) Periodicitat: trimestral 
4) Tiratge: 150 (any 2008), 150 (any 2005). No existia l’any 2000.  
5) Número de subscriptors: - 
6) Finançament: recursos propis 
7) Distribució: residents, familiars, treballadors i voluntaris del centre, comunitat 

religiosa i entitats socials. 
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 24 
11) Fotografies: b/n (portada a color) 

                                         
51 En algunes ocasions anual. 
52 El director de la publicació és el director de l’Institut Superior de Ciències Religioses.  
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12) Publicitat: no 
13) Idioma: bilingüe (tant per cent alt de català) 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: pròpia  
18) Impremta: copisteria 
19) Nom del director: equip 
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: 30 persones  
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Passeig bisbe Guillamet 5, 17800 Olot 

 
Remei Espuña, directora de la Residència Santa Maria del Tura escriu 

en el número d’hivern 2005-2006: “Aquesta revista pretén ser una eina de 
comunicació entre tots els usuaris i col·laboradors de la residència i alhora vol 
servir per intercanviar opinions, inquietuds, vivències i recollir suggeriments. 
En definitiva, el seu objectiu és reflectir la realitat del nostre dia a dia”. 
Forma part del taller d’activitats setmanal amb els interns, d’aquí que hi hagi 
30 persones que hi col·laboren.  

S’hi llegeixen les darreres activitats que s’han portat a terme a la 
residència, poesies i narracions dels propis interns, un article de formació, 
entrevistes a membres de l’equip sanitari, articles sobre salut, receptes de 
cuina i llistat d’altes i baixes.  
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        BUTLLETINS 

 
 

       6.2.2.1.3 PARROQUIALS 
 
 

 
 
 
S’hi classifiquen publicacions editades des d’una parròquia aliens als fulls 
parroquials locals. N’hi ha tres: 
 
- Així Som (Casal Parroquial de Llagostera) 
- Paula (Parròquia de Sant Pau de Girona)  
- Sant Pere de Figueres (Parròquia de Sant Pere de Figueres).  
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 AÍXI SOM 
 

  
 
    Número 19 corresponent a l’any 2006 
 

1) Editor: Casal Parroquial Llagosterenc 
2) Fundació: 1987 
3) Periodicitat: anual 
4) Tiratge: 200 (any 2008), no es tenen dades d’anys anteriors 
5) Número de subscriptors: - 
6) Financiació: publicitat 
7) Distribució: famílies que porten els nens al casal i gent interessada 
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 50 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: impremta 
18) Impremta: Gràfiques Anglès (Anglès) 
19) Nom del director: grup de monitors 
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: tots els monitors 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Parròquia Llagostera, Processó 3, 17240 Llagostera 

 
 Butlletí del Casal Parroquial Llagosterenc en format revista. Maria 
Àngels Rosselló, impulsora de la publicació, escriu - en el qüestionari que va 
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ser enviat per recollir-ne les dades-, que “pretén recollir l’esperit de treball 
d’un gran nombre de gent que treballa l’estiu per aquests infants. S’ha 
convertit en una activitat més del casal”. 
 La revista conté moltes fotografies dels monitors i dels nois i noies que 
hi han participat. Recull les activitats, els temes que s’han tractat, espai 
d’humor, entrevistes, entreteniments i fotos antigues d’antics casalistes.  
 
 
 PAULA 
 

1) Editor: grup de Catequesi de la Parròquia de Sant Pau de Girona 
2) Fundació: 2001 
3) Periodicitat: semestral 
4) Tiratge:150 (any 2008), 150 (2006) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Financiació: recursos propis de la catequesi 
7) Distribució: famílies de la catequesi i a la parròquia 
8) Mida: 21 x 14,8 cm 
9) Columnes: no establert 
10) Pàgines: 12 
11) Fotografies: b/n 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: Copisteria Girona (Girona) 
19) Nom del director: grup de catequesi 
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: 3 fixes i altres col·laboradors 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Narcís Blanch 26, 17003 Girona 

 
 Butlletí de la catequesi de la Parròquia de Sant Pau de Girona nascut 
l’abril de 2001. Articles formatius, fotos dels qui fan la catequesi, recull 
d’activitats, passatemps ... 
 
 
 SANT PERE DE FIGUERES 
 

1) Editor: Parròquia de Sant Pere de Figueres 
2) Fundació: 2005 
3) Periodicitat: triennal (cada tres anys) 
4) Tiratge: 10.000 (any 2008), 10.000 (2005) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Financiació: recursos propis i donatius 
7) Distribució: parròquia de Sant Pere i oficina de Turisme de Figueres 
8) Mida: 34,50 x 24,50 cm 
9) Columnes: 3 
10) Pàgines: 16 
11) Fotografies: color i b/n 
12) Publicitat: no 
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13) Idioma: català (preferent) i resums en castellà, francès i anglès.  
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: Aiguaviva 
19) Nom del director: Mn. Josep Taberner 
20) Consell de redacció: no 
21) Col·laboradors: diferents en cada número 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Plaça Església 8, 17600 Figueres 

 

 Publicació amb moltes fotografies, la majoria en color, adreçada als 
turistes que visiten el temple, situat al costat mateix del Museu Dalí. És per 
aquets motiu que apart del català, s’utilitzen el castellà, el francès i l’anglès. 
El text bàsic és en català que es resumeix en una columna lateral als altres 
idiomes.  
 Explica la història del temple, les activitats que s’hi desenvolupen i 
aspectes culturals d’Església en general.  
 No ha d’estranyar el bon disseny de la publicació, ja que l’autor de la 
compaginació és l’artista Ramon Pujolboira que col·labora amb el rector de la 
parròquia en l’edició. Té format revista però amb un paper més gruixut que el 
diari.  
 
 

 

Exemplar del 2008, publicat el mes de juny.  
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    6.2.2.2 
 
      FULL PARROQUIAL 
    DIOCESÀ 
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EL FULL PARROQUIAL DIOCESÀ 
 

 
 
Portada del Full Parroquial del 5 d’octubre de 2008 amb la carta de comiat de Mons. Carles 
Soler com a bisbe de Girona.  

 
1) Editor: Bisbat de Girona. Delegació de Mitjans de Comunicació Social  
2) Fundació: 1919 
3) Periodicitat: setmanal 
4) Tiratge: 15.760 (any 2008), 16.800 (2006), 19.000 (any 2001) 
5) Número de subscriptors: - 
6) Finançament: pressupost propi del Bisbat 
7) Distribució: parròquies 
8) Mida: 29,7 x 21 
9) Columnes: 3 
10) Pàgines: 4 
11) Fotografies: b/n 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: http://www.bisbatgirona.cat/fullparroquial 
16) Preu: donatiu  
17) Maquetació: impremta 
18) Impremta: Palahí (Girona) 
19) Nom del director: Mn. Enric Roura 
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: indeterminat 
22) Personal remunerat: sí (comentarista de l’evangeli, dibuixant, corrector i 

persones que tenen seccions fixes) 
23) Adreça redacció: Plaça del Vi 2, 17004 Girona 
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“Siempre que les ha sido posible, los párrocos celosos han procurado ponerse en 
comunicación con sus feligreses por medio de la palabra escrita, y de aquí el orígen 
de las Hojas parroquiales. El párroco tiene la obligación todos los domingos y fiestas 
de precepto de instruir al pueblo cristiano con su palabra sencilla, inteligible y 
adaptada a la capacidad del pueblo que le escucha; pero es evidente que no todos 
puedne oir su autorizada palabra, y de aquí la utilidad de las Hojas que, con el título 
de parroquiales, procuran los señores obispos que se publiquen en sus diócesis. 
Naturalmente que estas Hojas deben ser leídas. Estas Hojas leídas con constancia son 
muy suficientes para adquirir aquella instrucción religiosa que es necesaria para 
salvarse, y aún para ir aumentando los conociemientos religiosos en asuntos que 
podemos llamar de instrucción superior, pues, la sencillez de las mismas, no impide 
traslucir la supeior ilustración de los redactores [...] Añádase a todo esto la utilidad 
de la cuarta página, toda ella dedicada a las funciones religiosas de Figueras y a 
pequeñas instrucciones que afectan a nuestros feligreses” (Hoja Parroquial de San 
Pedro de Figueras, 17 setembre 1939).  

 
(el Full Parroquial) és un instrument més per a l’edificació de l’Església diocesana. 
Vol donar criteris cristians sobre la vida que anem fent, proporcionar una formació 
cristiana senzilla i a l’abast de molta gent que, no disposant de temps per llegir un 
llibre, llegiran fàcilment un full. La seva regularitat és efectiva com la gota d’aigua. 
Intentarem també informar sobre la vida de la diòcesi a la mateixa diòcesi. Jo 
procuro escriure-hi cada setmana perquè els cristians coneguin el pensament del 
Bisbe i puguin viure-hi en comunió (Mons. Jaume Camprodon. Full Parroquial, 30 
novembre 1975) 
 

 
El 1919, naixement del primer full d’àmbit diocesà 
 
El “Full Parroquial diocesà” de Girona és d’alguna manera la publicació 

“oficiosa” del Bisbat com a institució, la “oficial”, és el Butlletí de l’Església. 
N’és la responsable la mateixa institució a través de la Delegació de Mitjans 
de Comunicació Social, tant pels continguts com pel seu finançament. Té un 
caràcter formatiu i informatiu de la vida eclesial i de l’activitat pastoral.  

El primer full parroquial diocesà va ser una iniciativa privada, de 
l’Editorial Gerundense, de la qual era gerent Narcís Palahí i Valentí53. Va ser 
després de comprovar com les parròquies de la diòcesi de Girona anaven fent 
el seu propi full a partir de publicacions alienes a la diòcesi de Girona que 
s’editaven principalment a Barcelona o a Vic. Aquestes publicacions oferien 
uns textos comuns i deixaven la darrera pàgina lliure perquè aquelles 
parròquies que ho desitgessin hi poguessin posar les seves pròpies notícies i 
activitats. Les parròquies ho aprofitaven per fer una mena de publicació 
pròpia, ja que fins i tot, hi posaven la seva pròpia capçalera. En cas que no 
s’hi volguessin posar notícies locals de la parròquia, també es podia disposar 
de seccions “mestres” per a totes les parròquies. Aquest fet serà tractat 
abastament en el proper capítol dedicat als fulls parroquials locals, 
anomenats també suplements del full parroquial.  

L’11 d’abril de 1919 va sortir el primer número de la Fulla Dominical de 
la Diòcesi de Girona. El bisbe d’aleshores, Mons. Francesc Mas, es mostrava 
cofoi amb aquest esdeveniment. Ell mateix, saludava la iniciativa en portada 
amb aquestes paraules: 

                                         
53 A l’Annex es troba íntegrament fotocopiat aquest primer exemplar  
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Estem de festa, perquè des d’avui tindrem, ajudant Déu, Fulla Dominical pròpia. No 
és que rebutgem les que fins ara Nós han ajudat en la bona obra que vitals missatgers 
fan en les famílies; ans al contrari, agraïm el bon servei que’ns han fet: però així 
com sembla que’l pa casolà té més bon gust pel sol fet d’ésser de casa, també la 
Fulla Dominical de casa nostra creiem que ha de donar-nos a fruir un gust espiritual 
més saborós i més intens. 
Heus aquí per què Nos plau l’aparició de la Fulla Dominical pròpia de la Nostra 
Diòcesi. La creiem d’un bé positiu, i esperem que’ns donarà lloc i ocasió per a 
intensificar l’acció catòlica dintre dels cors, i especialment dintre les llars. 
Per això la beneïm de tot cor i la recomanem a tots els Senyors Rectors i encarregats 
de iglésies, esperant que li prestaran tota la seva protecció, i la constituiran a 
manera de vehicle per a portar el pa espiritual a tants famèlics que’l pidolen, que 
apenes si troben qui els hi doni. En prova de l’estima en que tenim la nova Fulla 
Dominical, concedim 50 dies d’indulgència a tots els nostres diocesans per cada 
vegada que la llegeixin, per cada almoina amb que la sostinguin, i per cada acte que 
facin per a propagar-la.   
 

La Fulla Dominical de la Diòcesi de Girona incloïa un santoral amb les 
onomàstiques de la setmana, el text de l’evangeli, un comentari extens de la 
vida d’un sant que se celebrava aquella setmana, un llistat d’indulgències 
plenàries de la setmana i comentaris de formació i de reflexió. En el primer 
número, per exemple, es dedicava tota una plana a explicar què és la Pasqua 
a partir de preguntes i respostes. La quarta plana es deixava lliure per a les  
parròquies que ho desitgessin.  

L’1 de març de 1923, el bisbe de Girona Mons. Gabriel Llompart va 
arribar a un acord amb la Editorial Gerundense perquè la redacció de la Fulla 
Dominical de la Diòcesi de Girona anés a càrrec del Consell Diocesà de la 
Doctrina Cristiana. Malgrat tot, les relacions entre la Editorial Gerundense i el 
Bisbat de Girona es van trencar a finals de 1924 quan el Bisbat va proposar al 
mateix Consell Diocesà de la Doctrina Cristina que es fes càrrec d’una altra 
publicació, per desavinences d’aspecte econòmic que hi havia entre la 
institució eclesiàstica i la impremta: “se insinuó la posibilidad de intervenir en 
la administración de la misma a fin de obtener alguna utilidad de orden 
pecuniario, cosa que no tuvo realidad mientras la Fulla estuvo a cargo de La 
Editorial por no haberse podido llegar a una inteligencia en cuanto al 
particular” (Informe del Consell Diocesà de la Doctrina Cristiana redactat l’11 
de juny de 1926 adreçat a l’aleshores Mons. Josep Vila, bisbe de Girona)54. 

 
 
 El 1924, el full parroquial diocesà institucional 
 
El 30 de novembre de 1924 i coincidint amb el primer diumenge 

d’advent, naixia el full parroquial diocesà institucional amb el nom de Fulla 
Parroquial del Bisbat de Girona; es canviava només el nom de “dominical” pel 
de “parroquial”55. Com és de suposar, també es canviaria el lloc d’impressió. 
La publicació deixava d’imprimir-se a la Impremta de la Editorial Gerundense 
per fer-ho a la Tipografia Carreras, regentada per Joan Carreras. L’Editorial 
Gerundense, en no tenir el recolzament del Bisbat, va deixar de editar el seu 

                                         
54 Informe que vaig obtenir per poder fer l’estudi del Full Parroquial.  
55 A l’Annex es pot llegir íntegrament aquest exemplar.  
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propi full. Les seccions i apartats no canviaran pas massa, i també es deixava 
una quarta plana per aquelles parròquies que volguessin imprimir les seves 
notícies.  

De mica en mica, totes les parròquies van adaptar el seu full parroquial 
local al full parroquial diocesà.  

A l’inici de la Guerra Civil, la publicació va deixar d’editar-se.  
 

 
Capçalera del primer full parroquial institucional 30-11-1924 

 
  
El Full després de la Guerra Civil i durant la transició 
 
El 25 de juny de 1939, uns tres mesos després d’haver-se acabada la 

Guerra Civil (1 abril 1939), tornava a distribuir-se la publicació però en 
castellà i amb el nom de Hoja Parroquial del Obispado de Gerona. Tota la 
capçalera havia canviat: a cada costat hi figurava un dibuix de la basílica de 
Sant Pere del Vaticà -a l’esquerra- i una de la Catedral de Girona -a la dreta-, 
amb els corresponents escuts papal i episcopal. Al mig dels dos i al centre de 
la capçalera, un santcrist amb el lema “Reinaré en España” i a sota, un llibre 
amb dues inscripcions llatines que traduïda al català venien a dir: “l’Esperit 
Sant ha posat bisbes per regir l’Església de Déu” i “pastura les meves ovelles”. 
Al costat de la data, a la capçalera no hi mancava la frase: “Año de la 
Victoria”.  
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       Capçalera del primer full parroquial diocesà després de la Guerra Civil 
 

 
Aquell primer Full després de la Guerra Civil, tindria a la seva portada 

dues seccions: una relació dels sants de la setmana i l’evangeli amb el 
conseqüent comentari. A la segona plana i amb una foto del papa Pius XII, s’hi 
podia llegir un comentari de benvinguda amb motiu de la reaparició de la 
publicació que convidava “como católicos españoles” a “trabajar indivudal y 
colectivamente para el restablecimiento de Dios en nuestra amada patria, 
España. Y únicamente siguiendo el camino que nos muestren el Papa y los 
obispos podremos alcanzar la consecución de este ideal”.  

Tant a la segona plana com a la tercera -les planes centrals-, s’hi 
troben dues seccions doctrinals com les titulades La doctrina de Jesucristo, 
que brindava al cristià a saber el catecisme, i la de Practicas de Vida 
Cristiana, que orientava als lectors sobre el senyal de la creu i de com s’ha de 
fer la genuflexió. També hi figurava una Crónica Religiosa amb notícies i fets 
de la diòcesi. La darrera plana comptava amb els apartats Nuestros Santos, i 
Historia de la Iglesia. Al final de les dues seccions hi havia una màxima o frase 
cèlebre. Aquestes seccions serien fixes durant molt de temps.  

La quarta plana es deixava també en blanc per aquelles parròquies que 
hi volguessin imprimir les seves activitats pastorals i les informacions 
parroquials locals. Les parròquies que ho desitgessin també podien tenir 
capçalera pròpia, però el dibuix havia de ser aprovat abans pel Bisbe (Boletín 
Eclesiástico del Obispado de Gerona, 16 maig 1939: 74). Estava també 
prohibit pel Bisbe que es repartís a les parròquies un altre  full parroquial que 
no fos el diocesà.  

El bisbe Mons. Josep Cartañá animava en una circular a la divulgació de 
la publicació amb aquestes paraules (Boletín Eclesiástico del Obispado de 
Gerona, 16 agost 1939: 162): 
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“[...] la Hoja Parroquial de la diócesis de Gerona está bajo la inmediata 
vigilancia de la Autoridad Diocesana y se amolda en todo momento al modo de ser y a 
las exigencias espirituales de las diversas comarcas de nuestro Obispado, es nuestro 
deseo que su divulgación alcance su grado máximo y a este efecto mandamos que la 
citada Hoja sea distribuida en todas las iglesias parroquiales, sufragáneas, templos y 
capillas sometidos a Nuestra jurisdicción donde se celebre habitualmente y a horas 
fijas la santa Misa en los domingos y días festivos, con exclusión de cualquier otra 
Hoja o publicación similar. Esperamos que los Rdos. Párrocos y demás sacerdotes así 
como los superiores de congregaciones religiosas y directores de colegios pondrán 
todo su celo en el cumplimiento de esta Nuestra Orden cooperando así a esta 
meritoria obra de propaganda religiosa”.  

 
La mida d’aquella Hoja Parroquial del Obispado de Gerona sorgida 

després de la Guerra Civil era de 22 cm d’alt per 16 cm d’ample i era impresa 
a la impremta Masó.  

La penúria econòmica també va afectar el Full. El 23 de juny de 1940 
va començar a ser precisament això: un “full” i sense dibuix a la capçalera 
per guanyar espai. A partir de l’any 1943 tornaria a vegades a incloure quatre 
pàgines, però no va ser fins l’1 d’octubre de 1944 quan tornaria a la 
normalitat: quatre pàgines i un dibuix a la capçalera que s’aniria canviant de 
forma periòdica. La capçalera canviaria més tard el 6 d’abril de 1958 i el 25 
de juny de 1961.  

Es troben textos escrits en català després de la Guerra Civil l’any 1947, 
concretament el 14 de setembre. Es tracta d’un fragment de l’obra La Parada 
de Joaquim Ruyra. L’aparició del català es fa de forma tímida, mig 
dissimulada. Bàsicament són textos poètics, Joan Maragall (7 desembre 1947) 
o Torres i Bages (11 gener 1948). El 30 de desembre de 1962, s’inclou el text 
complet del rosari perquè “si las familias lo rezan en nuestra lengua no dirán, 
como sucede tantas veces, verdaderos disparates, sobre todo, al comienzo y 
final del Rosario y en la letanía”. Això si, la següent setmana es publicava en 
castellà “en atención a los muchos diocesanos que rezan en castellano”. El 22 
de setembre de 1963, quasi un any després, publica en català una resposta de 
l’abat coadjutor de Montserrat a la pregunta “què espereu de Pau VI ?”, 
extreta de la revista Serra d’Or. A partir d’aleshores, el català seria més 
present a la publicació. N’hi tornaria a haver el 15 de desembre i el 29 de 
desembre d’aquell mateix any, amb dos articles relacionats sobre el Concili 
Vaticà II. Finalment, l’any 1964,  inclouria un article setmanal en català.  

Una dada curiosa, l’any 1961 hi ha publicitat en el Full. Es tracta d’un 
anunci de la companyia d’assegurances Montepio de Previsión Social “Divina 
Pastora”. Va sortir el 7 i 21 de maig i el 5 de novembre.  

El 6 de juny de 1965 es produeix un primer canvi important en el 
disseny en incorporar un segon color. El Full deixava de ser només en blanc i 
negre, per imprimir-se també amb un altre color que s’aniria canviant cada 
setmana: blau, vermell, verd ... S’introdueixen també més textos en català. 
La mida segueix essent la mateixa (22 cm d’alt per 16 cm d’ample). Aquest 
nou disseny va propiciar una nova capçalera. Els fulls parroquials que se 
servien del diocesà per tenir una capçalera pròpia van deixar de tenir-la.  

Un any més tard, el 9 de juny de 1966, desapareix de la capçalera el 
nom de “obispado de Gerona”, i passa a ser Hoja Parroquial Gerona. Això 
duraria només quatre mesos, perquè el 23 d’octubre la capçalera canviaria de 
disseny per ser simplement Hoja Parroquial. 
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El 21 d’octubre de 1973 va ser ordenat bisbe de Girona, Mons. Jaume 
Camprodon i Rovira. El bisbe Jaume escriuria per primera vegada en el Full l’1 
de gener de 1974 amb motiu de la celebració de l’Any Sant, i marcaria un 
precedent, quan el 24 de febrer d’aquell mateix any, decideix escriure cada 
setmana una carta als lectors de forma permanent. El bisbe Jaume l’escriuria 
en català a excepció d’un cop al mes que ho faria en castellà. De mica en 
mica, les cartes en castellà del prelat anirien disminuint fins l’any 1985, en 
que fou l’última. Cal dir però, que anteriorment, des del 5 de maig de 1968 i 
fins el 2 de febrer de 1969, hi va haver una petita secció titulada Escribe el 
obispo amb reflexions del bisbe Narcís Jubany, però no eren escrites a l’estil 
d’una carta.  

El 27 de juliol de 1975, el mateix bisbe Jaume explicava en el Full per 
què havia decidit escriure cada setmana una carta als lectors: “M’és una 
necessitat pastoral i psicològica mantenir el contacte amb els cristians de 
l’Església que serveixo. Sobretot amb els cristians que amb senzillesa i sense 
prejudicis desitgen caminar els camins de l’Evangeli en l’hora present. M’hi 
sento molt unit per la pregària mútua i per l’afecte i penso que aquest petit 
servei pot ser una manifestació”. Una altra de les raons que esgrimia era la de 
donar a conèixer el seu pensament de bisbe com “a pauta cristiana i criteri 
d’unitat pastoral”. Segons ell: “no n’hi ha prou per construir un edifici, de 
comptar amb unes pedres molt ben tallades; cal que estiguin orientades i 
lligades per un objectiu comú”. La intenció del prelat era la de “proporcionar, 
dintre la varietat, de criteris personals, que l’Esperit va inspirant a cadascú, 
una línia de pensament senzill, bàsic, que posi en comunió els qui volem 
formar l’Església diocesana”. El bisbe deixava clar al final del seu comentari 
que “escriure al Full no m’és una càrrega sinó un esplai”.  

També Mons. Jaume Camprodon, el 12 de setembre de 1976, explicava 
el per què de tenir un Full propi - publicat i fet a Girona - a diferència 
d’altres diòcesis catalanes que en tenen un en comú. El Bisbe ho raonava 
d’aquesta manera: “sense voler fer el sord a aquest suggeriment, pensem, 
que, malgrat suposi més esforç, el Full fet a casa pot tenir més gust de casa. 
Per altra banda, la diòcesi, té possibilitats per a sortir-se’n bé”.  

Una data a tenir en compte en la història d’aquest setmanari és la del 
30 de novembre d’aquell 1975. El Full fa un canvi radical: nou disseny i format 
(27 cm d’alçada per 21 cm d’ample), predomini del català i el més important, 
el nom de la nova capçalera: Full Parroquial. La publicació deixava de ser la 
Hoja Parroquial per dir-se com quasi tots els fidels l’anomenaven: Full 
Parroquial. També estaria imprès a un segon color que es canviava cada 
setmana (blanc, negre i tercer color). Les seccions eren: Conversem 
(entrevistes a grups i persones de l’Església), Aclariments (respostes a dubtes 
sobre la moral i la tradició), El nostre bisbat (notícies), Iglesia al día (fets de 
l’Església universal), Paraula de Déu (comentari de l’evangeli) i articles 
d’opinió, d’entre ells, el ja esmentat del bisbe de Girona.  
 
  

El Full a partir dels anys 80 
 
El 30 de novembre de 1980 el Full passa a editar-se íntegrament en 

català. De fet, l’única secció que durant molts mesos era redactada en 
castellà portava per nom Iglesia al Día que passaria a dir-se definitivament 
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Església al Dia. Des d’aquell any i fins el 1989, el setmanari canviaria el 
disseny de la capçalera el 29 de novembre de 1981 i patiria dues renovacions 
de disseny general el 30 de novembre de 1986 i l’11 de setembre de 1988.   

Malgrat aquestes innovacions, sempre hi ha hagut a la història del Full i 
des de la dècada dels anys 70, unes seccions fixes que encara avui es 
mantenen, com l’escrit del Bisbe, el text i comentari de l’Evangeli, el 
santoral i les notícies -titulades a vegades El nostre Bisbat o Notícies de Casa i 
avui, el 2008, Actualitat Informativa-. Les seccions que es van incorporant a 
partir de les renovacions són comentaris d’opinió, apartats dedicats a 
esglésies de la diòcesi, santuaris o comunitats religioses, personatges il·lustres 
de la fe diocesana, vides de sants ... També en alguna ocasió s’ha incidit en 
recomanar llibres, pel·lícules, discos, llocs webs ...  

El Full del 6 d’agost de 1989 seria l’últim que s’imprimiria a la 
Impremta Masó. Amb el Full del 13 d’agost de 1989 s’estrenava un nou disseny 
- molt més modern -, gràcies a Impremta Palahí que encara avui és la 
responsable de l’edició impresa. Continuaven els dos colors (paper blanc, 
lletra a dos colors, un de negre i un altre variable). Amb aquesta nova etapa 
s’incorporen algunes novetats destacables: per una part, l’escrit del Bisbe 
ocupa tota la portada amb una foto il·lustrativa del tema que tracta. 
S’integra un tema central que ocuparia bona part de la pàgina 3, a voltes 
entre la 2 i la 3. S’incorporen més fotos, sempre en blanc i negre56 i 
s’introdueix alguna secció nova com Documents de la Fe, que aglutina els 
textos dels principals pares i teòlegs de l’Església.  
El comentari del Bisbe i el tema central segueixen avui en el 2006, ordenats 
en el sumari com fa 15 anys.  
 El 5 de gener de 1997 el format patiria un petit canvi, passava a ser un 
centímetre més alt: 28 x 21 cm.  

El 30 de març de 1997 tornaria a canviar-se el disseny. Aquest cop, el 
segon color que es variava cada setmana passava a tenir molt més 
protagonisme i era molt més intents. Seguien les mateixes seccions si bé 
s’incorporava L’acudit d’en Pep57 (una vinyeta sobre un aspecte de 
l’actualitat eclesial o social) i Un sant a l’absis (secció dedicada a explicar la 
vida d’un sant). 

La imatge moderna i periodística que havia dotat Mn. Miquel Àngel 
Ferrés com a director del Full quan se’n va fer càrrec el 1989, continuaria el 
14 de desembre de 1997 quan Carles Sánchez passava a ser-ne el director. El 
Full no canviarà pas massa en continguts, només s’incorporarà una nova secció 
anomenada Parada que potenciarà les recomanacions de llibres, discos, 
pel·lícules i webs.  

El 28 de novembre de 1999 la publicació estrenava un nou disseny que 
és el que s’ha mantingut fins ara. Es canvia la capçalera i el segon color deixa 
de ser menys intens. La lletra passa a ser més grossa.  

Un altre canvi significatiu es produeix l’1 de desembre de 2002, quan la 
quarta pàgina passa a ser comuna per a totes les parròquies; quan aquesta era 
aprofitada per les parròquies - cada cop menys- per incloure les notícies i les 

                                         
56 A excepció de l’any 1990 que se’n van posar en color el 15 d’abril (pasqua) i el 23 de 
desembre (Nadal) 
57 En anterioritat el Full havia publicat alguna vinyeta però no era d’un col·laborador propi. És 
el cas d’en Picanyol que s’havia “agafat” d’altres publicacions.  
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activitats parroquials locals. El Full potenciarà en aquesta quarta pàgina 
l’actualitat informativa; i a la pàgina dos s’inclouen les lectures dominicals.  

El 3 de desembre de 2006 va canviar el format i va passar al DIN A4 
(29,7 x 21). Deixava el 28 x 21 que tenia des del 5 de gener de 1997.  

 
 
El Full Parroquial diocesà avui. Any 2008 

 
La capçalera està formada per les lletres “Full Parroquial”. La paraula 

“parroquial” canvia cada setmana de color, mentre que la de “full” es manté 
sempre en negre. A sota de la capçalera hi figura l’any que porta editant-se 
en lletres romanes, la data i el número. 

Continua mantenint quatre pàgines i s’imprimeix a dos colors: paper 
blanc, lletra negra i un color que varia cada setmana. Aquest color s’utilitza, 
més o menys, en els titulars de les informacions o bé fins i tot com a bitó en 
les fotos i en l’esmentada capçalera.  

 
 
SECCIONS I COL·LABORACIONS 
 

PORTADA. Està formada sempre per l’escrit setmanal del bisbe de Girona, 
Mons. Francesc Pardo, amb una foto il·lustrativa del text, més aviat gran. El 
Full Parroquial no té un editorial, en tot cas es podria considerar com a tal 
aquesta carta setmanal del bisbe.  
 
PÀGINA 2. Té quatre seccions fixes:  
 
a) Les lectures: text íntegre de la primera i segona lectura, així com 
l’evangeli, que corresponen a la celebració eucarística del diumenge.  
 
b) Comentari de l’evangeli. Redactat normalment per sacerdots, religiosos 
d’ambdós sexes i monjos i monges de la diòcesi de Girona. També hi 
col·laboren laics en alguna ocasió. Quan comença un temps litúrgic es canvia 
de col·laborador.  
 
c) Il·lustracions. Dibuixos en blanc i negre que alliçonen els textos. Obra 
d’artistes de la diòcesi de Girona. Normalment, aquests artistes hi col·laboren 
durant un any i, després, són substituïts per altres.  
 
d) Lectures de la Missa de la setmana. Cites de les lectures de les misses de la 
setmana. 
 
PÀGINA 3. Tema central. Reportatge d’actualitat sobre l’Església de Girona i 
sobre les jornades que celebra l’Església diocesana o universal.  
 
De forma rotativa, cada mes hi ha aquestes seccions: 
 
Un instant. Comentari i idees que ens suggereix una foto. 
 
¿Sabies que...? Curiositats sobre l’art i els temples de la diòcesi. 
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Anem a ... Ruta a un temple de la diòcesi.  
 
Ecumenisme. Article sobre les diferents confessions cristianes, a càrrec de la 
Delegació d’Ecumenisme.  
 
PÀGINA 4. Té com a seccions fixes:  
 
a) Actualitat. Recull de les activitats més importants que s’han portat a 
terme a la diòcesi. 
 
b) Agenda: Actes que se celebraran al llarg de la setmana. 
 
c) Memoràndum. Llistat dels sants més importants la festa dels quals se 
celebra al llarg de la setmana. També s’enumeren les jornades de l’Església. 

 
 
EL CONSELL DE REDACCIÓ I ELS TEMES A TRACTAR 
 
Mn. Enric Roura (Maçanet de Cabrenys, 1957) és el director58 del Full 

des de l’exemplar del 20 de gener de 2008, substituint Carles Sánchez. Hi ha 
un Consell de Redacció format per cinc persones: el director, el delegat de 
Mitjans de Comunicació com a membre nat (Mn. Josep Casellas), un redactor 
de la delegació de Mitjans de Comunicació (Sr. Josep Víctor Gay) i dos 
assessors (el pare claretià Josep Codina i el Sr. Jordi Dalmau). Es reuneix cada 
15 dies a la seu de la Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat.  

A part del Consell de Redacció, també hi ha un equip de col·laboradors 
que s’encarreguen de diferents seccions, ja esmentades anteriorment, i que 
formen part, generalment, de la pàgina 3. També s’hi ha de comptar el 
dibuixant i el comentarista dels evangelis.  

El Consell de Redacció és qui decideix els temes a tractar: “Hi pot 
haver alguna vegada algun tema delicat. Aleshores és bo fer una consulta 
discreta al Vicari General o al mateix Bisbe per saber què en pensa”, explica 
Mn. Enric Roura59.  

Pel que fa als temes fronterers60, Mn. Enric és clar: “Ja no els toquem. 
Hi un tipus de lectors que ens miren amb lupa i fàcilment es posen nerviosos. 
El Full no és la publicació oficial del Bisbat, ho és el Butlletí de l’Església de 
Girona; som oficiosos, però per a la gent és com si fóssim oficials. Hem de 
vigilar una mica el que tractem i com ho tractem ja que la gent creu 
generalment que allò que publiquem és la línia oficial de l’Església”. Amb tot, 
Mn. Enric reconeix que “m’agradaria que, de forma assenyada i respectuosa, 
es tractessin [...]. També s’ha de tenir en compte que la posició oficial de 
l’Església sobre aquests temes ja és coneguda i, per tant, també un es pot 
preguntar: per què insistir més?”. Per exemple, la moral sexual no es tracta: 
                                         
58 Enric Roura exerceix la tasca de director, però prefereix que en els crèdits surti la paraula 
“responsable”. Tot i així a la Guia de l’Església de Girona 2008 , rep la distinció de “director” 
(Guia 2008: p. 9) 
59 Conversa mantinguda el dimarts 23 de setembre de 2008 a rectoria de la parròquia de Sant 
Cugat de Salt, d’on ell és rector.  
60 Veure que s’entén com a “temes fronterers” en el Nomenclàtor.  
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“ja és arxiconeguda la línia oficial de Roma sobre això, no és necessari 
tampoc crear-ne ara un debat. És delicat. No cal crear polèmiques 
innecessàries”.  

Actualment a Catalunya es publiquen dues revistes d’àmbit catòlic que 
tracten temes fronterers i que no segueixen necessàriament una línia oficial: 
Foc Nou i El Pregó. Ambdues publicacions estan en mans editorials privades. 

També cal destacar que el Full recull a l’apartat d’Agenda només les 
activitats de moviments reconeguts oficialment per l’Església catòlica de 
Girona i que surten mencionats en la Guia de l’Església de Girona 61.  

D’altra banda, actes de moviments gironins considerats “oberts”62 que 
organitzen el Fòrum Joan Alsina o el Col·lectiu de Dones en l’Església63 
tampoc hi són mai anunciats. 

Atès que el Full ja té unes seccions molt limitades, només la tercera 
pàgina es presta a fer articles o reportatges de fons o d’actualitat. També 
s’ha de tenir en compte que aquesta publicació queda “hipotecada” per les 
jornades que celebra la pròpia Església els diumenges: campanya contra la 
fam de Mans Unides, col·lecta de Càritas, dia del Seminari, Domund, Jornada 
de Mitjans de Comunicació... A les reunions del Consell de Redacció es 
decideix com es tracten aquestes jornades: enquestes, entrevistes, dades... 
Els diumenges que no hi ha cap jornada, es quan es tracten temes que 
decideix el propi Consell, seguint l’actualitat que dóna la pròpia Església o 
aspectes humans i socials, “però això passa només a un de cada quatre 
exemplars”, puntualitza Roura.  

Pel que fa als possibles col·laboradors, el director comenta que “no 
tenim una llista negra, no hi ha persones vetades... però, com a tota 
publicació, sí que hi ha un codi no escrit sobre qui és políticament correcte i 
qui no ho és. Més que res per no crear polèmiques, com ja he comentat 
abans”. Tots els col·laboradors tenen llibertat d’acció. Sobre aquest aspecte 
hi ha un exemple ja comentat en l’apartat dedicat a Carles Sánchez en el 
capítol sobre la Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat. És el cas de 
l’aleshores col·laborador Mn. Martirià Brugada, que en la seva secció 
Memoràndum va escriure, l’any 2003, que sant Sebastià, l’onomàstica del 
qual se celebra el 20 de gener, era el patró dels homosexuals. A la seu del 
Bisbat, es van rebre algunes trucades de protesta i, fins i tot, la premsa de 
Girona se’n va fer ressò. Vertaderament, mai el Vaticà, a través de la 
Congregació de la Causa dels Sants, ha instituït sant Sebastià com a patró dels 
homosexuals, però tenint en compte que molts cristians homosexuals el 
veneren, l’autor de la secció ho va considerar així. Era una opinió personal, 
però no de la pròpia Església. Degut a la polseguera que aquest fet va 
provocar, en els anys següents es va deixar de mencionar el suposat 
patronatge del sant.  

 

                                         
61 El Moviment dels Focolars surt esmentat en la Guia de l’Església de l’any 2009, però no 
abans. Ni el Full Parroquial ni altres mitjans de comunicació del Bisbat de Girona fins l’any 
2008 no van esmentar mai actes d’aquest moviment, com a mínim durant la dècada dels 90 i 
fins el 2008. Tampoc es mencionen els de la Renovació Carismàtica, un grup catòlic, però que 
no surt a la Guia ni a la del 2008 ni a la del 2009.  
62 Més informació de què s’entén per “moviments oberts” en el Nomenclàtor.   
63 Aquest col·lectiu demana que les dones puguin ser ordenades de capellà. Es reuneixen 
periòdicament a la parròquia de Sant Pau de Girona. 
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COM S’ELABOREN LES NOTÍCIES 
 
Els mateixos responsables de “la notícia” són els qui les fan arribar 

normalment a la redacció del Full. Els capellans, secretariats o moviments, 
donen a conèixer les activitats bé sigui a través de correu convencional, fax o 
e-mail. Moltes vegades, acompanyades de foto per a la corresponent 
publicació. Sovint, s’amplia la informació parlant amb els mateixos 
responsables, una tasca que recau en el redactor, Josep Victor Gay.  

Quan l’Església celebra una jornada, els mateixos redactors es posen en 
contacte amb el responsable per aprofundir el tema i tractar-lo després. És a 
dir, si l’Església celebra universalment el Dia del Seminari, el redactor es 
posarà en contacte amb el rector del Seminari diocesà de Girona per fer el 
reportatge.  

 
 

Tiratge i distribució 
 
El nombre d’exemplars del Full Parroquial ha anat baixant. Queda molt 

lluny la xifra, per exemple, de 1968 quan se n’editaven 48.000 exemplars. En 
aquella època ocupava els primers llocs de l’Estat quant a fulls diocesans amb 
més tiratge (Hoja Parroquial, 18 maig de 1969) 

 
             Aquí tenim una taula comparativa d’alguns anys enrere64: 
 

Any Exemplars 
1968 48.000 
1979 26.750 
1996 23.000 
2001 19.000 
2004 17.400 
2006  16.800 
2008 15.760 

 
Tot i la baixada d’exemplars, el Full Parroquial del Bisbat de Girona és 

una de les publicacions de pagament amb més tiratge en el territori de la 
diòcesi de Girona. Podria ser la primera o bé la segona. Es complicat saber-ho 
exactament, ja que els límits provincials i els diocesans no són els mateixos, 
però a tall d’exemple, l’edició de Girona d’El Punt tenia l’any 2007 una 
mitjana de tiratge de 18.732 exemplars diaris, segons la OJD65.  

Malgrat tot, l’audiència del Full és considerable: “Hi ha persones que 
agafen un exemplar per a ells i un altre per al veí que no ha pogut venir a 

                                         
64 Les dades s’han extret dels fulls parroquials següents: 26 maig 1968, 19 agost 1979 i 4 agost 
1996. Les restants, han estat facilitades des de l’àrea de tresoreria del Bisbat de Girona.  
65 Segons les dades consultades a la web de la OJD el 21 de setembre de 2008 
(http://www.ojd.es). L’Oficina de la Justificació de la Difusió (OJD) és una empresa que 
calcula el tiratge i la difusió de diferents publicacions de l’Estat. Cal tenir en compte que per 
a l’OJD la difusió no és la quantitat estimable de lectors (que a l’EGM es coneix com a 
“audiència”) sinó el tiratge menys els exemplars retornats, a partir de dades objectives que 
contrasta en quioscos i altres punts de venda. Per a l’OJD, la difusió d’El Punt (edició de les 
comarques gironines) el 2007 era de 15.546 exemplars.  
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missa, per a un malalt o simplement per a algú que sap que li interessa. És un 
sistema de xarxa que ens permet arribar a molts de llocs insospitats, fins i tot 
a persones que no vénen mai a missa; tenim bons distribuïdors, bons 
missatgers”. Tampoc cal oblidar les parròquies que tenen col·laboradors que 
el reparteixen per les cases o altres llocs públics, com ja s’ha vist en 
l’anterior capítol.  

També cal dir que setmanalment (els dijous) s’envia per correu 
electrònic en format PDF a tots aquells que ho demanen a la Delegació de 
Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona. El novembre de 2008 hi havia 
subscrites 65 persones.   

 
Per a Enric Roura, la baixada d’exemplars es deu a tres factors: 
 
- Disminució de la pràctica religiosa. 
- La supressió de la quarta pàgina per a les parròquies 
- L’aparició dels fulls locals  
 
Des de que el Full Parroquial diocesà va decidir fer una quarta pàgina 

comuna per a totes les parròquies, el desembre de 2002, va minvar en nombre 
d’exemplars. L’aparició dels fulls parroquials locals, amb les notícies més 
properes de la parròquia de cadascú ha provocat que aquests hagin captat 
més l’interès dels feligresos; quan abans ho havien de llegir en la quarta 
pàgina del Full Parroquial diocesà que es destinava per a cada parròquia en 
concret. Com s’ha vist també en el capítol dedicat als suplements parroquials, 
hi ha parròquies que encarten el seu full amb el diocesà; però d’altres que no 
ho fan. En les parròquies on el Full no està encartat, molts feligresos 
prefereixen agafar solament el suplement parroquial.  

No tots els rectors van mostrar-se d’acord amb aquest canvi d’unificar 
la quarta pàgina. En el treball de recerca (tesina) previ a aquesta tesi titulat 
Les publicacions periòdiques actuals catòliques a la diòcesi de Girona66, 
l’aleshores director del Full, Carles Sánchez, explicava: “Sé el cas d’una 
parròquia que demanava, abans que la quarta pàgina fos comuna, 700 
exemplars. Des del canvi ha passat a demanar-ne 75. I això que la parròquia 
no és massa grossa en nombre d’habitants. El rector d’aquesta parròquia no 
era partidari del canvi”. També explicava que l’èxit del full diocesà en una 
parròquia depèn dels propis rectors, i que el nombre que es demana en cada 
una d’elles varia a vegades d’acord amb els canvis de rectors de parròquies: 
“Conec un altre cas: el d’un rector que agafa només 25 fulls parroquials 
diocesans per a la seva parròquia. D’aquests 25, en sobren 5 o 6 cada 
setmana. En canvi, el mateix rector fa uns 60 exemplars del seu full 
parroquial local i s’esgoten tots”. Sánchez afegia aleshores que “si el rector X 
està en una parròquia, i creu en el Full, el promocionarà i el donarà a 
conèixer. Quan va a una altra parròquia que allà n’hi ha pocs, augmentarà. I 
viceversa. Tot depèn de l’empatia que té el rector amb el Full. El rector és el 
quiosquer del Full”. 

La parròquia és qui paga al Bisbat de Girona el nombre d’exemplars del 
Full que adquireix. Cada un d’ells costa, l’any 2008, 0,14€ (23,24 pessetes). 

                                         
66 Defensada a la Facultat de Periodisme de Ciències de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, el 23 de gener de 2007.  
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La gran majoria deixa, al costat d’on hi ha els exemplars, una caixeta per 
dipositar-hi un donatiu o el preu que la mateixa parròquia indica.  

 
Relació de les parròquies que adquireixen més fulls parroquials diocesans (any 
2008):  
 
 
Població Nom de la parròquia Habitants67 Ex. setmanals68 
Olot Sant Esteve 12.472 570 
Banyoles Sta. Maria dels Turers 11.651 525 
Blanes Santa Maria 20.260 500 
Calella de la Costa Sta. Maria i St. Nicolau 18.034 450 
Girona Sant Josep 15.700 400 
Palafrugell Sant Martí 20.362 385 
Figueres Sant Pere   7.987 300 
Arenys de Mar Santa Maria 14.164 300 
Malgrat de Mar Sant Nicolau 17.822 300 
 
 
  

DARRERS DIRECTORS DEL FULL PARROQUIAL DIOCESÀ 
 
- Abans del 1965: Dr. Josep Maria Cases i Llambert Font (anys 40) i Mn. Carles 
de Bolós (anys 40 i 50. També a meitat de la dècada dels 30). 
- Mn. Pere Madrenys (31 desembre de 1965) 
- Mn. Mateu Valls (22 octubre de 1975) 
- Mn. Lluís Suñer (Estiu del 1976) 
- Mn. Jaume Julià (8 juny del 1979)  
- Mn. Andreu Soler Soley (8 octubre de 1980) 
- Mn. Joan Busquets (1 agost del 1986)  
- Mn. Miquel Àngel Ferrés (15 agost de 1988) 
- Sr. Carles Sánchez (22 desembre de 1997)  
- Mn. Enric Roura (20 gener 2008) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
67 Corresponen al nombre d’habitants de la circumscripció parroquial de l’any 2008. 
68 Correspon al mes d’abril de 2008 en un moment sense massa pujada o baixada de fidels; 
per tant, la xifra és coherent amb la resta de mesos de l’any a excepció de l’estiu. És a dir, 
no hauria estat justa la xifra si s’hagués escollit els mesos d’estiu, ja que Calella registraria 
un nombre més alt, i Olot o Girona un de més baix.  
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 El Full Parroquial de Girona i els altres fulls de Catalunya 
  
 A Catalunya existeixen dos tipus de fulls parroquials diocesans, els 
propis i els interdiocesans. Tots són setmanals.  
 
 

a) PROPIS: 
 
 Són elaborats per les mateixes diòcesis, com són els casos de Girona i 
de Tarragona. 
 
 

b) INTERDIOCESANS: 
 

Són aquells que comparteixen continguts comuns (el comentari de 
l’evangeli, reportatges, entrevistes ...) amb altres fulls diocesans “germans”, 
i guarden unes seccions pròpies (el comentari setmanal del bisbe i l’apartat 
de notícies i agenda).  

Hi ha dos tipus de fulls interdiocesans. Es coneixen popularment com el 
de “Barcelona” i el de “Vic”, més que res, perquè la elaboració principal dels 
continguts comuns són coordinats des d’aquests bisbats. Amb tot, cada full té 
el seu propi responsable. 

 
BARCELONA: Barcelona, Lleida, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Tortosa i 
Urgell.  

 
VIC: Solsona i Vic.  
 
 No hi ha índexs d’audiència sobre els lectors que tenen els fulls 
diocesans. Ni a Catalunya ni tampoc a la resta de l’Estat. És a dir, una 
medició com fa l’Estudi General de Mitjans (EGM)69 de diaris i publicacions en 
general, no existeix en el cas dels fulls. Per tant, per tenir una dada que 
permeti saber l’impacte de lectura que tenen els fulls a les diòcesis 
catalanes, he fet servir, com ja s’ha fet en el capítol dedicat als suplements 
parroquials, el resultat que dóna el tant per cent d’exemplars que s’editen 
pel nombre d’habitants d’una diòcesi (tiratge x 100 / pels habitants de la 
diòcesi). De la dada que en surt en dic “proporció”.  

En el següent gràfic es veu com el full diocesà que té més tiratge de 
Catalunya és el de Barcelona, però el qui té una xifra més alta de proporció, 
és el de Solsona. El de Girona és el segon amb més tiratge, el quart en 
proporció i el tercer més antic de Catalunya i d’Espanya.  Les dades es van 
recollir gràcies a un qüestionari enviat a tots els delegats de Mitjans de 
Comunicació Social dels bisbats de Catalunya el juny de 2008. 

 
 
 
 
 

                                         
69 Informació sobre què és l’Estudi General de Mitjans (EGM) en el Nomenclàtor.  
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 Fundació Periodicitat Tiratge Idioma Pàg. V.dig. Proporció 
Barcelona 1890 setmanal 26.00070 bilingüe 4 sí 0,99 % 
Girona 1919 setmanal 15.760 català 4 sí 1,99 % 
Vic 1907 setmanal 12.300 català 8 sí 2,94 
Solsona 1947 setmanal 9.000 català 8 sí 7,55 % 
Sant Feliu 2004 setmanal 9.000 bilingüe 4 sí 0,93 % 
Terrassa 2004 setmanal 9.000 bilingüe 4 sí 0,74 % 
Tarragona 1950 setmanal 7.000 català 4 sí 1,22 % 
Urgell 1973 setmanal 5.340 català 4 sí 2,65 % 
Tortosa 1972 setmanal 5.000 bilingüe 4 sí 1,79 % 
Lleida 1973 setmanal 3.900 català 4 sí 1,66 % 
 
 
 Els fulls de Barcelona, Vic i Girona són els més antics de l’Estat. Els hi 
segueix el de Tarazona (província de Saragossa) fundat l’any 1929.  
 A l’Annex d’aquest tesi es pot consultar un estudi sobre els fulls 
diocesans que s’editen a l’estat espanyol que va ser inclòs en el treball de 
recerca i que fou realitzat entre els anys 2005 i 2006.  
 
  

                                         
70 Si es consulta el treball de recerca (tesina) previ a aquesta tesi, s’indica que el tiratge del 
Full Dominical de l’Arquebisbat de Barcelona és de 60.000 exemplars. Es tracta d’una 
equivocació. La xifra va ser facilitada des del mateix Arquebisbat de Barcelona, que per error 
va sumar els exemplars dels fulls de Lleida, Sant Feliu, Terrassa, Tortosa i Urgell amb els de 
Barcelona. Cal recordar que tots ells fan una edició conjunta amb seccions específiques 
diferents; d’aquí la confusió.  
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4.2.2.3.1 REVISTES. DIOCESANA 
  
EL SENYAL 
 

 
 
  Portada del mes de novembre de 2008 
 

1) Editor: Bisbat de Girona. Delegació de Mitjans de Comunicació 
2) Fundació: maig 1999 
3) Periodicitat: mensual 
4) Tiratge: 900 (2008), 900 (2006), 800 (2001) 71 
5) Número de subscriptors: 791 (2008), 826 (2006), 587 (2001) 
6) Finançament: publicitat, subscripcions, subvenció i venda  
7) Distribució: Subscriptors, parròquies, llibreries i quioscos 
8) Mida: 28 x 21 
9) Columnes: 3 
10) Pàgines: 32 
11) Fotografies: b/n 
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: 2 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: Palahí (Girona) 
19) Nom del director: Mn. Josep Casellas 
20) Consell de redacció: sí 

                                         
71 Les primeres dades comptabilitzades corresponen al 2001. No es coneixen dades del 2000.  
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21) Col·laboradors: diversos, depenent de cada número 
22) Personal remunerat: sí (el corrector) 
23) Adreça redacció: plaça del vi 2, 17004 Girona.  

 
 
 Història i objectius  
 
El número 0 d’El Senyal va sortir el maig de 1999. Ja feia temps que des 

de les bases de l’Església gironina es desitjava que la diòcesi comptés amb 
una publicació pròpia. El Consell Pastoral Diocesà va crear l’any 1995 una 
comissió tècnica perquè n’estudiés la viabilitat. Un any més tard, l’estudi va 
ser presentat al prelat. La proposta va ser introduïda a la II Jornada Diocesana 
de Pastoral que es va celebrar els mesos de maig i juny de 1998 al col·legi 
Maristes de Girona. La jornada servia per elaborar el Pla Pastoral del trienni 
1998-2001 i que bàsicament estava encaminat a aplicar a la diòcesi de Girona 
les resolucions del Concili Provincial Tarraconense que s’havia celebrat l’any 
1995. La proposta va entrar dins del Tema 1 titulat L’evangelització: opció 
per la comunitat, concretament en l’apartat 1.12. Va ser aprovada per 39 
vots afirmatius, 15 de negatius i 2 amb esmena. Per tant, va formar part del 
Pla Pastoral. 
 A l’editorial d’aquell primer número de presentació, el 0, s’introduïa El 
Senyal com a hereva de Vida Catòlica, l’anterior revista diocesana nascuda als 
anys 30 i desapareguda a finals dels 70 per problemes econòmics. S’hi llegia 
que “qualsevol persona, tant si és creient com si no se’n considera, podrà 
trobar a les pàgines d’El Senyal elements informatius i criteris per alimentar 
la reflexió i elaborar judicis propis sobre la vida i els esdeveniments 
d’actualitat”. Per als seus responsables, i ja en un to més teològic, “si la 
creació d’una nova revista sempre és una bona notícia, el naixement 
d’aquesta també és un bon senyal. Indica que l’Església intenta, amb mitjans 
actuals, presentar-se d’acord amb allò que el Concili Vaticà II diu que ha de 
ser enmig del món: com un sagrament, o senyal, i instrument de la unió 
íntima amb Déu i de la unitat de tot el llinatge humà”.  
 L’aleshores bisbe de Girona, Mons. Jaume Camprodon, dedicava un 
article de dues pàgines de suport a la revista sota el títol de La plaça de 
l’Església. Es mostrava taxatiu quan escrivia: “volem deixar clar des del 
primer dia que no es tracta d’un òrgan oficial del Bisbe, en el sentit que tot el 
seu contingut és avalat necessàriament pel Bisbe, llevat quan expressament 
s’expliciti, sinó que pretén estar obert als diferents punts de vista dintre 
l’àmplia comunió eclesial”, i afegia que “vol ser com una mena de plaça 
pública –la plaça de l’Església- on pugui realitzar-se un canvi d’opinions per 
ajudar a formar un criteri més conscient i fonamentat”. També desitjava que 
la publicació portés “la veu i la problemàtica de les persones i els col·lectius 
que es queden al marge de la vida social” i que fos un “mitjà de coneixement 
mutu i d’aproximació progressiva entre les diferents confessions cristianes 
presents a la diòcesi”. 
 El Full Parroquial del diumenge 16 de maig de 1999, informava de 
l’aparició de la revista. Deia que “el títol de la publicació, El Senyal, respon a 
la missió que se li ha encomanat: ser un senyal de presència mediàtica de 
l’Església gironina en l’àmbit de les publicacions periòdiques [...]. La nova 
revista intentarà presentar els temes des d’una perspectiva cristiana, però 
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amb obertura de participació, com s’endevina ja en la relació de 
col·laboracions i temes del número de presentació”.  
 
 

 

 
 

Portada del número 0 (maig 1999) de la revista El Senyal 
 
 

  El Senyal, tal i com va voler el bisbe Jaume, va donar al principi 
acollida a tots els grups de l’Església diocesana, d’entre ells també els 
anomenats grups “progressistes” o “oberts”. En el mateix número 0 
s’informava de que “més de mig centenar de persones preguen a Girona per a 
l’ordenació de les dones”. Hi col·laboraven també algunes persones de línia 
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“progressista”, s’hi havien publicats manifestos del Fòrum Joan Alsina i 
d’altres col·lectius considerats progressistes com la plataforma Xarxa 
Cristiana que agrupa diferents moviments o el Col·lectiu de Dones en 
l’Església, i també alguns acudits “crítics” de Josep Claparols (Pep). Això va 
crear reticències en alguns mossens que no van voler vendre la revista a les 
seves parròquies ni tampoc s’hi van voler subscriure. “Això forma part de la 
varietat que hi ha en l’Església, no tothom té la mateixa concepció del què és 
l’Església i del que és acceptable o no. S’hauria d’acceptar que tots els grups 
que existeixen tinguin veu i es doni a conèixer el que fan, encara que un no hi 
estigui d’acord, sempre que aquest grup no hagi trencat la comunió amb 
l’Església o estigui condemnat. No trobo bé que no s’accepti aquesta 
diversitat”, explica Mn. Josep Casellas (Franciac, la Selva, 1958), director de 
la revista72.  

 
L’editorial del mes d’abril de 2002, per exemple, portava per nom Crit 

contra l’enyor. Parlava del darrer document que havia publicat el Fòrum Joan 
Alsina. S’hi llegeix: 

 
El document del Fòrum Joan Alsina Perfils de l'Església que anem construint, ha 
tingut un ressò ampli en l’opinió pública. La seva presentació la vigília del Dia 
internacional de la dona va ajudar, probablement, a divulgar una de les 
reivindicacions que s'hi expressen: l'accés de la dona a tots els càrrecs o ministeris, 
inclòs el sacerdotal. Joan Pau II ha estat taxatiu en la seva negativa al sacerdoci 
femení. D'altra banda aquesta reivindicació esta molt lluny de trobar un suport 
unànime entre els catòlics de base. [...] 
Altres demandes del document poden ser assumides fàcilment per una majoria de 
membres del poble de Déu, com ara que "la consulta esdevingui una practica habi-
tual", que l'Església "doni testimoni de despreniment i abandoni els signes d'ostenta-
ció, riquesa i poder", o que s'aconsegueixin "unes pensions dignes". [...] La temptació 
de fer marxa enrere, en relació a la doctrina del Concili Vaticà II i del Concili 
Provincial Tarraconense, és ben present en alguns cercles del catolicisme gironí. I 
fora de les fronteres del nostre bisbat s'han sentit veus procedents de sectors de 
l'alta jerarquia eclesiàstica que, si bé no gosen atribuir directament al Concili Vaticà 
II moltes de les insuficiències que afecten l’Església actual, sí que traspuen un cert 
enyorament d'etapes preconciliars. Aquest fet és altament preocupant. Com diu la 
cançó popular catalana, d’enyorança també es pot morir. El títol del document del 
Fòrum Joan Alsina és redactat en present i al·ludeix el futur. Però el text mostra 
que els seus autors tenen molt present el passat i alerten sobre la temptació 
d'enyorar-lo. En aquest passat, no gaire llunyà, l'Església no s'ha pas caracteritzat 
precisament pel seu caràcter participatiu i democràtic ni - almenys en molts casos- 
pel seu compromís decidit a favor de la justícia i de la llibertat.  
És, doncs, ben oportuna la invitació que fa el document a abandonar actituds negati-
ves com ara "l’enyorança de la influencia social que en altres temps tenia la 
jerarquia eclesiàstica" i "la por a l'autocrítica". Justament l'autocrítica és allò que 
s'ha trobat a faltar més en la recepció del document per part de la comunitat 
cristiana.  
 
 

 
 
 
 
 

                                         
72 Declaracions efectuades el 21 de juny de 2006 a la Delegació de Mitjans de Comunicació del 
Bisbat de Girona.  

368 
 



L’octubre de 2002, es podia veure aquest acudit d’en Pep (Mn. Josep 
Claparols): 

 
 

 
 
 
Línia editorial actual 
 
A finals de l’any 2002, i aproximadament un any després que Mons. 

Carles Soler prengués possessió de la diòcesi com a bisbe de Girona73, El 
Senyal comença a publicar només notícies d’aquells moviments i grups 
reconeguts pel Bisbat de Girona. Aquesta orientació es va adoptar després 
d’una reunió en la que hi van ser presents el Bisbe, alguns membres del 
Consell Episcopal i el mateix Casellas: “Es va voler donar un nou impuls amb 
la idea que fos acceptada per tots els capellans i en totes les parròquies. La 
idea de fons que es va prendre era que la revista diocesana havia de donar 
prioritat a grups, moviments i activitats parroquials reconeguts en la Guia de 
l’Església de Girona”. El director d’El Senyal explicava que va acceptar 
finalment aquest rumb en la revista perquè “jo tampoc no sóc l’amo de la 
revista. En sóc el director i l’últim responsable, en el fons, és el Bisbe. És la 
revista diocesana, és el Bisbat qui l’edita i jo vaig ser nomenat pel bisbe 
Jaume i després renovat pel bisbe Carles”. Casellas reconeixia que hi va haver 
un debat en aquella reunió perquè “a vegades tampoc queda clar per on ha de 
passar la frontera d’allò que es pot publicar i el que no”. El Consell de 
Redacció de la revista s’havia reunit també algunes vegades amb el Consell 
Episcopal sobre aquest punt.  

                                         
73 Mons. Carles Soler prengué possessió de la diòcesi el desembre de 2001.  
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Els continguts els marca el director i el Consell de Redacció. Un cop al 
mes es reuneixen per programar cada número: “Generalment els temes 
s’escullen per criteris periodístics, però tenint en compte les directrius que hi 
ha al Bisbat. Per exemple, si es treballa en l’agrupació de parròquies, és lògic 
que la revista informi de com està aquest procés d’agrupació”, explica 
Casellas que reconeix que tant el delegat de Mitjans de Comunicació com el 
Vicari General li han suggerit en més d’una ocasió que es tractessin qüestions 
determinades: “els temes que ens proposen ja formen part de l’activitat 
diocesana, a on si hi ha hagut discrepància a vegades és en l’extensió amb 
què cal tractar-los. Potser nosaltres en algun tema hi haguéssim destinat 
mitja pàgina i al final n’hi hem dedicat dues. Es mira d’arribar un diàleg i a un 
consens”. 

Per altra banda, tampoc es tracten temes fronterers com poden ser 
l’ordenació de dones, el celibat dels capellans, alguns temes de moral: “ja 
actuem amb realisme i mirem d’evitar conflictes que tampoc ens portarien 
enlloc. Són temes que poden generar polèmica estèril”.  

Les possibles crítiques cap a la manera d’actuar de l’Església poden 
venir de persones enquestades en alguns reportatges determinats, però no en 
articles. Casellas explicava que quan van publicar una enquesta perquè 
diversos laics opinessin sobre l’agrupació de parròquies, alguns d’ells havien 
divergit de la manera en què el Bisbat  ho havia portat a terme.  

Les persones que formen part del Consell de Redacció són consensuades  
entre el director, el Bisbe i el Vicari General. Actualment (novembre de 2008) 
està format pel director i per: Joan Baptista Esteve (Llicenciat en Ciències 
Religioses), Josep Víctor Gay (periodista de la Delegació de Mitjans de 
Comunicació), Dolors Puigdevall (pedagoga), i Susanna Quintana (periodista). 

 
 
Continguts  
 
A mesura que han anat passant els anys, i des de que es va decidir que 

es tractessin temes que afectessin a grups i moviments acceptats per 
l’Església de Girona (finals del 2002 aproximadament), la revista va anar 
deixant el to generalista que la caracteritzava, convertint-se en una 
publicació merament d’Església. Això no treu que puntualment es puguin 
tractar alguns temes generalistes, però si es tracten, sempre des de la visió 
cristiana.  

 
ANÀLISI DEL NÚMERO 93 DEL MES DE NOVEMBRE DE 2008 

 
- Portada: El titular de portada indica el tema principal de la revista. El tema 
de portada és per a l’ordenació de Mons. Francesc Pardo com a bisbe de 
Girona amb el titular: «Bisbe Francesc: una rebuda cordial». Hi un subtema 
que són els «Cent anys de la Costa Brava: el cos i l’esperit».  
 
- Pàgina 2: sumari. 
 
- Pàgina 3: editorial dedicada al nou moment episcopal.  
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- Pàgines de 4 a 6: missa de comiat del bisbe Carles i missa d’ordenació del 
bisbe Francesc.  
 
- Pàgines de 7 a 10: dedicades a la Costa Brava. Hi ha una entrevista amb el 
delegat de la Pastoral del Turisme del Bisbat de Girona, impressions de 
diferents treballadors de la Costa Brava que parlen de les seves 
problemàtiques, un article de Mn. Joan Carreres i Péra titulat «Costa Brava. El 
cos i l’esperit» i una crònica sobre l’ecumenisme.  
 
- Pàgines de 11 a 17: actualitat de la diòcesi sota el nom D’Aquí. Temes 
estrictament relacionats amb l’activitat de l’Església diocesana de Girona. 
 
- Pàgines de 18 a 19: reservades a les delegacions, arxiprestats i agrupacions 
de la diòcesi 74.  
 
- Pàgina 20: es titula D’Allà i tracta de l’actualitat de fora de la diòcesi de 
Girona. En aquest cas parla de que els EEUU tindran un president cristià, 
arran de les eleccions a la presidència dels Estats Units celebrades el 
novembre de 2008 entre John MacCain i Barak Obama.  
 
- Pàgina 21: s’alterna cada mes. Un mes està dedicada a ecumenisme i l’altre 
a diàleg interreligiós.  
 
- Pàgina 22: article de reflexió. En aquest número parlava de l’Advent. 
 
- Pàgines de 23 a 26: opinions. En el número consultat s’hi llegeixen articles 
que tracten de Tots Sants, de les cartes en cadena que circulen per Internet, 
de com el fenomen del turisme afecta la vida parroquial i sobre l’avortament. 
En general són opinions demanades als seus autors, però també es publiquen 
aquelles que per al seu interès han estat enviades a l’estil de “cartes al 
director”.  Inclou també una vinyeta dibuixada per Mn. Pep Claparols.  
 
- Pàgina 27: secció titulada Gent de Casa. Entrevista o article sobre la vida 
d’una persona de la diòcesi. En aquest cas és un interviu a Mn. Zeferí Borrat, 
rector emèrit de Cadaquès que parla de Dalí i la seva pràctica com a cristià.  
 
- Pàgines 28 i 29: Amb nosaltres, aquest és el títol de l’entrevista amb 
profunditat. El convidat és Mn. Joan Riu, rector de Roses. El motiu: ser el 
rector que porta més anys en una parròquia de la Costa Brava.  
 
- Pàgina 30: destinada a recomanar excursions, en aquesta ocasió parla de la 
Serra de Corb, a la Garrotxa. 
 
- Pàgina 31: seccions diverses que s’alternen. En el número 93 es parlava de 
cinema (cicle de pel·lícules sobre els drets humans en un cinema de Girona), 
llibres (llibre sobre l’església de Santa Cristina d’Aro) i publicacions (es 
comenta que el Butlletí Oficial de l’Església de Girona compleix el número 

                                         
74 En algunes ocasions s’hi dediquen més pàgines.  
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150). Altres seccions que es poden trobar en altres números són: teatre, 
Internet, televisió, ràdio ... 
 
 En la següent taula es comparen els titulars de portada de l’any 1999, 
any que va sortir la revista, amb l’any actual d’aquesta tesi. Són deu anys 
després. Es pot comprovar la diferència de temes del principi, molt més 
generalistes, que actualment, molt més eclesials.  
 
 
                      Any 1999                     Any 2008 
Maig 75 Amb 40 anys i sense feina Des-Gener Senzillament, Nadal 
Setembre Viure en català Febrer Un cristianisme que ve de lluny 
Octubre Els valors dels candidats76 Març La Parròquia, avui 
Novembre D’on surten les misses Abril Església catalana, on ets? 
Des-Gener L’efecte 2.000 Maig Maig 68 + 40: noves utopies 
Febrer Universitaris amb vocació77 Juny Valors i evangelització 
Març Parròquies que es parlen Juliol-Ag. Patrimoni religiós  
Abril Llibres a l’abast Setembre El Bisbe truca a la porta 
Maig El desinterès per la justícia Octubre Octubre episcopal 
Juny Acabar-se de refer de la desfeta78 Novembre Bisbe Francesc: rebuda cordial 

 
 
El juny de 2008 va sortir per primera vegada el suplement El Senyal 

Jove, són quatre pàgines molt més “acolorides” i fins i tot amb un disseny 
diferent de la resta, que fa un repàs a les activitats de la Pastoral amb Joves 
del Bisbat de Girona i articles destinats als joves que llegeixen la revista i 
joves en general. Està previst que surtin dos suplements l’any: per Pasqua i 
Nadal. 

 
 
Disseny     

 
 Al principi la revista comptava amb dos colors, el negre (lletra) i 
després un altre que s’anava variant cada mes i que s’utilitzava bàsicament 
de fons. En el número 10, que correspon als mesos de juliol i agost de l’any 
2000, tot i que no es canvia el disseny, desapareix el segon color, i es 
potencia el gris per fer-hi els fondos. D’aquesta manera es van reduir costos. 
Amb el número 42, corresponent a l’octubre de 2003, es canvia completament 
el disseny que perdura fins avui i les pàgines queden més “blanques” i amb 
menys fondos grisos. A la portada hi figura una sola fotografia. El disseny de la 
capçalera, però, s’ha mantingut. 
 

 
 
 

                                         
75 El mes de maig va sortir el número 0, el número 1 no sortiria fins setembre. 
76 Entrevista als candidats a les eleccions al Parlament de Catalunya 
77 El cristianisme a les universitats. 
78 La Guerra civil.  
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Lectors i distribució 
 
No s’ha fet cap estudi sobre el tipus de persones que compren la 

revista, malgrat tot, el director creu que són persones que d’una o altre 
manera estan vinculades a les parròquies, en diferents grups, moviments o 
serveis i altres persones interessades a conèixer la vida de l’Església encara 
que “no hi tinguin un compromís directe de col·laboració”. Pel que fa a les 
edats, Casellas explica que “per la gent que conec, són persones de mitja 
edat per munt. Falta gent més jove, però no és problema només de la revista, 
sinó de la diòcesi en general. El jovent participa poc d’una manera estable en 
les activitats d’Església”. També és de l’opinió que el fenomen de la premsa 
gratuïta ha creat una nova mentalitat: “Avui perquè algú  tregui diners de la 
butxaca per comprar una revista li ha d’interessar molt”.  

No totes les parròquies la venen. L’any 2008 n’eren 81. “Seria bo que 
els rectors l’adquirissin, encara que fos un exemplar, per així posar-la a 
l’abast de la gent. Els capellans veuen que no és un mitjà oficial del Bisbat, la 
veuen més com a optativa. El plantejament d’alguns rectors és el de que qui 
vulgui la revista ja s’hi subscriurà i nosaltres no hem de fer pas de 
quiosquers. Crec que és un plantejament equivocat. Falta més implicació dels 
capellans”.  

La darrera promoció que es va fer de la revista va ser l’any 2004 amb la 
publicació d’un pòster que es va repartir a les parròquies perquè els rectors el 
pengessin en el taulell, a l’entrada del temple. Amb tot, segons el director 
d’El Senyal, un bon gruix de persones que s’hi van subscriure al principi, 
continuen rebent la revista.   

L’any 2008 es ven a 3 llibreries de la ciutat de Girona: Llibreria 
diocesana Casa Carles, Quiosc de la Plaça de Catalunya i Llibreria Geli.   

 
  
 Tiratge i subscripcions 
 
 Aquella decisió del Bisbe Carles i el Consell Episcopal, segons la qual la 
revista només informaria de les activitats de grups reconeguts pel Bisbat i 
deixaria de fer-se ressò de les activitats de grups “oberts” amb l’objectiu que 
fos acceptada per més parròquies, capellans i públic en general, va tenir el 
seu fruit, si ens atenem a les xifres79. Decisió, que ha estat continuada per 
l’actual bisbe Francesc.  
 
 
 TIRATGE 
  
 L’any 2008 té un tiratge de 900 exemplars. Quan va néixer la revista 
l’any 1999 es va fer un tiratge molt més superior, cap els 1.200, ja que la 
intenció era que la publicació es distribuís als principals quioscos i llibreries 
de les principals ciutats de la diòcesi de Girona. Però la idea no va funcionar i 
avui només es pot trobar a les tres llibreries mencionades anteriorment on es 
reparteixen uns 30 exemplars.  

                                         
79 Facilitades per  l’àrea de tresoreria del Bisbat de Girona.  
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 Dels 900 exemplars, n’hi ha 791 de subscrits, 50 són per a l’agència de 
publicitat Vinyals per repartir entre els anunciants de la revista, 30 per a les 
llibreries i la resta per a l’arxiu de la delegació de Mitjans de Comunicació, a 
on també, si fa falta, es venen exemplars (mossens, monges o particulars).  
 
 
                                  SUBSCRIPCIONS 
     

Anys Exemplars subscrits 
2001 587 
2006 826 
2008 791 

 
 
 Les parròquies són el principal lloc de subscripció de la revista, li 
segueixen els particulars, entitats, les comunitats religioses i els missioners.
 Moltes parròquies adquireixen exemplars que els posen després en un 
taulell a l’entrada del temple. També hi ha fidels que s’hi subscriuen a través 
de la parròquia i recullen cada mes a la parròquia l’exemplar que se’ls hi 
envia.   
 
 
    Parròquies subscrites 
 
Any Subscriptors  Exemplars  subscrits 
2001 77 391 
2006 83 506 
2008 81 496 
 
 
   La resta de subscriptors l’any 2008 són: 
 
 Subscriptors Exemplars subscrits 
Particulars 171 181 
Entitats 28 33 
Comunitats religioses 23 23 
Missioners 11 18 
 
 
També s’ha de tenir en compte 40 exemplars que s’envien en qualitat 
d’intercanvi i que són gratuïts (a part dels 50 que ja es donen a l’agència de 
publicitat).  
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    EL SENYAL I LES ALTRES REVISTES DIOCESANES DE CATALUNYA  
 
De 10 diòcesis que té Catalunya, només quatre tenen revista diocesana. 

A part d’El Senyal, hi ha: Solc (Solsona), Església de Tarragona (Tarragona) i 
Església d’Urgell (Urgell). Totes són escrites en català.  
 
 Fundació Periodicitat Tiratge Subscrip. Pàg. V. dig. 

Esgl. de Tarragona 1987 mensual 1.600 1.239 36 sí 
Esgl. d’Urgell 1972 mensual 1.200 850 44 sí 
El Senyal 1999 mensual 900 788 32 no 
Solc 1996 bimestral 720 680 36 no 
 

 Cal tenir en compte que Catalunya Cristiana no és propietat de 
l’Arquebisbat de Barcelona. Va néixer gràcies a la iniciativa de dos sacerdots 
de Barcelona. Pertany a una fundació anomenada “Catalunya Cristiana per a 
l’evangelització i la cultura” de la qual, això sí, l’Arquebisbe de Barcelona és 
el president nat. Té un tiratge de deu mil exemplars, vuit mil en català i dos 
mil en castellà.  
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          REVISTES 

 
 

       6.2.2.3.2 PARROQUIALS 
 

 
 
 
 
 
 
Es descriuen les característiques de publicacions editades per parròquies. Tres 
d’elles són generalistes i una altra de pensament (la que es fa a la Parròquia 
de Sant Esteve d’Olot): 
 
- Arenys Vida Parroquial (Parròquia de Sta Maria Assumpta d’Arenys de Mar) 
- Estela (Parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella)  
- Revista de Banyoles (Parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles) 
- Alimara (Parròquia de Sant Esteve d’Olot). 
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  LES REVISTES PARROQUIALS GENERALISTES EN LA HISTÒRIA 
 
La diòcesi de Girona té una llarga experiència pel que fa a revistes 

editades en l’àmbit parroquial, ja sigui per la pròpia parròquia, o per 
moviments i entitats lligats a ella, com va ser en el seu moment l’Acció 
Catòlica. Algunes d’elles van desaparèixer, altres van deixar de ser 
parroquials i altres encara continuen amb la seva tasca. Moltes, per no dir 
totes, van jugar un paper important en la informació local d’allà on s’editava. 
A part d’informar d’allò que generava la comunitat parroquial, també 
divulgaven el que era notícia en la població o bé donaven a conèixer aspectes 
que no eren merament religiosos, per tant, era la revista local del poble. 
Actualment hi ha tres revistes parroquials generalistes (en una d’elles, la de 
Banyoles, la parròquia hi participa en un 20% de l’accionariat) editades per les 
parròquies d’Arenys de Mar, Calella i Banyoles. Aquestes tres revistes són 
també les úniques publicacions d’informació local del poble on s’editen, per 
tant, a part de parroquials, són també locals.  

També hi ha una quarta revista parroquial de pensament, editada per 
la parròquia de Sant Esteve d’Olot. 

Al llarg de la història, algunes revistes parroquials van començar amb 
informació merament parroquial i que de mica en mica van transformar-se en 
únicament generalistes.  
 Aquest és un llistat de les revistes parroquials que han existit o 
existeixen a la diòcesi de Girona ordenades alfabèticament: 
 
ALIMARA (Olot): Fundada en 1982 en el si de la parròquia de Sant Esteve 
d’Olot. Trimestral. Continua editant-se. 
 
ARENYS VIDA PARROQUIAL (Arenys de Mar): Surt el febrer de 1944 com a 
suplement del Full Parroquial diocesà. Mensual. Continua editant-se.  
 
EL CRIC (Riudellots de la Selva): Va néixer el març de l’any 1982 gràcies a la 
iniciativa d’un grup de joves del poble. El juny de 1985 passa a dependre de 
la parròquia. N’era el principal promotor el rector de la parròquia, Mn. Josep 
Maria Pont. Sortia de forma bimestral. Era una senzilla publicació 
mecanografiada i fotocopiada. L’últim número en mans parroquials va ser el 
del març de 1998. L’abril de 2000, després de dos anys de no editar-se per 
problemes econòmics, passaria a ser municipal. Tot i no dependre de la 
parròquia, dedica una pàgina a les notícies parroquials.  
 
ESTELA (Calella): Creada el setembre de 1946 com a suplement del Full 
Parroquial. Quinzenal fins l’11 d’abril de 1987 que passa a ser mensual. 
Continua editant-se.  
 
HORIZONTES (Banyoles): Neix també el gener de 1946 com a suplement del 
Full Parroquial i editada pel centre parroquial dels joves d’Acció Catòlica de 
Banyoles. El juny de 1977 passa a anomenar-se Revista de Banyoles. A l’any 
1996, en els crèdits, ja s’hi llegeix que és editada per la Parròquia de Santa 
Maria dels Turers. La seva periodicitat fou mensual, després quinzenal, i des 
del 1984 que s’edita novament mensual. Continua publicant-se gràcies a una 
societat formada per una entitat privada i la pròpia parròquia.  
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LLUM I GUIA (Cassà de la Selva): Fundada el 1944 per la Junta Parroquial 
d’Acció Catòlica. El desembre de 1989 comença a sortir sota la responsabilitat 
de l’Editorial  Cassanenca, deixant la vinculació amb la parròquia. Amb tot, 
s’hi destinen en cada número entre una i dues pàgines exclusives per a la 
parròquia. Mensual. Continua editant-se.  
 
MISIÓN (Olot): Nascuda el 2 d’octubre amb motiu de celebrar-se la Santa 
Missió de l’any 1955. Setmanal. Va desaparèixer l’any 1979.  
 
RECULL (Blanes): Creada el 1920 amb persones d’inspiració catòlica. Va ser 
editada per l’Acció Catòlica de Blanes des del 1949. El gener de 1967 deixa de 
tenir vinculació amb l’Església i passa a ser editada per Blandense de 
Ediciones S.A. Continua editant-se.  

 
RESSÒ (Santa Coloma de Farners): Editada l’any 1968 per la Joventut Rural 
d’Acció Catòlica. El juny de 1980 s’eliminà de la capçalera el subtítol de 
“Revista Rural d’Acció Catòlica”. El 1984 va deixar de tenir la redacció al 
Casal Parroquial. Continua sortint de forma bimestral sense lligams amb la 
parròquia.  
 
VIDA PARROQUIAL (Figueres): Neix l’1 de febrer de 1928 com a Portaveu del 
Patronat de la Catequística de Figueres. El mes d’abril de 1931 canvia el lema 
i passa a ser la “publicació d’Acció Catòlica empordanesa”. Mensual i després 
setmanal. Va desaparèixer el 28 de juny de 1974.  

  

 En total han estat 10 publicacions parroquials d’informació general al 
llarg de la història a la diòcesi de Girona. Cal tenir en compte també Vida 
Catòlica, que no era parroquial i que era editada des del Bisbat per l’Acció 
diocesana d’Acció Catòlica. Va néixer el maig de 1935 i va desaparèixer el 
desembre de 1977. Inicialment sortí com a setmanari i després mensualment.          
 Vida Catòlica, publicava el gener de 1971 un llistat de totes les revistes 
diocesanes80 que en aquell moment existien amb el corresponent tiratge. 
Escollint les que eren parroquials i la mateixa Vida Catòlica, i comparant les 
xifres amb les de l’any 2008, aquests eren els resultats: 

 

Revista Any 1971 Any 2008 
Estela  700 500 
Horizontes  800 1.100 (Revista de Banyoles) 
Llum i Guia81 500 1.300 
Misión 82 2000 - 
Ressò 600 750 
Vida Parroquial  1000 - 
Vida Catòlica 2000  900 (El Senyal) 

                                         
80 La revista Arenys Vida Parroquial no hi figura perquè l’any 1957 va passar a pertànyer a 
l’Arquebisbat de Barcelona. Tornà a ser de la Diòcesi de Girona l’any 1978.  
81 Cal recordar que tant Llum i Guia com Ressò, no són editades actualment per la parròquia. 
82 La revista Misión no es pot comparar amb l’actual Alimara perquè la temàtica és diferent i 
perquè aquesta última tampoc és ni vol ser una continuació d’aquella. 
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 Un fet a destacar va passar l’agost de 1966. Les revistes parroquials 
Horizontes (Banyoles), Vida Parroquial (Figueres) i Misión (Olot), juntament 
amb la diocesana Vida Catòlica, van decidir publicar un número conjunt. 
Segons es llegeix a l’editorial, la idea era el de treballar conjuntament “y 
danzar juntos, por una vez siquiera, la redonda sardana de nuestra mutua 
amistad”. L’especial tenia 40 pàgines i cada revista hi era representada amb 
les seves corresponents pàgines: “En un momento religioso y civil tan 
interesante como el presente, nada más necesario que un primer testimonio 
de unidad. El Concilio por una parte y la Ley de Prensa por otra han actuado 
como liberadores de tensiones permitiendo a los periódicos españoles una más 
clara definición de su postura en lo religioso y en lo político. [...] 
Aprovechando esta coyuntura histórica singular, empezamos por declararnos 
unidos no sólo en lo esencial sino incluso en el tono y en el matiz con que lo 
esencial es expuesto y es tratado. Empezamos y suscribimos lo de todos. Es 
nuestro tesimonio de unidad”.  
 Pel que fa referència a l’espai dedicat a Vida Catòlica, en aquell 
número especial hi van col·laborar persones conegudes de la societat i la 
cultura gironina o periodistes com Narcís Jordi Aragó, Joan Ribas, Jordi 
Dalmau, el polític Francesc Ferrer o Pere Madrenys. Allò va ser un bon intent, 
i així es quedà. Mai més es van tornar a unir, totes elles van seguir per camins 
diferents. Per a l’historiador en premsa Jaume Guillamet (1977: 131), cal 
tenir en compte que aquell projecte va arribar a 7.000 lectors, tants o més 
dels que tenia aleshores el diari del “Movimiento” Los Sitios. L’historiador 
creu que si aquella idea hagués pogut ser dirigida correctament, podria haver 
permès la creació d’un gran setmanari que fos una alternativa real al 
monopoli oficial de la informació.  
 
 
 Algunes característiques de les revistes generalistes avui 
 

 Els responsables de les tres revistes generalistes i també d’Alimara,  
coincidien en afirmar que un dels motius de la baixada del nombre de 
subscriptors és que no hi ha un relleu generacional. És a dir, quan un dels 
subscriptors mor, no hi ha cap familiar que vulgui continuar rebent la 
publicació. També feien constar el poc interès del jovent per a la lectura de 
revistes.  
 A part de les vendes i de les subscripcions, es reben subvencions per 
part d’estaments públics: el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya (Arenys Vida Parroquial, Estela), la Diputació de Girona (Alimara), i 
els ajuntaments (Alimara, Estela, Revista de Banyoles) i el Consell Comarcal 
(Revista de Banyoles). En anys anteriors, quan hi havia hagut dèficit, la 
parròquia editora era qui l’assumia. 

Les parròquies, editant aquestes revistes generalistes intenten guanyar 
un espai en la societat laica que d’una altra manera els hi seria difícil arribar-
hi. Més que “convertir”, es busca informar d’activitats parroquials 
“camuflades” amb la resta d’activitats que genera la població.  

Els rectors de les parròquies, que són els directors de les publicacions – 
a excepció de la Revista de Banyoles-, deixen força mà oberta als 
col·laboradors més directes. Només una revista de les quatre compta amb 
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personal remunerat, es tracta de Revista de Banyoles. La resta és personal 
voluntari.  

Totes tenen els textos en català al 100%.  
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 ALIMARA 

 

Portada de l’exemplar de Tardor de 2008 

 
1) Editor: Parròquia de Sant Esteve d’Olot 
2) Fundació: 1982 
3) Periodicitat: trimestral 
4) Tiratge: 450 (any 2008), 450 (2006), 500 (2000) 
5) Subscriptors: 300 (any 2008), 340 (2006), 350 (2000)  
6) Financiació: subscripcions, venda, subvencions i subscriptors 
7) Distribució: quioscos, llibreries d’Olot 
8) Mida: 26,5 x 20 cm  
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 32 
11) Fotografies: en blanc i negre. Abunden els dibuixos  
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no.  
15) Web: no 
16) Preu: 3’50 euros 
17) Maquetació: impremta 
18) Impremta: The Graphicroom (Olot) 
19) Nom del director: Mn. Lluís Solà 
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors:  8 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Rampí 42, Olot 

  
 Com es pot llegir en els Mots d’obertura del primer número publicat el 
setembre de 1982, la revista naixia sota l’impuls de l’aleshores rector de Sant 
Esteve d’Olot, Mn. Emili Montal, per respondre “a la necessitat d’unes 
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persones que, amb la voluntat de servei, intenten d’expressar amb lletres de 
motlle allò que de fet és la veu del carrer, i que, amb òptica cristiana, 
procuren destriar el gra de la palla, pregant o senzillament vivint al costat de 
la gent humil”; i afegien: “no ens agrada el paternalisme ni el rigorisme ètic 
del purità que jutja de forma preconcebuda qualsevol esdeveniment”. També 
deixaven clar que es volia “establir ponts de comunicació envers totes les 
persones d’esperit obert. Desitjaríem, doncs, fer camí amb els homes i dones 
que treballen la fe i lluiten per un món millor”.   
 En el número 25, que corresponia a la tardor de 1988, a l’editorial es 
deixava clar que Alimara “no s’ha de confondre amb una revista de catequesi, 
i menys amb un text de llibre de religió o amb unes planes d’un catecisme. 
Per això, creiem que hi poden exposar el seu pensament lectures diferents de 
la realitat. La mateixa interpretació de l’Evangeli que fan diverses 
espiritualitats cristianes, són ben diferents, sense sortir del marc de la 
legitimitat”. També afirmaven que la publicació “no es basa en la informació, 
sinó en la reflexió. Creiem que una de les deficiències de l’home actual, 
també del creient, és la manca d’estudi seriós. Per això hem volgut ajudar, en 
una sèrie de temes monogràfics, a aprofundir la vida cristiana”.  
 Vint-i-cinc anys després de la seva fundació, Mn. Lluís Solà (Llanars, el 
Ripollès, 1936) rector de la Parròquia de Sant Esteve d’Olot i actual director 
d’Alimara, afirma que “vol ser una revista de pensament cristià sense 
especificar-ho, però oberta a tothom. Alguna vegada hi ha escrit un musulmà. 
No sempre s’han de tractar temes cristians”83.  
 La revista va començar a ser monogràfica amb el número 3 inclòs, que 
corresponia a la primavera de 1983. A llarg de tots aquests anys, Alimara ha 
tractat diferents temes. Algunes d’aquestes monografies són: Catalanitat de 
la nostra Església, Els marginats, Aportació de l’Església a la cultura catalana, 
Els joves i la família, L’ecologia, Creients i no practicants, Fullejant El petit 
Príncep, Acollir l’immigrant, Viure els sagraments, Els rostres de Jesús, El 
voluntariat, Afirmació de Catalunya, La natura ens acosta a Déu, Ajudem els 
altres, El do de la vida, Les ONGs una alternativa, És gran ser gran, El 
simbolisme de l’arbre o Viure amb sentit de l’humor ... entre altres.  
 En ser una revista de pensament, a diferència de les altres revistes 
parroquials de la diòcesi que són d’informació general, fa també que no 
competeixi amb l’altra publicació local que és de temàtica general i que porta 
per nom La comarca d’Olot.  
 Per a Mn. Joan Solà, la parròquia amb aquesta revista, guanya el tenir 
un òrgan de difusió i arribar a gent a la qual d’una altra manera no s’hi 
arribaria: “Sempre es mira de posar-hi algun article confessional. Es tracta de 
donar l’opinió de l’Església”. Per això, s’intenta que en cada número hi hagi 
l’article d’un teòleg o d’un biblista que aborda el tema monogràfic des del 
punt de vista de la Bíblia.  
 Amb el número 91 corresponent a la revista de la primavera de 2005 
naixia una nova etapa. El més remarcable fou el canvi de disseny. 
S’incorporava també alguna secció, com un apartat destinat als joves, i també 
es va treure el subtítol de “Revista de pensament cristià” que des de la seva 

                                         
83 Declaracions efectuades en una entrevista mantinguda el 14 de gener de 2006 a la rectoria 
de la Parròquia de Sant Esteve d’Olot per a la tesina, revisades i ampliades  el 2008 per a la 
tesi.  
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fundació el 1982 havia portat. Mn. Solà ho argumenta d’aquesta manera: “Ens 
va semblar que no hi havia de ser. El pensament s’ha de veure en els articles i 
prou. S’hi algú veu aquest lema en la revista, de seguida dirà això és de 
missa”.  
 Les subscripcions han baixat de 340 (2006) a 300 (2008). El motiu és 
que les persones subscrites són d’avançada edat i no hi ha una renovació per 
part dels familiars, dels fills. Una cinquantena d’ells són de fora d’Olot: 
Barcelona, comarques de Girona i dues subscripcions a l’Àfrica. La baixada en 
subscripcions hauria pogut ser més forta si el Consell Comarcal de la Garrotxa 
no subvencionés la revista subscrivint a tots els casals d’avis de la comarca. 
Amb tot, la revista manté el tiratge, 450 exemplars (2006 a 2008), amb només 
50 exemplars menys en relació l’any 2000 que era de 500. Es ven els quioscos 
i llibreries d’Olot.   
 Alimara no és deficitària. Actualment s’autofinancia, tot i que en 
alguna ocasió la Parròquia de Sant Esteve hi ha hagut d’aportar diners. Des de 
l’any 1999 fins avui, el balanç ha estat sempre positiu: “Ens vam permetre el 
luxe fins i tot en alguns números de posar-hi més pàgines, i no hem augmentat 
el preu des de fa poc84” explica Mn. Solà. Compten amb tres subvencions: de 
l’Ajuntament d’Olot, de la Diputació i del ja esmentat Consell Comarcal de la 
Garrotxa. 
 L’últim número del 2008 correspon al 105 i és el de tardor. Està dedicat 
als monestirs de la diòcesi de Girona amb motiu del mil·lenari de l’abat Oliba. 
Les dues últimes pàgines són: una per a un recull breu de notícies que han 
passat a la Garrotxa les darreres setmanes i una altra per a un acudit. 
 

  
  
  

                                         
84 L’any 1994 per exemple, Alimara costava 450 ptes. L’any 2008 val 3’5 euros. La diferència 
és mínima. 
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 ARENYS VIDA PARROQUIAL  
 

 
 
      Exemplar del mes de maig de 2008 
  

1) Editor: Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar 
2) Fundació: 1944 
3) Periodicitat: mensual (10 números l’any) 
4) Tiratge: 500 (any 2008), 500 (2006), 650 (2000) 
5) Número de subscriptors: 335 (any 2008), 370 (2006), 500 (2000) 
6) Financiació: Subscripcions, vendes, subvenció i publicitat 
7) Distribució: llibreries del poble, subscriptors i parròquia d’Arenys  
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: 3 
10) Pàgines: 32 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no  
15) Web: no 
16) Preu: 2 
17) Maquetació: externa. Es contracta una dissenyadora 
18) Impremta: Impressions Generals S.A (Sant Adrià del Besòs) 
19) Nom del director: Mn. Joan Pujol  
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: 8 
22) Personal remunerat: sí (la dissenyadora) 
23) Adreça redacció: Església 24, 08350 Arenys de Mar.  
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 La revista va néixer el mes de febrer de 1944 com un suplement del 
Full Parroquial diocesà. Als anys 60-70 va començar a publicar notícies, 
articles i reportatges no merament religiosos i poc a poc es va convertir en la 
revista local del poble.  
 A finals dels 80, però, decideixen retornar al principi i donar més 
cabuda a la informació que genera l’església local. Hi va influir el fet que en 
el 1984 sortís la revista gratuïta d’informació general L’Agenda. Precisament, 
Arenys Vida Parroquial comparteix protagonisme amb publicacions gratuïtes 
que tenen acceptació en el poble; són les anomenades ”revistes comercials”. 
Informen de les activitats que s’organitzen així com temàtica de serveis: 
telèfons, horaris, farmàcies de guàrdia, acudits... Una altra revista 
informativa, però de pagament del poble, és La Rierada. També cal tenir en 
compte la que edita el mateix ajuntament d’Arenys de Mar: A tocar ratlla que 
informa de les accions que promou l’entitat i és gratuïta.  
 El mes de febrer de 2007, coincidint amb el número 299, la revista fa 
un altre canvi important. Dimiteix l’antic cap de redacció i es renova tot 
l’equip de redacció. La direcció seguirà depenent del mossèn, Mn. Joan Pujol, 
i es nomena un nou cap de redacció, Eudald Prat. Es canvia el disseny i el 
format. La mida passa del 32 x 21,5 cm a l’A4 (29,7 x 21 cm) i totes les fotos 
passen del blanc a negre al color. A més, també les pàgines tenen el fons de 
colors. El consell de redacció està integrat també per membres del Consell 
Pastoral de la parròquia. Es va obrir la porta a nous col·laboradors, tot i que 
hi segueixen escrivint alguns preveres de la vila i els germans caputxins de la 
vila com antigament.  
 Eudald Prat (Arenys de Mar, 1976) explica85 que la revista “és 
necessària a Arenys de Mar. Vol ser el portaveu de la comunitat cristiana 
d’Arenys (amb sis convents) oferint opinió de valors evangèlics, informació 
propera, entrevistes, i d’altres aspectes que puguin ser d’interès. Per tant, 
actualment és més una tribuna d’opinió que no pas una revista cronista dels 
esdeveniments de la població. Durant els anys en què actuava com a únic 
mitjà d’Arenys de Mar va complir aquesta funció, però, ara amb tres 
publicacions gratuïtes (inclosa la de l’Ajuntament), una altra de pagament, 
Ràdio Arenys i diverses webs locals, la possibilitat de trobar informació diària 
és molt diversa. Així doncs, hem de concretar molt més els nostres objectius. 
Ens hem especialitzat”.  
 El seu públic és “adult que, en la seva majoria, viu amb convicció la fe 
cristiana. Vol articles, reportatges i entrevistes per fer lectura bo i enriquint-
se, espiritualment i culturalment”. Afegeix que “amb el nou disseny, la 
mitjana d’edat dels lectors comença a baixar”. 
 En referència a les subscripcions “durant l’any 2006 es va produir una 
gran davallada. A partir de la nova etapa, s’ha constatat un increment 
apreciable de les vendes a llibreries i quioscos (de 15 els 2006 a unes 50 el 
2008). A més, enguany, hi ha hagut unes quinze noves altes, deixant el 
nombre de subscriptor a uns 335 aproximadament. Potser la gent no vol tants 
lligams econòmics i prefereix comprar-la”. 
 Sobre la idoneïtat o no de temes a tractar, Prat diu que “si hi ha algun 
tema que pot generar algun tipus de conflicte, desavinença, o confusió... es 
parla amb el rector, i si cal, no es publica o es modifica o es parla amb 

                                         
85 Declaracions rebudes per correu electrònic el 20 de novembre de 2008.  
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l’autor. Cal dir que no es publica tot el que ens arriba. Un cop el mes es parla 
amb el rector de quins aspectes reflectirà la revista de cara a preparar 
l’editorial que escriu ell mateix. Sempre que pot participa en les reunions”.  
 Actualment la revista no té dèficit, però tampoc beneficis: “equilibra 
molt ajustadament les despeses (impremta, maquetació, responsable 
publicitat, correus, etc.) amb els ingressos (subscripcions, subvenció del 
Departament de Cultura de la Generalitat, publicitat ...)”.   
 De totes les revistes generalistes parroquials, Arenys Vida Parroquial és 
la menys generalista. Com ha comentat el mateix cap de redacció, hi abunden 
molt els articles d’opinió. Fent una anàlisi de l’exemplar del mes de maig de 
2008, s’hi troben dotze articles de temàtica religiosa. La resta de la 
publicació està formada per articles culturals, una pàgina gràfica de les 
activitats que han passat a Arenys de Mar, actes culturals, una secció 
dedicada als carrers del poble, una entrevista amb profunditat amb una 
persona coneguda de la població, efemèrides, un dietari amb les defuncions i 
els baptismes que hi ha hagut, i una crítica literària.  
 
  
 Articles crítics i compromesos  
 
 Mn. Martí Amagat va ser director de la revista en la etapa de rector de 
la parròquia d’Arenys de Mar (1975-2006). En els darrers anys es van poder 
llegir articles crítics de l’aleshores vicari Mn. Josep Martín. Ell era 
l’encarregat d’una secció titulada Clar i Català, avui desapareguda, que tant 
podia criticar l’ajuntament d’Arenys com l’aspecte moral i dogmàtic del 
Vaticà. Les crítiques del vicari cap a l’Ajuntament eren palpables en força 
números. Per exemple, en l’exemplar del mes de juny de 2005 s’hi llegia: 
 
Es vénen donant unes tibantors entre la Casa de la Vila i la Parròquia o dependències 
de la mateixa. No volem fer el paper de víctimes, i menys en aquests moments que 
l'olla de l'Ajuntament sembla que esta bullint a molts graus de crispació entre unes 
forces polítiques i les altres. Per tant no volem escaldar-nos amb el politiqueig de 
partits. Comencem pel Parc de Lurdes: Ens l'han embargat. Ens diuen que no paguem 
I'IBI. Senyors de la casa gran: Heu oblidat que el patronat us va fer un contracte o 
lloguer - aquest simbòlic- amb el preu de mil pessetes, avui sis euros, quantitat que 
no hem cobrat mai? I ara embargueu el recinte i els lloguers de la vivenda? Si quasi és 
vostre. Les activitats que s'hi fan són totes sense cap afany de lucre: l'Aplec de 
sardanes, les tardes d'estiu per als infants [...].  El Casal Parroquial: Fa quatre o cinc 
anys que, com a favor, obrírem les portes per a les activitats del Tallaferro, ja amb 
l'anterior legislatura. Com que va ser fet només de paraula, ara no en voleu saber 
res. Almenys aboneu les despeses de llum i de calefacció! Per vosaltres, pel que es 
veu, la paraula és un zero a l'esquerra [...]. Un altre cosa de riure: Les despeses del 
Rellotge del Campanar les restarem de la subvenció. Sempre havia cregut que el 
rellotge era de l'Ajuntament. No tindria de ser la parròquia, la comunitat, la que us 
tindria de cobrar un lloguer per deixar-vos un pany de paret de la torre del 
campanar? Esteu perdent els papers. Per la nostra part, aviat ho tindríem arreglat: 
tallar el corrent i fora despeses. [...] És molt empipador rebre a cada moment 
comunicats de nous embargaments, com si fóssim uns aprofitats que venim demanant 
el que no ens correspon. Digueu-nos si estem fora de la llei i acabem d'una vegada 
per sempre. A la vostra llei, nosaltres hi posarem també la nostra. 
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 Una altra mostra de les crítiques de Mn. Josep Martín, en aquest cas 
cap a l’Església institucional es podia llegir per exemple en el Clar i Català 
del mes de maig de 2005 arran de la mort del papa Joan Pau II:  
 
Per a mi, (Joan Pau II) ha frenat del tot l’esperit del Vaticà II. Afiançat en el poder, 
ha fet servir aquest per a les seves ensenyances radicals i totalitàries, sense 
presentar cap petita obertura a un diàleg [...]. Ens dolgui o no - depèn de 
mentalitats -, durant el seu Pontificat, els bisbes, i ja no cal dir els preveres i els 
laics, les seves veus, no han estat escoltats. Els bisbes han acabat essent uns 
funcionaris del Vaticà. Quasi entra en contradicció, per exemple, que en plena 
guerra de l’Iraq, quan Joan Pau II visitava en el seu cinquè viatge a Espanya, aquest 
centrat a Madrid (maig del 2003), per a una canonització: per a molts innecessària, 
ell, que s'havia mostrat tan contundent contra la guerra i, en concret, la de l’Iraq, no 
hi va pronunciar ni una sola paraula, tot i que sabia que el govern espanyol havia 
donat el seu sí a la mateixa. Un altre punt flac és mirar-se els nacionalismes - entre 
aquests Catalunya -, amb cert recel. Potser per mala informació rebuda, ja que com 
tots sabem, la Conferencia Episcopal Espanyola, fàcilment confon la unitat amb la 
uniformitat. El silenci davant la partició de la diòcesi metropolitana en tres noves 
diòcesis, tot i la queixa presentada i signada per preveres i laics, no va merèixer cap 
resposta. Fou un signe més de la prepotència vaticana, que no fa cap cas de la veu 
del Poble de Déu. [...].  Podríem parlar de totes les bufetades que han rebut els 
teòlegs: Teologia de I'alliberament i d'altres estudis i iniciatives que han portat a 
terme i que han estat del tot avortades. No deixem d’admirar-Io com el Papa Gran, 
però, com tota persona o cristià, amb les seves mancances. Un sant? No en dubtem. 
Però com diu l’esmentat Cassià Just, a qui m'adhereixo del tot: No sóc  partidari de 
canonitzacions de doble velocitat. 
 
 

 Un poema eròtic en una revista catòlica 
 
 Una mostra de la mà lliure que ha deixat la parròquia als seus 
col·laboradors, la tenim el 5 de desembre de 1972, quan el Ministerio de 
Información y Turismo dictava una resolució en la que multava al director 
de la revista, Joaquim Comas, per haver deixat publicar un poema eròtic. 
La incursió d’aquest text vulnerava la Ley de Prensa e Imprenta. La sanció 
va ser de 50.000 pessetes86. El poema portava per nom Llit de panxa 
enlaire i va ser publicat en el número dels mesos de juny-juliol de 1972. 
N’era l’autor Joan Soler i Massuet i deia així: 

 
Tremola, sota meu 

congestiona el seu cos 
calent i fred a la vegada. 

Nua, l’escalfor de 
la seva pell suau 

em transmet una estranya 
felicitat inexplicable. 

Els ulls oberts, 
més humits que mai, 

la boca apretada, 

                                         
86 La revista se’n fa ressò en el número corresponent als mesos de juny i juliol de 1973. Es por 
veure la portada de l’exemplar a l’Annex.  
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i el rosat, dolç, molt dolç; 
dona estranya. 

Els pensaments, s’obliden 
i es compliquen tots d’un cop. 

Galopants, els ventres 
s’escalfen entre si; 
els ulls es tanquen 

i es barregen les suors. 
 

Qui s’explicarà més tard 
reaccions insospitades? 

 
Mentrestant, els crepuscles 

són llunyans, i esclats, 
il·luminen la gran situació, 

que esdevé humida i enganxosa 
damunt de qualsevol llençol, 

més o menys ben mirat 
per aquells que els renten. 
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 ESTELA 
    

 
     Exemplar del mes de juny de 2008 
 

1) Editor: Parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella 
2) Fundació: 1946 
3) Periodicitat: mensual  
4) Tiratge: 500 (any 2008), 500 exemplars (2006), 525 (2000) 
5) Número de subscriptors: 267 (2008), 311 (2006), 339 (2000) 
6) Financiació: subscripcions, venda, subvencions i publicitat 
7) Distribució: subscripció, llibreries i botigues del poble 
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 44 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: REV.ESTELA@terra.es 
15) Web: No 
16) Preu: 2 euros  
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: JNP ARTS GRÀFIQUES (Barcelona) 
19) Nom del director: Mn. Josep Puig  
20) Consell de redacció: si 
21) Col·laboradors: 7 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Església 51, 08370 Calella.  
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 Estela és l’única publicació d’informació local de Calella. Va néixer el 
21 de setembre de 1946 de forma quinzenal com a “Suplemento de la Hoja 
Parroquial”. Aleshores tenia vuit pàgines i era escrita en castellà amb algun 
petit article en català. Mn. Esteve Jou Parés, rector aleshores de Calella, 
escrivia a la revista una mena d’editorial: “Poseer un órgano de publicidad 
ha sido una ilusión que respondia a una necesidad sentida en Calella desde 
largos años”. Afirmava que la publicació naixia amb el propòsit de “dar a 
conocer las múltiples actividades que en los ordenes religioso, parroquial y 
ciudadano se desarrollan en nuestra querida ciudad; impulsando los nobles 
afanes de una juventud que siente, con todo vigor, anhelos de superación en 
todas las tareas del espíritu [...] Agrupados los calellenses todos a la sombra 
de nuestro templo parroquial, Estela puede ser, y el Señor querrá que sea, 
el lazo de unión de corazones que, trabajando en la tierra con la mirada 
hacia el cielo, conquisten para Calella, industriosa y espiritual, días de 
esplendor”.  
 A partir del número 1000, que correspon a l’11 d’abril de 1987, Estela 
canvia de periodicitat i passa a ser mensual. Es defineix en el subtítol com 
“La revista d’opinió de Calella”. De les 44 pàgines de que consta 
actualment, la parròquia, a través del seu rector en coordina entre dues i 
tres depenent del número. Això no treu que l’apartat de llibres –que 
s’encarrega a una llibreria de la vila-, en pugui recomanar de temàtica 
religiosa, ni tampoc que la meitat de la secció Carnet Social es dediqui als 
baptismes, casaments i exèquies que han tingut lloc a Calella. També a la 
Guia local, hi trobem l’horari de misses, barrejat amb telèfons d’interès i 
els horaris de trens i autobusos. És la presència religiosa de la revista. És per 
tant, una presència molt ben dissimulada. Si en els crèdits no hi figurés que 
l’edició és a càrrec de la parròquia de Calella, passaria per ser una revista 
publicada per qualsevol entitat laica o aconfessional.  
 Per a Mn. Josep Puig (Ullà, Baix Empordà, 1958), rector de la Parròquia 
de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella i director d’Estela, “la parròquia hi 
guanya una oportunitat de presència a través de les pàgines específicament 
religioses. Hi ha persones que no vénen a l’església que es poden assabentar 
de les nostres activitats parroquials, però no m’he plantejat mai que pugui 
arribar a evangelitzar ni que sigui un instrument per fer-ho”. 
“Afortunadament la informació religiosa que s’hi posa no fa pudor de cera”, 
afegeix  Santiago Marré (Calella, el Maresme, 1935), membre del Consell de 
Redacció87.  
 Des de l’aspecte purament religiós, la revista no intenta trencar amb la 
ideologia de l’Església oficial: “No és un portaveu de grups paral·lels”, diu 
Mn. Puig. Els escrits o cartes de temàtica religiosa que puguin arribar a la 
redacció, són supervisats pel director que decideix si es publiquen o no.  
 Estela té autonomia en la crítica política. Per tant, no ha d’estranyar 
que en alguna ocasió es critiqui a l’Ajuntament tal i com es va fer en el 
número 1.132 corresponent al mes d’abril de 1999. El col·lumnista Joaquim 
Costa, en la seva secció Cota Periscòpica, escrivia un article titulat «Què em 

                                         
87 Les declaracions de Mn. Josep Puig van ser efectuades el 12 de novembre de 2005 a la 
rectoria de Calella per a la tesina i han estat revisades el 2008 per a la tesi. Les de Santiago 
Marré són també del 2005 i se li han afegit d’altres que es van rebre per correu electrònic el 
2008.  
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passa, doctor?». Faltava un mes per a les eleccions municipals. L’alcalde era 
aleshores, Josep Basart i Pinatel·li (ERC), que revalidà el càrrec. 
 

 Què em passa, doctor? 
Doctor, estic molt preocupat. No sé què em passa. Ja fa algunes setmanes que em 
noto estrany, però he anat passant dies, per veure si tot tornava a ser normal. Ha 
estat inútil. Els estranys símptomes d’això que tinc, però que no sé ben bé que és, 
s'han desencadenat del tot ara, quan m'han arribat a les mans els dos llibrets que l' 
Ajuntament de Calella ha publicat amb el títol de "Calella 1999. Una ciutat en 
procés de canvi. Memòria de la gestió Municipal". 
Què em passa, doctor? He passat les pàgines d'aquestes publicacions i he estat 
plenament conscient que alguna cosa s'agita dins meu. Tinc por que sigui greu. A 
cada full, he vist una ciutat, Calella, retratada com el paradís terrenal. Una 
població neta, ben equipada, tranquil·la, balsàmica i, sobretot, admirablement ben 
dirigida pel seu govern municipal, insigne llumenera que il·lumina les planes de la 
historia calellenca. Quin bell panorama! Quin fruir, quin delit, quina fortuna per a 
qualsevol de nosaltres, calellencs, poder dir que ens governen tan sàviament. 
Vana il·lusió. He sortit al carrer, i he trobat un panorama diferent. He vist una 
ciutat real, amb problemes reals, amb gent real que circula pel carrer. Gent que 
aspira a viure millor, amb més tranquil·litat, amb més seguretat, amb més netedat, 
amb millors serveis i amb la sensació, que també ha de ser real, que el poder local 
està de debò al seu servei i no a l'inrevés. Amb els llibrets a la mà i la mirada als 
carrers, les places, els edificis, la gent... he sentit una punxada interna de rebel·lió. 
Què em passa, doctor? Miro el paper i veig un món ideal. Aixeco la mirada i aquesta 
visió s'esfuma. No em crec el que em diuen, perquè no ho veig. És això greu, doctor? 
Premo el paper, d'alt gramatge, de molta qualitat, molt car, i grinyola entre els 
dits, però no me'l crec. El text, les fotos, els títols, tot plegat em sona a autobombo 
i poca cosa més. Això em neguiteja. És que sóc un mal calellenc? 
Fullejo. Llegeixo: "Edita: Ajuntament de Calella". Llavors, penso quant pot haver 
costat editar aquests llibrets de propaganda, a poques setmanes per a les eleccions, 
i a càrrec dels contribuents de la ciutat. No ho entén, doctor? M' expliquen que tinc 
la fortuna d'estar en una població meravellosa gràcies a ells, els nostres governants; 
m'insinuen que aquesta felicitat pot durar quatre anys més, i jo penso en diners i en 
qui els ha pagats i per a quina finalitat dubtosa s'han utilitzat. Què em passa, 
doctor? 
Un inconformisme creixent em domina. Segurament faria millor de no piular, de 
deixar fer a qui ens governa, de no moure'm per viure tranquil, sense preocupacions, 
amic de tothom, submergit en la pau del qui es conforma. Però em noto cada 
vegada més envaït pel desig de canvi i per la incredulitat. Se' m va solidificant poc a 
poc la perillosa convicció que els ciutadans tenim veu pròpia i idees pròpies. Cada 
vegada amb més intensitat, tinc la idea que se sent progressivament més alta la veu 
pacífica i democràtica dels ciutadans que aspiren a viure amb qualitat i a sentir-se 
realment representats pel seu Ajuntament. Això que tinc, és irreversible, doctor? 
Per si encara no hi hagués prou trasbals, he notat, del tot estupefacte, que altres 
persones com jo, manifesten els mateixos símptomes. Es tracta d'alguna cosa 
contagiosa, doctor? Que passa ara si molta altra gent no es creu el que li diu el 
poder i decideix que ha arribat l'hora d'intervenir? Serem capaços de desafiar l'ordre 
establert? 
Serà això possible, després de tants anys?  
Doctor, què ens passa a molts ciutadans de Calella? 
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 Fruit també d’aquesta autonomia hi ha col·laborat el que aleshores 
havia estat alcalde. El mes de setembre de 2005, quan presidia el consistori, 
Josep Basart escrivia un article a tota una pàgina sobre el Turisme de sol i 
platja. Ara també hi segueix escrivint.  

Els qui fan possible la revista troben a faltar la manca de suport 
publicitari: “Amb el comerç que hi ha Calella, només que posessin un 
anunci, la revista es mantindria sola. Però alguns creuen que la publicitat no 
serveix per a res i fins i tot un comerciant no s’hi anuncia per motius 
polítics, perquè és d’un partit diferent al que pertany el cap de redacció de 
la revista. Per Nadal i per la festa major sí que es nota. Moltes vegades hem 
d’abusar de les amistats”, afirma Santiago Marré.   
 Mn. Josep Puig no és de l’opinió que les parròquies s’hagin de marcar 
com a prioritat tenir una revista local. Tampoc creu que hi hagi d’haver un 
model per a cada revista parroquial que es pugui crear: “Tot depèn del que 
busqui cada parròquia, nosaltres venim ja d’una història”.  
 Estela no pateix dèficit i s’autofinança gràcies a una subvenció de la 
Generalitat, subscripcions, publicitat, venda en llibreries i botigues. També 
l’Ajuntament col·labora econòmicament per tenir pàgines senceres per 
informar dels plens i dels acords municipals. “Estar vinculat a la parròquia 
és un parallamps. A vegades hem fet curt econòmicament – ens han arribat 
tard les subvencions o hi ha hagut una despesa no esperada- i la parròquia 
ens ha avançat els diners que després els hi hem retornat. Un particular ho 
tindria més difícil”, diu Santiago Marré. 
 Alguns dels subscriptors són calellencs que han anat a viure a Barcelona 
i que han volgut mantenir el contacte amb la vila. Segons els responsables 
de la revista, les defuncions provoquen la baixada de subscripcions. La gent 
jove no s’hi subscriu, tot i que el consell de redacció està integrat per gent 
jove del poble. Moltes de les subscripcions han passat de generació en 
generació.  
 El desembre de 2008 la revista passa a imprimir-se a tot color i es 
canvia també el disseny: “S’ha volgut millorar la imatge en busca de nous 
lectors i subscriptors”, explica Marré. Tot i la baixada de subscriptors (de 
311 l’any 2006 a 267 el 2008), s’ha mantingut el mateix nombre de tiratge: 
“Ho valorem molt positivament. Hi ha una cosa que hem comprovat, i és que 
les vendes  augmenten segons la persona entrevistada. Casos com el cafeter 
Xaubet, fa uns mesos, on es van vendre tots els exemplars lliurats a les 
llibreries”. 
 Analitzat l’exemplar corresponent al mes de juny de 2008 hi trobem 
dues pàgines estrictament dedicades a aspectes d’Església que són 
coordinades pel mateix mossèn. Parlen de Càritas i d’uns goigs dedicats als 
patrons de la ciutat de Calella: Sant Quirze i Santa Julita. També hi ha una 
tercera pàgina titulada Carnet Social amb el moviment de la parròquia. La 
resta de pàgines estan dedicades a notícies locals, culturals, esportives, una 
entrevista de profunditat, articles diversos d’opinió, acords del ple 
municipal ... La portada és per a Joan Vilademat Llopart, inspector de la 
Policia Local de Calella. És una revista molt generalista. Si ens els crèdits no 
posés que és editada per la parròquia hom no sabria que estem davant d’una 
revista parroquial.  
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 REVISTA DE BANYOLES 
 

 
 
    Portada del mes de febrer de 2008 
 

1) Editor:  Bàcula Editors (la parròquia de Santa Maria dels Turers hi té un 20%) 
2) Fundació: 1977, 1946 (com a Horizontes)  
3) Periodicitat: Mensual 
4) Tiratge: 1.100 (any 2008), 900 (2006), 1100 (2000),  
5) Número de subscriptors: 400 (2008), 415 (2006), 435 (2000) 
6) Financiació: subscripcions, vendes, subvencions i publicitat 
7) Distribució: quioscos, llibreries de Banyoles i en alguns pobles de la comarca i 

subscripcions.  
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 60 
11) Fotografies: b/n. Portada color. 
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: revistadebanyoles@dracvisio.com 
15) Web: no 
16) Preu: 3,50 euros  
17) Maquetació: externa 
18) Impremta: Impremta Pagès (Anglès) 
19) Nom del director: Joaquim Fusté  
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: - 
22) Personal remunerat: sí  
23) Adreça redacció: Pare Claret 2, entresol A, 17.820 Banyoles 
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 Va néixer amb el nom de Horizontes el gener de 1946 d’una manera 
molt senzilla: escrita a mà i velografiada. Es presentava com a “Suplemento 
de la Hoja Parroquial” i era editada pel Centro Parroquial de los Jóvenes de 
Acción Católica de Bañolas. A la plana tres hi trobem una editorial en la que 
s’hi llegeix: “No intentamos ... con este conjunto de escritos que ha venido a 
llamarse «Horizontes», otra cosa que hacernos vivir mútuamente la vida del 
centro poniendo de relieve y dando algunas orientaciones y avisos 
pertinentes. Queremos que sea como una continuación de los círculos de 
estudio y de las reuniones generales de apostolado, a la vez que una amistosa 
y simpática comunicación con los ausentes”.  
 El tercer número corresponent al mes de març ja va ser confeccionat a 
impremta, concretament a Mateu (Banyoles). Tenia una mida de quartilla de 
21 x 14,85 cm, un format que va durar fins el 1948. El gener de 1949 passaria 
a l’A4 (29,7 x 21 cm) que s’ha mantingut fins avui. Precisament, quan es va 
canviar el format, l’editorial explicava els objectius que es marcaven: 
“Pretendemos tratar y orientar a la opinión pública contrastando cuantos 
problemas se planteen, desde un punto netamente católico y ciudadano 
precisamente porque estamos convencidos que lo uno no excluye lo otro, sinó 
todo lo contrario; pues es absolutamente necesario hermanar debidamente 
esos extremos so pena de mutilar nuestra misma personalidad: miembros 
como somos de un municipio y de una parroquia”.  
 La seva periodicitat fou mensual fins el mes d’abril de 1963. A partir 
del 18 de maig d’aquell any sortiria de forma quinzenal fins el 1983. Des de 
1984 fins avui s’edita novament cada mes.  
 Amb la intenció de canviar el títol, el número corresponent a la 
primera quinzena del mes de gener de 1977 va passar a dir-se Horizontes - 
Revista de Banyoles. Els dos noms conviurien quasi bé mig any. La primera 
quinzena del mes de juny i coincidint amb el número 501, es dirà 
definitivament Revista de Banyoles. Afirma l’editorial: “Evidentment, 
Horizontes ha de canviar de nom. Ha de tenir un nom català, del país, que 
reflecteixi la realitat del nostre temps, d’avui, 1977, any de la democràcia 
[...]. Però potser no està gens malament que fins ara se n’hagi dit Horizontes. 
És un nom que retrata una època, que descriu perfectament el país on hem 
viscut: ple d’atmosferes imperials i nacional sindicalistes, inflat de 
catolicisme barroc on les processons anaven per dintre i per fora, convertint-
nos en delegats permanents de la cort celestial”.  
 A l’any 1996, en els crèdits ja s’hi llegeix que és editada per la 
Parròquia de Santa Maria dels Turers. Fins aleshores hi figurava la Junta 
Parroquial d’Acció Catòlica.  
 Al llarg de la seva vida ha estat una publicació generalista que ha sabut 
combinar la informació religiosa amb la que ha generat la població de 
Banyoles. La informació generalista va augmentar el mes de gener de 2001 
amb l’entrada d’un nou grup de persones a l’equip de redacció. Es va canviar 
el disseny i es va voler també editar una revista pensada per a persones 
laiques amb contingut laic i alhora comarcal.  
 Un nou canvi es va produir amb el número corresponent als mesos de 
maig-juny88 de 2007. Després que la parròquia fos la propietària i editora 

                                         
88 Durant el 2007, de forma excepcional va sortir cada dos mesos, com havia passat en alguna 
ocasió el 2006.  
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exclusiva de la revista, aquesta passaria a ser editada per l’empresa Bàcula 
Editors SL. La parròquia tindria un 20% de l’accionariat i la propietat de la 
capçalera (el nom), mentre que el restant 80% seria per a Joaquim Fusté, una 
persona relacionada amb els mitjans de comunicació de Banyoles, en aquest 
cas de Canal Girona Pla (Televisió de Banyoles). Sota el nom de Revista de 
Banyoles s’hi va afegir també el de Pla de l’Estany. Mols dels qui col·laboren o 
hi escriuen formen part de l’equip d’informatius del canal televisiu local.   
 “Continuar com abans – explica89 Mn. Ramon Pijuan (Sant Privat d’en 
Bas,1948) rector de la parròquia de Santa Maria de Banyoles-  era inviable. 
S’havia arribat a un moment que el deute anava augmentant, sense 
esperances de poder-se recuperar i calia prendre una decisió”. Mn. Pijuan 
comentava les dificultats de trobar voluntariat “ i si no s’hi dedica temps i 
esforç les coses no funciones”. A més, s’hi suma el fet de l’existència d’altres 
publicacions gratuïtes “i per tant calia fer les coses millor”, sentencia. També 
els responsables s’havien trobat amb dificultats per trobar subvencions 
d’entitats públiques (només tenien la de la Generalitat). Actualment tenen la 
del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i la de l’Ajuntament de Banyoles.  
 La parròquia participa en aquesta nova societat formant part del 
Consell Editorial. El rector hi assisteix cada vegada que es reuneix per discutir 
el nou número. Té veu i vot com qualsevol altre membre: “fins avui tots els 
membres sempre hem arribat a un acord amb els temes a tractar. Mai ha s'ha 
presentat el cas que s'hagués de dir que no a algun escrit”.  
 Revista de Banyoles amb aquesta nova societat, ha passat de tenir un 
tiratge de 900 exemplars (any 2006) als 1.100 (any 2008): “Això et demostra 
que la publicació es viable mentre hi hagi qui se’n preocupi i vetlli per la 
regularitat i el contingut”, especifica Mn. Pijuan.  
 Gràcies al conveni firmat, la parròquia fins i tot ha guanyat amb 
presència, ja que abans només tenia una pàgina, i ara amb el conveni firmat, 
ni pertoquen dues. S’hi expliquen les activitats parroquials, hi ha articles 
d’opinió i els horaris de missa. A part d’aquestes dues, hi ha una altra pàgina 
dedicada al moviment parroquial. 
 Preguntant al rector si amb l’edició d’aquesta revista, la Parròquia 
busca l’evangelització d’aquelles persones que no tenen un contacte directe 
amb la comunitat, respon: “El fet que hi hagi algun article de reflexió hi pot 
ajudar. No saps mai a qui arriba”. 
 La majoria de subscriptors són de Banyoles però hi ha uns 15 que viuen 
a Amèrica del Sud i als Estats Units: són banyolins que volen mantenir un 
contacte amb la ciutat. La resta, de la ciutat de Girona i de la comarca del 
Pla de l’Estany.  
 Analitzant la revista del mes de febrer de 2008, hi trobem un retrat 
d’una persona del poble, dues entrevistes amb profunditat, notícies curtes 
sobre Banyoles i els pobles del Pla de l’Estany (4 pàgines), esports (2), crítica 
de llibres (1), gastronomia (2), temes històrics (3), viatges (2), reportatge-
tema central (6), jardineria (1), art (3), història dels carrers de la vila (1) 
paisatges (2), personatges (3), cinema (1), oci (1), meteorologia (1), agenda 
(1), programació de Canal Català TV (1), humor i entreteniment (2), opinió (2) 
i les dues pàgines de la parròquia, i l’altra del moviment parroquial.  

                                         
89 Declaracions rebudes per correu electrònic el 18 de novembre de 2008.  
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 Cal també tenir en compte que a la capital del Pla de l’Estany es 
distribueixen publicacions comercials, com passa a Arenys de Mar. També 
existeixen dues revistes merament informatives gratuïtes: El Pregoner i El 
Llegat. La primera l’edita l’Ajuntament i serveix per explicar les activitats 
que realitza aquesta institució. La segona, la promou també l’Ajuntament 
conjuntament amb Els Amics dels Museus de Banyoles. Compta amb articles 
sobre els museus, l’arxiu i el patrimoni històric de Banyoles.  
 Totes les publicacions comercials es distribueixen principalment a les 
fleques de la ciutat i també a les botigues que s’hi anuncien. En menor 
mesura a bars, restaurants i quioscos. L’única que es reparteix a les bústies és 
El Pregoner, mentre que El Llegat es distribueix a les oficines de 
l’Ajuntament, a l’oficina de turisme, en els museus, a l’arxiu, a la biblioteca i 
als socials amics dels museus de Banyoles (Museu Darder i Museu Arqueològic).  

 
  
 Autonomia d’opinió 
 
 En les darreres dècades, quan la revista depenia estrictament de la 
parròquia, els col·laboradors sempre havien tingut llibertat d’opinió. Proves 
d’aquesta llibertat que es tenia davant de temes polítics i fins i tot morals, es 
demostren en algunes vinyetes que es publicaven en la secció L’humor de 
Joan Magí, avui desapareguda. En el primer de l’esquerra (exemplar 
corresponent a l’agost 2005) es representa “l’enfrontament” que existia, 
segons la publicació, entre els dirigents locals de CDC i UDC per escollir el cap 
de llista a les eleccions municipals. A les altres dues vinyetes (setembre 
2005), s’hi poden veure, per una banda, la Plaça Major convertida en platja 
nudista90 i, en l’altra, tres noies amb roba “estiuenca” que provoquen un 
comentari final sobre a qui més beneficia una moda. En algunes revistes 
eclesials, aquestes dues vinyetes haurien pogut ser considerades poc 
apropiades “moralment”.  
 
 

                                         
90 Molts veïns van criticar la tala d’arbres de la plaça Major endegada per l’Ajuntament dins 
d’un pla de reforma de la plaça.  
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  REVISTES PARROQUIALS GENERALISTES A CATALUNYA 
 
 A les diòcesis catalanes existeixen nou revistes de caràcter generalista 
editades des d’una parròquia. En la majoria de casos, en no existir una altra 
publicació en el poble, la revista parroquial es converteix en la revista local.  
 
- ARQUEBISBAT DE BARCELONA: una, la revista ITE editada per la Parròquia 
de la Mare de Déu de Lourdes de Badalona. S’envien 100 exemplars més per 
correu electrònic en versió PDF. Un 75% de pàgines són en castellà. És l’única 
revista parroquial generalista que té una versió digital: 
http://sermis.blogspot.com 
 
- BISBAT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT: La parròquia de Santa Maria de 
Castelldefels edita Mar i Muntanya. En català 
 
- ARQUEBISBAT DE TARRAGONA: La parròquia de Sant Pere Apòstol de 
Vilabella edita Joc Vell i Voltes. En català 
 
- BISBAT DE VIC: Dues revistes Taradell (parròquia de Sant Genís de Taradell)  
i Vacarisses (editada per la parròquia de Sant Pere de Vacarisses). En català 
 
 
Nom Fundació Periodicitat Tiratge Pàgines 
Mar i Muntanya 1995 mensual 4.000 8 
Revista de Banyoles 1946 mensual 1.100 60 
Taradell 1949 mensual 585 56 
Arenys Vida Parroquial 1944 mensual 500 32 
Estela 1946 mensual 500 36 
Joc Vell i Voltes 1970 trimestral 500 60 
Vacarisses 1964 mensual 450 48 
Alimara 1982 trimestral 450 32 
ITE 1985 bimestral 300 12 
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        REVISTES  

 
 

                6.2.2.3.3 ENTITATS 
 

    6.2.2.3.3.1 Culturals 
    6.2.2.3.3.2 Generalistes 
    6.2.2.3.3.3 Ensenyament 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Són revistes editades per entitats o associacions relacionades d’una o altra 
manera amb l’Església. S’han dividit en culturals, generalistes i ensenyament.  
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 6.2.2.3.3.1 REVISTES ENTITATS CULTURALS 
 
 S’hi ha classificat dues revistes: 
 
 - Recerca (Frares caputxins d’Arenys de Mar) 
 - Taüll (Secretariat Interdiocesà per a la custòdia i promoció de l’art 
 sagrat de Catalunya)   
  

 
           Número 23 de Taüll sortit l’estiu de 2008 

  

400 
 



 RECERCA 

 
 
      Exemplar nº 40 sortit el 2007 
 

1) Editor: Ordre dels Frares Menors Caputxins (Arenys de Mar) 
2) Fundació: juliol de 1992 
3) Periodicitat: quadrimestral 
4) Tiratge: 700 (any 2008), 700 (2005), 500 (2000) 
5) Número de subscriptors: 205( any 2008), 205 (2005), 169 (2000) 
6) Finançament: subscripcions  
7) Distribució: en els diferents convents dels frares franciscans d’arreu de 

Catalunya. 
8) Mida: 21 x 14,85 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 42 
11) Fotografies: color i b/n 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: http://www.caputxins.cat 
16) Preu: subscripció 
17) Maquetació: impremta 
18) Impremta: Sandograf (Barcelona) 
19) Nom del director: P. Josep Manuel Vallejo 
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: tres en la redacció, entre 15 i 20 la resta de col·laboradors. 
22) Personal remunerat: no 

   23) Adreça redacció: Santa Maria 7 08350 Arenys de Mar 
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 La publicació es defineix com a “Revista de diàleg i estudis d’espiritualitat 
cristiana”. Hi escriuen també els diferents frares caputxins de Catalunya. Hi 
trobem articles que giren entorn a l’espiritualitat de sant Francesc d’Assís. 
 Tota la publicació té la seva versió digital a Internet.  
 Com s’ha pogut comprovar en la fitxa, aquesta publicació va rebre un 
increment de 200 números en el tiratge (del 2000 al 2005) i una pujada de 
subscriptors en relació als mateixos anys, de 36 persones. El pare Josep 
Manuel Vallejo, responsable de la publicació, ho argumentava d’aquesta 
manera: “ l'augment de subscriptors no és degut a cap campanya, simplement 
la gent la va coneixent, el contingut els agrada i la 
demanen. El tiratge també va augmentar perquè ens vam proposar d'ampliar 
la quantitat de revistes que posem a la porta de les nostres esglésies” 91. 
 
 
  TAÜLL 
 

1) Editor:  Secretariat Interdiocesà de Custòdia i Promoció de l’Art Sagrat de 
Catalunya 

2) Fundació: 1982 
3) Periodicitat: quadrimestral 
4) Tiratge: 1.500 (any 2008), 1.500 (any 2006). No s’editava l’any 2000. 
5) Número de subscriptors: 44 (2008), 70 (2006) en el Bisbat de Girona.  
6) Finançament: Aportacions dels propis Bisbats, subscriptors i anunciants. 
7) Distribució: Subscriptors, sacerdots ... (A Girona a dues llibreries) 
8) Mida: 24’2 x 21 cm 
9) Columnes: 3 
10) Pàgines: 36 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: subscripció 
17) Maquetació: impremta 
18) Impremta: Palahí (Girona) 
19) Nom del director: es coordina des de la Delegació de Patrimoni del Bisbat de 

Girona 
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: les delegacions de patrimoni dels bisbats catalans 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Plaça del Vi 2 (Bisbat de Girona) 

 
Va néixer en una primera etapa com a semestral l’any 1982 i es va editar 

fins el 1984. Va reaparèixer de nou el gener de 2001. Té com a objectiu la 
difusió del patrimoni de l’Església mitjançant els treballs que aporta cada 
Bisbat i les notícies, llibres, exposicions i activitats en general. L’edició és 
molt acurada. Hi ha 44 subscriptors a la diòcesi de Girona.  

 
 

                                         
91 Declaracions efectuades per correu electrònic el 14 de maig de 2006.  
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 6.2.2.3.3.2 REVISTES ENTITATS GENERALISTES  

 

 S’hi classifiquen dues publicacions 

 - Batec (Centre Moral d’Arenys de Munt) 
 - La Nova (Club Tramuntana de Salt)  
 

   

  
   Revista La Nova, abril de 2007 
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 BATEC 

 

 
    Exemplar del mes de març de 2008 
 

 
1) Editor: Centre Moral d’Arenys de Munt 
2) Fundació: 1987 
3) Periodicitat: mensual 
4) Tiratge: 890 (any 2008), 825 (2006), 750 (any 2000) 
5) Número de subscriptors: 720 (els socis de l’entitat), 750 (2006), 700 (2000) 
6) Finançament: publicitat 
7) Distribució: socis de l’entitat i llibreries del poble. 
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: 1 i 3 
10) Pàgines: 48 
11) Fotografies: b/n (portada a color) 
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Preu: gratuïta per als socis de l’entitat. 1 euro a les llibreries 
17) Maquetació: pròpia 
18) Impremta: fotocopiada 
19) Nom del director: Baldomer Torrent  
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: 9 
22) Personal remunerat: no 
23) Adreça redacció: Rambla Francesc Macià 57, 08358 Arenys de Munt.  
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El Centre Moral d’Arenys de Munt té una col·laboració amb la parròquia 
mitjançant activitats cívico-socials, culturals, humanístiques, assistencials, 
esportives i recreatives i en queda exclòs tot ànim de lucre (Article 2, del 
Capítol I dels Estatuts del Centre Moral). La Junta Directiva compta amb el 
rector de la parròquia d’Arenys de Munt o bé amb la persona que aquesta 
delegui (Article 17 del Capítol IV dels Estatuts). L’edifici on hi ha el Centre és 
propietat de la parròquia i compta amb cinema, teatre, sales de conferències, 
bar ....  
 La revista dona a conèixer les activitats que s’organitzen en el Centre 
Moral i en els diversos llocs de la vila, els acords del ple municipal, notícies 
diverses que afecten a Arenys de Munt, crítica literària, cartes al director, 
articles d’opinió de temes generals, espais d’opinió per a les entitats del 
poble així com notícies esportives. La parròquia disposa de dues o tres pàgines 
que consisteixen en la relació de baptismes i defuncions, horaris de missa, 
activitats parroquials i articles de formació.   
 L’origen de la publicació cal buscar-los en els actes commemoratius 
que es van organitzar per celebrar el 75è aniversari del Centre Moral. Una de 
les comissions preparatòries va tenir la idea de fer un butlletí per informar els 
socis dels actes i les iniciatives de l’entitat, però ja des del començament, la 
revista va obrir-se a altres grups i entitats de la població. El número 0 va 
sortir el febrer de 1987, l’any anterior a les celebracions del 75è aniversari 
del Centre. S’ha convertit en la publicació informativa local del poble.  
 
 
 LA NOVA  

 

1) Editor: Associació Cultural i Esportiva Club Tramuntana 
2) Fundació: 1997 
3) Periodicitat: semestral  
4) Tiratge: 1.000 (any 2007), 1.000 (2006), 1.000 (2000) 
5) Número de subscriptors: 55 (any 2008), 60 (2006), 50 (2000) 
6) Finançament: publicitat, subscripcions i subvencions. 
7) Distribució: socis i famílies del club, escoles, entitats de salt i botigues. 
8) Mida: 29,7 x 21 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 24 
11) Fotografies: b/n i color 
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: lanova@ole.com 
15) Web: http://www.tramun.cat/ 
16) Preu: 3 euros per als subscriptors i gratuïta als comerços.  
17) Maquetació: impremta  
18) Impremta: Palahí (Girona) 
19) Nom del director: Xavier Margenat  
20) Consell de redacció: sí 
21) Col·laboradors: 5 persones 
22) Personal remunerat: No 
23) Adreça redacció: Anselm Clavé 3, 17190 Salt 
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 Porta com a subtítol “Revista familiar de Salt”. Com defineix el 
director Xavier Margenat92, la revista “vol ser una participació en el món 
cultural de Salt, i alhora donar una visió formativa i cristiana en temes 
d’actualitat, especialment en temes dedicats a la família, l’educació i la 
societat”. És editada pel Club Tramuntana de Salt , els objectius del qual, 
són “la formació humana, cultural i cristiana dels nois i de les famílies que 
en participen”. Aquesta formació espiritual està encarregada a l’Opus Dei.  
 La publicació compta amb un apartat de recull de notícies breus 
d’aspecte cultural que han passat a Salt, espais per explicar les activitats 
del Club Tramuntana, crítica de llibres, un apartat dedicat sempre a parlar 
d’una entitat del poble, un espai dedicat a la fauna de les deveses93, 
articles d’opinió, així com temes de bioètica, ciència i família des de la 
perspectiva catòlica.   
 La revista forma part també d’una activitat de periodisme amb joves 
estudiants de secundària i de batxillerat del club, per donar a conèixer el 
món del periodisme.  
 Hi ha 55 subscriptors. D’aquests, 15 ho són només per la revista, que la 
reben a casa seva (d’aquí que paguin els tres euros per exemplar). La resta 
es distribueixen de forma gratuïta a les famílies del club, a les escoles, 
entitats i comerços del poble de forma gratuïta. És de periodicitat 
semestral des de l’any 2003, abans era trimestral. L’any 2008 no va sortir 
cap exemplar.  
 Es pot descarregar en PDF a http://www.lanovadigital.com94 

 

  
  

                                         
92 Declaracions escrites rebudes en el qüestionari que utilitzava per fer l’estudi de les 
publicacions, rebut l’octubre de 2005.  
93 Parc natural de Salt, a la ribes del riu Ter.  
94 El juny de 2009 naixia una nova etapa de la revista a Internet. Els responsables tenien la 
intenció de posar la majoria de continguts al web i fer un número en paper l’any. Es recorda 
que aquesta tesi estudia fins el 2008.  
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 6.2.2.3.3.3 REVISTES ENTITATS ENSENYAMENT 
 

Aquesta secció s’ha dividit en dos apartats, d’una banda hi són 
classificades les revistes que editen les pròpies escoles catòliques i, de l’altra, 
un apartat titulat genèricament “altres” on hi ha tres publicacions: una 
d’exalumnes, una altra de pedagògica i una última d’esportiva.  

Cal dir que algunes associacions de pares d’alumnes editen petites 
circulars informatives de caràcter intern que no s’han tingut en compte en 
aquest estudi. 

 
 

 
 

                     
   Revista del Col·legi Nostra Senyora del Carme de Llagostera,                                 
   desembre de 2005. 
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 A) REVISTES ESCOLARS 
 

En el curs 2008/09 hi havia a la diòcesi de Girona 43 centres escolars  
catòlics que impartien algunes o totes les etapes d’educació infantil fins a 
batxillerat. S’entén com a “escola catòlica”, aquell centre educatiu, el titular 
del qual és una congregació religiosa o bé una fundació privada, que expressa 
en l’ideari de l’escola els valors del catolicisme. S’inclouen també dues 
escoles vinculades al Bisbat de Girona. 
 La gran majoria dels centres catòlics pertanyen a la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya. N’hi ha dues que tenen una vinculació amb l’Opus Dei 
–incloses també en el present estudi-, com són Bell-lloc i les Alzines. Aquestes 
pertanyen a la Confederació de Centres Autònoms de Catalunya.  
 D’aquests 43 centres, 33 publicaven una revista95.  
 

 
            

77%

23%

Amb revista

Sense revista

  CENTRES ESCOLARS AMB REVISTA CURS 2008/09 
   
Població Títol revista Nom escola Titularitat 
Arbúcies Vedruna Vedruna Fundació privada Mn. 

Torrent Fugaroles 
Blanes L’espurna Cor de Maria Missioneres Cor de Maria 
Blanes Full a Full & The 

Phather’s 
Santa Maria Fills de la Sagrada Família 

Calella APA, endavant Lestonnac Companyia Maria Nostra 
Senyora (Lestonnac) 

Calella L’oreneta Escola Pia Escolapis 
 

                                         
95 La següent investigació està basada en l’estudi que es va fer per a la tesina l’any 2006 i 
correspon al curs escolar 2005/06. Només s’han actualitzat les dades d’aquelles escoles que 
durant el temps d’investigació de la tesina van informar que no editaven cap revista escolar. 
Només un centre escolar dels que anteriorment no feien cap revista n’editen ara una. La raó 
principal de la no actualització de les dades del 2006, és perquè en aquest curt espai de 
temps, i en tractar-se d’una revista escolar, els canvis, en cas d’haver-n’hi, serien mínims i 
no afectarien al total de l’estudi.  
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Cassà  Anuari La Salle Germans de les escoles 
Cristianes (La Salle) 

Figueres Nosaltres i l’escola Paula Montal Escolàpies Filles de Maria 
Figueres Ressons escolars La Salle Germans de les escoles 

cristianes (La Salle) 
Girona Apa, revista 

informativa 
Pare Coll Germanes Dominiques de 

l’Anunciata 
Girona Bell-lloc al dia Bell-lloc Institut Tècnic Agrari Bell-

lloc del Pla 
Girona El full informatiu La Salle Germans de les escoles 

cristianes (La Salle) 
Girona Fem pinya Sagrada Família Institut de religioses Sant 

Josep de Girona 
Girona Les alzines Les Alzines Institució familiar 

d’educació 
Girona Lligam Vedruna Carmelites de la Caritat 

Vedruna 
Girona Temps per a tot Dr. Masmitjà Missioneres Cor de Maria 
La Bisbal Visió jove Cor de Maria Fundació Cor de Maria 
Llagostera Així treballem Nostra Senyora 

del Carme 
Religioses sant Josep de 
Girona 

Lloret de Mar APA Immaculada 
Concepció 

Religioses Immaculada 
Concepció de Castres 

Malgrat de Mar Chanel Sant Pere Chanel Societat de Maria 
Malgrat de Mar Vedruna Magazine Vedruna Carmelites de la Caritat 

Vedruna 
Olot Àpits Escola Pia Escolapis 
Olot Junts Cor de Maria-

Maria Reina 
Patronat Fundació privada 
Cor de Maria 

Palafrugell Garbí Prats de la 
Carrera 

Bisbat de Girona 

Palafrugell Pinzellades Sant Jordi Arigem Payet Serra SL 
Palafrugell Retalls d’escola Vedruna Carmelites de la caritat 

Vedruna 
Palamós Calaix de sastre Vedruna Carmelites de la caritat 

Vedruna 
Palamós La Salle La Salle Germans de les escoles 

cristianes (La Salle) 
Pineda de Mar El Roser Mare de Déu del 

Roser 
Germanes Dominiques de 
l’Anunciata 

Salt La nostra revista Mare de Déu del 
Roser 

Germanes Dominiques de 
l’Anunciata 

Sant Feliu de 
Guíxols 

Som-hi96 Sant Josep i Cor 
de Maria 

Fundació privada Cor de 
Maria – Sant Josep97 

                                         
96 Aquesta revista és conjunta de les escoles Sant Josep i Cor de Maria, que pertanyen a la 
mateixa fundació privada.  
97 El Bisbat de Girona i les Missioneres del Cor de Maria participen en la titularitat en un 50% 
cadascú. Els edificis són propietat del Bisbat.  
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Santa Coloma La revista La Salle Germans de les escoles 
cristianes (La Salle) 

Torroella de 
Montgrí 

Col·legi Sant 
Gabriel 

Institut Germans 
de Sant Gabriel 

Germans de Sant Gabriel 

Tordera Guspira Sant Josep Carmelites de la Caritat 
Vedruna 

 
 
         CENTRES ESCOLARS SENSE REVISTA CURS 2008/09 
 
Població Nom escola Titularitat 
Anglès Vall dels Àngels Dominiques de l’Anunciata 
Arenys de Mar Presentació Concepcionistes missioneres 

de l’ensenyança 
Arenys de Mar Maricel Filles de la Caritat de Sant 

Vicenç de Paül 
Banyoles Casa Nostra Operàries Parroquials 
Canet de Mar Santa Rosa de Lima Dominiques de l’Anunciata 
Figueres Cor de Maria Missioneres esclaves de 

l’Immaculat Cor de Maria 
Girona Maristes Germans Maristes de 

l’Ensenyament 
Girona Sagrat Cor de Jesús Dominiques de l’Anunciata 
Girona La Salle Germans de les Escoles 

Cristianes 
Santa Coloma de 
Farners 

La Miraculosa Filles de la Caritat de Sant 
Vicenç de Paül 

 
 
 
 Característiques de les revistes escolars 
 

a) Finalitats i continguts 
 

Les revistes escolars tenen dues finalitats principals: 
 

* Servir de lligam entre l’escola, les famílies i els alumnes.  
* Explicar les activitats del centre durant el curs escolar. 
 
En el cas de l’escola Sant Josep de Sant Feliu de Guíxols, se’ns deia en 

el qüestionari enviat, que un dels fins de la publicació era el de “fomentar 
l’interès de la redacció o possibilitar les vocacions cap al periodisme de 
l’alumnat”.  

Hi col·laboren la part docent i de forma molt especial els alumnes. 
Aquests, hi participen a través de dibuixos, narracions, poesies ... En quasi 
totes hi ha una fotografia dels alumnes classe per classe, la narració de les 
activitats escolars, principalment dels actes culturals organitzats en el centre 
i de les excursions que es programen. Hi ha també passatemps, acudits,  
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crítica de cinema, de música ... Molts d’aquests articles són redactats pels 
propis alumnes. Tampoc hi falta una secció per les notícies que produeix 
l’AMPA (Associació de pares). 

Per regla general no hi ha articles formatius (escrits relacionats amb la 
moral catòlica). Només se n’han detectat a Lligam (Escola Vedruna de Girona) 
i a Les Alzines (Girona).  

Totes són gratuïtes i la distribució es fa a través dels mateixos alumnes 
o en alguns casos via correu postal. 

 
 
b) Editors. Finançament i publicitat 

 
18 publicacions són editades per la pròpia escola, mentre que l’AMPA 

(Associació de pares) se’n fa responsable de 12. 3 revistes són editades per 
l’escola i l’AMPA conjuntament. 

 Com i qui paga el cost d’una revista escolar? Hi ha diversitat d’opcions: 
algunes són pagades només per l’escola (7 revistes), només pels anunciants 
(7), per l’AMPA (6), pels anunciants i per l’escola (5), pels anunciants i l’AMPA 
(5) i finalment a banda iguals, l’escola i l’AMPA (3). 

Més de la meitat de les revistes tenen publicitat (21) per 12 que no. La 
majoria dels comerços o empreses que s’hi anuncien són de pares d’alumnes.  

 
 
c) Antiguitat 
 
 Les revistes escolars més antigues que encara avui es publiquen són les 

dels centres següents: 
 
1967 Col·legi Sant Gabriel de Torroella de Montgrí 
1970 Sant Pere Chanel de Malgrat de Mar 
1970 Escola Vedruna de Girona 
1974 Garbí de Palafrugell 
1974 Immaculada Concepció de Lloret de Mar 
 
Les més recents són les de 
 
2006 Dominiques de l’Anunciata de Salt 
2003 El Roser de Pineda de Mar 
2003 La Salle de Palamós 
2002 Sant Josep de Sant Feliu de Guíxols98 
1999 La Salle Cassà 
1997 Santa Maria de Blanes 
 
 
 
 
 
 

                                         
98 No estava fusionada amb l’escola Cor de Maria.  
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d) Periodicitat99 
 

 Anuals: 17 publicacions 
 Semestral: 13 
 Trimestral: 3   

 
 Les que ho fan cada dos anys se solen publicar per Nadal i juny, 

mentre que les que són anuals, ho fan a finals del curs acadèmic.  
 
 
e) Edició, format i tiratge 

 
L’ordinador ha permès que moltes d’aquestes revistes puguin ser 

maquetades des del propi centre. Això te avantatges: la primera és l’estalvi 
de diners i una altra, poder escollir el disseny preferit. També serveix en 
alguns casos per aprendre disseny. Setze revistes són maquetades a la pròpia 
escola i disset a la impremta. Estem parlant d’una diferència mínima. 

Quasi totes són impreses en una impremta o copisteria, 29; mentre que 
només quatre són fotocopiades en el propi centre. D’aquestes 33 
publicacions, sis són fotocòpies. 

També cal apuntar que set escoles editen la seva revista a tot color. 
Són: Anuari La Salle (Cassà de la Selva), Bell-lloc (escola Bell-lloc), La Nostra 
Revista (Dominiques de Salt),  Les Alzines (escola les Alzines), Visió Jove 
(Escola Cor de Maria La Bisbal) i Som-hi (escoles Sant Josep i Cor de Maria de 
Sant Feliu de Guíxols). 

 
Quant al nombre de pàgines, la revista que en tenia més en el curs 

2005/06, era la de l’escola Paula Montal de Figueres, amb 152, però es 
tractava d’una revista fotocopiada en les mateixes fotocopiadores del centre; 
parlem doncs d’una publicació molt senzilla. La gran majoria opten per una 
revista d’entre 40 i 60 pàgines. La que menys, la de la Salle de Girona amb 
10, que es distribueix també per correu electrònic a aquells que ho sol·liciten. 
Per regla general, estan ben dissenyades, amb fotografies de color i amb 
paper de qualitat. Recordem que només 4 estaven “impreses” en les 
fotocopiadores dels centres.  

Alguns centres de prestigi, curiosament, tenen revistes amb dissenys i 
formats força senzills, com les de La Salle de Girona i Santa Coloma de 
Farners. La direcció de l’escola Marista de Girona, per exemple, no editen 
revista.  

També cal tenir present, que en alguns casos, algunes d’aquestes 
revistes senzilles, pertanyen a escoles que eduquen en barris marginals. 
Tenim l’exemple de l’escola de la Sagrada Família del barri de Vilarroja de 
Girona, feta per damunt de tot “amb bona voluntat”, com deia una de les 
seves responsables.  

Pere Micaló, delegat d’Ensenyament del Bisbat de Girona, explicava 
que s’intenta que la revista Som-hi (escoles Sant Josep-Cor de Maria de Sant 
Feliu de Guíxols), fos “una eina de marketing per publicitar el centre. Quan es 

                                         
99 No es tenen en compte en aquesta llista tres publicacions que s’han classificat en l’apartat 
d’”Altres” dins de les revistes escolars: El Butlletó, ITEM, UELS.  
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dóna informació als pares per a la preinscripció, se’ls lliura la revista. Ho 
considerem un document de qualitat, per això intentem fer-la el millor 
possible”100.  

 
Pel que fa al tiratge, si comparem el curs estudiat amb l’any 2000, de 

29 revistes (hi ha cinc publicacions nascudes després del 2000), 20 d’elles 
mantenen el mateix nombre de tiratge, 6 publicacions l’han augmentat, i 2 
l’han disminuït. Una escola no el coneixia. 

 
 

 

              Revista del col·legi Sant Gabriel de Torroella de Montgrí, curs 2005/06

                                         
100 Declaracions efectuades en una conversa mantinguda a la Delegació d’Ensenyament del 
Bisbat de Girona, el dilluns 31 de juliol de 2006.  

413 
 



 Les revistes escolars una a una 

 

Revista de La Salle de Palamós del curs 2005/05 

 
A continuació s’ofereix la fitxa corresponent de cada revista escolar. 

No hi ha una explicació de cada publicació, perquè com s’ha dit al principi 
d’aquest apartat, totes guarden les mateixes similituds. L’única revista que 
no publica treballs escolars (dibuixos, poesies ...) és Calaix de sastre de 
l’escola Vedruna de Palamós. En l’editorial del número 50 corresponent al 
mes de maig de 2006 s’hi llegeix: “Hem fugit, de bon principi, del que sovint 
domina algunes revistes escolars més clàssiques on s’hi sol trobar una selecció 
de treballs dels alumnes; ho considerem, a voltes, injust, poc revelador de la 
diversitat i la riquesa d’un edifici on ens hi movem, hi treballem i ens 
relacionem més d’un miler de persones cadascuna amb el seu paper i les 
seves inquietuds”.  
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 VEDRUNA (Arbúcies) 
 

1) Nom de l’Escola: Vedruna 
2) Institució a la qual pertany: Fundació Privada Mn. Torrent Fugaroles Mataró  
3) Editor: l’escola 
4) Fundació: 1988 (data aproximada) 
5) Periodicitat: semestral 
6) Tiratge: 200 exemplars (2005), NS/NC (any 2000) 
7) Finançament: anuncis 
8) Mida: 29,7 x 21 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 58 
11) Fotografies: b/n 
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: pròpia 
17) Impremta: pròpia. Fotocòpies 
18) Nom del director: equip 
19) Consell de redacció: sí 
20) Col·laboradors: 15 mestres i els alumnes 
21) Personal remunerat: no 
22) Adreça redacció: c/Magnes 6, 17401 Arbúcies 
 

 
L’ESPURNA (Blanes) 
 

1) Nom de l’escola: Cor de Maria de Blanes 
2) Institució a la qual pertany: Missioneres Cor de Maria 
3) Editor: AMPA 
4) Fundació: 1975 
5) Periodicitat: anual  
6) Tiratge: 600 (2006), el mateix el 2000 
7) Finançament: publicitat i pressupost de l’AMPA 
8) Mida: 29,7 x 21 
9) Columnes: no establert 
10) Pàgines: 68 
11) Fotografies: b/n 
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: impremta 
17) Impremta: Cristina (Blanes) 
18) Nom del director: equip  
19) Consell de redacció: si 
20) Col·laboradors: alumnes, docència i AMPA 
21) Personal remunerat: no 
22) Adreça redacció: passeig Santa Bàrbara 1, 17300 Blanes 
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FULL A FULL & THE FATHER’S (Blanes) 
 
1) Nom de l’escola: Santa Maria  
2) Institució a la qual pertany: Fills de la Sagrada Família 
3) Editor: Escola i AMPA 
4) Fundació: 1997 
5) Periodicitat: semestral 
6) Tiratge: 700 (2005), el mateix l’any 2000 
7) Finançament: Diners de l’escola i de l’AMPA 
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: no establert 
10) Pàgines: 76 
11) Fotografies: b/n  
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: impremta 
17) Impremta: Gràfiques Catalunya (Blanes) 
18) Nom del director: equip 
19) Consell de redacció: sí 
20) Col·laboradors: 20 
21) Personal remunerat: no 
22) Adreça redacció:  Plaça Sagrada Família 1, 17300 Blanes 

 
 

APA, ENDAVANT (Calella)  
 

1) Nom de l’escola: Lestonnac 
2) Institució a la qual pertany: Companyia de Nostra Senyora Lestonnac 
3) Editor: AMPA 
4) Fundació: 1996 
5) Periodicitat: semestral 
6) Tiratge: 750 (2006), el mateix l’any 2000 
7) Finançament: publicitat 
8) Mida: 29,7 x 21 
9) Columnes: no establert 
10) Pàgines: 24 
11) Fotografies: b/n  
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: impremta  
17) Impremta: Carles Iñíguez (Calella) 
18) Nom del director: Narcís Marré  
19) Consell de redacció: si 
20) Col·laboradors: 5 persones 
21) Personal remunerat: no 

   22) Adreça redacció: Sant Pere 120, 08370 Calella 
 

 
 
 

416 
 



L’ORENETA (Calella) 
 

1) Nom de l’escola: Escola Pia 
2) Institució a la qual pertany: Escolapis 
3) Editor: l’escola 
4) Fundació: 1987 
5) Periodicitat: semestral 
6) Tiratge: 700 (any 2006), el mateix el 2000 
7) Finançament: pressupost de l’escola i anuncis 
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 16 
11) Fotografies: b/n 
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: pròpia 
17) Impremta: IMGESA (Sant Adrià del Besós) 
18) Nom del director: Lluís M. Jornet 
19) Consell de redacció: sí 
20) Col·laboradors: diversos 
21) Personal remunerat: no 
22) Adreça redacció: Jovara 39 08370 Calella 
 
 

ANUARI LA SALLE (Cassà de la Selva) 
 
1) Nom de l’escola: La Salle 
2) Institució a la qual pertany: Germans de les Escoles Cristianes (La Salle) 
3) Editor: AMPA 
4) Fundació: 1998 
5) Periodicitat: anual 
6) Tiratge: 750 exemplars (2005), el mateix l’any 2000 
7) Finançament: escola i aportacions d’empreses col·laboradores  
8) Mida: 29,7 x 21 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 36 
11) Fotografies: color  
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: impremta 
17) Impremta: Ducform (Cassà de la Selva) 
18) Nom del director: equip 
19) Consell de redacció: sí 
20) Col·laboradors: diversos 
21) Personal remunerat: no 
22) Adreça redacció: c/ Germà Agustí 25, 17244 Cassà de la Selva 
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NOSALTRES I L’ESCOLA (Figueres) 
 

1) Nom de l’escola: Paula Montal 
2) Institució a la qual pertany: Escolàpies Filles de Maria 
3) Editor: AMPA 
4) Fundació: 1983 
5) Periodicitat: anual 
6) Tiratge:  600 (any 2005), el mateix l’any 2000 
7) Finançament: Diners de l’AMPA 
8) Mida: 29,7 x 21 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 152 
11) Fotografies: b/n 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: pròpia 
17) Impremta: senzilla publicació fotocopiada i grapada 
18) Nom del director: equip 
19) Consell de redacció: sí 
20) Col·laboradors: 15 
21) Personal remunerat: no  
23) Adreça redacció: Peralada 55, 17600 Figueres 

 
 
RESSONS ESCOLARS (Figueres) 
 

1) Nom de l’escola: La Salle 
2) Institució a la qual pertany: Germans de les Escoles Cristianes 
3) Editor: Col·legi i l’AMPA 
4) Fundació: 1994 
5) Periodicitat: anual 
6) Tiratge: 700 (any 2005), 600 (any 2000) 
7) Finançament: pressupost escola i AMPA (1/4 part l’AMPA i la resta l’escola) 
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 52 
11) Fotografies: b/n i color  
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: pròpia 
17) Impremta: Pujol (Figueres) 
18) Nom del director: Manuel Francisco Pérez 
19) Consell de redacció: no 
20) Col·laboradors: 50 
21) Personal remunerat: no  

   24) Adreça redacció: Fossos 17, 17600 Figueres 
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APA (Girona) 
 

1) Nom de l’escola: Pare Coll 
2) Institució a la qual pertany: Germanes Dominiques de l’Anunciata 
3) Editor: AMPA 
4) Fundació: 1996 
5) Periodicitat: anual 
6) Tiratge: 1100 (any 2005), 1000 (any 2000) 
7) Finançament: publicitat 
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: no establert 
10) Pàgines: 48 
11) Fotografies: b/n 
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: pròpia 
17) Impremta: Edla Press (Girona) 
18) Nom del director: President de l’AMPA 
19) Consell de redacció: sí 
20) Col·laboradors: 10 
21) Personal remunerat: 1 (el qui maqueta) 
22) Adreça redacció: Pare Coll 3, 17005 Girona 

 
 
BELL-LLOC (Girona) 
 

1) Nom de l’escola: Bell-lloc  
2) Institució a la qual pertany: Bell-lloc (Vinculada a l’Opus Dei)101 
3) Editor: l’escola 
4) Fundació: 1988 
5) Periodicitat: semestral 
6) Tiratge: 2000 (2006), el mateix el 2000 
7) Finançament: publicitat 
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: 3 
10) Pàgines: 52 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: http://www.bell-lloc.org/ 

                                         
101 La Prelatura personal de l’Opus Dei, mitjançant acords amb els promotors d’una entitat o 
a través de la fórmula que estableixin els estatuts d’aquesta, pot ocupar-se del que l’Opus 
Dei entén com a “vivificació cristiana d’iniciatives d’interès social”. Així, l’Opus proporciona 
orientació doctrinal i atenció sacerdotal.  Els acords que aquestes entitats subscriuen amb la 
Prelatura no modifiquen la naturalesa civil de l’entitat interessada. És a dir, la responsabilitat 
plena de la gestió i la direcció, correspon sempre als seus promotors. La Prelatura pot establir 
diversos tipus d’acords, una d’elles és la d’apostolat corporatiu. L’Opus Dei garanteix 
moralment l’orientació cristiana de l’activitat que es desenvolupa. Aquest és el cas de 
l’escola Bell-lloc del Pla (Dades mantingudes arran d’una conversa telefònica mantinguda amb 
Marc Argemí, cap de comunicació de l’Opus Dei a Catalunya, el mes de juny de 2006). Bell-
lloc només ofereix educació a nois a partir de primer de primària fins a batxillerat.  
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16) Maquetació: impremta 
17) Impremta: Palahí (Girona) 
18) Nom del director:  Dani Juan 
19) Consell de redacció: sí 
20) Col·laboradors: 20 
21) Personal remunerat: no 
22) Adreça redacció: Can Pau Birol 2, Girona 
 
 

EL FULL INFORMATIU (Girona) 
 

1) Nom de l’escola: La Salle  
2) Institució a la qual pertany: Germans de les Escoles Cristianes La Salle 
3) Editor: escola 
4) Fundació: 1983 (novembre) 
5) Periodicitat: mensual (1983 a 1985), trimestral a partir de 1986 
6) Tiratge: 700 (Any 2006. 300 enviats per correu electrònic a les famílies). L’any 

2000: 750 (en paper només) 
7) Finançament: pressupost del col·legi 
8) Mida: 29,7 x 21 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 12 
11) Fotografies: b/n  
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: pròpia 
17) Impremta: fotocòpia. Pròpia. Publicació senzilla.  
18) Nom del director: equip 
19) Consell de redacció: no 
20) Col·laboradors: diversos (equip directiu de l’escola, alumnes, professors, 

l’AMPA ...) 
21) Personal remunerat: no 
22) Adreça redacció: la Salle 12, 17002 Girona 

 
 
FEM PINYA (Girona) 

  
1) Nom de l’escola: Sagrada Família 
2) Institució a la qual pertany: Institut de Religioses de Sant Josep de Girona 
3) Editor: l’escola 
4) Fundació: 1982 
5) Periodicitat: anual 
6) Tiratge: 200 (any 2005), 80 (any 2000) 
7) Finançament: pressupost del centre 
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 32 
11) Fotografies: b/n  
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
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16) Maquetació: pròpia 
17) Impremta: fotocòpies en una copisteria. Senzilla publicació. 
18) Nom del director: equip 
19) Consell de redacció: sí 
20) Col·laboradors: indiferent 
21) Personal remunerat: no 
22) Adreça redacció: crta Sant Feliu de Guíxols 40, 17004 Girona 
 
 

LES ALZINES (Girona) 
 
1) Nom de l’escola: Les Alzines 
2) Institució a la qual pertany: Institució Familiar d’Educació (vinculada a l’Opus 

Dei)102 
3) Editor: AMPA 
4) Fundació: 1985 
5) Periodicitat: semestral 
6) Tiratge: 1.500 (any 2006), el mateix l’any 2000 
7) Finançament: Publicitat i pressupost de l’AMPA 
8) Mida: 29,7 x 21 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 40 
11) Fotografies: color 
12) Publicitat: si 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: impremta 
17) Impremta: Palahí (Girona) 
18) Nom de la directora: Anna Tulsà 
19) Consell de redacció: - 
20) Col·laboradors: 25 
21) Personal remunerat: no 
22) Adreça redacció: Camí Vell de Fornells s/n Girona 

 
 
LLIGAM (Girona) 
 

1) Nom de l’escola: Escola Vedruna 
2) Institució a la qual pertany: Congregació Germanes Carmelites de la Caritat (les 

Vedrunes) 
3) Editor: l’escola 
4) Fundació: 1970 (dada aproximada) 
5) Periodicitat: anual 
6) Tiratge: 700 (any 2006), el mateix el 2000 

                                         
102 Forma part d’un altre tipus d’acord amb l’Opus Dei. En aquest cas, la Prelatura presta 
ajuda pastoral en major o menor mesura, sense que l’Opus assumeixi oficialment la garantia 
moral de la labor formativa que ens aquestes iniciatives s’imparteix. Aquesta ajuda pastoral 
consisteix en atenció sacerdotal, professors de religió etc. Forma part de la Institució Familiar 
d’Educació, que aglutina diverses escoles de les mateixes característiques. (Dades 
mantingudes arran d’una conversa telefònica mantinguda amb Marc Argemí, cap de 
comunicació de l’Opus Dei a Catalunya, el mes de juny de 2006). L’escola Les Alzines ofereix 
educació només a noies a partir de primer de primària fins a batxillerat.  
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7) Finançament: escola i anuncis 
8) Mida: 29,7 x 21 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 60 
11) Fotografies: b/n i color  
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: pròpia 
17) Impremta: Alzamora (Girona) 
18) Nom de la directora: Dolors Bassols 
19) Consell de redacció: sí 
20) Col·laboradors: indistint 
21) Personal remunerat: no 

  22) Adreça redacció: crta Barcelona 21, 17002 Girona 
 
 
TEMPS PER A TOT (Girona) 
 

1) Nom de l’escola: Dr. Masmitjà 
2) Institució a la qual pertany: Missioneres del Cor de Maria 
3) Editor: AMPA 
4) Fundació: 1982  
5) Periodicitat: semestral 
6) Tiratge: 500 (any 2005), el mateix l’any 2000 
7) Finançament: AMPA 
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 40 
11) Fotografies: b/n 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: impremta 
17) Impremta: - 
18) Nom del director: Grup de quatre professores 
19) Consell de redacció: sí 
20) Col·laboradors: diversos 
21) Personal remunerat: no 
22) Adreça redacció: Joan Maragall 56, 17002 Girona 

 
 
VISIÓ JOVE (La Bisbal) 
 

1) Nom de l’escola: Cor de Maria 
2) Institució a la qual pertany: Fundació privada Cor de Maria 
3) Editor: AMPA 
4) Fundació: 1994 
5) Periodicitat: anual 
6) Tiratge: 250 (any 2005), el mateix el 2000 
7) Finançament: AMPA 
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
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9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 36 
11) Fotografies: color  
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: pròpia 
17) Impremta: Gispert (la Bisbal) 
18) Nom de la directora: Núria Felip  
19) Consell de redacció: no 
20) Col·laboradors: diversa 
21) Personal remunerat: no 

   22) Adreça redacció: Coll i Vehí 2, 17100 la Bisbal d’Empordà 
 
 
AIXÍ TREBALLEM  (Llagostera)  
 

1) Nom de l’escola: Nostra Senyora del Carme 
2) Institució a la qual pertany: Institut de Religioses de Sant Josep de Girona 
3) Editor: AMPA i escola 
4) Fundació: 1995 
5) Periodicitat: semestral 
6) Tiratge: 200 (any 2006), 150 (any 2000) 
7) Finançament: AMPA i escola 
8) Mida: 29,7 x 21 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 36 
11) Fotografies: b/n i color  
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: http://www.xtec.net/centres/b7002041 
16) Maquetació: pròpia 
17) Impremta: Nonell (Llagostera) 
18) Nom de la directora: Maria Casellas 
19) Consell de redacció: no 
20) Col·laboradors: diversos 
21) Personal remunerat: no  
22) Adreça redacció: Joan Maragall 3, 17.240 Llagostera 

 
 

APA (Lloret de Mar) 
 

1) Nom de l’escola: Immaculada Concepció 
2) Institució a la qual pertany: Religioses de la Immaculada Concepció de Castres 
3) Editor: AMPA 
4) Fundació: 1974 
5) Periodicitat: semestral 
6) Tiratge: 800 (any 2005), els mateixos el 2000 
7) Finançament: AMPA 
8) Mida: 29,7 x 21  
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 36 
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11) Fotografies: b/n  
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: pròpia 
17) Impremta: Pagès (Anglès) 
18) Nom del director: equip 
19) Consell de redacció: sí 
20) Col·laboradors: 5 
21) Personal remunerat: no  
22) Adreça redacció: Felip Gibert 38, 17310 Lloret de Mar 
 
 

CHANEL (Malgrat de Mar) 
 

1) Nom de l’escola: Sant Pere Chanel 
2) Institució a la qual pertany: Societat de Maria (Pares Maristes) 
3) Editor: escola 
4) Fundació: 1970 
5) Periodicitat: anual  
6) Tiratge: 700 (2005), el mateix el 2000 
7) Finançament: pressupost de l’escola 
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: 1 
10) Pàgines: 56 
11) Fotografies: color i b/n  
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: pròpia 
17) Impremta: GRAFIPONS (Malgrat de Mar) 
18) Nom del director: P. Melitón Carrillo 
19) Consell de redacció: sí 
20) Col·laboradors: diversos 
21) Personal remunerat: no 

   24) Adreça redacció: Nou 12, 08380 Malgrat de Mar 
 
 
VEDRUNA MAGAZINE (Malgrat de Mar) 
 

1) Nom de l’escola: Vedruna 
2) Institució a la qual pertany: Germanes de la Caritat (Vedruna) 
3) Editor: escola i l’AMPA 
4) Fundació: 1988 
5) Periodicitat: anual 
6) Tiratge: 500 (any 2005), el mateix el 2000 
7) Finançament: anuncis i l’escola 
8) Mida: 29,7 x 21 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 68 
11) Fotografies: b/n 
12) Publicitat: sí 
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13) Idioma: català103 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: impremta 
17) Impremta: Pous (Malgrat de Mar) 
18) Nom del director: és un home (més dades no facilitades)  
19) Consell de redacció: sí 
20) Col·laboradors: diversos 
21) Personal remunerat: no 
22) Adreça redacció: Mar 30, 08380 Malgrat de Mar 

 
 

ELS ÀPITS (Olot) 
 

1) Nom de l’escola: Escola Pia 
2) Institució a la qual pertany: Escola Pia de Catalunya 
3) Editor: escola 
4) Fundació: 1987 
5) Periodicitat: semestral 
6) Tiratge: 700 (any 2006), 1000 (2000) 
7) Finançament: pressupost de l’escola 
8) Mida: 29,7 x 21 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 24 
11) Fotografies: b/n i color  
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: impremta 
17) Impremta: Delta (Olot) 
18) Nom del director: Encarnació Dorca  
19) Consell de redacció: sí 
20) Col·laboradors: 6 
21) Personal remunerat: no  

   22)  Adreça redacció: Plaça Clarà 9, 17800 Olot 
 

 
JUNTS (Olot) 
 

1) Nom de l’escola: Cor de Maria - Maria Reina104  
2) Institució a la qual pertany: Patronat de la Fundació privada Cor de Maria 

d’Olot. 
3) Editor: AMPA 
4) Fundació: 1982 
5) Periodicitat: anual 
6) Tiratge: 1000 (2005), el mateix l’any 2000 
7) Finançament: AMPA 
8) Mida: 29,7 x 21 
9) Columnes: 2 

                                         
103 Hi ha 3 pàgines en castellà.  
104 És la revista de les dues escoles Cor de Maria i la de Maria Reina d’Olot. A l’escola Cor de 
Maria cursen pre-escolar (P3 a P5), mentre a Maria Reina la resta de l’etapa educativa.  
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10) Pàgines: 60 
11) Fotografies: b/n  
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: impremta  
17) Impremta: Basegoda (Olot) 
18) Nom del director: equip 
19) Consell de redacció: sí 
20) Col·laboradors: tots els mestres i alumnes diversos 
21) Personal remunerat: no 
22) Adreça redacció: esglaiers 1, 17800 Olot 
 
 

GARBÍ (Palafrugell) 
 

1) Nom de l’escola: Garbí 
2) Institució a la qual pertany: Bisbat de Girona 
3) Editor: escola 
4) Fundació: 1974 
5) Periodicitat: semestral 
6) Tiratge: 500 (any 2006), el mateix l’any 2000 
7) Finançament: publicitat i aportació de l’AMPA 
8) Mida: 29,7 x 21 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 60 
11) Fotografies: b/n  
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: pròpia  
17) Impremta: Palé (Palafrugell) 
18) Nom del director: equip 
19) Consell de redacció: sí 
20) Col·laboradors: diversos 
21) Personal remunerat: no 
22) Adreça redacció: Clavé 33, 17200 Palafrugell 

 
 
PINZELLADES (Palafrugell)  
 

1) Nom de l’escola: Sant Jordi 
2) Institució a la qual pertany: Arigem Payet Serra SL 
3) Editor: escola 
4) Fundació: 1996 
5) Periodicitat: anual 
6) Tiratge: 300(2005), el mateix el 2000 
7) Finançament: publicitat 
8) Mida: 31,5 x 21 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 80 
11) Fotografies: b/n  
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12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: pròpia  
17) Impremta: (va canviant) 
18) Nom del director: Jaume Fernández 
19) Consell de redacció: no 
20) Col·laboradors: comunitat educativa 
21) Personal remunerat: no 

   22)  Adreça redacció: Tarongeta 65, 17200 Palafrugell 
 
 
RETALLS D’ESCOLA (Palafrugell) 
 

1) Nom de l’escola: Escola Vedruna 
2) Institució a la qual pertany: Germanes de la Caritat (Vedruna) 
3) Editor: escola 
4) Fundació: 1985 
5) Periodicitat: semestral (fins l’any 1994 va ser anual) 
6) Tiratge: 500, el mateix l’any 2000 
7) Finançament: publicitat 
8) Mida: 29,7 x 21 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 68 
11) Fotografies: b/n  
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: impremta 
17) Impremta: Gràfiques Morán (Palamós) 
18) Nom del director: equip 
19) Consell de redacció: si 
20) Col·laboradors: diversos 
21) Personal remunerat: no 
22) Adreça redacció: sant Sebastià 85, 17200 Palafrugell 

 
 

CALAIX DE SASTRE (Palamós) 
 

1) Nom de l’escola: Vedruna 
2) Institució a la qual pertany: Germanes de la Caritat Vedruna 
3) Editor: AMPA 
4) Fundació: 1983 
5) Periodicitat: semestral 
6) Tiratge:1000 (2006) els mateixos l’any 2000 
7) Finançament: publicitat 
8) Mida: 27 x 21 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 44 
11) Fotografies: b/n i color  
12) Publicitat: si 
13) Idioma: català 
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14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: pròpia  
17) Impremta: Delta (Olot) 
18) Nom del director: Màrius Mercader  
19) Consell de redacció: sí 
20) Col·laboradors: l’AMPA i professors 
21) Personal remunerat: no 

   22) Adreça redacció: Xaloc 22, 17230 Palamós. 
 
 
LA SALLE (Palamós) 
 

1) Nom de l’escola: La Salle 
2) Institució a la qual pertany: Germans de les Escoles Cristianes (La Salle) 
3) Editor: escola 
4) Fundació: 2003 
5) Periodicitat: anual 
6) Tiratge: 700 (any 2005). No existia l’any 2000. 
7) Finançament: anuncis 
8) Mida: 29,7 x 21 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 40 
11) Fotografies: b/n  
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: impremta  
17) Impremta: - 
18) Nom del director: equip de professors  
19) Consell de redacció: si 
20) Col·laboradors: professors de l’escola 
21) Personal remunerat: no 

   22) Adreça redacció: Sant Josep 15, 17230 Palamós 
 
 
EL ROSER (Pineda de Mar) 
 

1) Nom de l’escola: El Roser 
2) Institució a la qual pertany: Dominiques de l’Anunciata 
3) Editor: AMPA 
4) Fundació: 2003 
5) Periodicitat: trimestral 
6) Tiratge: 300 (any 2006). No existia l’any 2000. 
7) Finançament: publicitat 
8) Mida: 29,7 x 21 
9) Columnes: no establert 
10) Pàgines: 8 
11) Fotografies: b/n  
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 

428 
 



16) Maquetació: impremta  
17) Impremta: Rodríguez (Pineda de Mar) 
18) Nom del director: Representant de la junta de l’AMPA 
19) Consell de redacció: sí 
20) Col·laboradors: diversos 
21) Personal remunerat: no 

   22) Adreça redacció: Mar 44, 08397 Pineda de Mar 
 
 
LA NOSTRA REVISTA (Salt) 
 

1) Nom de l’escola: Mare de Déu del Roser 
2) Institució a la qual pertany: Dominiques de l’Anunciata 
3) Editor: AMPA 
4) Fundació: 2006 
5) Periodicitat: anual 
6) Tiratge: 250 (2008) 
7) Financiació: anuncis i AMPA 
8) Mida: 29,7 x 21 cm 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 36 
11) Fotografies: color  
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: pròpia  
17) Impremta: Pagès (Anglès) 
18) Nom del director: - 
19) Consell de redacció: sí  
20) Col·laboradors: tots els mestres (14) 
21) Personal remunerat: no 
22) Adreça redacció: Llarg 60, 17190 Salt 

 
 
SOM-HI (Sant Feliu de Guíxols) 
 

1) Nom de l’escola: Sant Josep – Cor de Maria 105 
2) Institució a la qual pertany: Fundació Cor de Maria – Sant Josep (Bisbat de 

Girona) 
3) Editor: els centres 
4) Fundació: febrer de 2002 
5) Periodicitat: trimestral 
6) Tiratge: 1000 (any 2006). No existia l’any 2000 
7) Finançament: publicitat 
8) Mida: 29,7 x 21  
9) Columnes: 3 
10) Pàgines: 32 

                                         
105 És la revista de les dues escoles Sant Josep i Cor de Maria de Sant Feliu de Guíxols. A 
l’escola Sant Josep cursen pre-escolar (P3 a P5), mentre que en el Cor de Maria la resta de 
l’etapa educativa.  Va ser la revista d’aquestes dues escoles per primera vegada amb el 
número 12 que correspon al segon trimestre de 2006. Abans que es fusionessin els dos 
centres, era la revista només del col·legi Sant Josep.  
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11) Fotografies: color 
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: impremta 
17) Impremta: Copidisseny (Sant Feliu de Guíxols) 
18) Nom del director: Bartomeu Vilà  
19) Consell de redacció: no 
20) Col·laboradors: diversos (professors, alumnes, exalumnes, algun pare ...) 
21) Personal remunerat: no 

   22) Adreça redacció: Ferran Romaguera 20, 17220 Sant Feliu de Guíxols. 
 
 
LA REVISTA (Santa Coloma de Farners) 
 

1) Nom de l’escola: La Salle 
2) Institució a la qual pertany: Germans de les Escoles Cristianes La Salle 
3) Editor: escola 
4) Fundació: 1989 
5) Periodicitat: anual 
6) Tiratge: 550 (2005), 350 (any 2000) 
7) Finançament: pressupost de l’escola 
8) Mida: 29,7 x 21 
9) Columnes: no establert 
10) Pàgines: 60 
11) Fotografies: b/n 
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: pròpia 
17) Impremta: fotocòpia. Pròpia. Es tracta d’un publicació molt senzilla. 
18) Nom del director: Equip 
19) Consell de redacció: sí 
20) Col·laboradors: diversa 
21) Personal remunerat: no 

   22) Adreça redacció: la Salle 10, 17430 Santa Coloma de Farners 
 
 
GUSPIRA (Tordera) 
 

1) Nom de l’escola: Sant Josep 
2) Institució a la qual pertany: Germanes de la Caritat Vedruna 
3) Editor: escola 
4) Fundació: 1988 
5) Periodicitat: anual 
6) Tiratge: 350 (any 2005), el mateix el 2000 
7) Finançament: publicitat i pressupost de l’escola 
8) Mida: 29,7 x 21 
9) Columnes: no establert 
10) Pàgines: 48 
11) Fotografies: b/n  
12) Publicitat: sí 
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13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: impremta  
17) Impremta: Pagès (Anglès) 
18) Nom del director: la dirigeix el director de l’escola 
19) Consell de redacció: sí 
20) Col·laboradors: diversos 
21) Personal remunerat: no  

   22) Adreça redacció: Santa Llúcia 5, 08490 Tordera 
 
 
COL·LEGI SANT GABRIEL (Torroella de Montgrí) 
 

1) Nom de l’escola: Sant Gabriel 
2) Institució a la qual pertany: Institut Germans de Sant Gabriel 
3) Editor: col·legi 
4) Fundació: 1967 
5) Periodicitat: anual 
6) Tiratge: 500 (any 2006), el mateix el 2000 
7) Finançament: escola 
8) Mida: 29,7 x 21 
9) Columnes: 3 
10) Pàgines: 56 
11) Fotografies: b/n  
12) Publicitat: no 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: impremta  
17) Impremta: Gràfiques TER (Torroella de Montgrí) 
18) Nom del director: Rafel Hereu  
19) Consell de redacció: no 
20) Col·laboradors: 20 persones 
21) Personal remunerat: no 

   22) Adreça redacció: Ronda Pau Casals 35, 17257 Torroella de Montgrí 
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B) ALTRES REVISTES D’ENSENYAMENT 
 
En aquest apartat s’hi troben tres publicacions relacionades amb 

l’ensenyament. Una és El Butlletó, editada per l’agrupació d’antics alumnes 
del col·legi Bell-lloc de Girona. L’altra, és ITEM, una revista pedagògica 
editada a la diòcesi de Girona per les Carmelites de la Caritat Vedruna i que 
es reparteix a tots els centres Vedruna de Catalunya; i l’última és el butlletí 
de la Unió Esportiva la Salle.  

 

 

 
                      El Butlletó, juny de 2007 
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EL BUTLLETÓ 
 

1) Nom de l’escola: Bell-lloc 
2) Institució a la qual pertany: Bell-lloc 
3) Editor: Agrupació d’Antics Alumnes del Col·legi Bell-lloc 
4) Fundació: 1996 
5) Periodicitat: semestral 
6) Tiratge: 1000 (any 2005), el mateix el 2000 
7) Finançament: publicitat 
8) Mida: 24 x 17,1  
9) Columnes: 3 
10) Pàgines: 100 
11) Fotografies: b/n 
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: impremta  
17) Impremta: Palahí (Girona) 
18) Nom del director: Ramon Bosch  
19) Consell de redacció: sí 
20) Col·laboradors: 20 
21) Personal remunerat: no  

   22) Adreça redacció: Pau Birol s/n Girona  
 
 Va néixer l’any 1996 amb el nom de Butlletí Informatiu. Se’n van 
publicar dos números. L’any 1997 ja va sortir com a El Butlletó, conservant la 
numeració. El format actual és el del número 11, que correspon al 1998. 
“L’objectiu és difondre les activitats que convoquen els antics alumnes del 
col·legi Bell-lloc i mantenir un contacte entre els antics alumnes i el centre”, 
escriu en el qüestionari Ramon Bosch, responsable de la revista. El Butlletó 
per damunt de tot és una publicació generalista que compta amb seccions 
com: rutes de muntanya, astronomia, ciència, alimentació, natura, economia, 
cuina, cinema, música, llibres, fotografia, Internet, museus, filosofia i 
entrevistes. També compta amb reportatges sobre temes actuals, temes 
relacionats amb l’educació, i aspectes formatius i catequístics entre altres 
coses.  
 Tot i que la idea és que la revista surti cada sis mesos, els anys 2005 i 
2006, aquesta regularitat no s’ha seguit.  
 La revista s’envia gratuïtament als membres de l’Agrupació d’Antics 
Alumnes del Bell-lloc i al personal docent de l’escola, malgrat que a la 
portada figuri el preu de 3 euros.  
 
 

ITEM  
 

1) Nom de l’escola: Escoles Vedruna de Catalunya 
2) Institució a la qual pertany: Germanes de la Caritat Vedruna  
3) Editor: Delegació d’Educació a Girona de la comunitat Vedruna de Catalunya 
4) Fundació: 2002 
5) Periodicitat: anual 
6) Tiratge: 925 (any 2006). No existia l’any 2000. 
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7) Finançament: publicitat  
8) Mida: 28 x 20,1 
9) Columnes: 2 
10) Pàgines: 104 
11) Fotografies: b/n 
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 
14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: pròpia i impremta  
17) Impremta: Publiter (Girona) 
18) Nom del director: Pere Costa  
19) Consell de redacció: sí 
20) Col·laboradors: professors 
21) Personal remunerat: no 

  22)  Adreça redacció: Plaça Sant Esteve 15, 17455 Caldes de Malavella 
 

         Com escriu en l’editorial Àngel Vallicrossa (Ítem nº 4 maig 2005), 
director del col·legi Sant Josep-Vedruna de Tordera, “la revista Ítem compleix 
la funció per la qual va ser creada: ser un nexe d’unió i comunió entre els 
integrants dels nostres centres educatius”. Es tracta d’una publicació 
pedagògica adreçada a tots els professors de les escoles Vedruna a Catalunya 
repartides a: Arbúcies, Girona, Malgrat, Palafrugell, Palamós, Puigcerdà, 
Ripoll, Sant Hilari i Tordera. A la revista s’expliquen els projectes educatius 
que posen en pràctica les diferents escoles Vedruna, les activitats que 
organitzen, entrevistes a pedagogs, enquestes sobre aspectes educatius, 
articles de pedagogs i sociòlegs, reportatges relacionats amb l’educació, 
entrevistes a personal docent, crítica de llibres relacionats amb l’educació i 
un apartat dedicat a repassar la història de la comunitat educativa.  

S’edita a Caldes de Malavella perquè en aquesta població hi ha la Casa 
Provincial de la Província Canònica de Girona de les Germanes Vedruna106.  

 
 
UELS 
 

1) Nom de l’escola: la Salle (Girona) 
2) Institució a la qual pertany: Germans de les Escoles Cristianes la Salle  
3) Editor: Secció de Bàsquet de la Unió Esportiva la Salle 
4) Fundació: 2003 
5) Periodicitat: anual 
6) Tiratge: 1500 (any 2005). No existia l’any 2000.  
7) Finançament: publicitat 
8) Mida: 29,7 x 21 
9) Columnes: no establert 
10) Pàgines: 16 
11) Fotografies: color  
12) Publicitat: sí 
13) Idioma: català 

                                         
106 La província canònica de Girona de les Germanes de la Caritat Vedruna engloba les cases 
que la comunitat té als bisbats de Girona, Vic i la Seu i a l’arquebisbat de Barcelona. 
Políticament es troba a la província de Girona, comarca del Maresme i part del Vallès. Com es 
pot comprovar, una divisió que no té res a veure amb la divisió civil.  
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14) E-mail: no 
15) Web: no 
16) Maquetació: no facilitat  
17) Impremta: no facilitat 
18) Nom del director: no facilitat 
19) Consell de redacció: no facilitat 
20) Col·laboradors: no facilitat 
21) Personal remunerat: no 
22) Adreça redacció: la Salle 12, 17002 Girona 
 

Butlletí de la Unió Esportiva la Salle (UELS) de Girona. La major part de 
la publicació mostra amb fotografies a tot color els equips de les diferents 
seccions, principalment la de bàsquet, així com també les de futbol i 
patinatge.  
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6.3 ELS SUPLEMENTS PARROQUIALS (ELS SUPLEMENTS 
DEL FULL PARROQUIAL DIOCESÀ)    
  
 
 4.3.1 HISTÒRIA 
 
 Parroquial, diocesà, local 
 
 Com ja s’ha vist anteriorment, a la diòcesi de Girona, la publicació de 
la qual n’és responsable el Bisbat de Girona i que es reparteix setmanalment a 
totes les parròquies, rep el nom de Full Parroquial. El nom de “parroquial” 
però, pot portar a confusió, ja que informa a nivell diocesà i és editada pel 
Bisbat i no per una parròquia. És més, en tot Catalunya, és l’únic full que 
s’anomena “parroquial”. A la resta, porta els noms de: 
 
Full Dominical: Barcelona, Lleida, Sant Feliu, Tarragona, Terrassa, Urgell. 
Full Diocesà: Solsona, Vic. 
Vida Diocesana: Tortosa. 
 
 A l’estat espanyol, només el Bisbat de Sogorb-Castelló, comparteix el 
mateix nom que el de Girona, i en castellà: Hoja Parroquial.  
 En aquesta tesi quan es menciona el full diocesà ens hi referim com a 
FULL PARROQUIAL DIOCESÀ, i quan es tracta de les publicacions que editen les 
pròpies parròquies serà com a SUPLEMENT PARROQUIAL o FULL PARROQUIAL 
LOCAL, si bé la primera denominació és la més corrent entre els mossens i els 
fidels.    
 
 
 Les primeres iniciatives  
 

Abans que naixés l’any 1919 el primer full parroquial diocesà, i que fos 
distribuït a totes les parròquies de la diòcesi de Girona, les mateixes 
parròquies es van espavilar per tenir el seu propi full. Com que tampoc podien 
fer grans despeses, aprofitaven el fet que existien altres publicacions a nivell 
català per tenir una capçalera pròpia i imprimir a la quarta pàgina les notícies 
i activitats que s’hi desenvolupaven. La impressió d’aquesta quarta plana es 
realitzava en una impremta de la població o propera a ella. La resta ja venia 
impresa.  

Tres fulls parroquials comprovats (Fulla Dominical Mariana de 
Palafrugell, Fulla Dominical de Castelló d’Empúries i Fulla Parroquial de Sant 
Feliu de Pallerols) agafaven tot el text, a excepció de la quarta pàgina, de la 
Fulla Dominical creada l’any 1907 a Vic. Aquesta, tenia l’administració al 
carrer Santa Maria nº 1.  

La impremta també era en aquesta ciutat: Impremta Anglada. Sota la 
capçalera s’hi llegia:  

“L’Emm. Sr Cardenal que fou Bisbe de Barcelona, l’Excm. Sr. 
Arquebisbe de Tarragona y els Excms. Srs. Bisbes de Tortosa, Vich, Urgell, 
Lleyda, Gerona, Solsona, Mallorca y Elna (Perpinyà) concedexen 200, 100 y 50 
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dies d’indulgencia a sos diocessans qui devotament llegirán o sentirán llegir 
aquesta fulla”.  

 
 

Capçalera de la Fulla Dominical editada a Vic 
 

 
També a Catalunya, es distribuïa una altra Fulla Dominical, en edició 

catalana i castellana, redactada per l’Associació d’Eclesiàstics per a 
l’Apostolat Popular. Fou fundada el 1892 i assegurava a la capçalera tenir 
“concedides indulgències dels Bisbes de terres de llengua catalana”. També 
recomanaven “sía dexada a algún amich o conegut”. L’administració la tenien 
al carrer Canuda de Barcelona i la imprimia la Tipografia Francesc Xavier Altés 
situada al carrer dels Àngels 22-24, també de Barcelona.  

Aquestes dues fulles es distribuïen a les parròquies de Catalunya que ho 
demanaven. Però no eren les úniques. Cal tenir present, i com ja s’ha 
comentat anteriorment en el capítol dedicat a la Bona Premsa, que a finals de 
1892 es constituïa a Barcelona l’Obra de Buenas Lecturas, de la que n’era el 
president Mn. Josep Ildefons Gatell. Aquesta entitat va editar des de la 
parròquia de Santa Anna de Barcelona també una fulla dominical que va veure 
la llum el 1893.  
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Capçalera de la Fulla Dominical de l’Associació d’Eclesiàstics per a l’Apostolat 
Popular nascuda el 1892. 

 
Abans de l’aparició del primer número del full d’àmbit diocesà l’abril 

de 1919, es coneix documentalment107 l’existència d’aquests fulls parroquials 
locals nascuts en els anys: 
 
1904 Fulla Dominical de la parròquia de Lloret de Mar  
1904 Fulla Dominical de Cassà de la Selva 
1907 Fulla Dominical de Castelló d’Empúries  
1909 Fulla Dominical de la parròquia de la Catedral  
1909 Fulla Parroquial  de Santa Susanna del Mercadal  
1910 Fulla Dominical Mariana de Palafrugell  
1914 Fulla Dominical de la Parròquia de Blanes  
1916 Fulla Dominical de la Parròquia d’Arenys de Mar 
1917 Fulla Parroquial de Malgrat de Mar  
1917 Fulla Dominical de Sant Feliu de Guíxols  

                                         
107Aquestes dades s’han obtingut a partir de l’any en curs que indica la capçalera dels 
esmentats fulls parroquials que he pogut comprovar. En el cas de Cassà de la Selva ha estat 
possible gràcies a la informació de la consueta  parroquial. En aquesta, a l’any 1908, el rector 
d’aleshores Mn. Joaquim Bosch, escriu textualment: “Agradat d’haberla vista a Barcelona, 
vaig comensar a publicar ab cuarta plana propia a darrers del primer any d’esser aquí ...”. 
Joaquim Bosch consta com a rector de Cassà de la Selva el febrer de 1904, segons consulta 
efectuada en el Llibre de Matrimonis de l’Església Parroquial de Cassà de la Selva que es 
guarda a l’Arxiu diocesà del Seminari de Girona. La mateixa consueta explica que després es 
va interrompre per una temporada degut a les dificultats en rebre els originals (es refereix a 
la versió “mestre” que utilitzava: la de Vic o de l’Associació d’Eclesiàstics de Catalunya). És 
per aquest motiu que si hom es fixa en la capçalera de la Fulla Dominical de Cassà de la Selva 
els anys en curs d’edició no corresponen amb la data de 1904.   
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1919 Fulla Parroquial de Sant Feliu de Girona  
1919 Fulla Parroquial de Sant Feliu de Pallerols  
 
 

 
 
Capçalera del full parroquial local de la parròquia de Castelló d’Empúries del segon 
diumenge de març de 1915. L’edició que se servien era la de la Fulla Dominical de 
Vic.  
 

Els rectors de les parròquies veien amb aquesta publicació, una gran 
utilitat per a la pastoral i la formació dels seus fidels.  

El rector de Sant Feliu de Pallerols va dedicar quasi tot el primer 
número editat el març de 1919 a parlar de seva la importància “doncs 
afavoreix amb espirituals prosperitats a les famílies creients i orienta als 
pobles pels camins del veritable progrés”.  

Com a primer objectiu de la “fulla parroquial”, el mossèn destacava “el 
fet d’instruir-nos en les doctrines del sagrat evangeli, proposant-nos després 
models de virtut per a animar-nos a practicar-la, i les màximes sentencies 
instructives”. Afegia també que un altre dels propòsits era “després d’ésser 
per a nostres ànimes pietós i espiritual esbarjo, cooperar a nostra 
santificació”.  

 Com a segon objectiu, hi havia l’afavoriment de l’ensenyança del 
catecisme a partir de l’almoina que s’obtindria amb la compra de la 
publicació. Ja l’any 1919, el rector de la parròquia de Sant Feliu de Pallerols 
es queixava del poc interès dels pares a fer anar els seus fills a catequesi: 
“amb aquest motiu «Fulla Parroquial» se proposa invertir a n’aquest laudable 
fi, totes les almoines que’s recullin al esser ella repartida al temple entre’ls 
fidels, descomptats els gastos de compra é impresió de la mateixa”. L’article 
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del mossèn acabava amb una exaltació així de clara: “¡Feligresos de S. Feliu 
de Pallarols! Estimeu a vostra la «Fulla Parroquial»! 

Altres, recomanaven guardar els exemplars i fins i tot enquadernar-los 
(Suplemento de la Hoja Parroquial de San Esteban, Olot, 7 gener 1945): 
 
“[...] constituirà un interesante volumen de más de 200 páginas. [...] Podemos 
comprender la variedad de anécdotas, ejemplos, hechos edificantes, amén de los 
Evangelios con sus comentarios y consultas, que va a contener. La página especial de 
nuestra parroquia siempre interesará por los mil detalles que a todos afectan. Por 
todo esto, constituirá un libro inyeresante, de muy poc coste, y que podrá ser leído 
dentro de las familias con religioso interés por grandes y pequeños, dado su carácter 
popular”.  

 
 
Neix el full diocesà. Oportunitat per les parròquies 
 

 Com s’ha vist en el capítol dedicat al full parroquial diocesà, l’any 1919 
un grup d’empresaris gironins van motivar-se per treure un full diocesà fet a 
Girona després de veure com les parròquies anaven fent el seu propi full. La 
intenció era que es repartís a totes les parròquies de Girona a l’estil de les 
“fulles dominicals” que s’han mencionat fins ara.  

 La quarta pàgina era reservada també per aquelles parròquies que hi 
volien posar les seves activitats i informacions. Algunes, ho va aprofitar per 
fer el “seu full” a partir d’aquesta publicació, amb capçalera pròpia, com ja 
havia passat abans amb les que utilitzaven els continguts de la Fulla 
Dominical editava a Vic o la Fulla Dominical de l’Associació d’Eclesiàstics per 
a l’Apostolat Popular.  

Aquelles parròquies que no feien una quarta plana, tenien unes 
seccions genèriques que la mateixa impremta feia per a tal fi.  Començaven a 
publicar-se amb aquest sistema i d’entre altres: 
 
1919 Fulla Parroquial de Sant Cugat108 de Salt109 
1921 Fulla Dominical de Santa Coloma de Farners 
1923 Fulla Dominical de Sant Antoni de Calonge 
 
 Quan a finals de 1924 el bisbe Mons. Gabriel Llompart va trencar les 
relacions amb l’Editorial Gerundense i decidia que el Bisbat edités el seu 
propi full diocesà110 es va continuar amb el mateix sistema. Les seccions eren 
quasi les mateixes. D’entre altres sortien fulls com: 
 
1928 Fulla Parroquial d’Olot 
1931 Fulla Parroquial d’Anglès 
1944 Hoja Parroquial de Massanet de la Selva 
1950 Hoja Parroquial de Darnius 
 

                                         
108 La capçalera posava Sant Culgat per comptes de San Cugat.  
109 Givanel escriu que “segons nota facilitada per Mn. Joan Albau, aquesta publicació va 
començar a repartir-se el 3 d’agost de 1913” (Givanel, 1931, Vol II: 402). M’he guiat per la 
data de la capçalera de l’exemplar que un servidor ha vist. 
110 A l’Annex es pot llegir íntegrament el primer exemplar d’aquesta nova etapa.  
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Capçalera de la Fulla Dominical de Cassà de la Selva (en un exemplar de l’any 1925). 
Juntament amb el de Malgrat de Mar, és un dels fulls parroquials locals més antics de la 
diòcesi (1904). L’any 1925 la parròquia de Cassà utilitzava la quarta pàgina per a la 
informació local i gaudia d’una capçalera pròpia. Tota la resta de contingut provenia de la 
Fulla Parroquial del Bisbat de Girona, inaugurada el 1924.  
 
 

 
Capçalera del full parroquial d’Anglès (22 de gener de 1933) 
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            Capçalera del full parroquial local de Maçanet de la Selva (31 juliol 1949) 
  
 
 

 
  
 
                Capçalera del full parroquial local de Darnius (5 novembre 1950) 
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 Algunes parròquies preferien no imprimir la quarta plana i editar un full 
propi amb el moviment parroquial, els oficis litúrgics i altres activitats. 
Aquest full, generalment s’encartava a dins del diocesà.  
 Els fulls amb capçalera pròpia amb textos del diocesà van adoptar a la 
llarga la capçalera d’aquest.  
 L’1 de desembre de 2002 es va decidir que la quarta pàgina del full 
parroquial diocesà passés a ser comuna per a totes les parròquies.  Aleshores 
editar un suplement parroquial local es va convertir en una necessitat, per 
molt senzill que pogués ser. Com es veurà en un proper estudi, algunes 
parròquies l’encarten a dins del diocesà i d’altres no.  
   
 
 La Festa Santificada 
 

Cal mencionar La Festa santificada, creada pels pares claretians de 
Barcelona l’any 1926. Escrita en català i amb quatre pàgines. La utilitzava la 
parròquia de Begur com a mínim des de l’any 1930 111 i també els pares 
carmelites d’Olot com a fulla parroquial per a la seva església del Carme, tal i 
com s’ha comprovat en exemplars consultats de l’any 1935 112. A la quarta 
plana hi anotaven les activitats pastorals. La resta de planes seguia el mateix 
esquema que les altres fulles parroquials esmentades. Es té constància que va 
sortir després de la Guerra Civil en castellà.  
 
  
  

                                         
111 Consultat a http://www.begur.org/Llibres_arxiu/llegats_fons_patr.htm, el gener de 2007.  
112 He pogut veure quatre exemplars a la biblioteca pública d’Olot que corresponen a l’any 
1935: 27 de gener i 1, 8 i 15 de desembre. El de l’1 de desembre de 1935 es pot consultar 
íntegrament en l’Annex d’aquesta tesi.  
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6.3.2 ALGUNS SUPLEMENTS PARROQUIALS DES DEL FRANQUISME 
FINS LA DEMOCRÀCIA 
 
 A continuació es poden veure alguns exemples dels fulls parroquials 
locals, des de la dictadura franquista (1939) fins el seu acabament (20 
novembre 1975). Els fulls escollits són els de Blanes (Santa Maria), Castelló 
d’Empúries, Figueres (Sant Pere) i Olot (Sant Esteve). S’ha intentat també, 
buscar l’exemplar més antic que es guarda.   
 
 
 - BLANES. PARRÒQUIA DE SANTA MARIA 
 

 
 
Capçalera de la Hoja Parroquial de Santa Maria de Blanes del 6 d’agost de 1939 
  
 El més antic que guarda la parròquia de Santa Maria de Blanes en el seu 
arxiu és el del 4 de gener de 1931. No fa servir cap capçalera pròpia ni cap 
mena de distintiu exclusiu a la portada, conservant totes les característiques 
de la Fulla Parroquial del Bisbat de Girona. Això sí, la quarta pàgina la 
utilitzen per a les activitats parroquials locals. Tots els textos sempre en 
català. 
 Després de la Guerra Civil reapareix el 9 de juliol de 1939, només 
quinze dies després de quan va sortir el full diocesà (25 juny 1939). Ho va fer 
integrament en castellà. La capçalera va ser la mateixa que el diocesà. Un 
mes després, el 6 d’agost, substituïen a la capçalera el nom de “Obispado de 
Gerona” pel de “Santa María de Blanes”, quedant “Hoja parroquial de Santa 
Maria de Blanes” i mantenint la resta igual. La quarta pàgina restava amb les 
activitats i moviments parroquials.  
 El 26 d’abril de 1942 neix el Suplemento de la Hoja Parroquial.  Aquell 
primer número només va tenir dues pàgines, però el segon, el del 28 de juny 
de 1942 ja en va tenir quatre. A partir d’aquest segon exemplar va sortir cada 
quinze dies. Recollia les activitats de la parròquia, articles moralistes, 
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consells ...  Va tenir una vida de dos anys, fins el 2 d’abril de 1944, 37 
números, tots ells sempre en castellà. La capçalera no portava dibuix.  
 El motiu principal d’haver posat en marxa aquest full es deu a la manca 
d’espai que durant uns anys va deixar a les parròquies el full diocesà. 
(Recordem que des de finals de juny de 1940 fins el setembre de 1944, només 
tenia dues pàgines). Les parròquies per prou feina tenien mitja pàgina per 
anunciar les funcions litúrgiques. “Esto nos lleva al presente suplemento, 
aunque suponga un esfuerzo económico no despreciable”, es llegeix a la 
portada del primer exemplar. Es va publicar sempre en castellà. Mentre va 
sortir, mai es van deixar de posar en el full diocesà els horaris litúrgics de la 
parròquia. 
 El 6 de juny de 1965, el full diocesà canvia de disseny i de capçalera. 
Això va influir en els fulls parroquials que tenien una capçalera pròpia o que, 
com en el cas de Blanes, substituïen el nom de “Obispado de Gerona” pel del 
nom de la parròquia. A partir d’aleshores es deixa de posar el nom de les 
parròquies i es conserva sempre el de “Obispado de Gerona”. 
 L’any 1975, encara la quarta pàgina s’editava només en castellà.  
 
  
 - CASTELLÓ D’EMPÚRIES. BASÍLICA DE SANTA MARIA  
 

 
 
Una de les capçaleres pròpies que va fer servir la Hoja Parroquial de Castelló de 
Ampurias a la dècada dels 60.   
 
 El full parroquial d’aquesta parròquia va néixer el 1907 si es té en 
compte que l’exemplar més antic que es guarda a l’arxiu parroquial és el del 
primer diumenge de març de 1913 i a la capçalera hi posa que estan a l’any 7 
de publicació. Feien servir el full genèric que s’editava a Vic amb el nom de 
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Parròquia de Castelló d’Ampúries. Van començar a tenir capçalera pròpia des 
del primer diumenge d’abril de 1915. Utilitzaven la quarta pàgina.  
 Un cop acabada la Guerra Civil, va sortir com el diocesà, el 25 de juny 
de 1939. Utilitzen també la quarta pàgina amb el títol de Funciones Religiosas 
de la semana. Tots els textos en castellà. La capçalera serà la mateixa que la 
del diocesà posant a sota Parroquia de Castelló de Ampurias. El 5 de 
novembre de 1939 estrenaran capçalera pròpia. El 6 de juny de 1965 deixen 
de tenir la capçalera pròpia.  
 Hi ha un fet important, i és que a finals del mes d’agost113 de 1971, es 
deixa de repartir el full diocesà i se substitueix per Orientación Religiosa, 
utilitzant també la quarta pàgina per a les notícies i el moviment parroquial 
local.  
 A finals de gener de 1982, es torna a distribuir el full diocesà amb 
quarta pàgina pròpia amb el nom de Vida Parroquial de Castelló d’Empúries. 
La capçalera serà la mateixa que la diocesana.  
 Les primeres coses escrites en català són un goigs sencers a la Mare de 
Déu del Roser. Serà l’1 d’octubre de 1939, “para cantar en la iglesia después 
de la procesión de la tarde”. Després, i de forma regular, en trobarem des del 
28 de setembre de 1975. L’1 de febrer de 1976, la quarta pàgina ja serà tota 
en català.   
 
 
 - FIGUERES. PARRÒQUIA DE SANT PERE 
 

 
  
Capçalera del primer número del Suplemento de la Hoja Parroquial de San Pedro de 
Figueras, el 4 de maig de 1941. 
 

                                         
113 A l’arxiu parroquial es troben fulles soltes dels diumenges 1, 8 i 15 d’agost. La del 22 
d’agost de 1971 ja forma part de la quarta pàgina d’Orientación Religiosa.  
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 L’existència d’un full parroquial local en aquest parròquia data del 
1928 (Torrent i Tasis, 1966: 152, Vol II) amb el nom de Fulla Dominical de 
Figueres. Deurien utilitzar alguns fulls “mare” ja esmentats abans114.  
 Tot just acabada la Guerra Civil, el 16 d’abril de 1939, va sortir el 
primer número de la Hoja Parroquial de San Pedro de Figueras, on es 
demanava ajuda als fidels per reconstruir el temple. Van sortir 10 exemplars 
solts, tamany quartilla, fins que va formar part de la quarta pàgina del full 
diocesà des de la sortida d’aquest, el 25 de juny del 1939. La capçalera, amb 
el mateix dibuix que el diocesà, portaria també el nom de Hoja Parroquial de 
San Pedro de Figueras i la quarta pàgina el de Funciones religiosas de la 
semana. 
 El 4 de maig de 1941, a part de la informació local que sortia en el full 
parroquial diocesà, la parròquia decideix editar un Suplemento de la Hoja 
Parroquial de San Pedro de Figueras, amb quatre pàgines. És l’època que el 
full diocesà només té dues pàgines. Va tenir una periodicitat setmanal fins el 
juny de 1943. Després d’uns mesos sense sortir, a partir del gener de 1944 
passaria a editar-se més o menys cada mes fins el juny del mateix any que 
desapareixeria.   
 La quarta pàgina del full diocesà seguiria comptant amb les activitats 
de la parròquia de Sant Pere de Figueres. La capçalera tindria durant uns dos 
mesos (28 gener fins l’11 de març) la mateixa que el suplement ara esmentat i 
després canviaria fins el 6 de juny de 1965 que passaria a utilitzar la mateixa 
que la del diocesà.  
 Durant la dècada dels 70 s’havia fet algun suplement a part del diocesà 
però sense una regularitat disciplinada. Generalment les activitats locals es 
van posar en el diocesà. No va ser fins el 5 d’octubre de 1980 quan 
definitivament va sortir un suplement separat que és el que ha perdurat 
encara avui115. El primer número s’anomenava Full Parroquial Suplement. 
Parròquia de Sant Pere i la Sagrada Família, a partir del segon Full Parroquial 
Suplement. Parròquia de Sant Pere i des del febrer de 1981 Suplement 
Parroquial Figueres.  
 Hi ha referències de textos escrits en català després de la Guerra Civil 
el 3 d’octubre de 1943, amb dues minses estrofes dels Goigs del Roser. Més 
tard, el 10 de juny de 1945 amb la pregària del Senyal de la Creu, que 
formaven part de “cánticos para el día de la comunión solemne”. La presència 
clara del nostre idioma és el 4 de maig de 1975 quan la quarta pàgina ja té el 
títol en català i els textos també. En següents números s’incorporaria alguna 
notícia en castellà, però aquesta darrera llengua aniria desapareixent 
paulatinament.   
 
 

                                         
114 No es guarda a l’arxiu parroquial cap exemplar del full parroquial abans de la Guerra Civil, 
ja que el temple i les dependències van quedar destruïts durant la Guerra Civil. En canvi, es 
conserven alguns exemplars anteriors a la Guerra a l’arxiu del Seminari. He pogut consultar el 
de l’1 de novembre de 1931 i porta el número 170, per tant, la data referenciada pels Torrent 
i Tasis és coherent.  
115 Va ser impulsat per Mn. Narcís Costabella, pocs dies després de ser nomenat rector de la 
Parròquia de Sant Pere de Figueres. Una setmana abans ja havia escrit una carta de salutació 
als feligresos en un full que va repartir com a suplement parroquial, però no hi constava cap 
numeració.  
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 - OLOT. PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE 
 

 
 
Capçalera del 15 d’octubre de 1939. La mateixa, però en català, es va poder veure 
per primera vegada el 18 d’agost de 1935.  
 
 El primer exemplar va sortir el 2 de desembre de 1928 amb el nom de 
Fulla Parroquial. El rector, Mn. Pere Masnou es mostrava satisfet en una 
salutació que es llegia a la segona pàgina: 
 
Fills meus estimadíssims, ja tenim Fulla Parroquial !! El meu desij, el meu somni de 
tant temps ha esdevingut hermosa realitat, gràcies a Déu. Ja tenim al abast l’aparell 
que ha de trasmetrer la veu del pastor a ses ovelles benvolgudes: perquè, mitjansant 
la nostra fulla jo us parlaré, principalment. El nostre aimadíssim Sr. Bisbe la beneeix 
amb entusiasme i enriqueix amb indulgències a tots els qui la llegeixin i propaguin. 
Estimeu-la molt i molt la nostra fulla; llegiu-la, mediteu-la i arxiveu-la en vostres 
llars; perquè, en ella, hi trovareu vosaltres i hi trovaran les generecions vinentes les 
millors lliçons de vida, pràcticament cristiana, que us donarà aquell, a qui la Divina 
Providència ha posat entre vosaltres per a ensenyar-vos els camins de salvació i que, 
des d’aquestes planes, us saludo amb tot carinyo i us beneeix paternalment.  
  
 Utilitzaven el full diocesà de Girona amb capçalera pròpia: l’edifici de 
la parròquia de Sant Esteve amb una imatge de la Mare de Déu del Tura des 
de dalt els cels. Les activitats i moviment parroquial les posaran a la quarta 
pàgina. El 18 d’agost de 1935 passarà a dir-se Full Parroquial d’Olot i també 
canviarà la capçalera. 
 Després de la Guerra Civil reapareixerà el 23 d’abril de 1939 com a 
Hoja parroquial de San Esteban de Olot. Serà un sol full editat des de la 
mateixa parròquia i en castellà. Dos mesos després, el 25 de juny de 1939, en 
sortir de nou el diocesà, formarà part de la quarta pàgina. En els dos primers 
exemplars mantindrà la capçalera del diocesà, però després en posarà una de 
pròpia que serà la mateixa que va posar el 1935 però en castellà; la que es 
pot veure en aquesta tesi. També desapareixerà, com en els altres fulls 
estudiats, el 6 de juny de 1965 en utilitzar la mateixa capçalera que el full 
diocesà.  
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 El primer escrit en català es troba el 15 d’agost de 1943. Es tracta 
d’uns fragments del testament de Bernat Vilar de l’any 1825 referents a les 
anomenades “lliures de Sant Bernat”116. La part en català només és el 
fragment del testament, la resta és en castellà. Un cas semblant passa el 20 
d’abril de 1947 amb un text bilingüe relacionat amb el dia del capellà. 
 A finals de 1973 ja es troben alguns actes anunciats en català. No serà 
fins el 7 d’octubre de 1979 quan el títol de la quarta pàgina deixa de ser 
Parroquia de San Esteban i es converteix en Parròquia de Sant Esteve, amb 
tots els textos en català. Va coincidir amb el canvi de rector.  
 
  
 Referències de Givanel i Torrent i Tasis  
  
 Els historiadors en premsa Joan Givanel (amb l’obra Bibliografia 
catalana. Premsa de l’any 1931) i Joan Torrent i Rafel Tasis (Història de la 
Premsa Catalana del 1966) mencionen els fulls parroquials locals que han vist 
en les seves investigacions. Tot seguit s’ofereix la relació, obviant els que ja 
s’han esmentat fins ara i que són els que un servidor ha pogut constatar 
personalment117. Entre parèntesi, s’informa de la font d’on s’ha tret. La G 
(Givanel) la TT (Torrent i Tasis):  
 
1906 Fulla Dominical de Canet de Mar (G) 
1909 Fulla Dominical de la Parròquia de Calella (G) 
1913 Fulla Dominical de la Bisbal (G) 
1914 Fulla Dominical de Blanes (G) 
1914 Fulla Dominical de la Tinença de les Ferreries. Palafolls (G) 
1914 Fulla Dominical de Palafrugell (G) 
1915 Fulla Dominical de Banyolas (G) 
1917 Fulla Parroquial de Palamós (G) 
1917 Fulla Dominical de la Diòcesi de Girona. Besalú. (TT) 
1919 Fulla Dominical de Santa Pau (G) 
1923 Fulla Dominical de Sant Antoni de Calonge (G) 
1924 Fulla Parroquial del Bisbat de Girona. Parròquia de Sta. Maria d’Amer (G) 
1924 Fulla Parroquial de Hostalrich (G) 
1924 Fulla Dominical de la Parròquia de Llagostera (G) 
1924 Parròquia de Santa Maria d’Amer (TT) 
1925 Fulla Dominical. Sant Pol de Mar (G) 
1925 Fulla Parroquial de Tortellà (G) 
 

                                         
116 Era tradició cada any fer un sorteig entre les minyones del poble de 100 lliures 
barcelonines (unes 266, 66 pessetes de l’època.  A part, la parròquia, a partir del 1943 inclòs, 
va decidir que es donessin fins a 500 pessetes, 3 euros actuals). Hi havia quatre sortejos entre 
les minyones “pobres habitants de la mateixa vila de Olot, ab tal que sien honestas, de bona 
vida, fama y costums”. L’any 1973 les lliures anaven directament a nenes d’humils condicions 
que haguessin complert 12 anys (Hoja Parroquial de San Esteban de Olot, 12 agost 1973).  
117 Amb la meva investigació s’han pogut actualitzar les dades de fundació d’alguns fulls 
parroquials que Givanel citava. En aquest cas, s’han trobat dades més antigues que les 
citades en els fulls de: parròquia del Carme (Catedral de Girona), Castelló d’Empúries, 
Malgrat de Mar, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols i Sant Feliu de Pallerols. També, donar la 
data de fundació dels de Darnius i Massanet de la Selva.  
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 6.3.3 ELS SUPLEMENTS PARROQUIALS AVUI. CONTINGUTS 
 
 La decisió, l’any 2002, de que la quarta plana del full diocesà fos 
comuna per a totes les parròquies, va fer incrementar, lògicament, els 
suplements parroquials. A partir d’una investigació118 elaborada la primavera 
de 2008, el prototip d’aquests fulls és el següent:  
 
Es tracta d’una publicació setmanal que tira més exemplars que el diocesà, 
amb una mida d’un full A4 (29,7 x 21 cm), de dues pàgines, generalment 
encartada en el full diocesà, i redactada i dissenyada pel rector de la 
parròquia. És escrita en català, amb dibuixos o fotos en blanc i negre, 
s’imprimeix a la mateixa parròquia i es pot adquirir a través d’un donatiu. 
Un 59% d’elles són interparroquials, és a dir, informen de més d’una 
parròquia.  
 
 Cal també tenir en compte que en la majoria de pobles petits, el 
suplement del full parroquial és l’única publicació local.  
 L’any 2008 hi havia 91 fulls parroquials locals. Les dades de totes 
aquestes publicacions es troben en fitxes numerades després d’explicar-ne les 
seves característiques amb el títol de Fitxes. Fulls parroquials locals de les 
parròquies de la diòcesi de Girona. Es recomana la seva consulta. És per 
aquest motiu que sovint, en aquest capítol, després de mencionar una 
publicació hi ha entre parèntesi un número. Aquest número correspon a la 
fitxa del suplement esmentat.   
 Per regla general segueixen un mateix patró de continguts:  
 
 - Textos formatius: articles, pregàries, poesies ... 
 - Horaris de misses i altres actes litúrgics 
 - Horari de despatx parroquial 
 - Agenda d’activitats parroquials 
 - Informacions parroquials 
 - Moviment parroquial  
 - Intencions de misses119 
 
 Normalment hi ha un article escrit pel rector de la parròquia. En cas 
contrari se substitueix per articles d’interès extrets d’altres publicacions.  
 Una de les seccions més llegides és la del moviment parroquial.  
                                         
118 Per fer aquesta investigació em vaig posar en contacte personalment i telefònicament amb 
tots els rectors de les parròquies de la diòcesi de Girona perquè em responguessin un 
qüestionari. Vaig començar-la el febrer i vaig acabar-la el maig de 2008. Tots els rectors em 
van enviar exemplars dels fulls que editen per correu postal.  
Cal tenir present que el mes de setembre hi ha canvis de rectors. Per exemple, la parròquia 
de Vilafant, quan es va fer aquesta investigació no editava cap suplement ja que el rector que 
hi havia va ser substituït per malaltia i se’n va fer càrrec de forma provisional el de Santa 
Maria del Poble Nou de Figueres. Des del setembre de 2008, el rector de Vilafant és Mn. Josep 
Claparols, deixant de ser-ho de Santa Maria del Poble Nou. El full parroquial que actualment 
edita la parròquia de Vilafant porta per nom Vilafant i altres pobles, seguint l’exemple que 
Mn. Claparols havia portat a terme amb Poble Nou i altres pobles, quan aquest mossèn 
s’encarregava d’aquesta parròquia. Els canvis però, que hi puguin haver són mínims i no 
canvien el resultat general de l’estudi.  
119 Es tracta de misses que s’encarreguen perquè es pregui per a una persona difunta.  
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 Només un suplement, el de l’Agrupació de Parròquies (31) de 
Campmany i Sant Climent Sescebes entre d’altres, ofereix el text de 
l’evangeli del diumenge. La raó que tots els altres no ho facin, és que el full 
diocesà ja proporciona els textos íntegres de les lectures i de l’evangeli 
dominical. També una única publicació, el Suplement Dominical (30), dóna a 
conèixer les cites de les lectures i de l’evangeli del diumenge. 
 Per altra banda, en el Full Catequètic (58) que es reparteix a Calonge, 
Palamós, Sant Antoni de Calonge i Vall-llobrega es pot llegir el text de 
l’homilia, un únic cas.  
 Cal destacar una curiosa secció en el Full Groc (14) que es reparteix a 
les poblacions de Flaçà, Sant Joan de Mollet i Sant Llorenç de les Arenes i que 
porta per nom «Del meu Dietari». Consisteix en les notes que escriu el rector 
de la parròquia, Mn. Martí Alabau, sobre els fets personals del dia a dia. En les 
notes que corresponen al dia 23 de març de 2007 es llegeix el següent (Full 
Groc, gener 2008 nº 63: 6,7): 
 
El pronòstic del temps ha estat exagerat. De totes maneres no m’he mogut de la 
Residència Sivilla120. El Dr. Soler i el Dr. Ribot m’han advertit molt seriosament: “No 
es refredi!”. He passat el dia a recer del vent. He llegit una història de Timoty 
Radcliffe, dominic, que hauria explicat Malraux a Picasso: Bernardeta, quan era al 
convent de Nevers rebia moltes imatges de la Verge. Però ella no les tenia mai a 
l’habitació. Aquestes figures – diuen que deia – no representen la Senyora que vaig 
veure. El bisbe li va remetre pintures de Rafael, Murillo i d’altres. No hi reconeixia la 
Senyora de la Cova. Un dia li van portar la còpia de la verge de Cambrai, del segle 
XIV la qual procedia d’una icona bizantina molt antiga. Quan Bernardeta la va veure, 
va dir: “És Ella!”. El dominic comenta: “No és sorprenent que la noia que va veure la 
Verge la reconegués en una icona, fruit d’art sacre, d’una creativitat santa. Maria 
apareixia més clarament en una obra d’un pintor creatiu per la gràcia de Déu”.  
  
 
 Llibertat d’opinions 

 
En alguns fulls parroquials es pot comprovar la llibertat d’expressió que 

tenen els mossens per escriure sobre temes de caràcter social o eclesiàstic.  
Quan es va fer aquest estudi va coincidir amb les eleccions generals del 

2008. És per aquest motiu que quasi tots els exemples que es mostren a 
continuació, fan referència a aquests comicis.  
 Abans, posem-nos en antecedents. El 30 de gener del 2008, la Comissió 
Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola va redactar un text titulat 
Nota davant les eleccions generals d’entre les quals es destacava el 
següent121: 
 
Si bé es veritat que els catòlics poden recolzar partits diferents i militar en ells, 
també és cert que no tots els programes són igualment compatibles amb la fe i les 
exigències de la vida cristiana. [...] Els ciutadans que vulguin actuar 
responsablement, abans de recolzar amb el seu vot una o altra proposta, han de 

                                         
120 És la residència dels capellans diocesans jubilats o malalts del Bisbat de Girona situada a la 
ciutat de Girona.  
121 Es pot consultar íntegrament en aquest enllaç 
http://www.conferenciaepiscopal.es/documentos/Conferencia/elecciones2008.html  Web 
visitada l’11 d’agost de 2008.  
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valorar les diferents opcions polítiques, tenint en compte l’apreci que cada partit, 
cada programa i cada dirigent atorga a la dimensió moral de la vida. [...] No s’ha de 
confondre la condició d’aconfessionalitat o laïcitat de l’Estat amb la desvinculació 
moral i l’exempció d’obligacions morals objectives. [...] És precís afrontar – 
assenyala el Papa- el perill d’opcions polítiques i legislatives que contradiuen valors 
fonamentals i principis antropològics i ètics arrelats en la naturalesa de l’ésser humà, 
en particular amb respecte a la defensa de la vida humana en totes les seves etapes, 
des de la concepció fins a la mort natural, i a la promoció de la família fundada en el 
matrimoni, evitant introduir en l’ordenament públic altres formes d’unió que 
contribuirien a desestabilitzar-la. [...] La legislació ha de protegir el matrimoni, 
començant per reconèixer-lo en el seu ésser propi i específic [...] No és just de 
tractar de construir artificialment una societat sense referències religioses, [...] 
sense culte a Déu ni cap aspiració a la vida eterna. En aquest sentit sembla que 
apunten, entra altres coses, les dificultats creixents per incorporar l’estudi lliure de 
la religió a les escoles públiques, així com el programa de la nova assignatura, de 
caràcter obligatori, anomenada “Educació per a la ciutadania”, que lesiona els drets 
dels pares – i de l’escola en col·laboració amb ells – a formar als seus fills d’acord 
amb les seves conviccions religioses i morals [...] Una societat que vol ser lliure i 
justa no pot reconèixer explícitament ni implícitament a una organització terrorista 
com a representant polític de cap sector de la població, no pot tenir-la com a 
interlocutor política. 
 
 La Conferència Episcopal Tarraconense, en la reunió mantinguda els 
dies 31 de gener i 1 de febrer va tractar els continguts d’aquesta nota. En el 
comunicat de premsa122, els bisbes catalans van manifestar que: 

Amb motiu de les properes eleccions generals, i després de considerar la Nota de la 
Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola del dia 30 de gener de 
2008, els bisbes de Catalunya desitgen que l’esmentada Nota no sigui interpretada 
com una limitació de la llibertat d’opció política sinó com uns principis orientatius 
que ajudin al discerniment moral perquè els ciutadans puguin votar en consciència. 
 
 La nota dels bisbes espanyols va comportar que alguns rectors de 
parròquies mostressin el seu desacord i rebuig a través dels seus respectius 
fulls parroquials.  
 Un dels suplements coneguts per mostrar sovint una opinió diferent a la 
que marca l’Església oficial és el Full Informatiu (25) de la parròquia de Sant 
Joan Baptista de Pineda de Mar. El número 209123, que corresponia al 
diumenge 10 de febrer de 2008, publicava una carta firmada per Mn. Lluís 
Plana, rector de Peralada i Vilabertran, d’entre altres parròquies. Escriu Mn. 
Plana: 
 
Tinc necessitat de dir-ho: no estic d’acord amb el comunicat dels bisbes. [...] Tinc 
necessitat de dir-ho, perquè l’Església no són només, ni sobretot, els bisbes. [...] No 
estic d’acord amb els bisbes perquè amb la seva actitud i les seves paraules volen 
imposar als cristians la seva manera de pensar i d’emetre judicis. Cada bisbe, com a 
persona que és, té tot el dret a manifestar-se particularment segons els seus criteris 
però, com a bisbe i més com a col·lectiu que, diuen, volen orientar, s’han d’atendre 
a la diversitat legítima d’opinions i d’actituds dels cristians. [...] No estic d’acord 
amb els bisbes de Catalunya perquè s’han fet seus els criteris dels bisbes espanyols, 

                                         
122 Es pot consultar a http://www.tarraconense.cat/ Web visitada l’11 d’agost de 2008.  
123 Es por llegir aquest exemplar a l’Annex.  
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encara que ho vulguin dissimular adduint un esquifit vernís d’inoportunitat. Tampoc 
no serveix que es digui que s’han desmarcat. No és veritat. Han volgut amagar el cap 
sota l’ala, i se’ls ha vist el llautó [...]. Nosaltres som Església, poble de Déu. Ningú 
no ens pot treure d’aquesta pertinença, ni els bisbes. I ells tampoc no haurien de 
tenir tanta preocupació per dir-nos com ho hem de fer. Potser aniria millor que ens 
preguntessin com ho fem, que ens escoltessin. Segurament sentirien coses que no els 
agradarien, però serien veus de l’Església que ells haurien d’escoltar i respectar. 
Aleshores potser sabrien més què ens han de dir.  
 
 A la contraportada d’aquell mateix exemplar i sota el títol de Bisbes, 
per què no calleu? Es podia llegir una altra crítica sobre el text de la 
Conferència Episcopal Espanyola: 
 
Bisbes, per què no calleu? ... aquesta és una frase que diumenge passat vam sentir 
de boca d’una àvia indignada amb els bisbes. Nosaltres també estem indignats. [...] 
No ens sentim perseguits ni ens fa nosa una societat laica ni ens fa perillar la 
democràcia ni ens agrada el silenci dels bisbes catalans ni que llancin la pedra i 
després diguin que són els altres qui l’ha llançada. Estem amb l’Abat de Montserrat 
quan propicia el diàleg i acceptació del pluralisme de la nostra societat i de 
l’església. Doncs això: “bisbes, per què no calleu?  
 
 En un to més satíric es mostrava el Poblenou i altres pobles (45) que 
engloba les parròquies del Poble Nou de Figueres, Avinyonet de Puigventós, 
Cistella i Vilanant. En la seva edició del febrer de 2008 i sota el títol de 
Carnaval, el seu rector Mn. Josep Claparols escrivia:  
 
Estem en dies de carnaval, de disfresses, de sortir al carrer. Aviat alguns agafaran la 
disfressa de xais per preparar el 9 de març (eleccions), alguns pastors ja han sortit al 
carrer per ensenyar aquesta Església rància, carca, anclada en el temps (made in 
Rouco i també a Catalunya ...).  
 
 Aquest text va valer una recensió del periodista Josep Maria Bernils en 
el bisetmanari figuerenc Hora Nova en la seva edició del dimarts 12 de febrer 
de 2008. El periodista, que té una columna d’opinió anomenada El fil de la 
notícia en parlava sota el títol «Una altra Església»: “L’opinió de mossèn Pep, 
un dels personatges més oberts i populars del barri del Poblenou, m’atreviria 
a dir que avui és majoritària dins l’Església”.  
 
 Dos anys abans, el Poblenou i altres pobles del febrer de 2006, era 
objecte d’una altra menció que havia rebut per part de l’altre setmanari 
figuerenc, L’Empordà. En la columna Pel Davant, i sota el títol de «Full 
parroquial amb missatge», s’hi referia d’aquesta manera: 
 
Els veïns dels pobles i nuclis de Cistella, Avinyonet, Vilanant, Vilaritg i els barris 
figuerencs del Poblenou i l’Olivar Gran tenen en comú un mateix capellà, mossèn Pep 
Claparols, autor i artífex d’un full parroquial viu i entretingut que els seus feligresos 
esperen amb candaletes. Comentaris, bon consells i dibuixos amb ànima configuren 
un conglomerat de missatges solidaris i evangèlics de molta alta volada. Mossèn Pep 
és un personatge valent i discret alhora. [...] 
 

En el suplement de la parròquia de la Sagrada Família de Blanes (19), 
del 2 de març de 2008 també es va fer referència a les eleccions generals: 
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[...] Més que saber el guanyador, preocupa saber l’impacte moral que els nostres 
líders polítics donen de cara sobretot als adolescents i joves. Els candidats, que 
hauran de vetllar per l’ètica i els drets humans, poden amb tota la sang freda mirar-
se als ulls per dir-se repetides vegades mentiders? Qui pot gloriar-se de posseir la 
veritat? La veritat pot ser una pedra llençada contra algú? Hem vist algun candidat 
reconeixent la part de veritat que pot tenir l’adversari? És més, hem vist algun 
candidat reconeixent equivocacions i errors? Els estrategs ens diran que seria suïcida. 
Però en la vida de cada dia, quan et trobes amb una persona capaç de fer-ho, 
augmenta la nostra estima vers ella i la valoració del que ens proposa. Més enllà del 
que diuen o prometen, cal llegir-hi la “lletra menuda” que no es veu i que si arriben 
al poder aplicaran. La seva preocupació única és el bé comú, la cohesió social, la 
protecció dels més febles? El mateix podríem afirmar quan es tracta d’assumir 
responsabilitats municipals, veïnals, esportives, parroquials ... [...]  
 
 En el full parroquial de la parròquia de Sant Nicolau de Malgrat de Mar 
(22), del 24 de febrer de 2008, a la contraportada, s’hi troba un article titulat 
La veu polifònica de l’Església firmat amb les inicials de J.M.T, que 
corresponen a Mn. Josep Maria Totosaus, un capellà de Barcelona que 
col·labora en El Pregó, una publicació de caràcter “obert”: 
 
Què passaria si s’apagaven alguns altaveus que es cobreixen amb l’autoritat de 
“l’Església”? Què passaria si callaven alguns mitrats, tan preocupats per fer sentir el 
seu pes en punts vius de la convivència social – la qüestió escolar, les formes de 
convivència familiar, la moral sexual ...? Parlem clar: què passaria si callava la ràdio 
de la Conferència Episcopal Espanyola i si alguns bisbes no fossin tan proclius a parlar 
i tan fàcils a identificar-se, amb “l’Església”? Llavors es podria sentir la veu 
polifònica del poble de Déu tot sencer. I fórem els cristians els qui donarien rostre i 
veu a l’Església. [...] No creieu que l’Església apareixeria en la nostra societat amb 
tota una altra imatge i més d’acord amb la realitat? 
  
 Altres publicacions, com el Suplement Parroquial (78) de Bescanó i 
Estanyol, hi posen vinyetes aparegudes a la premsa catalana. En l’edició del 
17 de febrer de 2008, a la contraportada hi havia dos acudits d’El Punt (2 
febrer 2008) i de l’Avui (7 febrer 08): 
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Un recurs, l’acudit, que també usa molt sovint Mn. Claparols en la seva 
publicació ja esmentada. En la de febrer de 2008 hi trobem aquest: 
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 Parròquies amb dos suplements 
 
 Hi ha dos casos en que una parròquia, té dos suplements: el que 
confecciona ella pròpiament, i l’interparroquial. Les dues són de la ciutat de 
Figueres: la del Bon Pastor (32, 33) i la del Poble Nou (33, 45). Cal dir que la 
parròquia de Vidreres (91) edita també un altre full, en aquest cas formatiu, 
amb pregàries i reflexions que s’encarta amb el parroquial i el diocesà.  
 
  
 Parròquies amb fulls aliens  
  
 Dos mossens, a part del local i del diocesà, reparteixen fulls aliens  a la 
diòcesi de Girona. La del Bon Pastor de Figueres (32) ho fa amb Dia del Señor, 
de l’editorial Centro Nacional del Movimiento FAC, la seu de la qual està a 
Almeria. El consell de redacció està format per representants de la província 
eclesiàstica de Granada. Es reparteixen 50 exemplars als fidels que s’hi han 
subscrit.  
 Una altra publicació Orientación Religiosa, es distribueix a les 
parròquies de la Jonquera, el Pertús, Biure i Cantallops (35), totes elles d’un 
mateix rector. És a càrrec de l’Obra Cultural de Barcelona i es reparteixen 50 
exemplars en totes quatre parròquies124. 
 És de destacar l’èxit d’aquestes dues publicacions, escrites en castellà, 
en comparació amb el full diocesà. A la parròquia de Figueres del diocesà se’n 
distribueixen 30 fulls i a les de la Jonquera, el Pertús, Biure i Cantallops, 25 
en totes quatre. 

                                         
124 També es reparteix en el Temple del Sagrat Cor de Girona, dels pares dominics, però no és 
parròquia.  
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 Cal apuntar que la parròquia del Bon Pastor de Figueres és la parròquia 
de la diòcesi de Girona que més fulls diferents s’hi distribueixen: el propi, 
l’interparroquial, el diocesà i Día del Señor.  
 
 
 Parròquies sense suplement 
 
 De les 383 parròquies, 78 no tenen cap suplement local. Diversos són 
els motius: 
 
 - Culte ocasional o manca de culte, en ser parròquies petites. 
 - Poca assistència de fidels. 
 - El mossèn creu que és millor dir les informacions a la missa. 
 - Alguns prefereixen posar-ho en el web o fer un full cartellera. 
 - Hi ha també rectors que creuen que els fidels “no llegeixen”.  
  
En percentatge, les parròquies que no tenen suplement representa un  20 % 
del total.  
 
 

  
  

305; 80%

78; 20%

Sí

No

 
Algunes de les parròquies importants que no tenen full parroquial local són: 
 
 Palol d’Onyar – Vila-roja (Girona), 4.136 habitants 
 Breda, 3.707  
 Santa Susanna, 3.019 
 Cadaqués, 2.806 
 Viabrea, 2.400 
 Vilablareix, 2.266 
 Sant Pere Pescador, 1.878 
 Les Preses, 1.686 
 Peralada, 1.463 
 Palau-saverdera, 1.300 
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 Llers, 1.144 
 Vilajuïga, 1.117 
 Ullà, 1.019 
  
  
 Capçaleres 
  
 Vagi com a mostra aquestes capçaleres per representar els fulls 
parroquials locals que actualment editen les parròquies de la diòcesi de 
Girona.  

 
 

 
 

Full de l’Agrupació de Parròquies d’Olot. 13 juliol 2008 
 
 
 

 
 

 
Full de la parròquia de Santa Maria de Blanes 
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Full de les parròquies de Jafre, Colomers, Garrigoles i Valldevià  
 
 

 
 

Full de les parròquies d’Anglès i Sant Martí Sapresa 
 
 
 
 

 
 
                     Full de les Parròquies de l’Arxiprestat de Banyoles 
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Portada del Full Groc de les parròquies de Flaçà, Sant Joan de Mollet i Sant Llorenç 
de les Arenes. Gener de 2008 
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6.3.4 ELS SUPLEMENTS PARROQUIALS AVUI (2008). 
CARACTERÍSTIQUES 

 
 
6.3.4.1 Títol  

 
 La gran majoria de publicacions porten per títol el nom de la parròquia 
o parròquies, en total, 42. Moltes afegeixen com a subtítol Suplement del Full 
Parroquial. Li segueixen en segon lloc les publicacions que s’anomenen 
Suplement del Full Parroquial amb 8.  
 També hi ha parròquies que busquen desmarcar-se i busquen noms 
originals com: E d’Església (86), L’Afegitó (18), Full Groc (14) o Vida 
Parroquial (11 i 49).  

El carisma local de la publicació convida a 5 exemplars a declarar-se 
igual que el full diocesà: Full Parroquial.  

Aquest és el llistat dels títols que reben els fulls parroquials locals de la 
diòcesi de Girona: 

 
- Nom de la/es parròquia/es: 42 publicacions 
- Suplement del Full Parroquial: 8 
- Nom de l’Agrupació de Parròquies: 6 
- Full Parroquial: 5 
- Full Informatiu: 2 
- Informació Parroquial: 2 
- Suplement Parroquial: 2 
- Vida Parroquial: 2 
- Annex al Full Parroquial: 1 
- E d’Església: 1 
- Full Catequètic: 1 
- Full de la Parròquia de: 1 
- Full Dominical: 1 
- Full Eclesial: 1 
- Full Groc: 1 
- Fulla Parroquial de: 1 
- Informatiu Mensual: 1 
- L’Afegitó: 1 
- Memòria Interparroquial: 1 
- Noticiari de les parròquies de: 1 
- Parròquies de l’Arxiprestat de: 1 
- Poble Nou i altres pobles: 1 
- Portaveu de la Parròquia de: 1 
- Resultats econòmics de l’any: 1 
- Suplement: 1 
- Suplement de les Parròquies de: 1 
- Suplement Dominical: 1 
- Suplement Full Parroquial: 1 
- No tenen títol: 2 
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6.3.4.2 Tipus de full 
 
Els 91 fulls parroquials locals que s’editen a la diòcesi de Girona es 

poden classificar entre: 
 
a) Locals: 37 publicacions. Informen només d’una parròquia. 
 
b) Interparroquials: 54 publicacions. Informen de més d’una parròquia. 

Quatre d’elles són d’agrupacions parroquials125. La majoria s’editen des d’una 
sola parròquia amb les informacions de totes les altres, però també hi ha 
publicacions que tenen diferents edicions, així cada parròquia pot posar les 
dades que cregui més adients. 

 

 
 

59%

41%

Interparroq.

Locals

Els fulls interparroquials que informen de més parròquies són: 
 
1) Parròquies de l’Arxiprestat de Banyoles (72) amb 29 parròquies. 
 
2) Agrupació Parroquial Vall del Llémena (13) amb 18. 
 
3) Agrupació de Parròquies de l’Àrea de La Bisbal (51) amb 17 
 
4) Suplement Full Parroquial (48) amb 11, que inclou d’entre altres 

Borrassà i Lladó.  
 
5) Capsacosta. Agrupació de Parròquies  (67) i Agrupació de Parròquies 

d’Olot (66), tots dos amb 9.  
Les publicacions de les parròquies de l’Arxiprestat de Banyoles i les de 

l’Àrea de la Bisbal tenen edicions pròpies. És a dir, fan un apartat comú per a 
totes i deixen espais lliures perquè cada una d’elles hi posi després el que més 
considerin oportú.  
                                         

125 Cal precisar que alguns fulls porten el títol d’”agrupació de parròquies”, però no  
engloben a totes les parròquies de l’agrupació.  
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S’han considerat també com a fulls parroquials locals les publicacions 
que són resums econòmics, ja que són les úniques publicacions que serveixen 
per mantenir un contacte entre els fidels/vilatans i la parròquia. Només són 
dos i de caràcter anual: 

 
Resultats econòmics de l’any (56) de Palau-sator i Torrent entre altres. 
Parròquies de Pals. Resultats econòmics de l’any (60) 
 
La Parròquia de Vilartagues (61) es un programa de les activitats 

pastorals que s’hi porten a terme a terme durant l’any.  
 
Altres: 
En l’estudi també s’han tingut en compte els anomenats “fulls 

cartellera”. Es tracta d’un full informatiu que s’enganxa a la cartellera (suro) 
que hi ha a l’entrada de l’església, normalment en el cancell126, i que informa 
del moviment parroquial. Aquests fulls cartellera no tenen fitxa,  però no 
deixen de ser una via informativa. Són set parròquies i estan esmentades en 
l’annex, a la part final.  

 
 
6.3.4.3 Periodicitat 
 
- Setmanal: 60 publicacions 
- Mensual: 17 
- Anual: 5 
- Quadrimestral: 4 
- Quinzenal: 3 
- Trimestral: 2 
 
Dels cinc fulls parroquials anuals, dos són simplement resums 

econòmics de l’any (56, 60). Els altres tres combinen el moviment parroquial i 
el resum econòmic de l’any (37), el programa del curs i horaris parroquials 
(61) i finalment tenim una extensa memòria interparroquial de 40 pàgines 
amb els moviments i activitats parroquials, informacions dels moviments i 
obres parroquials (36).  

Els quatre fulls quadrimestrals, com s’ha dit en l’anterior apartat, 
pertanyen al mateix rector amb el moviment parroquial i resums econòmics 
(38, 39, 42, 44).  

 

                                         
126 Significat en el Nomenclàtor.  
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 6.3.4.4 Tiratge 
  
 De les 91 publicacions, aquestes són les 20 amb més tiratge: 
 
  

 Nom de la publicació Codi Exem. Període 
01 Full Dominical (Parròquies de Figueres) 22 1.000 Setmanal 
02 Parròquies de l’Arxiprestat de Banyoles 72 975 Setmanal 
03 Agrupació de Parròquies d’Olot 66 900 Setmanal 
04 Suplement Full Parroquial (Borrassà, Navata ...) 48 700  Mensual 
05 Parròquia Santa Maria Blanes 23 500 Setmanal 
06 Suplement de Full Parroquial (Palafrugell ...) 65 500 Setmanal 
07 Memòria Interparroquial (Garriguella ...) 36 500  Anual 
08 Parròquia A. Munt – Parròquia A. Mar 26 450 Setmanal 
09 Suplement Dominical (Calella) 30 450 Setmanal 
10 Full Parroquial (Cassà, Llagostera ...) 82 450 Setmanal 
11 Poble Nou i altres pobles 45 450  Mensual 
12 Full Groc (Flaçà, Sant Joan de Mollet) 14 400  Trimestral 
13 Parròquia de Sant Josep (Girona) 6 400 Setmanal 
14 Agrupació de Parròquies de l’Àrea de la Bisbal 51 390 Setmanal 
15 Suplement del Full Parroquial (Salt) 10 370 Setmanal 
16 Suplement de les Parròquies del Llierca 70 350 Mensual 
17 Capsacosta. Agrupació de Parròquies 67 300 Setmanal 
18 Parròquia de Sant Nicolau de Malgrat de Mar 22 300 Setmanal 
19 Suplement del Full Parroquial (Anglès) 77 300 Setmanal 
20 Parròquies de: Santa Coloma de Farners ... 88 300 Setmanal 

 
  
 És de destacar el tiratge d’alguns fulls parroquials si es comparen amb 
les publicacions locals de les mateixes poblacions. Alguns exemples: 
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- Arenys de Mar: 
 
Arenys, Vida Parroquial: 500 exemplars mensuals 
Full parroquial (Arenys de Munt i Arenys de Mar): 450 exemplars setmanals 
 
- Banyoles i comarca 
 
Revista de Banyoles: 1.100 exemplars mensuals 
Full de l’Arxiprestat de Banyoles: 975 exemplars setmanals 
 
- Calella 
 
Estela: 500 exemplars mensuals 
Full parroquial de Calella: 450 exemplars setmanals 
  
 Les publicacions setmanals o mensuals amb més proporció127 entre 
tiratge i habitants són: 
 
Parròquia/es128 Codi Habitants Tiratge Proporció 
Pontós ... 50 323 100 30,95 % 
Flaçà ... 14 1.573 400 25,42 % 
Navata, Vilamalla ... 48 4.010 700 17,45 % 
Jafre ... 52 927 160 17,25 % 
Montagut ... 70 3.056 350 11,45 % 
Cornella de Terri ... 71 1.972 225 11,40 % 
Verges ... 55 1.785 200 11,20 % 
 
 
 Cal destacar també la Memòria Interparroquial (36) de caràcter anual 
de les parròquies dels pobles de Garriguella, Rabós d’Empordà i Vilamaniscle 
que sumen 1.077 habitants, amb un tiratge de 500 exemplars amb una 
proporció del 46,42%.  
  
 La mostra constata poca implantació dels fulls parroquials locals en les 
grans poblacions:  
 
 Ciutat de Girona: la parròquia més gran, la de Santa Eugènia (2) amb 
19.000 habitants129, tira un full amb només 100 exemplars. El que dóna una 

                                         
127 Conèixer la quantitat estimativa de lectors d’una publicació només es pot fer a través 
d’enquestes, que és el que fa l’Estudi General de Mitjans (EGM). La difusió (audiència com diu 
l’EGM) que té una publicació no es mesura necessàriament pel tiratge. Un exemple: un full 
parroquial pot ser llegit un diumenge per tota una família que s’ha reunit per dinar i tenir un 
tiratge curt. La “proporció” a la que em refereixo al llarg d’aquesta tesi és el tant per cent 
aconseguit de multiplicar el nombre d’exemplars que s’editen d’un full pel nombre 
d’habitants dels llocs on es reparteix (tiratge x 100 / pels habitants). Ja que no es pot tenir 
un resultat d’audiència (s’haurien de fer enquestes en totes les parròquies i potser això ja 
seria motiu per a una tesi doctoral) s’ha usat com alternativa aquesta xifra.  
128 En el cas que el suplement correspongui a més d’una parròquia es posa la parròquia 
principal (o principals). Es recomana consultar el codi per conèixer més dades d’on correspon 
la publicació.  
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proporció de 0,52 % de lectors. La segona, la de Sant Josep (6), amb 15.700 
habitants, té un tiratge de 400 exemplars amb una proporció de lectors només 
del 2,5 %. Si se sumen totes les parròquies de Girona130 amb 78.300 habitants, 
el tiratge és de 1.275 exemplars i la proporció és només del 1,62% de lectors.  
 
 Altres poblacions amb un nombre alt d’habitants i amb proporcions 
baixes són les de: 
 
Parròquies de Codis Habitants Exemplars Proporció 
Lloret de Mar 18 34.997 250 0,71 % 
Roses 46 18.139 175 0,96 % 
Pineda de Mar 25, 29 25.568 325 1,27 % 
Olot 66 29.927 405 1,35 % 
Palafrugell 65 20.362 400 1,96% 
Blanes 19, 20, 23 38.368 800 2,08 % 
Figueres 33 40.887 1.000 2,44 % 
  
 Cal recordar que aquest estudi ha estat elaborat la primavera de 2008, 
en una època sense alts ni baixos en els tiratges; per tant, són dades 
ajustables i estables. Hi ha parròquies que a l’estiu incrementen o 
disminueixen el nombre de tiratge depenent dels habitants o dels turistes que 
hi viuen. Per exemple, el full parroquial local de Platja d’Aro (64) a l’estiu 
edita 300 exemplars per comptes de 100.  
 
 
 6.3.4.5 Es fan més exemplars que el full diocesà? Comparació 
 
 Sí. Si se sumen els exemplars de les 91 publicacions parroquials, la xifra 
resultant és de 18.675; 2.915 exemplars més que el Full Parroquial diocesà 
(15.760).  
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129 Cal tenir present que en el barri de Santa Eugènia hi ha molta població immigrant de 
pràctica no catòlica.  
130 No es comptabilitzen les parròquies de Campdorà i Pont Major (amb 2.824 habitants) que 
fan un full parroquial conjunt amb les parròquies de Sarrià de Ter i Sarrià de Dalt. 
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 6.3.4.6. Mida 
  
 La gran majoria utilitzen el format A4 (29,70 cm de llarg per 21 cm 
d’amplada): 79 publicacions.  
 La resta fan servir la semi quartilla131, que és la meitat d’un full A4 (21 
cm de llarg per 14,80 cm d’amplada): 11 publicacions.  
 Només una, la de la Comunitat Parroquial de Sant Pau de Girona (1) usa 
una mida desconeguda, la de 26,60 cm x 21 cm.  
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A4

Quartilla

Altre

  
 
 
 6.3.4.7 Pàgines 
  
 Les publicacions amb el format A4 fan servir una cara (1 pàgina) o  dues 
cares (2 pàgines). Les que utilitzen la quartilla n’omplen 4.  
 Tenim dos casos que no fan servir cap d’aquest nombre de pàgines, un 
d’ells correspon al Full Groc (14) de les parròquies de Flaçà, Sant Joan de 
Mollet i Sant Andreu de les Arenes amb 8 pàgines, i l’altre, la Memòria 
Interparroquial (36) dels pobles de Garriguella, Rabós d’Empordà i 
Vilamaniscle, que en fa servir 40.  
 
  
 2 pàgines: 53 publicacions 
 4 pàgines: 11 
 1 pàgina: 25 
 Altres: 2  
 
 

                                         
131 Recordar que la quartilla és la meitat d’un foli: 22 x 16 cm. 
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 Les publicacions: Agrupació de Parròquies de l’Àrea de la Bisbal (51) i 
Parròquies de l’Arxiprestat de Banyoles (72), que com ja s’ha dit, tenen 
diferents edicions, la primera d’elles s’ha considerat d’una sola pàgina, ja que 
només una parròquia en fa dues; mentre que la segona s’ha considerat de 
dues pàgines perquè la gran majoria utilitza aquest nombre.  
 
 
 6.3.4.8 S’encarta dins el full diocesà? 
  
 El resultat és molt igualat. De les 91 publicacions, 44 s’encarten, 
mentre que 42 no. Hi ha 5 fulls (33, 48, 51, 58, 72) que s’han classificat com a 
“altres” perquè son fulls interparroquials que es distribueixen a diferents 
parròquies i el fet que s’encarti o no amb el full diocesà depèn del que faci 
cada una d’elles.  
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 Com s’ha vist anteriorment, el full parroquial local té més difusió que 
el diocesà. Hi ajuda el fet que es pugui adquirir no encartat. Per altra banda, 
algunes parròquies editen més exemplars del seu propi full i els posen sota els 
exemplars encartats o bé al costat.  
 
 
 6.3.4.9 Redacció  
 
 Els rectors de les parròquies són els encarregats de redactar els seus 
propis fulls. Només dotze, de les 91 publicacions, tenen un equip de 
col·laboradors laics, que juntament amb el mossèn s’encarreguen de la 
redacció. L’equip tant pot ser d’una persona més el rector, fins a un nombre 
més considerable.  
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 6.3.4.10 Disseny 
 
 En general, el disseny d’aquests fulls el fan els mateixos rectors de les 
parròquies. El fet que existeixin programes de fàcil ús com Word, facilita que 
un mateix els pugui dissenyar. En el cas que el rector no se’n surti o no tingui 
temps, disposa de col·laboradors que de forma voluntària li ajuden. En només 
dos casos, es fan fora de l’àmbit parroquial.  
  
 Aquests són els encarregats del disseny d’aquestes publicacions:  
 
 - el rector: 80 publicacions 
 - 1 col·laborador: 5 
 - un equip (sense el rector) : 3  
 - el rector i un col·laborador: 1 
 - copisteria: 1 
 - ajuntament del poble: 1 
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 En el gràfic veiem el percentatge de publicacions on hi participa o no el 
rector en el disseny de les mateixes: 
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 Paper de color. Disset fulls fan servir paper de color que pot variar al 
llarg de les setmanes. Dels exemplars rebuts per fer el present estudi, els 
colors utilitzats eren: 
 
 - Groc: 7 publicacions 
 - Verd: 6 
 - Blau: 1 
 - Rosa: 1 
 - Taronja: 1 
 - Violeta: 1 
 
 També hi ha dos casos que utilitzen el paper en blanc però la lletra en 
color: 
 
 Marró-Teula: 1 publicació 
 Vermell: 1 
 
 La resta de publicacions, 72, utilitzen el paper en blanc i la lletra de 
color negra. Alguna, com el cas de la de les Parròquies de Camallera i Orriols 
(40) o la de Vista Alegre (11) fa servir colors variats per als titulars de les 
notícies.  
 També hi ha qui posa en color només la capçalera i la resta amb paper 
blanc i lletra negra: vuit publicacions.  
 
 Dibuixos. Quasi totes les publicacions insereixen dibuixos catequètics 
en blanc i negre que fan referència als comentaris que es tracten. 
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 Fotos a color. Només dues publicacions posen fotos a color. Són els fulls 
de la parròquia de Santa Maria de Vista Alegre de Girona (11) i el de la 
parròquia de Tossa de Mar (21). També habitualment el Full Groc (52). Algun 
com el de les parròquies d’Agullana, Darnius, la Vajol i Maçanet de Cabrenys 
(34), les posen només en dates assenyalades com Pasqua i Nadal.  
 
    
 6.3.4.11 Idioma  
 
 Tots els fulls menys dos, s’escriuen en català. Els qui no ho fan així 
escollen fer-ho en bilingüe (català i castellà). Són dues publicacions de dues 
parròquies de Blanes (19, 20) on hi ha molta presència de castellanoparlants.  
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 6.3.4.12 Impressió 
  
 53 publicacions imprimeixen el suplement des de la impressora de 
l’ordinador de la parròquia. La resta, 34, ho fan des d’una copisteria i 4 des 
de l’ajuntament on hi ha la parròquia132. 
 

                                         
132 A les fitxes no s’indica el nom dels quatre ajuntaments que imprimeixen els fulls 
parroquials. S’han considerat com a “copisteries”.  
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 6.3.4.13 Preu 
 
 Per conèixer aquesta realitat s’ha fet la següent classificació:   
  
 - Pagament: 
 
 * Donatiu: és la quantitat no determinada i lliure que un fidel diposita 
en una mena de safata o caixó al costat on hi ha la publicació per pagar-ne el 
cost. En general sempre es troben a l’entrada del temple, damunt d’una 
taula. 66 fulls parroquials locals es paguen d’aquesta manera.  
 Hi ha dotze parròquies però, que el reparteixen quan es passa la 
col·lecta133. Són les de Biure, Cantallops, Cruïlles, el Pertús, Garrigoles, 
Jafre, la Jonquera, Llambilles, Monells, Quart, Sant Sadurní de l’Heura i Sant 
Pere Màrtir (Olot). 
 
 * Preu fix: els fidels paguen una quantitat estipulada que s’indica en el 
lloc on s’adquireixen els exemplars. Cinc fulls es paguen amb aquesta opció: 
 
 0,25 euros: 1 full. Correspon al de les parròquies de Riudarenes i Santa 
Coloma de Farners134.  
 0,30 euros: 1 full. Correspon al de Palafolls i Sant Genís. 
 0,50 euros: 3 fulls. Són els de les parròquies de Malgrat de Mar, Santa 
Maria de Blanes i Vidreres.  
  
 - Gratuït:  
  
 Els fidels recullen la publicació sense necessitat de pagar-la en no 
existir cap indicador que ho determini.  Són setze publicacions.  

                                         
133 S’entén que si agafes el full quan passen la safata hi deixes un donatiu.  
134 Aquest mateix full es reparteix també a Castanyet, l’Esparra, Sant Miquel de Cladells i a 
Sant Pere Cercada, però el culte en aquestes parròquies és només d’entre un i dos cops l’any.  
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 Hi ha casos com el full de l’Agrupació de Parròquies (31) que s’edita 
per a les parròquies de Campmany i Sant Climent Sescebes d’entre altres, que 
el mossèn el reparteix a l’entrada del temple abans no comenci la missa.  
 El Vida Parroquial (49) de Sant Miquel de Fluvià i Sant Mori, es dóna a 
tothom al final de la missa.  
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Hi ha quatre publicacions que s’han considerat com a “Altres”. Són casos on 
un mateix full es reparteix en diferents parròquies però cada una d’elles 
estipula una manera de diferent de cobrar-ne el cost. 
 
  
 6.3.4.14 Es reparteix a domicili? 
 
 S’entén per “repartir a domicili” la distribució de la publicació fora del 
temple parroquial: cases, hospitals, bars, ajuntaments ....  
 Actualment 22 edicions de fulls es difonen d’una manera o altra fora 
del temple, mentre 69 no ho fan. La distribució és possible gràcies als 
col·laboradors de la parròquia i fins i tot del mateix mossèn. 
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 Els 22 fulls que es distribueixen fora del temple són els de: 
 
- Parròquia de Sant Miquel de Palau-Sacosta de Girona (7). 
- Suplement del Full Parroquial (9) de les parròquies del Carme, Sant Daniel, 
Sant Feliu i Sant Salvador d’Horta de la ciutat de Girona  
- Suplement del Full Parroquial (10) de les parròquies de Salt.  
- Agrupació Parroquial Vall del Llémena (13). 
- Full Groc (14) de Flaçà, Sant Joan de Mollet i Sant Llorenç de les Arenes. 
- Parròquia de Sant Nicolau de Malgrat de Mar (22). 
- Suplement del Full Parroquial (29) de Pineda de Mar. 
- Full de la Parròquia del Bon Pastor de Figueres (32) 
- Full Dominical (33) de les parròquies de Figueres, només en el barri de la 
parròquia del Poble Nou. 
- Fulla Parroquial de la Jonquera, el Portús, Biure i Cantallops (35). 
- Memòria Interparroquial (36) de Garriguella, Rabós i Vilamaniscle.  
- Parròquia de Castelló d’Empúries (41). 
- Poble Nou i altres pobles (45). 
- El suplement de les parròquies d’Ermedàs, Parets, Pontós i Romanyà 
d’Empordà (50). 
- Parròquia de Santa Anna (53) de l’Estartit. 
- Agrupació de Parròquies d’Olot (66). 
- Capsacosta. Agrupació de Parròquies (67). 
- Parròquies de l’Arxiprestat de Banyoles (72). Només a les parròquies de 
Santa Maria i Sant Pere Màrtir de Banyoles i a Borgonyà.  
- Parròquia de la Cellera de Ter (75). 
- Suplement Parroquial (78) de Bescanó. 
- Annex al Full Parroquial (85) de Vilobí d’Onyar d’entre altres. 
- El de les Parròquies de Santa Coloma de Farners d’entre altres (88). 
 
 Hi ha fulls que es reparteixen en llocs populars com botigues, bars, 
restaurants i farmàcies o també en geriàtrics, hospitals i fins i tot 
ajuntaments. Aquí tenim alguns exemples: 
 
- Ajuntaments: Sant Joan les Fonts (67). 
- Ambulatoris: Bescanó (78). 
- Bars: Avinyonet de Puigventós (45), Borgonyà (72), Cistella (45), Poble Nou 
de Figueres (45), Vilanant (45).  
- Botigues: Avinyonet de Puigventós (45), Cistella (45), Poble Nou de Figueres 
(45), Sant Joan de Mollet (14), Vilanant (45).  
- Casal de Jubilats: Bescanó (78). 
- Farmàcies: Avinyonet de Puigventós (45). 
- Geriàtrics: Castelló d’Empúries (41), Olot (66), Salt (10), Santa Coloma de 
Farners (88). 
- Hospitals: Figueres (32), Olot (66), Salt (10). 
- Malalts (o moment de portar la comunió): Brunyola (85), la Cellera de Ter 
(75), Salitja (85), Sant Pere Màrtir i Sant Roc d’Olot (66), Santa Maria i Sant 
Pere de Banyoles (72), Sant Dalmai (85), Vilobí d’Onyar (85).  
Cal dir que algun capellà d’alguna parròquia no comptabilitzada pot portar de 
forma esporàdica el full quan va visitar els malalts.  
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- Restaurants: Sant Aniol de Finestres (13), Sant Martí de Llémena (13), Sant 
Esteve de Llémena (13).  
- Supermercats: Avinyonet de Puigventós (45). 
 
 Destacar la promoció que té fora del temple publicacions com Poble 
Nou i altres pobles (45) i Full Groc (14). Aquesta última publicació, la 
reparteix personalment el rector, Mn. Martí Alabau a totes les bústies del 
poble de Flaçà (1.018 habitants).   
  
  
 * La distribució del full a domicili en la història  
  
 Repartir el full fora del temple és una tradició que ja ve de lluny, de 
quan la gran majoria de parròquies posaven la informació local en la quarta 
pàgina del full diocesà. Així, en el full parroquial diocesà del 27 de febrer de 
1966, s’informava que un equip de nens i nenes de Sarrià de Dalt s’alternaven 
cada setmana per portar-lo a les cases.  
 També consta documentalment a Vilabertran, per la recensió que en 
feia la publicació el 4 de setembre del mateix 1966: “amb la col·laboració 
dels senyors mestres i els nens de l’escola s’ha establert un servei setmanal 
per portar el Full Parroquial a domicili. D’aquesta manera s’ha duplicat el 
nombre d’exemplars repartits entre els fidels”.  
 El 22 d’octubre de 1967, el full feia saber que a la parròquia de Sant 
Joan de Palamós s’havia començat a repartir des de principis d’aquell mes a 
les cases “arribant a la xifra de 900 exemplars setmanals”. Quatre anys més 
tard, el 17 de gener de 1971, s’informava que l’altra parròquia del poble, la 
de Santa Maria, també havia decidit fer-ho “organitzant un servei apropiat 
per aquest fi” . 
 També el 1971, però aquest cas el 15 d’agost, la quarta pàgina del full 
parroquial de Castelló d’Empúries pregava una almoina “para sufragar los 
gastos de la misma, teniendo en cuenta que se pasa la Hoja Parroquial a todos 
los domicilios (o al menos así se intenta hacerlo) y son muchas las familias que 
no contribuyen a su mantenimiento”.  
 
 
 6.3.4.15 Hi ha versió digital? 
 
 Més de les tres quartes parts de les publicacions no es poden consultar 
a Internet. 18 fulls locals estan a la xarxa mentre que 73 no. És una xifra a 
tenir en compte per la poca implantació que se li dona per part de les 
parròquies a què la publicació estigui adaptada a les noves tecnologies. Hi ha 
algun cas que una parròquia té web i no hi posa el full parroquial135.  
 

                                         
135 Són pocs casos: Agullana, Darnius, Maçanet de Cabrenys i la Vajol, que pertanyen al mateix 
rector, i Castelló d’Empúries.  
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80%

Sí

No

 Els fulls que es poden llegir a Internet són el de: 
 
 
Codi                                        Adreça web 
09 http://www.parroquiesbarrivellgirona.cat 
10 http://es.geocities.com/parroquia_sant_cugat 
19 http://www.blandaecclesia.org/SagradaFamilia/ (Sagrada Família) 
20 http://www.blandaecclesia.org/SantaTeresa/ (Santa Teresa) 
23 http://www.blandaecclesia.org (Santa Maria) 
25 http://www.telefonica.net/web2/parroquiapoblenou 
29 http://santamariapineda.wordpress.com 
32 http://www.acp-bonpastor.cat/index-parroq.htm 
33 http://www.parroquiesdefigueres.org 
40 http://www.telefonica.net/web2/parrocam 
51 http://www.apalb.org 
57 http://www.telefonica.net/web2/parroquia-sant-genis 
58 http://www.parroquiapalamos.com 
65 http://www.parroquiadepalafrugell.com 
66 http://www.parroquiesolot.org 
68 http://www.parroquiadebesalu.com 
72 http://www.parroquiesbanyoles.org 
75 http://www.lacellera.com (apartat d’Església) 
 
 
 Dels divuit fulls, quinze es poden consultar de forma íntegre: set en 
versió HTML, set en PDF i només un en Word.  
 De forma separada (per seccions) a través del web només són tres i 
corresponen als fulls de les parròquies de Blanes que es poden consultar en un 
web interparroquial.  
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 6.3.4.16 S’envia per correu electrònic? 
  
 Només sis edicions s’envien per correu electrònic als fidels que ho 
demanen. 85 fulls no fan aquest servei. Un altre indici del poc ús de les noves 
tecnologies. 
 

 
 

7%

93%

Sí

No

 
 Les edicions dels fulls que s’envien per correu electrònic son les de: 
 
 - El Suplement del Full Parroquial (9) de les parròquies de Sant Feliu i 
Sant Salvador d’Horta de Girona d’entre altres. 
 - Les tres parròquies de Blanes (19, 20 i 23) 
 - El de les parròquies dels Àngels i Santa Maria Assumpta de Sant Feliu 
de Guíxols (62).  
 - El Suplement del Full Parroquial (64) de les parròquies de Castell 
d’Aro i Platja d’Aro.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

477 
 



          6.3.5 

    Fitxes 
     dels suplements parroquials             

 

 
 
                 Suplement de la parròquia del Mercadal de Girona, 30 març 2008
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         6.3.5.1 ASPECTES A TENIR EN COMPTE PER A LA CONSULTA  
 
a) Totes les parròquies es troben classificades per arxiprestats seguint la 
classificació “eclesiàstica” que en fa l’Església Catòlica i en concret la diòcesi 
de Girona a través de la Guia de l’Església de Girona.  
 
b) Cada publicació té una fitxa numerada. Aquest número (o codi) serveix per 
facilitar la recerca per parròquies de poblacions. És per aquest motiu que 
després d’aquestes notes, hi ha un índex alfabètic amb el nom de totes les 
parròquies dels pobles de la diòcesi de Girona i el seu corresponent codi. 
Aquest codi serveix també com a consulta ràpida per a cada vegada que 
s’esmenta algun d’aquests fulls en el capítol de tesi dedicat als suplements 
parroquials.  
 
c) En l’índex alfabètic s’hi troben només les parròquies que tenen una edició 
de full parroquial local. Amb tot, al final de la fitxa 91, hi ha dos llistats més. 
Un  amb les parròquies que editen els anomenats “fulls cartellera” (llistat A) i 
un altre amb les parròquies que no tenen cap publicació local (llistat B). 
 
d) El nombre d’habitants de cada parròquia i el nom de patró, patrona o 
advocació titular de cada una d’elles, ha estat extret de la Guia de l’Església 
2008. S’han modificat, però, i per tenir unes dades més actuals, la 
desafectació d’esglésies i supressió de parròquies que el bisbe de Girona 
Mons. Carles Soler va decretar el 26 de maig de 2008 i que no recull 
l’esmentada publicació per haver-se editat abans. 
 
e) Descripció de la fitxa: en primer terme hi ha el títol de la publicació i a 
continuació les dades de la parròquia. 
 
- La informació parroquial defineix: la població on hi ha la parròquia, el nom 
del patró, patrona o advocació titular, el nombre d’habitants parroquials136, i 
si s’escau, el nom del municipi, si el poble no és municipi propi: 
 
- Fornells de la Selva: Sant Feliu, 1.625 habitants.  
- L’Estartit: Santa Anna, 3.700 habitants. Torroella de Montgrí. 
 
Quan es tracta d’un full interparroquial, també s’especifica, després del 
nombre d’habitants, la quantitat de fulls de cada una de les parròquies:  
 
- Salt: Sant Cugat, 15.418 habitants, 210 exemplars.  
 
Quan el titular de la parròquia porta el mateix nom que el del poble, no es 
repeteix: 
 
- Sant Feliu de Pallerols: 1.351 habitants, 65 exemplars. 
 
Ens podem trobar en poblacions que tenen nom de sant, però que aquest no 
porta la titularitat de la parròquia: 

                                         
136 En alguns casos, els límits parroquials no són els mateixos que els civils.  
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- Sant Feliu de Guíxols: Mare de Déu dels Àngels, 7.551 habitants, 175 
exemplars. 
 
Després de la informació parroquial, hi ha les característiques del full 
parroquial local.  
 
f) Si no s’indica el contrari, les publicacions fan servir el paper blanc, la lletra 
negra i les fotos o dibuixos en blanc i negre.  
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               6.3.5.2 ÍNDEX DE PARRÒQUIES I FITXES 
 
 
A 
 
Adri      13      
Agullana     34 
Albons      54 
Amer      73 
Anglès      77 
Arbúcies     89 
Arenys d’Empordà    37 
Arenys de Mar    26 
Arenys de Munt    26 
Argelaguer     70 
Avinyonet de Puigventós   45 
 
 
B 
 
BANYOLES 
Sant Pere     72 
Santa Maria     72 
 
Barroca, La     13 
Bàscara     38 
Begudà     67 
Begur      59 
Bellcaire d’Empordà   54 
Bell-lloc d’Aro    63 
Besalú      68 
Bescanó     78 
Beuda      68 
Biert      13 
Bisbal d’Empordà, La   51 
Biure      35 
 
BLANES 
Sagrada Família    19 
Santa Maria     20 
Santa Teresa     23 
 
Bonmatí     79 
Bordils     12 
Borgonyà     72 
Borrassà     48 
Brunyola     85 
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C 
 
Cabanelles     48 
Caçà de Pelràs    51 
Calabuig     39 
Caldes de Malavella    80 
Calella     30 
Calella de Palafrugell (Mirar Palafrugell) 
Calonge     58 
Camallera     40 
Camós      72 
Campllong     81 
Capmany     31 
Canet d’Adri     13 
Canet de Mar    27 
Canet de Verges    55 
Cantallops     35 
Canya, La     67 
Capsec i la Vall del Bac   67 
Cartellà     13 
Casavells     51 
Cassà de la Selva    82 
Castanyet     88 
Castell d’Aro     64 
Castell d’Empordà    51 
Castellfollit de la Roca   67 
Castelló d’Empúries   41 
Celrà      16 
Cellera de Ter, La    75 
Centenys     72 
Cervià de Ter    12 
Cistella     45 
Cogolls     76 
Colera      47 
Colomers     52 
Constantins     79 
Corçà      51 
Cornellà de Terri    71 
Corts      72 
Cot, La     66 
Crespià     72 
Cruïlles     51 
 
 
D 
 
Darnius     34 
Domeny     13 
Dosquers     68 
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E 
 
Encies, Les     74 
Ermedàs     50 
Escala, L’     43 
Esparra, L’     88 
Espinavessa     48 
Espolla     31 
Esponellà     72 
Estanyol     78 
Estartit, L’     53 
 
 
F 
 
Falgons     72 
Fellines     12 
 
FIGUERES 
Bon Pastor     32, 33 
La Immaculada    33 
La Sagrada família    33 
Sant Pere     33 
Santa Maria Poble Nou   33, 45 
Vilatenim 
 
Finestres     13 
Flaçà      14 
Fogars de la Selva    90 
Foixà      51 
Fonolleres     55 
Fontclara     56 
Fontcoberta     72 
Fonteta     51 
Fornells de la Selva    5 
Franciac     81 
 
 
G 
 
Galliners     72 
Garrigàs     42 
Garriguella     36 
Garrigoles     52 
Gaüses     52 
Ginestar     13 
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GIRONA 
Campdorà     4 
Carme      9 
Domeny 
Mercadal     3 
Palau Sacosta    7 
Pont Major     4 
Sant Daniel     9 
Sant Feliu     9 
Sant Josep     6 
Sant Narcís     8 
Sant Pau     1 
Sant Salvador d’Horta   9 
Santa Eugènia de Ter   2 
Vista Alegre     11 
 
Granollers de Rocacorba   13 
 
 
H 
 
Hostalric     90 
 
 
J 
 
Jafre      52 
Joanetes     69 
Jonquera, La     35 
Juià      16 
 
 
LL 
 
Lladó      48 
Llagostera     82 
Llambilles     83 
Llampaies     40 
Llançà      47 
Lligordà     68 
Llofriu      65 
Llorà      13 
Lloret de Mar    18 
 
 
M 
 
Maçanet de Cabrenys   34 
Maçanet de la Selva   87 
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Madremanya     12 
Maià de Montcal    68 
Malgrat de Mar    22 
Marenyà     54 
Martorell de la Selva   87 
Masarac     31 
Mata      72 
Matajudaica     51 
Medinyà     15 
Miànegues     72 
Mieres      72 
Mollet de Peralada    31 
Monells     51 
Montagut     70 
Montcal     13 
Mont-ràs     65 
Mota, La     71 
 
 
N 
 
Navata     48 
 
 
O 
 
Oix      70 
 
OLOT 
Batet      66 
Sant Cristòfor les Fonts   66 
Sant Esteve     66 
Sant Pere Màrtir    66 
Sant Roc     66 
 
Ollers      72 
Ordis      48 
Orfes      72 
Orriols     40 
 
 
 
P 
 
Palafolls     17 
Palafrugell     65 
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PALAMÓS 
Santa Eugènia    58 
Santa Maria     58 
 
Palau de Santa Eulàlia   44 
Palau-sator     56 
Palol de Revardit    71 
Pals      60 
Parets      50 
Parlavà     55 
Pera, La     51 
Peratallada     51 
 
PINEDA DE MAR 
Sant Joan Baptista    25 
Santa Maria     29 
 
Pinya, La 
Planes d’Hostoles, Les   74 
Platja d’Aro     64 
Port de la Selva, El    47 
Pontós     50 
Porqueres     72 
Púbol      51 
Puigpardines     69 
Pujals dels Cavallers   71 
Pujals dels Pagesos    71 
Pujarnol     72 
 
 
Q 
 
Quart      84 
Queixàs     48 
 
 
R 
 
Rabós d’Empordà    36 
Ravós del Terri    71 
Regencós     59 
Riudarenes     88 
Riudaura     66 
Riudellots de la Creu   71 
Riudellots de la Selva   81 
Rocacorba     72 
Romanyà d’Empordà   50 
Romanyà de la Selva   63 
Roses      46 
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Rupià      51 
 
 
S 
 
Sala, La     51 
Sales de Llierca    70 
Salitja      85 
Sallent, El     66 
 
SALT 
Sant Cugat     10 
Sant Jaume     10 
 
Sant Andreu Salou    80 
Sant Aniol de Finestres   13 
Sant Antoni de Calonge   58 
Sant Climent Sescebes   31 
Sant Dalmai     85 
Sant Esteve d’en Bas   69 
Sant Esteve de Guialbes   72 
Sant Esteve de Llémena   13 
Sant Feliu de Boada   56 
Sant Feliu de Buixalleu   89 
 
SANT FELIU DE GUÍXOLS 
Mare de Déu dels Àngels   62 
Sant Joan Baptista    61 
Santa Maria Assumpta   62 
 
Sant Feliu de Pallerols   76 
Sant Genís de Palafolls   17 
Sant Gregori     13 
Sant Jaume de Llierca   70 
Sant Joan de Mollet    14 
Sant Joan les Fonts    67 
Sant Julià de Ramis    15 
Sant Julià del Llor    79 
Sant Llorenç de les Arenes  14 
Sant Marçal de Quarantelles  72 
Sant Martí del Clot    67 
Sant Martí de Llémena   13 
Sant Martí Sapresa    77 
Sant Martí Sesseres    48 
Sant Martí Vell    12 
Sant Medir     13 
Sant Miquel Campmajor   72 
Sant Miquel de Cladells   88 
Sant Miquel de Fluvià   49 

487 
 



Sant Mori     49 
Sant Pere Cercada    88 
Sant Pere Espuig    67 
Sant Pol de Mar    28 
Sant Privat d’en Bas   69 
Sant Sadurní de l’Heura   51 
Sant Salvador de Bianya   67 
 
Santa Coloma de Farners   88 
Santa Cristina d’Aro   63 
Santa Llogaia del Terri   71 
Santa Margarida de Bianya  67 
Santa Maria de Camós   72 
Santa Pau     66 
Santa Pellaia     82 
Santa Seclina    82 
Santa Susanna 
 
Sarrià de Dalt    4 
Sarrià de Ter     4 
Saus      40 
Segueró     68 
Selva de Mar, La    47 
Serinyà     72 
Serres, Les     13 
Sils      86 
Solius      63 
Sords      71 
 
 
T 
 
Taialà      13 
Tallada d’Empordà, La   54 
Taravaus     48 
Terradelles     72 
Tordera     24 
Torn, El     72 
Torrent     56 
Torrentbó     26 
Torroella de Montgrí   57 
Tortellà     70 
Tossa de Mar     21 
 
 
U 
 
Ullà 
Ullastret     51 
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Ultramort     55 
Usall      72 
 
 
V 
 
Vajol, La     34 
Vallcanera     86 
Vall-llobrega     58 
Verges     55 
Vidreres     91 
Viladamat     43 
Viladamí      72 
Viladasens     12 
Vilademires     48 
Vilademuls     72 
Vilafreser     72 
Vilamalla     48 
Vilamaniscle     36 
Vilanant     45 
Vilanna     79 
Vilaür      40 
Vilavenut     72 
Vilert      72 
Vilobí d’Onyar    85 
Vilopriu     52 
Vulpellac     51 
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 FITXES DELS SUPLEMENTS PARROQUIALS, PER ARXIPRESTATS.      
                    MAPA DE LA DIÒCESI DE GIRONA137 

 

                                         
137 Tots els mapes que surten en aquest annex, han estat extrets de la Guia de l’Església de 
Girona de l’any 2009. 

490 
 



     ARXIPRESTATS DE GIRONA-SALT I DELS ÀNGELS-LLÉMENA 
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ARXIPRESTAT DE GIRONA-SALT 
    Té 22 parròquies 
 
 
1. Comunitat Parroquial de Sant Pau de Girona 
Girona: Sant Pau, 7.000 habitants.  
  
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 100 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 26,60 x 21  
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí  
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector). Paper de color.  
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
2. Full informatiu 
Girona: Santa Eugènia, 19.000 habitants. 
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: mensual 
03) Tiratge: 100 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 4 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector i col·laboradors 
09) Disseny: propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no  
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
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3. Mercadal 
Girona: Santa Susanna, 7.250 habitants.  
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 125 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 21 x 14,8 cm 
06) Nombre de pàgines: 4 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
4. Noticiari de les parròquies de Campdorà, Pont Major, Sarrià de 
Dalt i Sarrià de Ter 
 
- Campdorà: Sant Jaume Apòstol, 218 hab., 15 exemplars. Girona. 
- Pont Major: Mare de Déu de la Pietat, 2.606 hab., 55 exemplars. Girona.  
- Sarrià de Dalt: Sant Pau, 1.726 habitants, 40 exemplars, Sarrià de Ter. 
- Sarrià de Ter: Mare de Déu de la Misericòrdia, 2.993 hab.138, 70 exemplars. 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: mensual 
03) Tiratge: 180 totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector). Paper de color. 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
 
 
                                         
138 D’aquests, 575 pertanyen al municipi de Sant Julià de Ramis) 
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5. Parròquia de Sant Cugat. Fornells de la Selva 
Fornells de la Selva: Sant Cugat, 1.971 habitants.   
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 100 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? si 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 1 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
6. Parròquia de Sant Josep  
Girona: Sant Josep, 15.700 habitants.  
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 400 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 1 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny: propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
7. Parròquia de Sant Miquel. Palau-Sacosta 
Girona: Sant Miquel, 4.000 habitants.   
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 50 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 
06) Nombre de pàgines: 1 
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07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: sí  
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no  
 
 
8. Parròquia de Sant Narcís de Girona 
Girona: Sant Narcís, 10.500 habitants. 
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 200 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
9. Suplement del Full Parroquial 
 
- Girona: Mare de Déu del Carme, 1.500 habitants, 90 exemplars.  
- Girona: Sant Daniel, 300 hab., 20 exemplars.  
- Girona: Sant Feliu la Major, 4.750 hab., 70 exemplars.  
- Girona: Sant Salvador d’Horta, 6.000 hab., 70 exemplars.  
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 250 totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 21 x 14,80 cm 
06) Nombre de pàgines: 4 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny: propi (el rector)  
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
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12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: sí 
14) Hi ha versió digital?: sí 
15) S’envia per correu electrònic?: sí 
 
 
10. Suplement del Full Parroquial 
 
- Salt: Sant Cugat, 15.418 habitants, 210 exemplars.  
- Salt: Sant Jaume, 13.255 hab., 160 exemplars.  
 
Cal tenir present la capella de La Massana amb culte setmanal, a on s’hi 
deixen exemplars.  
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 370 totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? si 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: els rectors 
09) Disseny: propi (els rectors) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: a l’Hospital de Salt (35 exemp.) i en un geriàtric.  
14) Hi ha versió digital?: sí 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
11. Vida Parroquial 
Girona: Santa Maria de Vista Alegre, 2.300 habitants. 
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 50 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector). Fotos a color 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: gratuït 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
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ARXIPRESTAT DELS ÀNGELS-LLÉMANA 
   Té 31 parròquies 
 
 
12. Agrupació de Parròquies “Els Àngels” 
 
- Bordils: Sant Esteve, 1.625 habitants, 60 exemplars. 
- Cervià de Ter: Sant Genís, 850 hab., 20 exemplars. 
- Madremanya: Sant Esteve, 219 hab., 20 exemplars. 
- Sant Martí Vell: 232 hab., 15 exemplars. 
- Viladasens: Sant Vicenç, 161 hab., 15 exemplars. 
 
Culte ocasional: Fellines (Sant Martí, 30 habitants. Viladasens) 
 
01) Tipus de full: interparroquial139 
02) Periodicitat: mensual 
03) Tiratge: 130 exemplars totals.  
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector). Paper de color.  
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: gratuït 
13) Es reparteix a domicili?: no.  
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
13. Agrupació Parroquial Vall del Llémena 
 
- Adri: Sant Llorenç, 50 habitants, 10 exemplars. Canet d’Adri.  
- Canet d’Adri: Sant Vicenç, 417 hab., 20 exemplars.  
- Cartellà: Sant Feliu, 137 hab., 5 exemplars. Sant Gregori.  
- Domeny: Sant Feliu, 7.550 hab., 50 exemplars. Girona. 
- Montcal: Santa Cecília, 120 hab., 10 exemplars. Canet d’Adri. 
- Sant Gregori: 2.410 hab., 40 exemplars. 
- Sant Medir: 102 hab., 5 exemplars. Sant Gregori.  
- Taialà: Sant Narcís, 148 hab., 5 exemplars.  
 
Hi ha parròquies on es distribueixen un nombre indeterminat d’exemplars: 
 
- Llorà: Sant Pere, 369 hab. Sant Martí de Llémena.  
- Sant Aniol de Finestres: 58 hab. 

                                         
139 Malgrat que l’avanttítol posi “Agrupació de parròquies Els Àngels”, altres parròquies de 
l’Agrupació fan un full propi i diferent.  
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- Sant Esteve de Llémena: 235 hab. Sant Aniol de Finestres.  
- Sant Martí de Llémena: 75 hab.  
- Serres, Les: Santa Cecília, 19 hab. Sant Martí de Llémena. 
 
El suplement informa també dels fets que fan referència a parròquies de 
l’Agrupació on s’hi celebra culte ocasional. Són les de: 
 
- Barroca, La: Sant Andreu, 13 hab. Sant Aniol de Finestres. 
- Biert: Sant Martí, 12 habitants. Canet d’Adri. Es fa una edició especial d’uns 
60 exemplars un cop l’any quan s’hi celebra la missa.  
- Ginestar: Mare de Déu de la Cinta, 152 hab. Sant Gregori. 
- Granollers de Rocacorba: L’Assumpció de la Mare de Déu, 64 hab. Sant Martí 
de Llémena. 
-  Finestres: Santa Maria, 0 hab. Sant Aniol de Finestres. 
 
01) Tipus de full: interparroquial (agrupació de parròquies) 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 200 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: un dels rectors de l’agrupació 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: Sí, a restaurants de Sant Aniol, Sant Martí de 
Llémena i Sant Esteve de Llémena.  
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
De forma setmanal o quinzenal, s’edita un petit suplement de 21 x 14,8 cm 
d’una pàgina que s’adjunta amb el de l’Agrupació parroquial. Es distribueixen 
80 exemplars principalment a les parròquies de Sant Aniol de Finestres, Sant 
Esteve de Llémena, Llorà i les Serres. És editat pel mossèn d’aquestes 
parròquies.  
 
 
14. Full Groc 
 
- Flaçà: Sant Cebrià, 1.018 habitants. 
- Sant Joan de Mollet: 513 hab. 
- Sant Llorenç de les Arenes: 42 hab. Foixà, Arxiprestat Montgrí-la Bisbal.  
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: trimestral 
03) Tiratge: 400 exemplars 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
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05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 8 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny: propi (un col·laborador). Paper de color  
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: gratuït 
13) Es reparteix a domicili?: sí 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
Es tracta d’una publicació que a Flaçà i a Sant Llorenç de les Arenes el propi 
mossèn reparteix a tots els domicilis (es deixa a la bústia) i a Sant Joan de 
Mollet en una botiga. No es reparteix en els temples parroquials. 
 
 
15. Sant Julià de Ramis-Medinyà 
 
- Medinyà: Sant Sadurní, 970 habitants, 50 exemplars. 
- Sant Julià de Ramis: Sant Julià i santa Basilisa, 1.321 hab., 20 exemplars. 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 70 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 1 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: gratuït 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
16. Suplement 
 
- Celrà: Sant Feliu, 1.625 habitants., 48 exemplars. 
- Juià: Sant Pere, 297 hab., 12 exemplars. 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 60 exemplars en total 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: : 29,7 x 21 cm 
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06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny: propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
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          ARXIPRESTATS DE LA TORDERA I DEL MARESME 
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ARXIPRESTAT DE LA TORDERA 
                         Té 10 parròquies i 1 annex 
 
 
17. Full Parroquial 
 
- Palafolls: Santa Maria, 7.267 habitants, 60 exemplars. 
- Sant Genís: 794 hab., 20 exemplars. Palafolls. 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 80 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual  
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 1  
07) S’encarta dins del full diocesà? sí  
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: 0,30 cèntims 
13) Es reparteix a domicili?: no  
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no  
 
 
18. L’Afegitó 
Lloret de Mar: Sant Romà, 34.997 habitants.  
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 250 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: els rectors 
09) Disseny:  propi (els rectors) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
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19. Parròquies Blanes. Sagrada Família. 
Blanes: Sagrada família, 7.800 habitants.  
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: quinzenal 
03) Tiratge: 150 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: bilingüe  
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: sí 
15) S’envia per correu electrònic?: sí 
 
 
20. Parròquies Blanes. Santa Teresa. 
Blanes: Santa Teresa de Jesús, 10.308 habitants.  
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: quinzenal 
03) Tiratge: 150 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: bilingüe 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: sí 
15) S’envia per correu electrònic?: sí 
 
 
21. Parròquia de Tossa 
Tossa de Mar: Sant Vicenç, 5.662 habitants. 
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 100 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí  
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 1  
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07) S’encarta dins del full diocesà? no  
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector). Fotos a color 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no  
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
22. Parròquia Sant Nicolau de Malgrat de Mar 
Malgrat de Mar: Sant Nicolau, 17.822 habitants.  
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 300 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? si 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector i un col·laborador) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: 0,50 cèntims 
13) Es reparteix a domicili?: sí 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
23. Parròquia Santa Maria Blanes 
Blanes: Santa Maria, 20.260 habitants.   
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 500 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 21 x 14’8 cm 
06) Nombre de pàgines: 4 
07) S’encarta dins del full diocesà? si 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: 0,50 cèntims 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: sí 
15) S’envia per correu electrònic?: sí 
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24. (sense títol). Tordera 
Sant Esteve, 13.867 habitants. 
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 145 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual  
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 1  
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  pròpia (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no  
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
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ARXIPRESTAT DEL MARESME 
   Té 12 parròquies 
 
 
25. Full Informatiu 
Pineda de Mar: Sant Joan Baptista, 12.598 habitants. 
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 125 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 21 x 14,80 cm 
06) Nombre de pàgines: 4 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: un equip 
09) Disseny:  propi (equip). Paper de color 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: gratuït 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: sí 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
26. Parròquia de Sant Martí d’Arenys de Munt. Parròquia de Santa 
Maria d’Arenys de Mar 
 
- Arenys de Mar: Santa Maria Assumpta, 14.164 habitants, 300 exemplars. 
- Arenys de Munt: Sant Martí de Tours, 7.707 hab., 150 exemplars. 
- Torrentbó: Santa Cecília, 100 hab., no s’hi posen exemplars 140. 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 450 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 21 x 14,80 
06) Nombre de pàgines: 4 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector). Paper de color 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
                                         
140 S’hi oficia missa el primer diumenge de mes, la resta hi ha celebració de la Paraula.  
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27. Parròquia de Sant Pere i Sant Pau 
Canet de Mar: Sant Pere i Sant Pau, 13.181 habitants. 
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 250 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 21 x 14,80 cm 
06) Nombre de pàgines: 4 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: dues (el rector i un col·laborador) 
09) Disseny:  propi (el rector). Paper de color  
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
28. Parròquia de Sant Pol de Mar 
Sant Pol de Mar: Sant Jaume, 4.904 habitants. 
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 105 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 
06) Nombre de pàgines: 1 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
29. Suplement del Full Parroquial 
Pineda de Mar: Santa Maria, 12.970 habitants. 
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 200 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x21 
06) Nombre de pàgines: 2 
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07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: sí 
14) Hi ha versió digital?: sí 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
30. Suplement Dominical 
Calella: Santa Maria i Sant Nicolau, 18.034 habitants.  
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 450 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? si 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
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ARXIPRESTATS DE L’ALT EMPORDÀ, DEL MONTGRÍ-LA BISBAL I DE 
LA COSTA BRAVA CENTRE 
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ARXIPRESTAT DE L’ALT EMPORDÀ 
                         Té 98 parròquies i 2 annexos 
 
 
31. Agrupació de Parròquies 
 
- Campmany: Santa Àgata, 518 habitants, 25 exemplars. 
- Espolla: Sant Jaume, 404 hab., 20 exemplars. 
- Masarac: Sant Martí, 184 hab., 12 exemplars. 
- Mollet de Peralada: Sant Cebrià, 174 hab., 15 exemplars. 
- Sant Climent Sescebes: 503 hab., 8 exemplars. 
 
01) Tipus de full: interparroquial 141 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 80 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: gratuït. El mossèn el reparteix entre els fidels a l’entrada de 
l’església abans no comenci la missa. 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
32. Full de la Parròquia del Bon Pastor de Figueres 
Figueres: Bon Pastor, 7.700 habitants. 
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: mensual 
03) Tiratge: 100 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (equip) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: sí, a l’hospital de Figueres 

                                         
141 Tot i el títol d’Agrupació de Parròquies l’he considerat interparroquial perquè altres 
parròquies de l’Agrupació fan un full propi i diferent. 
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14) Hi ha versió digital?: sí 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
En aquesta parròquia s’arriben a repartir quatre fulls parroquials: el diocesà, 
el de les parròquies de Figueres, el propi i un altre d’una editorial: el Servicio 
de Ediciones Centro Nacional del Movimiento FAC, la seu del qual està a 
Almeria. El consell de redacció està format per representants de la província 
eclesiàstica de Granada.  
 
 
Aquest últim es rep a la parròquia però per a les persones que s’hi subscriuen.  
 
 
33. Full Dominical 
 
- Figueres: Bon Pastor, 7.700 habitants, 100 exemplars. 
- Figueres: Inmaculada i Sant Pau, 11.000 hab., 200 exemplars. 
- Figueres: Sagrada Família, 8.200 hab., 100 exemplars. 
- Figueres: Sant Pere, 7. 987 hab., 500 exemplars. 
- Figueres: Santa Maria del Poble Nou, 6.000 hab., 100 exemplars. 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 1.000 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 29, 7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? Sí a excepció de les parròquies del Bon 
Pastor i de Santa Maria del Poble Nou  
08) Redacció: els rectors, coordinats des de Sant Pere 
09) Disseny:  propi (el rector de Sant Pere). Full blanc, amb lletra a color. 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: Només a Santa Maria del Poble Nou 
14) Hi ha versió digital?: sí  
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
34. Full Parroquial 
 
- Agullana: Santa Maria Assumpta, 753 habitants, 30 exemplars. 
- Darnius: Santa Maria, 537 hab., 15 exemplars 
- Maçanet de Cabrenys: Sant Martí, 722 hab., 30 exemplars. 
- Vajol, La: Sant Martí, 109 hab., 5 exemplars. 
 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
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03) Tiratge: 80 exemplars en total 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 1 
07) S’encarta dins del full diocesà? si 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny: propi (el rector). Fotos a color en dates assenyalades (Nadal, 
Pasqua) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
35. Fulla Parroquial de la Jonquera, el Portús, Biure i Cantallops 
 
- Biure: Sant Esteve, 245 hab., 10 exemplars 
- Cantallops: Sant Esteve, 295 hab., 10 exemplars 
- Jonquera, La: Santa Maria, 3.075 habitants, 60 exemplars. Quan es fa missa 
(dos cops al mes) en el santuari de la Mare de Déu de Fàtima – la capella del 
barri del Portús-, es fan 10 exemplars més per aquesta església.  
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 90 exemplars totals, aproximadament 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 29,7 x 21 cm  
06) Nombre de pàgines: 1 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu. Es reparteix quan es passa la col·lecta.  
13) Es reparteix a domicili?: sí 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
En aquestes tres parròquies, a part del full local i del diocesà, es reparteixen 
50 exemplars de Orientación Religiosa. El full local també s’hi encarta. La 
presència del full diocesà és mínima, només es reparteixen 25 exemplars en 
totes les quatre parròquies.  
 
 
36. Memòria Interparroquial 
 
- Garriguella: Santa Eulàlia, 795 habitants, 300 exemplars. 
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- Rabós: Sant Julià i Santa Basilisa, 182 hab., 100 exemplars. 
- Vilamaniscle: Sant Gil, 172 hab., 100 exemplars 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: anual 
03) Tiratge: 500 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 40 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector). Paper de color 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: gratuït 
13) Es reparteix a domicili?: sí 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
37. Parròquia d’Arenys d’Empordà 
Arenys d’Empordà: Sant Sadurní, 79 habitants. Garrigàs. 
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: anual 
03) Tiratge: 15 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29, 7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 1 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: gratuït 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
38. Parròquia de Bàscara 
Bàscara: Sant Iscle i Santa Victòria, 671 habitants. 
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: quadrimestral 
03) Tiratge: 30 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 1 
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07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: gratuït 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?:  no       
 
 
39. Parròquia de Calabuig 
Calabuig: Sant Feliu, 80 habitants. Bàscara.  
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: quadrimestral 
03) Tiratge: 20 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 1 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: gratuït 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?:  no        
 
 
40. Parròquies de Camallera, Llampaies, Orriols, Saus i Vilaür142 
 
- Camallera: Sant Bartomeu, 579 habitants, 40 exemplars. 
- Llampaies: Sant Martí, 95 hab., 15 exemplars. 
- Orriols: Sant Genís, 164 hab., 15 exemplars. Bàscara.  
- Saus: Santa Eugènia, 86 hab., 15 exemplars. 
- Vilaür: Sant Jaume, 142 hab., 15 exemplars. 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: mensual 
03) Tiratge: 100 exemplars en total 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 21 x 14,80 cm 
06) Nombre de pàgines: 2  
07) S’encarta dins del full diocesà? no  
08) Redacció: el rector 
                                         
142 Els pobles de Camallera, Llampaies i Saus formen una unitat municipal que porta el mateix 
nom. Orriols, com ja s’indica, pertany al municipi de Bàscara, i Vilaür és municipi propi.  
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09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: si 
15) S’envia per correu electrònic?: no  
 
 
41. Parròquia de Castelló d’Empúries 
Castelló d’Empúries: Parròquia de Santa Maria, 10.629 habitants.  
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 130 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: a la residència geriàtrica  
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
42. Parròquia de Garrigàs                                                                                   
Garrigàs: Sant Miquel, 203 habitants. 
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: quadrimestral 
03) Tiratge: 20 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: gratuït 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?:  no       
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43. Parròquies de l’Escala i Viladamat 
 
- Escala, L’: Sant Pere,9.250 habitants, 150 exemplars. 
- Viladamat: Sant Feliu, 440 hab., 40 exemplars. 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 190 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector i una col·laboradora 
09) Disseny:  propi (col·laboradora)  
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
44. Parròquia de Palau de Santa Eulàlia 
Palau de Santa Eulàlia: Santa Eulàlia, 95 habitants.  
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: quadrimestral 
03) Tiratge: 15 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: gratuït 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?:  no     
 
     
45. Poble Nou i altres pobles 
 
- Avinyonet de Puigventós: Sant Esteve. 1.361 hab., 90 exemplars. 
- Cistella: Santa Maria i Sant Sadurní, 222 hab., 150 exemplars. 
- Figueres: Santa Maria del Poble Nou. 6.000 habitants, 80 exemplars. 
- Vilanant: Santa Maria, 290 hab., 90 exemplars. 
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01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: mensual 143    
03) Tiratge: 450 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector i col·laboradors esporàdics  
09) Disseny: propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: Sí. A Avinyonet (bar, supermercat i farmàcia), 
Cistella (bars i botiga), Poble Nou (bars i botigues), i a Vilanant (bar i botiga). 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
A la parròquia de Santa Maria del Poble Nou es reparteixen tres fulls: el 
diocesà, l’interparroquial de les parròquies de Figueres i aquest.  
 
 
46. Santa Maria de Roses  
Roses: Santa Maria Assumpta, 18.139 habitants. 
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 175  
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no  
14) Hi ha versió digital?: sí 
15) S’envia per correu electrònic?: no  
 
 
47. Suplement del Full Parroquial 
 
- Colera: Sant Miquel, 592 habitants, 20 exemplars. 
- Llançà: Sant Vicenç, 4.862 hab., 80 exemplars 
- Port de la Selva, El: Mare de Déu de les Neus, 927 hab., 60 exemplars. 
- Selva de Mar, La: Sant Esteve, 216 hab., 20 exemplars. 

                                         
143 Normalment, un cop cada tres setmanes.  
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01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 180 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector de Llançà 
09) Disseny:  propi (el rector de Llançà) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
48. Suplement Full Parroquial  
 
- Borrassà: Sant Andreu, 614 habitants, 100 exemplars. 
- Cabanelles: Santa Coloma, 104 hab., entre 25 i 50 exemplars144.  
- Espinavessa: Sant Llorenç, 68 hab., entre 25 i 50 exemplars. Cabanelles.  
- Lladó: Santa Maria, 605 hab., 100 exemplars. 
- Navata: Sant Pere, 1.023 hab., 100 exemplars. 
- Ordis: Sant Julià i Santa Basilisa, 366 hab., 100 exemplars. 
- Queixàs: Sant Martí, 45 hab., entre 25 i 50 exemplars. Cabanelles. 
- Sant Martí Sesseres: 9 hab., entre 25 i 50 exemplars. Cabanelles. 
- Taravaus: Sant Martí, 38 hab., entre 25 i 50 exemplars. Vilanant. 
- Vilademires: Sant Mateu, 32 hab., entre 25 i 50 exemplars. Cabanelles. 
- Vilamalla: Sant Vicenç, 1.106 hab., 50 exemplars.  
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: mensual 
03) Tiratge: 700 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? Només a Ordis, a la resta no s’encarta  
08) Redacció: el rector  
09) Disseny:  propi (el rector). Paper de color 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 

                                         
144 Les parròquies que reparteixen entre 25 i 50 exemplars tenen una missa al mes 
aproximadament.  
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15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
49. Vida Parroquial 
 
- Sant Miquel de Fluvià: 710 hab., 25 exemplars. 
- Sant Mori: Sant Maurici, 163 hab., 25 exemplars. 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: mensual  
03) Tiratge: 50 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29, 7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: gratuït. Es reparteix al final de la missa 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
50. (sense títol). Ermedàs, Parets, Pontós, Romanyà  
 
Pontós: Sant Martí de Tours, 194 habitants, 50 exemplars. 
 
Es reparteixen 50 exemplars a la resta de parròquies, on se celebren cinc 
misses l’any en cada una d’elles: 
 
- Ermedàs: Santa maria, 45 habitants. Garrigàs. 
- Parets: Santa Llogaia, 32 hab. Vilademuls 
- Romanyà d’Empordà: Sant Emeteri i Celoni, 52 hab. Pontós. 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: trimestral 
03) Tiratge: 100 exemplars en total 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? No  
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector). Paper de color.  
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: sí 
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14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
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ARXIPRESTAT DEL MONTGRÍ-LA BISBAL 
                         Té 49 parròquies i 2 annexos 
 
 
51. Agrupació de Parròquies de l’Àrea de la Bisbal 
 
Reuneix l’Agrupació de parròquies de la zona de la Bisbal i també la parròquia 
de Rupià. Té cinc edicions, tantes com rectors. La versió genèrica, comuna 
per a totes, està formada per 1/3 part de la primera cara del full. La ¼ part 
restant, cada edició hi posa el seu moviment parroquial corresponent.  
 
Dades generals: 
 
- Tipus de full: interparroquial (agrupació de parròquies) 
- Periodicitat: setmanal 
- Tiratge: 390 exemplars totals 
- Mida: 29,7 x 21 cm 
- Nombre de pàgines: 1, a excepció de la Bisbal que en fan 2. 
- Redacció: Un dels rectors és l’encarregat de coordinar i escriure el full           
genèric. S’ajuda d’ un col·laborador laic.       
- Disseny: propi (el rector) 
- Idioma: català 
- Impressió: parròquia 
- Es reparteix a domicili?: no, en cap parròquia 
- Hi ha versió digital?: sí 
- S’envia per correu electrònic?: no 
 
Per edicions, aquestes són les característiques: 
 
 
* LA BISBAL D’EMPORDÀ 
 
La Bisbal: Santa Maria, 9.515 habitants. 200 exemplars. 
Si hi ha informació de la parròquia de Castell d’Empordà (Sant Martí de Tours, 
53 habitants) s’hi posa, però només hi ha culte un cop l’any.  
 
- Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
- S’encarta dins del full diocesà? sí 
- Preu: donatiu 
 
 
* FONTETA, PERATALLADA I VULPELLAC 
 
- Fonteta: Santa Maria, 304 habitants, 10 exemplars. Forallac.  
- Peratallada: Sant Esteve, 286 hab., 10 exemplars. Forallac 
- Vulpellac: St. Julià i Sta. Basilisa, 991 hab., 10 exemps. Forallac.  
 
- Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
- S’encarta dins del full diocesà? no 

521 
 



- Preu: donatiu 
 
* CAÇÀ DE PELRÀS, CASAVELLS, CORÇÀ, MATAJUDAICA I ULLASTRET 
 
- Caçà de Pelràs: Sant Martí, 76 habitants, missa ocasional. Corçà. 
- Casavells: Sant Genís, 177 hab., 10 exemplars. Corçà 
- Corçà: St. Julià i Sta. Basilisa, 990 hab., 25 exemplars. 
- Matajudaica: Sant Joan, 40 hab., 10 exemplars. Corçà. 
- Ullastret: Sant Pere, 218 hab., 20 exemplars. 
 
- Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
- S’encarta dins del full diocesà? sí 
- Preu: donatiu 
 
 
* FOIXÀ, LA PERA, LA SALA, PÚBOL I RUPIÀ 
 
- Foixà: Sant Joan, 232 habitants. 
- Pera, La: Sant Isidor, 311 hab.  
- Púbol: Sant Pere, 90 hab. 
- Sala, La: Santa Maria, 60 hab. Foixà. 
- Rupià: Sant Vicenç, 223 hab. 
 
- Tiratge: 50 exemplars totals en totes les cinc parròquies.  
- Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
- S’encarta dins del full diocesà? no 
- Preu: donatiu 
 
 
* CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L’HEURA 
 
- Cruïlles: Santa Eulàlia, 740 habitants.  
- Monells: Sant Genís, 279 hab. 
- Sant Sadurní de l’Heura: 246 hab. 
 
Les tres parròquies formen part d’un municipi integrat pels tres pobles: 
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura.  
 
- Tiratge: 45 exemplars en total a les tres parròquies 
- Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
- S’encarta dins del full diocesà? sí 
- Preu: donatiu. Es reparteix en el moment de passar la col·lecta.  
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52. Full eclesial 
 
- Colomers: Santa Maria, 203 habitants. 
- Garrigoles: Sant Sadurní, 166 hab. 
- Gaüses: Santa Maria, 60 hab. Vilopriu. 
- Jafre: Sant Martí, 403 hab.  
- Vilopriu: Sant Pere, 95 hab 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: mensual 
03) Tiratge: 160 exemplars en total145 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 4 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector i un col·laborador laic 
09) Disseny:  propi (el rector). Paper de color 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu. A Jafre, al santuari de la Font Santa (que pertany a la 
parròquia de Jafre) i a Garrigoles es reparteix quan es passa la bacina. A la 
resta de parròquies es posa per separat. 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
53. Parròquia de Santa Anna 
Estartit, L’: Santa Anna, 3.700 habitants. Torroella de Montgrí 
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 90  
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 1 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: sí 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
                                         
145 No hi ha un nombre establert d’exemplars per a cada parròquia. Els 160 exemplars es 
reparteixen entre totes elles i també en el santuari de la Font Santa que celebra missa cada 
setmana. Cal tenir en compte que a Gaüses i a Vilopriu el culte és quinzenal.  
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54. Parròquies: Albons, Bellcaire d’Empordà, La Tallada, Marenyà 
Parròquies de: 
 
- Albons: Sant Cugat, 625 hab.,  20 exemplars. 
- Bellcaire d’Empordà: Sant Joan Baptista, 751 hab.146, 25 exemplars. 
- Marenyà: Sant Esteve, 141 hab,  10 exemplars. 
- Tallada, La: Santa Maria, 220 hab., 15 exemplars.  
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 70 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà?  sí 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
55. Parròquies de Canet, Fonolleres, Parlavà, Ultramort, Verges 
- Verges: St. Julià i Sta. Basilisa, 1.175 habitants, 100 exemplars.  
 
A la resta de parròquies es reparteixen, entre totes quatre, 100 exemplars: 
 
- Canet de Verges: Sant Mateu, 34 habitants. La Tallada. 
- Fonolleres: Sant Cristòfor, 68 hab. Parlavà.  
- Parlavà: Sant Feliu, 312 hab. 
- Ultramort: Santa Eulàlia, 196 hab. 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: mensual 
03) Tiratge: 200 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny: propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: gratuït 
13) Es reparteix a domicili?: no 
                                         
146 Cent d’aquests habitants pertanyen al municipi de Torroella de Montgrí.  
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14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
56. Resultats econòmics de l’any 
 
- Fontclara: Sant Pau, 65 habitants. Palau-Sator. 
- Palau-Sator: Sant Pere, 114 hab.  
- Sant Feliu de Boada: 110 hab. Palau-Sator. 
- Torrent: Sant Vicenç, 191 hab. Arxiprestat Costa Brava - Centre 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: anual 
03) Tiratge: 25 exemplars en total  
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29, 7 x 21 
06) Nombre de pàgines: 1 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
57. Suplement del Full Parroquial 
Torroella de Montgrí: Sant Genís, 7.124 habitants.  
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 250 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (un col·laborador)  
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: sí 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
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ARXIPRESTAT DE LA COSTA BRAVA CENTRE 
        Té 21 parròquies i 2 annexos 
 
 
58. Full Catequètic 
 
- Calonge: Sant Martí, 7.058 habitants, 25 exemplars 
- Palamós: Santa Maria del Mar, 9.720 hab., 130 exemplars 
- Palamós: Santa Eugènia, 7.680 hab., 35 exemplars 
- Sant Antoni de Calonge: 2.951 hab., 50 exemplars 
- Vall-llobrega: Sant Mateu, 778 hab., 5 exemplars 
 
01) Tipus de full: interparroquial (agrupació de parròquies) 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 245 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 1  
07) S’encarta dins del full diocesà? Només les parròquies de Palamós 
08) Redacció: El rector de la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós 
09) Disseny:  propi (rector de Sta. Maria del Mar de Palamós) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: sí 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
59. Parròquia de Begur i Regencós 
 
- Begur: Sant Pere, 3.361 habitants, 38 exemplars aproximadament. 
- Regencós: Sant Vicenç, 326 hab. 12 exemplars aproximadament. 
 
Esclanyà (Sant Esteve, 725 habitants. Begur) és un annex de la parròquia de 
Begur on s’hi fa una missa mensual. No s’hi porta cap full.  
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 50 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 1 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
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13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
60. Parròquia de Pals. Resultats econòmics de l’any 
Pals: Sant Pere, 2.540 habitants 
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: anual 
03) Tiratge: 60 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 1 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
Un cop al mes també es posa un full cartellera amb les intencions de les 
misses a l’entrada de l’església.  
 
 
61. Parròquia de Vilartagues 
Sant Feliu de Guíxols: Sant Joan Baptista, 7.466 habitants.   
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: anual 
03) Tiratge: 150 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 21 x 14,80 cm 
06) Nombre de pàgines: 4 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector). Paper de color 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: gratuït 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
Es reparteix també als pares que els seus fills fan la primera comunió.  
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62. Parròquies Mare de Déu dels Àngels-Monestir i Santa Maria 
Assumpta 
 
- Sant Feliu de Guíxols: Mare de Déu dels Àngels, 7.551 habitants, 175 
exemplars. 
- Sant Feliu de Guíxols: Santa Maria Assumpta: 6.138 hab., 25 exemplars. 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 200 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 21 x 14,80 cm 
06) Nombre de pàgines: 4 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: sí 
 
 
63. Santa Cristina, Solius, Bell-lloc, Romanyà 
 
- Bell-lloc d’Aro: Santa Maria Assumpta, 180 habitants, 15 exemplars. Santa 
Cristina d’Aro.  
- Romanyà de la Selva: Sant Martí, 254 hab., 15 exemplars. Santa Cristina 
d’Aro. 
- Santa Cristina d’Aro: 4.004 hab., 70 exemplars. 
- Solius: Santa Agnès, 93 hab., no s’hi posen exemplars. Santa Cristina d’Aro.  
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: mensual 
03) Tiratge: 100 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (un col·laborador)  
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria  
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
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64. Suplement del Full Parroquial 
 
- Castell d’Aro: Nativitat de la Mare de Déu, 1.800 habitants, 20 exemplars. 
- Platja d’Aro: Santa Maria, 7.966 hab., 80 exemplars. 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 100 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: sí 
 
 
65. Suplement del Full Parroquial 
 
- Llofriu: Sant Fruitós, 300 habitants, 15 exemplars. 
- Mont-Ràs: Sant Esteve, 1.859 hab., 50 exemplars.  
- Palafrugell: Sant Martí de Tours, 20.362 hab., 400 exemplars. 
 
S’ha de tenir en compte l’annex de Calella de Palafrugell (Sant Pere, 750 
habitants, 20 exemplars) i la capella de Llafranc (12 exemplars). 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 500 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector de la parròquia de Palafrugell 
09) Disseny:  copisteria 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu excepte a Mont-Ràs que és gratuït 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: sí 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
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ARXIPRESTATS DE L’ALT FLUVIÀ, DE BANYOLES, DEL TER-
BRUGENT, DE LA SELVA I DE FARNERS-MONTSENY.  
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ARXIPRESTAT DE L’ALT FLUVIÀ 
         Té 43 parròquies i 3 annexos 
 
 
66. Agrupació de Parròquies d’Olot 
 
- Olot: Sant Cristòfor les Fonts: 5.490 habitants, 80 exemplars. 
- Olot: Sant Esteve, 12.472 hab.,itants, 160 exemplars. 
- Olot: Sant Pere Màrtir: 5.490 hab., 90 exemplars 
- Olot: Sant Roc: 6.475 hab. 75 exemplars. 
- Riudaura: Santa Maria, 429 hab. 20 exemplars 
- Santa Pau: Santa Maria Assumpta: 947 hab., 50 exemplars 
 
Exemplars indeterminats a Batet on la missa és setmanal, en el Sallent (1 cop 
l’any) i a la Cot (4 cops l’any). 
 
- Batet: Santa Maria, 275 habitants. Olot 
- Cot, La: Sant Miquel, 560 hab. Santa Pau 
- Sallent, El: Sant Vicenç, 56 hab. Santa Pau.  
 
A part d’aquests exemplars s’han de tenir en compte uns 450 aproximadament  
que es reparteixen en capelles, residències i geriàtrics d’Olot. A tall 
d’exemple: el Carme (100 exemplars), Santuari del Tura (100), Residència El 
Tura (100) i Hospital (50) d’entre altres. 
 
01) Tipus de full: interparroquial (agrupació de parròquies) 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 900 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm  
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? Sí (a totes les parròquies) 
08) Redacció: un dels rectors (el de Sant Esteve d’Olot) 
09) Disseny:  propi (rectors). Paper blanc amb lletra a color 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu (a Sant Pere Màrtir es reparteix a la col·lecta)  
13) Es reparteix a domicili?: En hospitals i residències geriàtriques. A Sant 
Pere Màrtir i a Sant Roc als malalts i a alguns que no poden anar a missa.  
14) Hi ha versió digital?: sí 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
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67. Capsacosta. Agrupació de Parròquies 
 
Es reparteixen 100 exemplars aproximadament a cada una d’aquestes tres 
parròquies on el culte és setmanal. 
 
- Canya, La147: Sant Josep Obrer, 1.719 hab.148 
- Castellfollit de la Roca: Santíssim Salvador, 997 hab. 
- Sant Joan les Fonts: Sant Joan Baptista, 1.900 hab. 
 
Els exemplars que sobren es van traginant cap a les altres on el culte és 
mensual o ocasional.  
 
- Begudà: Santa Eulàlia de Mèrida, 257 habitants. Sant Joan les Fonts. 
- Capsec i la Vall del Bac149: Sant Martí, 106 hab. Vall de Bianya. 
- Sant Martí del Clot: 45 hab. Vall de Bianya. 
- Sant Pere Espuig: 110 hab. Vall de Bianya. 
- Sant Salvador de Bianya: 90 hab. Vall de Bianya. 
- Santa Margarida de Bianya: 274 hab. Vall de Bianya. 
 
01) Tipus de full: interparroquial (agrupació de parròquies) 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 300 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector). Paper de color 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: es deixen exemplars a l’Ajuntament de Sant Joan 
les Fonts.  
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
147 El terme parroquial de la Canya es reparteix en els municipis de la Vall de Bianya, Sant 
Joan les Fonts i Olot 
148 S’hi sumen els 50 habitants de l’antic annex de Sant Andreu de Socarrats que va deixar de 
ser-ho el 26 de maig de 2008.  
149 Incorpora les antigues parròquies de Castellar de la Muntanya i la Vall del Bac que van 
deixar de ser-ho el 26 de maig de 2008.  
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68. Informació Parroquial 
 
- Besalú: Sant Vicenç, 2.362 habitants150. 190 exemplars. 
 
A la resta es distribueixen 20 exemplars entre totes. A Besalú el culte és 
setmanal, mentre que a la resta és de tres cops al mes, mensual o fins i tot 
d’un cop l’any.  
 
- Beuda: Sant Feliu, 105 hab. 
- Dosquers: Sant Martí, 240 hab. Maià de Montcal. 
- Lligordà: Sant Pere, 15 hab. Beuda. 
- Maià de Montcal: Sant Vicenç, 329 hab. 
- Segueró: Santa Maria, 35 hab. Beuda.  
 
També hi ha els annexos d’El Mor i Ossinyà (Santa Maria, 4 habitants. Sant 
Ferriol) i Fares (Santa Maria, 19 habitants. Sant Ferriol). En aquests dos 
temples només hi ha culte un cop l’any.  
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 210 exemplars totals.  
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 21 x 14,80 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  una col·laboradora  
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: sí 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
69. Parròquies de Sant Esteve d’en Bas, Sant Privat d’en Bas, Sant 
Romà de Joanetes i Santa Maria de Puigpardines  
 
- Joanetes: Sant Romà, 290 habitants, 25 exemplars. Vall d’en Bas. 
- Sant Esteve d’en Bas: 1.203 hab., 50 exemplars. 
- Sant Privat d’en Bas: 25 exemplars. Vall d’en Bas 
 
També hi ha la parròquia de Puigpardines (Santa Maria, 115 habitants. Vall 
d’en Bas) on s’hi fa culte tres cos l’any. 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 

                                         
150 2.265 habitants són de Besalú i 97 del municipi de Sant Ferriol. 
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03) Tiratge: 90 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm  
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  copisteria  
10) Idioma:  català 
11) Impressió: copisteria  
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
70. Parròquies del Llierca 
 
- Argelaguer: Sant Dàmas, 423 habitants, 40 exemplars. 
- Montagut: Sant Pere, 863 hab., 80 exemplars. 
- Oix 151: Sant Llorenç, 114 hab., 10 exemplars.                                                                       
- Sales de Llierca: Sant Martí, 113 hab., 10 exemplars. 
- Sant Jaume de Llierca: 794 hab., 80 exemplars. 
- Tortellà: Santa Maria, 749 hab., 100 exemplars.  
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: mensual 
03) Tiratge: 350 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
 
 

                                         
151 Incorpora l’antiga parròquia de Sant Miquel de Pera que van deixar de ser-ho el 26 de maig 
de 2008.  
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ARXIPRESTAT DE BANYOLES 
    Té 42 parròquies i 2 annexos 
 
 
71. Informatiu Mensual  
 
- Cornellà de Terri: Sant Pere, 951 habitants, 175 exemplars. 
 
A les següents parròquies es reparteixen entre 10 i 15 exemplars. Cal tenir 
present que a Cornellà se celebra missa setmanal i en aquestes altres 
mensual. 
 
- Mota, La: Sant Martí, 50 hab. Palol de Revardit.  
- Palol de Revardit: Sant Miquel, 269 hab. 
- Pujals dels Cavallers: Santa Eulàlia, 90 hab. Cornellà de Terri. 
- Pujals dels Pagesos: Santa maria, 63 hab. Cornellà de Terri. 
- Ravós del Terri: Sant Cugat, 119 hab. Cornellà de Terri. 
- Riudellots de la Creu: Sant Martí, 140 hab. Palol de Revardit. 
- Santa Llogaia del Terri: 107 hab. Cornellà de Terri. 
- Sords. Sant Esteve, 183 hab. Vilademuls 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: mensual 
03) Tiratge: 225 exemplars en total.  
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
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72. Parròquies de l’Arxiprestat de Banyoles 
 
Fan quatre edicions. S’edita des de la parròquia de Santa Maria dels Turers de 
Banyoles. La primera pàgina és comuna i la segona queda lliure per a cada 
edició. També hi ha parròquies que no fan cap edició i deixen la segona 
pàgina en blanc.  
 
- Tipus de full: interparroquial152  
- Periodicitat: setmanal 
- Tiratge: 975 exemplars totals, en totes les edicions 
- Mida: 29,7 x 21 cm 
- Redacció: el rector de Santa Maria dels Turers 
- Disseny: propi (rector de Santa Maria dels Turers) 
- Idioma: català 
- Impressió: copisteria 
- Hi ha versió digital?: sí 
- S’envia per correu electrònic?: no 
 
Per edicions, aquestes són les característiques: 
 
* PARRÒQUIES DE BANYOLES, GALLINERS, ORFES, PORQUERES, PUJARNOL, 
SANT ESTEVE DE GUIALBES,  SANT MARÇAL, TERRADELLES, VILADEMULS.  
 
- Banyoles: Santa Maria, 11.651 habitants, 475 exemplars. 
- Banyoles: Sant Pere, 5.800 hab., 150 exemplars. 
- Galliners: St. Julià i Sta. Basilisa, 97 hab., 5 exemplars aprox. Vilademuls. 
- Orfes: Santa Maria, 82 hab., 5 exemplars aprox. Vilademuls. 
- Porqueres: Santa Maria, 310 hab., 15 exemplars. 
- Pujarnol: Sant Cebrià, 109 hab., 5 exemplars aprox. Vilademuls.  
- Sant Esteve de Guialbes: 100 hab., 5 exemplars aprox. Vilademuls.   
- Sant Marçal de Quarantelles: 11 hab., 5 exemplars aprox. Vilademuls.  
- Terradelles: Sant Martí, 79 hab., 5 exemplars aprox. Vilademuls.  
- Vilademuls: Sant Joan Baptista, 60 hab., 5 exemplars aprox.  
 
També hi ha l’annex de les Olives (Santa Maria, 26 habitants. Vilademuls) on 
s’hi reparteixen cinc exemplars aproximadament.  
Cal tenir present que a les parròquies de Banyoles i Porqueres, el culte és 
setmanal. En totes les altes un cop al més i a Sant Marçal de Quarantelles cinc 
cops l’any.  
 
- Periodicitat: setmanal 
- Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
- S’encarta dins del full diocesà? sí 
- Redacció: el rector 
- Disseny:  propi (el rector) 
- Impressió: copisteria 
- Preu: donatiu.  

                                         
152 Porta com a avanttítol “Parròquies de l’Arxiprestat de Banyoles” però no és arxiprestal, ja 
que no informa de totes les parròquies de l’arxiprestat.  
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- Es reparteix a domicili?: Sí. A les parròquies de Banyoles quan es reparteix la 
comunió als malalts.  
- S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
* FONTCOBERTA, OLLERS, VILADAMÍ I VILAVENUT 
 
- Fontcoberta: Sant Feliu, 1.097 habitants. 
- Ollers: Sant Martí, 58 hab. Vilademuls. 
- Vilademí: Sant Esteve, 23 hab. Vilademuls. 
- Vilavenut: Sant Sadurní, 115 hab. Fontcoberta. 
 
Només hi ha missa setmanal a les parròquies de Fontcoberta i Vilavenut. A 
Vilademí quatre l’any i a Ollers només una l’any.  
 
- Periodicitat: mensual 
- Tiratge: 50 exemplars en total que es reparteixen en les quatre parròquies 
- Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
- S’encarta dins del full diocesà? no 
- Redacció: el rector 
- Disseny:  propi (el rector) 
- Impressió: parròquia 
- Preu: donatiu 
- Es reparteix a domicili?: no 
- S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
* CAMÓS, MATA, MIÀNEGUES, SANTA MARIA DE CAMÓS 
 
- Camós: Sant Vicenç, 639 hab., 10 exemplars. 
- Mata: Sant Andreu, 2.601 hab., 25 exemplars. Porqueres. 
- Miànegues: Sant Romà, 973 hab., 5 exemplars. Porqueres 
- Santa Maria de Camós, 59 hab., 5 exemplars. Camós 
 
Cal tenir present la capella de les Pedreres que depèn de la parròquia de 
Miànegues. S’hi celebra missa cada setmana i es reparteixen 40 exemplars. 
Les setmanes que no es fa la segona pàgina es deixa el genèric de 
l’arxiprestat.  
 
- Periodicitat: quinzenal 
- Tiratge: 85 exemplars totals 
- Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
- S’encarta dins del full diocesà? no 
- Redacció: pròpia 
- Disseny:  propi (el rector) 
- Impressió: parròquia 
- Preu: donatiu 
- Es reparteix a domicili?: no 
- S’envia per correu electrònic?: no 
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* BORGONYÀ, CENTENYS, CORTS, SERINYÀ, USALL 
 
 - Borgonyà: Sant Joan Baptista, 440 habitants, 20 exemplars. Cornellà de 
Terri.  
- Centenys: Sant Iscle i Santa Victòria, 84 hab., 7 exemplars. Esponellà. 
- Corts: Sant Julià i Santa Basilisa, 153 hab., 20 exemplars. Cornellà de Terri. 
- Serinyà: Sant Andreu, 1.084 hab., 60 exemplars. 
- Usall: Sant Cristòfor, 121 hab., 7 exemplars. Porqueres. 
 
La primera pàgina és la genèrica de l’arxiprestat i la segona s’utilitza només 
una tercer apart per posar el moviment parroquial. La part restant és la de les 
parròquies de Banyoles.  
 
- Periodicitat: setmanal  
- Tiratge: 114 exemplars en total 
- Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
- S’encarta dins del full diocesà? no 
- Redacció: el rector 
- Disseny:  propi (el rector) 
- Impressió: parròquia 
- Preu: donatiu 
- Es reparteix a domicili?: Sí, en domicilis de Borgonyà i a dos bars de 
Borgonyà. 
- S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
Hi ha parròquies que deixen la pàgina de darrera en blanc i posen la primera 
pàgina genèrica del full arxiprestal són els casos de: 
 
* CRESPIÀ, ESPONELLÀ, ROCACORBA, VILERT 
 
- Crespià: Santa Eulàlia, 247 habitants. 
- Esponellà: Sant Cebrià, 257 hab. 
- Rocacorba: Santa Maria, 0 hab. Canet d’Adri. 
- Vilert: Santa Maria, 100 hab. Esponellà. 
 
- Tiratge: 20 exemplars en total. D’aquests, entre 10 i 15 van a Esponellà. Cal 
tenir en compte que només hi ha missa setmanal a Esponellà, la resta el culte 
és mensual.  
- Es posen més exemplars que el full diocesà? igual 
- S’encarta dins del full diocesà? sí 
- Preu: donatiu (Crespià, Esponellà i Rocacorba) i gratuït (Vilert) 
- Es reparteix a domicili?: no 
- S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
* FALGONS, EL TORN, MIERES, SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR 
 
- Falgons: Sant Vicenç, 48 hab. Sant Miquel de Campmajor.  
- Mieres: Sant Pere, 320 hab. 
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- Sant Miquel de Campmajor: 170 hab.  
- Torn, El: Sant Andreu, 63 habitants. Sant Ferriol 
 
Cal tenir present que el Santuari de la Mare de Déu del Collell, que també s’hi 
posen exemplars, pertany a la parròquia del Torn.  
 
- Tiratge: 65 exemplars en total. En el Torn i a Mieres es reparteixen 25 
exemplars a cada una d’elles. A Sant  Miquel i a Falgons els restants.  
- Es posen més exemplars que el full diocesà? igual 
- S’encarta dins del full diocesà? sí 
- Preu: gratuït 
- Es reparteix a domicili?: no 
- S’envia per correu electrònic?: no 
 
* La parròquia de VILAFRESER posa el mateix full que el de les parròquies de 
Banyoles.  
 
Vilafreser: Sant Sadurní, 105 hab., 5 exemplars aproximadament. Vilademuls.  
 
- Es posen més exemplars que el full diocesà? igual 
- S’encarta dins del full diocesà? sí 
- Preu: donatiu 
- Es reparteix a domicili?: no 
- S’envia per correu electrònic?: no 
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ARXIPRESTAT DEL TER-BRUGENT 
   Està format per 17 parròquies 
 
 
73. Parròquia de Santa Maria d’Amer 
Amer: Santa Maria, 2.235 habitants. 
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 150 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 1 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny: propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
74. Parròquies Sant Cristòfol Les Planes d’Hostoles. Santa Maria 
les Encies 
 
- Encies, Les: Santa Maria, 60 hab., 60 exemplars. Les Planes d’Hostoles. 
- Planes d’Hostoles, Les: Sant Cristòfor, 1709 hab. 120 exemplars. 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 130 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
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75. Parròquia de la Cellera de Ter 
Mare de Déu de Sales, 2.124 habitants. 
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 140 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 1 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector i un col·laborador  
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: als malalts quan es porta la comunió  
14) Hi ha versió digital?: sí 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
76. Parròquia de Sant Feliu de Pallerols 
 
- Cogolls: Sant Cristòfol, 40 hab., 5 exemplars. 
- Sant Feliu de Pallerols: 1.351 habitants, 65 exemplars. 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 70 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
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77. Suplement del Full Parroquial  
 
Anglès: Sant Miquel, 5.281 habitants, 250 exemplars. 
Sant Martí Sapresa; 162 hab., 50 exemplars. Brunyola.  
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 300 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector i col·laboradors 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: gratuït 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
78. Suplement Parroquial 
 
- Bescanó: Sant Llorenç, 3.271 habitants, 100 exemplars. 
- Estanyol: Sant Andreu, 172 hab., 20 exemplars. Bescanó. 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 120 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: una persona s’encarrega de repartir-lo a 
l’ambulatori i en el casal de jubilats de Bescanó.  
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
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79. Suplement Parroquial 
 
- Bonmatí: Santa Maria, 1.419 habitants153, 40 exemplars 
 
Es reparteixen 10 exemplars entre les parròquies de Constantins i Vilanna, el 
culte del qual és quinzenal. 
 
- Constantins: Sant Vicenç, 57 habitants. Sant Gregori 
- Vilanna: Sant Mateu, 114 hab. Bescanó. 
- Sant Julià del Llor: 109 hab. Culte tres cops l’any. Sant Julià-Bonmatí.  
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 50 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia  
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 

 
  

                                         
153 Inclou 334 habitants del municipi de Bescanó.  
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ARXIPRESTAT DE LA SELVA 
    Està format per 12 parròquies 
 
 
80. Full Parroquial 
 
- Caldes de Malavella: Sant Esteve, 5.487 habitants, 135 exemplars. 
- Sant Andreu Salou: 161 hab., 15 exemplars.  
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 150 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 1 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
81. Full Parroquial  
 
- Campllong: Sant Quirze i Santa Julita, 400 habitants. 
- Franciac: Sant Mateu, 130 hab. Caldes de Malavella. 
- Riudellots de la Selva: Sant Esteve, 1.877 hab. 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 125 exemplars totals. A Riudellots se’n reparteixen 100 exemplars 
cada setmana, i a les altres dues, 25 exemplars cada 15 dies. 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 1 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
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82. Full Parroquial 
 
- Cassà de la Selva: Sant Martí de Tours, 8.994 habitants, 300 exemplars 
- Llagostera: 7.314 hab., Sant Feliu, 150 exemplars 
- Santa Pellaia154: 20 hab. Culte ocasional. Es deixa el full. Nombre 
indeterminat. Arxiprestat del Montgrí-la Bisbal. 
- Santa Seclina: 450 hab. Culte ocasional. No s’hi deixa el full. 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 450 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
83. Parròquia de Llambilles 
Llambilles: Sant Cristòfol, 641 habitants. 
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: mensual 
03) Tiratge: 60 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 21 x 14,80 cm 
06) Nombre de pàgines: 4 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector). Paper de color 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu. Es reparteix a la col·lecta 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
 
 
                                         
154 Pertany a l’entitat municipal Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura. 
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84. Parròquia de Santa Margarida. Quart 
Quart: Santa Margarida, 1.962 habitants. 
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: mensual 
03) Tiratge: 80 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector). Paper de color 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu. Es reparteix a la col·lecta  
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
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ARXIPRESTAT DEL FARNERS-MONTSENY 
      Està format per 26 parròquies 

 
85. Annex al Full Parroquial 
 
- Brunyola: Sant Fruitós, 203 habitants, 25 exemplars. 
- Salitja: L’Assumpció de la Mare de Déu, 300 hab., 50 exemplars. Vilobí. 
- Sant Dalmai: Sant Dalmau, 490 hab., 50 exemplars. Vilobí.  
- Vilobí d’Onyar: Sant Esteve, 1.966 hab., 125 exemplars. 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: mensual 
03) Tiratge: 250 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà?  sí 
05) Mida: 29,7 x 21 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector i un col·laborador 
09) Disseny:  propi (el rector). Paper de color 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: als malalts i nens de la catequesi 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
86. E d’Església 
 
- Sils: Santa Maria, 3.497 habitants, 90 exemplars aproximats. 
- Vallcanera: Santa Eulàlia, 850 hab. 10 exemplars, aproximats. Sils.  
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: quinzenal 
03) Tiratge: 100 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 29,7 x 21 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector i un col·laborador 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
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87. Informació Parroquial 
 
- Maçanet de la Selva: Sant Llorenç, 6.054 habitants, 130 exemplars. 
- Martorell de la Selva: sant Pere, 200 hab., 10 exemp. Maçanet de la Selva. 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: mensual 
03) Tiratge: 140 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? sí 
05) Mida: 29,7 x 21 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? no 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny: propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
88. Parròquies de Santa Coloma, Riudarenes, Castanyet, l’Esparra, 
Sant Miquel de Cladells i Sant Pere Cercada.  
 
- Riudarenes: Sant Martí, 1.808 habitants, 50 exemplars. 
- Santa Coloma de Farners, 11.046 hab., 250 exemplars 
 
Culte ocasional de entre un i dos cops l’any a les parròquies de: 
 
- Castanyet: Sant Andreu, 31 habitants. Santa Coloma de Farners.  
- Esparra, L’: Sant Martí, 45 hab. Riudarenes. 
- Sant Miquel de Cladells: 10 hab. Santa Coloma de Farners. 
- Sant Pere Cercada: 3 hab. Santa Coloma de Farners 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 300 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: 0,25 euros 
13) Es reparteix a domicili?: a dos geriàtrics de Santa Coloma 
14) Hi ha versió digital?: no 
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15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
89. Parròquia d’Arbúcies i Sant Feliu de Buixalleu 
 
- Arbúcies: Sant Quirze i Santa Julita, 6.199 habitants, 170 exemplars. 
- Sant Feliu de Buixalleu: 137 hab., 10 exemplars. 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 180 exemplars 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm  
06) Nombre de pàgines: 2 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
 
90. Parròquies d’Hostalric i Fogars de la Selva 
 
- Fogars de la Selva: Sant Corneli i Cebrià, 1.395 habitants, 10 exemplars. 
- Hostalric: Santa Maria dels Socors, 3.773 hab., 55 exemplars. 
 
01) Tipus de full: interparroquial 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 65 exemplars totals 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 1 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: un equip de la parròquia. El mossèn hi col·labora 
09) Disseny: propi (equip) 
10) Idioma: català 
11) Impressió: copisteria 
12) Preu: donatiu 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
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91. Portaveu de la Parròquia de Vidreres 
Santa Maria, 7.016 habitants. 
 
01) Tipus de full: local 
02) Periodicitat: setmanal 
03) Tiratge: 110 
04) Es fan més exemplars que el full diocesà? igual 
05) Mida: 29,7 x 21 cm 
06) Nombre de pàgines: 1 
07) S’encarta dins del full diocesà? sí 
08) Redacció: el rector 
09) Disseny:  propi (el rector). Paper de color 
10) Idioma: català 
11) Impressió: parròquia 
12) Preu: 0,50 euros 
13) Es reparteix a domicili?: no 
14) Hi ha versió digital?: no 
15) S’envia per correu electrònic?: no 
 
A part, també s’edita un altre full formatiu (pregàries, reflexions ...) a càrrec 
del propi rector que s’encarta amb els altres dos (parroquial i diocesà).  
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6.3.5.3 Fulls cartellera 
 
Parròquies dels pobles de:  
 
01- Gaserans: Sant Llorenç, 429 habitants. Sant Feliu de Buixalleu. 
02- Grions: Sant Gabriel i Santa Anna, 227 hab. Sant Feliu de Buixalleu. 
03- Pals155: Sant Pere, 2.540 hab. 
04- Portbou: Santa Maria, 1.307 habitants, anual.  
05- Sant Cebrià de Vallalta: 3.075 habitants, setmanal.  
06- Sani Iscle de Vallalta: Sant Iscle i Santa Victòria, 1.193 hab., setmanal. 
07- Sant Jordi Desvalls: 622 habitants, trimestral. 
 
  

                                         
155 A part, també edita anualment una memòria (60) 
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6.3.5.4 Parròquies que no tenen suplement parroquial  
 
Parròquies dels pobles de:  
 
01- Aiguaviva: Sant Joan Baptista, 614 habitants. 
02- Armentera, L’: Sant Martí de Tours, 783 habitants. 
03- Albanyà: Sant Pere, 137 habitants.  
04- Beget: Sant Cristòfol, 24 habitants. Camprodon. 
05- Boadella: Santa Cecília, 120 habitants. 
06- Bolós: Santa Maria, 20 habitants. Camprodon. 
07- Breda: Santa Maria, 3.707 habitants.  
08- Cabanes: Sant Vicenç, 916 habitants. 
09- Cadaqués: Santa Maria, 2.806 habitants. 
10- Castellar de la Selva: Sant Martí, 15 habitants. Quart.  
11- Empúries: Sant Martí, 80 habitants. 
12- Escaules, Les: Sant Martí, 108 habitants. Boadella i les Escaules. 
13- Far d’Empordà, El:  Sant Martí de Tours, 510 habitants. 
14- Fitor: Santa Coloma, 10 habitants. Forallac 
15- Fontanilles: Sant Martí, 119 habitants. 
16- Fortià: Sant Julià i Santa Basilisa, 605 habitants. 
 
17- Girona: Palol d’Onyar – Vila-roja: Sant Sadurní, 4136 habitants156. 
18- Gualta: Santa Maria, 349 habitants. 
19- Hortsavinyà: Santa Eulàlia, 50 habitants. Tordera.  
20- Hostalets d’en Bas, Els: Santa Maria, 240 habitants. Vall d’en Bas.  
21- Llabià: Sant Romà, 44 habitants. 
22- Llers: Sant Julià i Santa Basilisa, 1.144 habitants. 
23- Mallol, El: Sant Bartomeu, 420 habitants. Vall d’en Bas. 
24- Miana, La: Sant Miquel, 22 habitants. Sant Ferriol. 
25- Montfullà: Sant Pere, 230 habitants. 
26- Montiró: Sant Sadurní, 30 habitants. Ventalló. 
27- Montnegre: Sant Mateu, 20 habitants. Quart.  
28- Massanes: Sant Esteve, 693 habitants. 
29- Palau-saverdera: Sant Joan Baptista, 1.300 hab. 
30- Pau: Sant Martí, 568 habitants. 
31- Pedret i Marzà: Sant Esteve, 172 habitants. 
 
32- Peralada: Sant Martí, 1.463 habitants. 
33- Pinya, La: Santa Maria, 150 habitants. Vall d’en Bas. 
34- Pont de Molins: Santa Maria, 440 habitants. 
35- Preses, Les: Sant Pere, 1.686 habitants. 
36- Reminyó: Sant Andreu, 42 habitants. Fogars de la Selva. 
37- Riells de Montseny: Sant Martí de Tours, 65 habitants.  
38- Riumors: Sant Mamert, 189 habitants. 
39- Rocabruna: Sant Fèlix, 63 habitants. Camprodon. 
40- Sadernes: Santa Cecília, 20 habitants. Sales de Llierca. 
41- Saldet: Santa Eugènia, 60 habitants. Ventalló. 
                                         
156 624 habitants són de Palol d’Onyar que pertany al municipi de Quart, i 3.512 a Vila-roja 
(Girona).  
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42- Sant Cebrià de Lledó: Sant Cosme i Sant Damià, 4 hab., Cruïlles-Monells-
Sant Sadurní de l’Heura 
43- Sant Climent d’Amer: 31 habitants. Amer. 
44- Sant Climent de Peralta: 164 habitants. Forallac.  
45- Sant Iscle d’Empordà: 33 habitants. Serrà de Daró. 
46- Sant Iscle de Colltort: 30 habitants. Sant Feliu de Pallerols. 
47- Sant Llorenç de la Muga: 215 habitants. 
 
48- Sant Miquel de Pera: 20 habitants. Montagut iOix. 
49- Sant Miquel de Pineda: 28 habitants. Sant Feliu de Pallerols. 
50- Sant Pere Pescador, 1878 habitants. 
51- Sant Pere de Riu: 50 habitants. Tordera. 
52- Sant Tomàs de Fluvià: 60 habitants. Torroella de Fluvià 
53- Sant Pol de la Bisbal: Sant Jaume, 25 habitants. La Bisbal.  
54- Santa Llogaia d’Àlguema, 310 habitants. 
55- Santa Susanna, 3.019 habitants. 
56- Serrà de Daró: Santa Maria, 157 habitants. 
57- Siurana: Santa Coloma, 233 habitants. 
58- Sous: Sant Llorenç, 0 habitants. Albanyà.  
59- Terrades: Santa Cecília, 266 habitants. 
60- Torrentbó: Santa Cecília, 100 habitants. Arenys de Munt. 
61- Torroella de Fluvià, Sant Cebrià, 406 habitants. 
62- Ullà: Santa Maria, 1.019 habitants. 
63- Vallveralla: Sant Vicens, 100 habitants. Ventalló. 
 
64- Ventalló, Sant Miquel, 470 habitants. 
65- Viabrea: Sant Llop i Sant Esteve, 2.400 habitants.  
66- Vilabertran, Santa Maria, 844 habitants. 
67- Vilablareix: Sant Menna, 2.266 habitants. 
68- Vilacolum, Sant Esteve, 90 habitants. Torroella de Fluvià. 
69- Vilafant: Sant Cebrià, 5.193 habitants. 
70- Vilajuïga, Sant Feliu, 1.117 habitants. 
71- Vilamacolum, Assumpció de la Mare de Déu, 293 habitants. 
72- Vilamarí: Santa Maria, 97 habitants. Vilademuls 
73- Vilanova de la Muga, Santa Eulàlia, 230 habitants. Peralada.  
74- Vilarig: Sant Martí, 20 habitants. Cistella 
75- Vilarnadal: Sant Pere, 85 habitants. Masarac. 
76- Vila-robau: Sant Andreu, 65 habitants. Ventalló 
77- Vila-sacra: Sant Esteve, 508 habitants.  
78- Vilatenim: Sant Joan Baptista, 228 habitants. 
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