
CATàLEG DE PUBLICACIONS 
PERIòDIQUES CATòLIQUES A LA DIòCESI 

DE GIRONA (2)

àNGEL RODRíGUEz VILAGRAN

Resum
Aquest és el segon capítol d’un catàleg 
que indexa les publicacions periòdiques 
catòliques que han existit a la diòcesi 
de Girona des dels seus inicis fins 
a l’actualitat. En el present volum 
trobareu la segona part de les que s’han 
editat a la ciutat de Girona. La primera 
va ser publicada en el volum 52 (any 
2011, pàg. 935-973). En propers volums 
d’aquests annals es mencionaran les 
altres publicacions que s’han editat a la 
resta de comarques.

Paraules clau
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Abstract
This is the second chapter in a catalog 
that indexes journals that have existed 
in the Catholic diocese of Girona from its 
beginnings to the present . In this volume 
you will find the second part of which have 
been published in the city of Girona . First 
one was published in Volume 52 (in 2011) p . 
935-973 . In future volumes of these Annals 
other publications that have been published 
in other counties will be mentioned .
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CIUTAT DE GIRONA (2)

Nota: es recomana consultar els “Aspectes que cal tenir en compte per 
a la consulta d’aquest catàleg”, que es troba a la pàgina 937 del volum 52. 

52. Vida Catequística (1941-1948)

Suplement mensual del butlletí oficial eclesiàstic de Girona. Surt el gener 
de 1941. Es marcava com a objectiu informar i formar sobre la catequesi. 



604 • AIEG, VOL. LIV àNGEL RODRíGUEz VILAGRAN

Va promocionar el Concurs Catequístic Diocesà, que consistia en treballs 
manuals i redaccions d’alumnes de parròquies i co¥egis. L’any 1947 la seva 
periodicitat va ser irregular. El darrer número és el 70, que correspon al mes 
d’agost de 1948. Mida: 22 cm × 16 cm1. Tenia entre quatre i vuit pàgines. En 
castellà. Impremta: Masó. 

53. Aspirantado (1941?-1963?)

Mensual. Editada per la Unión Diocesana de los Jóvenes de Acción 
Católica de Gerona. El primer exemplar que guarda la biblioteca diocesana 
del Seminari de Girona és el del mes de setembre de 1941. A la primera 
pàgina es llegeix: “Nos lamentamos de que los niños, terminada su escolaridad, de 
que los adolescentes, después de la comunión solemne, se nos van, se pierden para 
la Iglesia . ¡A veces para siempre! [ . . .] ¡Aún no hemos probado la Acción Católica! En 
nuestra parroquia, en nuestra escuela, en nuestro centro parroquial . . . Es el puente 
tendido entre la infancia y la juventud que evitará el naufragio de muchos”. Consta 
d’articles doctrinals, contes, notícies de l’associació, vides de sants... Va 
sortir com a mínim fins al desembre de 1963, que és el darrer exemplar que 
guarda la Biblioteca Pública de Girona. Tenia una mida de 21 cm × 16 cm 
i, a partir de 1944, de 25 cm × 17 cm. Pàgines: entre sis i vuit. En castellà. 
Impremta: Ginés. 

54. Circular (1943?-1951)

Mensual (alguns cops bimestral). Explica les activitats del consell diocesà 
dels Joves d’Acció Catòlica de Girona. Va durar fins al 1951 (Marquès, 2006, 
pàg. 186). El número 41 correspon als mesos d’octubre i novembre de 1946, 
per tant, hauria començat a editar-se com a mínim el 1943. La biblioteca 
diocesana del Seminari de Girona custodia quatre exemplars. Format: 32 cm 
× 22 cm i quatre pàgines. En castellà. Impremta: Llibreria Busquets. 

55. El Pilar en Gerona (1944-1963?)

Semestral. Editada per l’Órgano de las Congregaciones de Caballeros y 
Damas del Pilar. Fomenta la devoció a la Mare de Déu del Pilar de Girona. A 

1 Les xifres que es donen de la mida corresponen a: llarg × ample. En aquest cas, aquesta 

publicació fa 22 cm de llarg per 16 cm d’ample.  
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Exemplar corresponent al mes d’abril de 1958 d’Aspirantado (Biblioteca Diocesana del Seminari 
de Girona). 
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la biblioteca diocesana del Seminari de Girona s’hi guarda l’exemplar número 
43, corresponent al 2 d’octubre de 1963 de l’any XX de la seva publicació. 
Tenia una mida de 22 cm × 16 cm i vuit pàgines. En castellà. Impremta: 
Marquès. 

56. Hacia el Altar (1945-1952?)

Mensual (excepte des del desembre de 1946 fins a finals de 1947, que 
va ser bimestral). Editada per l’Órgano de la Obra de Vocaciones Sacerdotales 
de la Diócesis de Gerona. Nascuda el gener de 1945. Publicava bàsicament 
articles, activitats i fets que deparava el seminari. El darrer número que es 
guarda a la biblioteca diocesana del Seminari de Girona és el del mes de maig 
de 1952, any en el qual la publicació havia canviat un xic el disseny. Mida: 25 
cm × 17,5 cm i un nombre variable de pàgines, generalment entre quatre i 
vuit. En castellà. Impremta: Carreras. 

El Pilar en Gerona relacionava la devoció dels gironins amb la Mare de Déu del Pilar. Aquesta és la 
capçalera de l’exemplar del 2 d’octubre de 1963 (Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona).
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57. Calendario Eclesiástico del Obispado de Gerona (1945-1964)

Anual. Editat pel mateix Bisbat de Girona. De característiques semblants 
al ja esmentat Calendari Català. Informava dels sants més importants del 
dia i el calendari lunar. Quinze pàgines, tot primer a 24 cm × 18 cm i, des 
de 1947, a 19,5 cm × 13,5 cm. En castellà, i a partir de 1955, en català. 
Impremta: Carreras. 

58. Setmana Santa (1947-)

Anual. Editat per la Junta de Confraries de Girona. 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 de Girona 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 fins als actes culturals, etc. La principal font 
d’informació se l’emporta la processó amb un plànol de l’itinerari, l’ordre de les 
confraries que hi participen, el pregó complet i fotografies de l’any anterior... 

El programa 
de Setmana 
Santa és 
una de les 
publicacions 
veteranes 
que encara 
segueixen en 
actiu (Arxiu de 
l’autor). 
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També es llegeixen articles divulgatius relacionats amb aquesta tradició 
popular. Cada Confraria explica breument les seves informacions. S’inclouen 
articles de reflexió. Es reparteix entre les confraries, els anunciants, a l’oficina 
de turisme i també en algunes parròquies de la ciutat de Girona. Format: 21 
cm × 21 cm i 76 pàgines. En català. Impremta: Pagès (Anglès). L’any 2012 tenia 
un tiratge de 1.000 exemplars. Adreça: apartat de correus 877, 17080 Girona. 

59. Heroïnes (1947-2007)

Semestral. Editada per les Missioneres del Cor de Maria. Butlletí de 
canonització de les Germanes Fradera. L’any 2008 sortirà amb el nom de Beates. 

60. Infancia (1948-1954?) 

Setmanal. Es presenta com el “Catecismo Parroquial de San Félix”. Surt el 
4 de juliol de 1948. Hi figuren articles de doctrina adreçats als infants que 
han de fer la primer comunió, contes, curiositats... No es publicava els mesos 
d’estiu. A partir del setembre de 1951, només conserva la capçalera, i el 
contingut és el del full diocesà a excepció de la quarta pàgina, que serveix 

La premsa catòlica té butlletins dedicats a promocionar les virtuts de persones amb la intenció 
de poder arribar a ser declarades santes pel Vaticà. En són un exemple les germanes Fradera, 
màrtirs de la Guerra Civil (Arxiu de l’autor). 
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perquè insereixin la informació pròpia. Va sortir com a mínim fins al 29 de 
juny de 1954, que és l’últim que es pot consultar a la biblioteca diocesana del 
Seminari de Girona. Feia 21 cm × 13,5 cm i tenia quatre pàgines. En castellà. 

61. Guía (?-1949-?)

Periodicitat desconeguda. Sabem de la seva existència gràcies a 
l’exemplar número 73 que guarda la biblioteca diocesana del Seminari 
de Girona i que correspon al mes de desembre de 1949. Es definia com 
el “Catecismo de la parroquia del Mercadal de Gerona”. Hi trobem articles 
doctrinals, notícies, articles del Papa... Tenia quatre pàgines. En castellà. 

62. Mensajera Josefina (1950-1964)

Anual. Neix amb motiu de les noces de diamant de la congregació Filles 
de Sant Josep, fundada el 1875 pel pare Francesc Butinyà. Es tracta d’una 
mena d’anuari que informa de les activitats que porten a terme arreu del 
món. També hi trobem articles sobre la història de la congregació, escrits 
teològics i sobre la fe. L’últim número editat a Girona va ser el 12, que 
correspon a l’any 1964. El de 1965 ja va ser editat a Madrid, ja que va ser-hi 
traslladada la Cúria General. Allà es va publicar fins al 1970. Tenia una mida 
de 28 cm × 20,5 cm i un nombre indeterminat de pàgines (entre 60 i 100). 
En castellà. Impremta: Ariel (Barcelona). 

63. Colaborador Claretiano (1953-1962?)

Mensual. Definit com a “Órgano de las actividades claretianas en Gerona . 
Suplemento de La Fiesta Santificada”. S’esmenten les activitats i notícies que 
afecten la comunitat claretiana de Girona, centrada en el seu temple del 
carrer Pare Claret. Inclou també articles. L’últim número que es guarda a la 
Biblioteca Pública de Girona és el del juliol de 1962. Format: 22 cm × 16 cm 
i quatre pàgines. En castellà. Impremta: Carreras. 

64. Mensajes de la Casa Madre (1953-1964)

Semestral. Fundada el 31 de desembre de 1953. Editada per les Filles 
de Sant Josep de Girona des de la Casa Mare2 de la congregació, d’aquí ve 

2  Casa on es va fundar la congregació. 
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Capçalera del primer número d’aquesta revista editada per a tot l'Estat per les Filles de Sant 
Josep de Girona (Arxiu Filles de Sant Josep de Girona). 

Capçalera de Colaborador Claretiano corresponent al número de maig de 1958 (Biblioteca Pública 
de Girona).



CATàLEG DE PUBLICACIONS PERIòDIQUES CATòLIQUES A LA DIòCESI DE GIRONA (2) AIEG, VOL. LIV • 611

el nom de la publicació. Per aquest motiu, informa dels aspectes no només 
que afecten la congregació de Girona, sinó també de les que hi ha a la resta 
de l’Estat i del món. Això és: activitats, el nom de les noies que entren 
com a postulants, les que fan els vots, necrològiques, articles religiosos i 
formatius... Es va editar a Girona fins al número 22 –que en aquella ocasió va 
ser anual– i que corresponia al gener-desembre de 1964. La Cúria General, 
que aleshores era a la Casa Mare, va passar a insta¥ar-se a Madrid. Això va 
comportar que els posteriors exemplars s’editessin a la capital de l’Estat. Va 
canviar el nom i passà a ser Noticias de la Congregación. Tenia dotze pàgines i 
una mida de 21,7 cm × 15,7 cm. En castellà. Impremta: Franquet. 

65. Diócesis de Gerona para el Corazón de Jesús (1953?-2003)

Trimestral; des del gener de 1954, mensual. Es presenta com el “Boletín 
trimestral de la Dirección Diocesana del Apostolado de la Oración”. El primer número 
que guarda la biblioteca diocesana del Seminari de Girona és el que correspon 
al segon trimestre de 1953. Surt, com escriu el director diocesà de l’Apostolat, 
per “aunar el celo y la actividad de los centros del Apostolado, dar normas y directrices 
e intercambiar opiniones”. Es farceix d’escrits doctrinals, intencions de pregària i 
activitats de l’associació. També fa referència a notícies que afecten el temple 
del Sagrat Cor de Girona, del qual són propietaris. 

El gener de 1978 va néixer una segona etapa, impulsada per Mn. Jordi 
Carrera, missioner diocesà de Casa Missió i consiliari de l’Apostolat de 
l’Oració a Girona.

Una altra popular publicació gironina va ser la de l’Apostolat de l’Oració que va dirigir amb 
estima des de 1978 Mn. Jordi Carrera, missioner diocesà de Casa Missió de Banyoles i consiliari 
de l’Apostolat de l’Oració a Girona (Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona).
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El febrer de 1989 la capçalera es catalanitza i apareix més clarament com 
a Butlletí mensual de l’Apostolat de l’Oració de Girona. En aquesta segona etapa 
va començar essent bilingüe, però de mica en mica es van anar introduir 
textos en català fins a ser redactat només en aquesta llengua. 

Exemplar del desembre de 1956 de Red, butlletí de la Hermandad Ferroviaria de Nuestra Señora 
de los Ángeles y San Narciso (Arxiu de l’autor). 
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El gener de 1997 passa a editar-se des de Girona per a tot Catalunya, 
convertint-se en el Butlletí Mensual de l’Apostolat de l’Oració a Catalunya. 

El gener de 2004 canvia la periodicitat, de mensual passa a trimestral, i 
s’editarà des de Barcelona per a tot el Principat.

Tenia una mida al principi de 24 cm × 17,5 cm i des del gener de 1978, 
de 23 cm × 16 cm. Quatre pàgines. Impremtes. Ginés, Palahí. 

66. Circular de l’Escoltisme d’Acció Catòlica (1955-1956?)

Mensual. Nascuda el novembre de 1955. Senzilla publicació mecano-
grafiada amb les activitats, molts consells per als escoltes i pregàries. El 
darrer número que es guarda a la biblioteca diocesana del Seminari de Girona 
és el de novembre-desembre de 1956. Format: 15,5 cm × 21 cm i un nombre 
variable de pàgines, generalment unes deu. En català. 

67. Vocación (1955-1964) 

Mensual. Va veure la llum el novembre de 1955. Definida com a “Órgano 
de la Obra de Vocaciones Sacerdotales de la Diócesis de Gerona”. Adreçada 
principalment als alumnes del seminari: narracions, contes, notícies que 
afecten els capellans, articles de moral, les activitats del seminari, articles 
d’opinió... Redactada per capellans i seminaristes. L’últim número és del maig 
de 1964. Tenia vuit pàgines i una mida de 20 cm × 11,5 cm. En castellà, el 
català guanyarà presència a partir dels 60. 

68. Nuestro Colegio (1956-1980?)

“Órgano de la Asociación de Antiguos Alumnos Maristas de Gerona”. En els 
seus inicis era de periodicitat trimestral (de manera irregular) i des del curs 
1962/63, anual. No té un nombre fix de pàgines. Sol vorejar les 40 a mida foli 
(32 cm × 22 cm). L’últim exemplar que guarda la Biblioteca Pública de Girona 
és el de 1980. En castellà. 

69. Red (1956-1957?)

Semestral. Sorgeix el juny de 1956. Era l’òrgan de la Hermandad 
Ferroviaria de Nuestra Señora de los Ángeles y San Narciso, que estava 
adherida a l’Acció Catòlica. Se’n conserven a la biblioteca diocesana del 
Seminari de Girona quatre exemplars, l’últim és el de desembre de 1957. 
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Hi llegim, bàsicament, les activitats que genera la germandat, poemes, 
narracions i articles doctrinals. Format: 32 cm × 22 cm i quatre pàgines. En 
castellà. Impremta: Dalmau Carles. 

70. KAU (1957-?)

Mensual. Va sortir el novembre de 1957. Definida com la Circular Interior 
de l’EAC del Bisbat de Girona. És una publicació adreçada al moviment escolta 
de la diòcesi. Amb recursos, cançons, narracions, notícies relacionades amb 
l’escoltisme, jocs... S’han pogut consultar només dos exemplars a l’Arxiu 
Municipal de Girona: els de novembre i desembre de 1957. Mida: 21 cm × 
14,8 cm i 24 pàgines. En català. Impremta: Salomó Marqués. 

71. Resurgir (?-1957-?)

Les poques dades que es coneixen són gràcies a Costa (1989: 61). 
Editada pel co¥egi La Salle. Bimestral. Tenia vuit pàgines. Es publicava l’any 
1957. 

72. Ejercicios (?-1957-?) 

Poques dades d’aquesta publicació trimestral de vuit pàgines, que sortia 
també el 1957 (Costa, 1989:61). 

73. La Familia Parroquial de San José de Gerona (1957-1960) 

Trimestral. Editada per la Parròquia de Sant Josep de Girona. Parla de les 
activitats de la parròquia, notícies variades d’Església, missatges del Papa i 
articles doctrinals. L’any 1959 no es va editar i el darrer número correspon al 
primer trimestre de 1960. Feia 25 cm × 19 cm i tenia un nombre indeterminat 
de pàgines. En castellà. Impremta: Dalmau Carles. 

74. Santo Domingo (1958-1976) 

Surt el març de 1958. Es presenta com el “Suplemento de la Hoja Parroquial 
del Sagrado Corazón (PP . Dominicos)” i es distribueix en aquest temple situat al 
carrer Albereda. Va ser fundada i dirigida pel pare dominic Josep Maria Coll 
Soler. L’editen els pares dominics amb la intenció de recaptar diners per a la 
restauració de l’església de Sant Domènec, després que el 30 de juny de 1957 
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Durant divuit anys aquesta publicació va informar els devots del temple del Sagrat Cor de Girona 
de l’espiritualitat dels pares dominics i dels gironins d’aquesta congregació que van passar per 
la nostra diòcesi (Biblioteca Pública de Girona).
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el Govern espanyol els retornés el temple.3 Publicava el llistat de religiosos 
insignes que van viure al convent de Sant Domènec al llarg de la història, 
articles, notícies referents a aquest orde religiós, textos històrics i el llistat 
de donatius. L’últim número és el de maig-agost de 1976, l’any de la mort 
del seu creador. Periodicitat: els primers números eren mensuals, bimestral 
a partir del juliol de 1958, trimestral des del juliol de 1959, semestral des de 
l’abril de 1963 i quadrimestral des de l’octubre de 1964. Format: 22 cm × 
15,5 cm i quatre pàgines. En castellà. Impremta: Masó. 

75. Manaies de Girona (1960-)

Anual. 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 anterior, la 
vivència del pendonista i les activitats relacionades amb aquesta confraria. Es 
divulguen aspectes relacionats amb la processó i el seu entorn. A la part final, 
s’especifica el programa d’activitats de l’edició actual, diverses instruccions i la 
relació dels confrares. Es distribueix entre els associats. Té una mida de 23,5 
cm × 17 cm i 60 pàgines. En català. Impremta: Alzamora. L’any 2012 tenia un 
tiratge de 1.500 exemplars. Adreça: apartat de correus 322, 17080 Girona. 

76. Xarxa (1963?-1966?) 

Bimestral. Revista del Seminari Diocesà. Senzilla publicació mecano-
grafiada i fotocopiada definida com d’ús privat. Hi co¥aboren seminaristes 
i capellans. Tracta temes relacionats amb la vida del sacerdoci: litúrgia, 
pastoral, catequesi. L’últim exemplar que es guarda a la biblioteca diocesana 
del Seminari de Girona és l’onzè, amb una mida de 25 cm × 21 cm, els 
anteriors eren de 32 cm × 22 cm. Catorze pàgines. En català. 

3  L’any 1957 va ser cedit per a l’usdefruit només de l’església, no de tot l’edifici del convent. El 

1987, la comunitat dominica va decidir cedir-lo a l’Ajuntament. 
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Una altra publicació veterana en actiu és el butlletí anual dels Manaies de Girona. Aquest és 
l’exemplar corresponent a l’any 2012 (Arxiu de l’autor).
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77. Xaloc (?-1965-?) 

Modesta publicació mecanografiada i fotocopiada. És la revista del 
tercer curs dels alumnes del seminari. No hi figura la periodicitat. Té un 
format de 32 cm × 22 cm i catorze pàgines. S’hi poden llegir poemes, crítica 
literària, dibuixos i entrevistes, entre d’altres. Escrita pels mateixos alumnes. 
A la biblioteca diocesana del Seminari de Girona es pot consultar el número 
quatre, que va ser editat el 1965. En català. 

78. L’Espill (1966-1967)

Revista del segon curs del Seminari Menor de Girona. Es publicà en el 
curs 1966/67. Articles escrits pels mateixos alumnes, semblant a la revista 
Xaloc. No sortirien més de tres números. 

79. Circular de la Fraternitat Cristiana de Malalts i Minusvàlids (1966-1982)

Senzill full a tall de carta circular que informa de les reunions, activitats 
i notícies d’aquesta entitat. No tenia una periodicitat fixa. El maig de 1982, 
amb el número 85, passa a dir-se Crida. 

80. Lligam (1970?-) 

Anual. Revista de l’escola Vedruna de Girona de les Germanes Carmelites 
de la Caritat Vedruna. 48 pàgines i una mida de 29,7 cm × 21 cm. En català. 
Impremta: Alzamora. L’any 2012 tenia un tiratge de 750 exemplars. Adreça: 
Barcelona, 21, 17002 Girona.

81. S.P.M. (1971)

Butlletí del Servei de Preparació Matrimonial del Bisbat de Girona. Les 
úniques dades que en tenim són gràcies a l’exemplar número 0 que guarda la 
biblioteca diocesana del seminari i que correspon al mes d’octubre de 1971. 
Publicació molt humil, ciclostilada. Hi ha articles doctrinals i les activitats del 
servei. Format: 22 cm × 16 cm i dotze pàgines. En català. 

82. Calendari Litúrgic (1972)

Anual. Neix com a continuació de l’Annualis Ordo, aquest cop en català, 
a diferència de l’apartat de l’Estadística del clero del Obispado de Gerona, que 
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segueix en castellà. El 1973 el Centre de Pastoral Litúrgica va treure en català 
el Calendari Litúrgic Pastoral sota la direcció de Pere Farnés.4 El Bisbat de 
Girona aprofitarà aquesta nova publicació per afegir-hi al final l’Estadística del 
clero del Obispado de Gerona. Això durà fins a l’any 1975.5 Tenia una mida de 
16 cm × 10 cm i un nombre indeterminat de pàgines, 290 el 1975. En català. 
Impremtes: Masó, Palahí. 

83. El Hogar (1972-2010) 

Quadrimestral. Revista d’àmbit nacional de la congregació de les 
Germanes de Sant Josep de Girona. Dóna 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. 
Es distribueix a totes les comunitats de religioses de Sant Josep (Espanya, 
Amèrica Llatina i àfrica), co¥aboradors i famílies dels interns. L’últim 
exemplar fet a Girona va ser el 122, que corresponia al primer quadrimestre 
de 2010. A partir d’aleshores, la publicació es va editar a Madrid. Tenia 29,7 
cm × 21 cm i 56 pàgines. En castellà. Impremta: IGRàFIC (Granollers). L’any 
2010 tenia un tiratge de 500 exemplars. 

84. Esperança (?-1972-?) 

Semestral. Senzill butlletí ciclostilat d’ús privat dels Amics dels Malalts. 
El número que es guarda a la biblioteca diocesana del Seminari de Girona és 
el de 1975. Parla bàsicament del Tren de l’Esperança a Lorda i de l’Hospitalitat 
de la Mare de Déu de Lorda. Es té constància de l’existència d’aquesta 
publicació des de 1972 com a mínim. Format: 31 cm × 21,5 cm i 24 pàgines. 
Bilingüe. 

4  En les edicions 2011 i 2012 del calendari de Pere Farnés figura a la portada la cita “Des 

de 1974”. Es tracta d’una confusió. La primera edició és de 1973, impresa a l’Editorial Regina de 

Barcelona. S’hi llegeix una salutació de Mons. Josep Pont i Gol, aleshores arquebisbe de Barcelona, i 

una introducció del mateix Pere Farnés. 
5  L’any 1976 naixerà la Guia de l’Església de Girona, que es distribuirà juntament amb el butlletí 

eclesiàstic, substituint l’Estadística del clero del Obispado de Gerona. El Calendari Litúrgic Pastoral passarà 

a ser una publicació del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona sense cap dependència del Bisbat 

de Girona.
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85. Sol Ixent (1974-1975) 

Mensual. Veu la llum l’agost de 1974. Editada per la parròquia de 
Sant Josep de Girona. Escriuen a la presentació que la intenció és “servir 
d’informació i també de comentari no només de les activitats de la 
nostra parròquia, sinó també de totes aquelles coses que poden ser útils, 
importants d’estar-ne al corrent”. En aquest sentit, els darrers exemplars 
van tractar temes socials. A finals d’agost de 1975, Mn. Pere Carreras, 
responsable de la revista, rebia una carta de la delegació provincial del 
Ministeri d’Informació i Turisme que el convidava a inscriure la publicació 
en el registre d’empreses periodístiques. El cost econòmic que això 
suposava va motivar la seva fi. El darrer número va ser el de juliol de 1975. 
Senzilla publicació fotocopiada amb les activitats de la parròquia, articles 
sobre la fe, reflexions, excursionisme, humor, esports... Tenia 20 pàgines i 
una mida de 32 cm × 22 cm. En català. 

86. Full informatiu del Seminari de Girona (1975-1996) 

Semestral, anual des de 1989. Neix amb un disseny molt senzill que 
milloraria amb el pas dels temps. S’hi llegeixen les activitats del seminari, 
l’actualitat que genera la Pastoral Vocacional, estats de comptes... Mida 
variable, la darrera edició feia 29,7 cm × 21 cm. Quatre pàgines. En català.  

87. PI (Parròquia Informa) (1976)

Semestral. Neix el febrer de 1976. Editada per la parròquia de Sant 
Josep de Girona. Modesta publicació fotocopiada que es presenta com la 
continuació de Sol Ixent. Va tenir una curta durada, només dos números, que 
van sortir al febrer i al maig. Comenta les activitats de la parròquia. Format: 
32 cm × 22 cm i 22 pàgines. En català. 

88. Guia de l’Església de Girona (1976-)

Anual. Fundada el gener de 1976. Va ser la continuació de la Estadística 
del Clero del Obispado de Gerona, que aleshores anava inclosa en l’Annualis 
Ordo . Se la coneix popularment entre els capellans com la Gallofa. Recull tota 
l’organització de la Cúria Diocesana amb els consells, secretaries, vicaries i 
delegacions. Indexa tots els centres, residències i moviments que té l’Església 
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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 
arxiprestats. Inclou les dades de cadascuna 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. 

Es distribueix a finals de gener entre els subscriptors del Butlletí de 
l’Església de Girona i es pot comprar a la llibreria diocesana de Girona al 
preu de 7 euros. Té una mida de 22 cm × 15,8 cm i 116 pàgines. En català. 
Impremta: Palahí. L’any 2012 tenia un tiratge de 800 exemplars. Adreça: plaça 
del Vi, 2, 17004 Girona. Es pot descarregar en el web del Bisbat de Girona. 

89. Onyar (1977-1983)

Mensual fins al gener de 1978, després irregular. Neix l’abril de 1977 
com a continuació de la circular de l’Agrupació Vista Alegre-Parròquia (AVAP) 
iniciada el febrer de 1975. N’és el màxim propagador el rector de la parròquia 
de Vista Alegre, Mn. Joaquim Xutglà. Hi havia notícies de la parròquia i 
del barri de Vista Alegre, articles sobre aspectes religiosos i catalanistes, 
muntanyisme, poesia, fotografia, passatemps, resultats esportius de 
l’Agrupació... Ciclostilada, escrita a màquina. L’últim exemplar és el de març 
de 1983. Es van publicar 22 números. Tenia entre dotze i catorze pàgines i 
una mida de 31,5 cm × 21,5 cm. En català. 

90. Butlletí Informatiu del Servei de Colònies (1977-1985)

Trimestral. Nascuda el primer trimestre de 1977. Senzilla publicació 
mecanografiada i fotocopiada. S’hi troben les activitats del Servei de Colònies 
de Vacances del Bisbat de Girona. El primer trimestre de 1986 es converteix 
en L’Eixida. Tenia 32 cm × 22 cm al principi i des del 1980 va passar a 29,7 
cm × 21 cm. Catorze pàgines. En català. 

91. Llavor (1977-1992?)

Semestral (irregular). Neix el primer semestre de 1977. Butlletí 
informatiu de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lorda. Informa de les 
activitats de l’entitat, articles sobre la problemàtica del minusvàlid, temes 
de temàtica religiosa... L’últim número que es guarda a la biblioteca 
diocesana del seminari és el que correspon al segon semestre de 1992. 
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Format: 31 cm × 21,5 cm i entre dotze i vint pàgines. Bilingüe els primers 
números, després en català. Impremtes: Curbet, Offset Costycoll (Anglès) 
i Palahí.

92. L’Arpa Catequètica (1978-2003)

Trimestral. Fundada la tardor de 1978. Butlletí del Secretariat Diocesà de 
Catequesi. S’hi llegeixen informacions del secretariat, novetats catequístiques 
i orientacions útils. Modesta publicació fotocopiada i a màquina. A finals 
de 1989 sortiria ja en una copisteria. L’últim número que es guarda a la 
biblioteca diocesana del Seminari de Girona és el 89, que correspon a la 
primavera de 2003, probablement l’últim. Tenia una mida de 21 cm × 15 cm 
i, des de l’estiu de 1994, de 30 cm × 21 cm. Tot primer, vint pàgines, l’estiu 
de 1994 va passar a tenir-ne quatre. En català. 

93. Circular (1979-1980)

Veu la llum el 1979. Circular del Patronat de la Joventut de Sant Pere 
Claver. Fins al desembre de 1980 s’havien editat setze exemplars; el dissetè (el 
del Nadal de 1980) era el número 0 de Foguera . No se n’han pogut aconseguir 
més dades. 

94. Pancarta (1979-1991?)

Bimestral (irregular els darrers anys). Surt la Pasqua de 1979. La finalitat: 
“Informar y formar con diversas publicaciones a la opinión contra toda manipulación 
política o religiosa del partido o color que sea”. Era com una mena de recull 
d’articles publicats a la premsa. L’últim exemplar que hi ha a la biblioteca 
diocesana del Seminari de Girona és el de gener de 1991, que correspon 
als números que van del 65 al 70. Mida: 32 cm × 21,7 cm i vuit pàgines. En 
castellà. Impremta: Carreras. 

95. El Toc (1979-1999?)

Sortien entre tres i quatre números l’any. Revista dels Minyons, Escoltes 
i Guies Sant Jordi de Catalunya de la demarcació de Girona. Al principi era una 
publicació senzilla que informava de les activitats, textos de reflexió, jocs... 
L’any 1990 canvia el disseny i millora l’edició. L’últim exemplar que es guarda 
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a la biblioteca diocesana del Seminari de Girona és el del maig de 1999, que 
correspon al número 59. Mida: 22 cm × 16 cm, 30 cm × 21 cm (des del 
gener 1988). Nombre indeterminat de pàgines, unes setze aproximadament. 
En català. Impremta: Curbet&Marquès. 

96. Activitat (1980-1987?)

Bimestral, després anual. Butlletí Informatiu de l’Associació de Pares 
d’Alumnes del Co¥egi Maristes de Girona creat el juny de 1980. Explica les 
activitats de l’escola. El darrer exemplar que s’ha pogut consultar a l’Arxiu 
Municipal de Girona és el número 24, que correspon a una memòria del curs 
1986/1987. Tenia vuit pàgines i una mida de 29,7 cm × 21 cm. Bilingüe amb 
predomini del castellà. 

97. Nord-Norte (1980-1999)

El número 0 veié la llum per la festivitat de Tots Sants de 1980 amb 
la finalitat de “defender, promocionar, exponer los derechos y deberes naturales 
humanos a la luz de nuestra identidad nacional”. El número 1 és el del 15 de 
gener de 1981. Publica articles històrics de Girona, sobre ètica i moral 
i tradició popular. En el número 33 s’hi llegeix la seva ideologia política: 
“Saben nuestros lectores que nos mantenemos al margen de los partidos políticos . 
Es más, no nos convence la democracia que se apoya en el sistema de partidos a 
la española y menos, el de un partido único . Partido político es algo diferente de 
una opción política . Pueden existir diversas opciones políticas sin que sea necesario 
canalizarlas a través de partidos”. 

Des del juliol de 1983 fins al març de 1984 no es va publicar. L’abril 
de 1984 veurà la llum amb una nova etapa. En va ser el gran propulsor Mn. 
Martirià Brumsó, mort l’octubre de 1991. Precisament, l’any 1991 comença 
a publicar-se semestralment i passa a ser el portaveu del Patronat de la 
Joventut de Sant Pere Claver “con los mismos principios que le dieron vida hace 
diez años, si bien ahora aparece bajo los auspicios y empuje de una savia nueva”. 

L’últim número que va sortir al mercat va ser el 101, que corresponia 
als mesos de gener-juny de 1999. Periodicitat: quinzenal, mensual (des de 
l’octubre de 1982), bimestral (des d’abril de 1984), irregular a partir de 1987 
i semestral des de l’any 1991. Format: 34 cm × 24 cm; 31,5 cm × 22,5 cm 
(des d’abril de 1984) i entre dotze i setze pàgines. Bilingüe amb predomini 
del castellà. Impremta: Carreras. 
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98. Foguera (1980-1987)

Mensual. Neix amb la finalitat de millorar la circular de caràcter intern 
de la Joventut del Patronat de Sant Pere Claver. Ho fan apropiant-se de tot el 
contingut d’una altra revista de gran tiratge i popularitat a l’Estat espanyol 
com és El Promotor de la Devoción a la Sagrada Família6 i només editen les 
cobertes, per tant, quatre pàgines (tota la publicació en té 32). El número 0 
el presenten el Nadal de 1980. A les cobertes es poden llegir les activitats i 
notícies de l’entitat. L’últim exemplar és del desembre de 1987. Les cobertes 
eren editades majoritàriament en català. Tenia una mida de 18,5 cm × 13,5 
cm i quatre pàgines.  

99. Crida (1982-) 

Bimestral, trimestral des de 2007. Editada per la Fraternitat de Persones 
amb Discapacitat (FRATER). Va néixer de manera molt senzilla el 1966 com a 
circular de l’aleshores Fraternitat Cristiana de Malalts i Minusvàlids. El maig 
de 1982, amb el número 85 i conservant la numeració, passa a dir-se Crida. 
Anirà prenent el format de revista, tal com es coneix ara. Continua essent un 
vincle de comunicació entre els membres del moviment i d’informació sobre 
les activitats que desenvolupen. S’hi pot llegir: informació de les activitats, 
articles dels membres, articles de formació cristiana, reportatges relacionats 
amb la minusvàlua, reflexions, poemes... Des de 2007, el trimestre estiuenc 
la substitueix El Ventall. Té una mida de 29,7 cm × 21 cm i setze pàgines. 
En català. Impremta: Pagès (Anglès). L’any 2010 tenia un tiratge de 250 
exemplars. Adreça: Roma, 1, 17005 Girona.7

100. Temps per a tot (1982-2008)

Semestral. Revista editada per l’AMPA de l’escola Dr. Masmitjà de les 
Missioneres del Cor de Maria. Format: 29,7 cm × 21 cm i 40 pàgines. En 

6  Aquesta revista encara es publica avui de manera mensual. Va néixer a Palència l’any 1896. 

L’any 2003 tenia un tiratge de 125.000 exemplars, fet que la convertia en la segona revista catòlica 

espanyola amb més tiratge de l’Estat, darrere de Gesto, que en tenia 286.000 (La Razón, 23 juliol 2003). 

Les pàgines d’El Promotor són articles doctrinals, contes moralistes i poemes, entre altres coses.
7  És l’adreça del capellà consiliari d’aquesta entitat (el consiliari és el capellà que acompanya 

pastoralment un grup diocesà). Per tant, l’adreça no és físicament permanent. 
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Exemplar de Crida corresponent al quart trimestre de 2012. Editada per la Fraternitat de 
Persones amb Discapacitat (FRATER). (Arxiu de l’autor).
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català. L’any 2005 tenia un tiratge de 500 exemplars. El darrer número 
correspon al març de 2008. El juny d’aquell mateix any sortirà una nova 
publicació sota el nom de Mira Mira. 

L’any 2010, de 42 centres escolars catòlics de la diòcesi de Girona, 30 editaven una revista. Una 
d’elles és aquesta, titulada Fem Pinya, de l’escola Sagrada Família de l’Institut de Religioses de 
Sant Josep de Girona (Arxiu de l’autor). 
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101. Fem Pinya (1982-)

Anual. Publicació de l’escola Sagrada Família de l’Institut de Religioses 
de Sant Josep de Girona. Té 24 pàgines i una mida de 29,7 cm × 21 cm. L’any 
2012 tenia un tiratge de 250 exemplars. En català. Adreça: carretera de Sant 
Feliu de Guíxols, 40, 17004 Girona.

102. Taüll (1982-)

Semestral, quadrimestral des de 1985. Editada pel Secretariat 
Interdiocesà de Custòdia i Promoció de l’Art Sagrat de Catalunya. Va néixer 
en una primera etapa com a semestral l’any 1982 i es va editar fins al 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. Es coordina des de la 
delegació episcopal de patrimoni del Bisbat de Girona i hi participen la 
resta de delegacions de patrimoni dels bisbats catalans. Es distribueix entre 
subscriptors i sacerdots de la diòcesi de Girona. Mida: 24,2 cm × 21 cm amb 
44 pàgines. L’any 2012 tenia un tiratge de 1.500 exemplars. Impremta: Palahí. 
Adreça: plaça del Vi, 2, 17004 Girona.

103. El Ventall (1982-)

Anual. Butlletí en format revista de les colònies que organitza el mes 
d’agost a Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa) la Fraternitat Cristiana de Persones 
amb Discapacitat (FRATER). Va començar com una senzilla publicació 
fotocopiada i escrita a màquina. Actualment, té un bon disseny i una bona 
presentació. Substitueix la seva publicació germana Crida durant el trimestre 
d’estiu. Informa de les activitats que es porten a terme a les colònies, articles 
diversos –la majoria, redactats pels mateixos membres–, poemes, una relació 
amb els noms de les persones que hi han participat... Es distribueix entre 
les persones que assisteixen a les colònies i als membres i simpatitzants 
del moviment. Té 32 pàgines i una mida de 29,7 cm × 21 cm. En català. 
Impremta: Pagès (Anglès). L’any 2012 tenia un tiratge de 250 exemplars. 
Adreça: Roma, 1, 17005 Girona.8 

8  Adreça del consiliari del grup. 
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104. El full informatiu (1983-2007)

Mensual, trimestral des de 1986. Senzilla publicació dels Germans de 
les Escoles Cristianes (La Salle) amb les activitats i informacions que generava 
el centre escolar i alguna reflexió. Es va deixar de publicar el juny de 2007. 
Es repartia entre els alumnes i els altres co¥egis La Salle de Catalunya. El 
2007 tenia un tiratge de 700 exemplars; 300 d’aquests s’enviaven per correu 
electrònic. Format: 29,7 cm × 21 cm i dotze pàgines. En català. 

105. Ademar (?-1983-?)

Anual. Revista dels exalumnes del co¥egi Maristes de Girona. Coneixem 
la seva existència gràcies a l’exemplar de 1983, que és a l’Arxiu Municipal 
de Girona. Esmenta les activitats de l’escola. Mida: 21 cm × 15,3 cm i divuit 
pàgines. Bilingüe. Impremta: Offset Costycoll (Anglès).

106. Ventall Jove (1983-1992?)

Mensual, des de l’abril de 1987, trimestral. Surt el febrer de 1983. Editada 
per la Coordinadora de Joves Cristians de la ciutat de Girona. Es tracta d’una 
publicació senzilla. Els últims números eren fotocòpies escrites a màquina. 
Pretenien “donar lloc a l’opinió dels joves sobre qüestions de la societat i de 
l’Església, permetre saber què passa en els grups i comunitats de la ciutat 
que avui són llocs de reflexió per als joves i fer-nos ressò de debats, treballs 
i reunions d’aquests grups”. No es va publicar des de meitat de 1986 fins a 
l’abril de 1987, quan tornaria a veure la llum a l’entrada de cada estació. El 
darrer número que conserva la biblioteca diocesana del seminari és el 44, 
que no esmenta la data però que probablement correspon a la primavera de 
1992. Mida: 22 cm × 16 cm. Pàgines: quatre. En català. 

107 . Nous Horitzons (1983-1993)

Anual. Senzill butlletí promogut per Mn. Salvador Batalla, aleshores 
delegat de la Pastoral del Turisme del Bisbat de Girona. Es defineix com a “Full 
informatiu sobre pastoral turística i temps lliure”. Hi llegim recomanacions 
que fa la delegació als rectors de parròquies turístiques, les activitats de la 
delegació, un escrit del bisbe Jaume Camprodon sobre els turistes i altres 
informacions relacionades amb el turisme i el temps lliure. No va sortir del 
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1988 al 1991. Es van publicar, per tant, set números. Format: 21 cm × 16 cm 
i vuit pàgines. En català. 

108. Ferment (1984-)

Periodicitat irregular al llarg dels anys. Actualment, i des del novembre 
de 1996, mensual. Senzill butlletí del Secretariat Diocesà de Cursets de 
Cristiandat. Hi ha articles de formació, el calendari d’activitats del moviment 
i testimonis. Es distribueix als membres del moviment, en algunes parròquies 
i mossens. Té quatre pàgines i una mida de 21 cm × 14,8 cm. En català. Tot 
i que havia estat impresa a Pagès (Anglès), ara surt fotocopiada. L’any 2012 
tenia un tiratge de 250 exemplars. Adreça: apartat de correus 683, 17080 
Girona.

109. Les Alzines (1985-) 

Anual. Editada per l’AMPA de l’escola Les Alzines, que pertany a la 
Institució Familiar d’Educació. Format: 29,7 cm × 21 cm i 64 pàgines. En 
català. Impremta: Palahí. L’any 2012 tenia un tiratge de 1.300 exemplars. 
Adreça: camí vell de Fornells, s/n, 17003 Girona.

110. El Full (1985-1986)

Trimestral. Surt el febrer de 1985. Butlletí informatiu de l’Escola de 
l’Esplai, molt simple, escrit a màquina i fotocopiat. Ferran Pérez, director 
d’aquesta entitat, escrivia en l’editorial del primer número: “Vol ser un full 
obert a tothom on es reflecteixi la vida de l’Escola, la vida dels diferents 
centres escampats arreu del nostre Bisbat [...] Tant de bo aquest nou canal 
informatiu ens sigui útil, que ens ajudi a reflexionar seriosament la feina que 
portem entre mans: no entretenim mainada, l’eduquem!”. L’últim número 
segurament fou el cinquè, que va sortir abans de l’estiu de 1986. Tenia una 
mida de 21 cm × 15 cm i vuit pàgines. En català. Impremta: Copisteria 
Maragall. 

111. Guspira (1985-1993) 

Bimestral, anual des de 1991. Neix el març de 1985. Editada per la 
parròquia de Sant Josep de Girona. Els seus objectius es reflecteixen en el 
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primer número: “Informar de les activitats parroquials que es programen, 
oferir reculls del que s’ha dut a terme i intercanviar opinions sobre la marxa 
de la parròquia. L’any 1987 i el 1991 en van millorar el disseny. L’últim número 
és el 14, que correspon al novembre de 1993. Quatre pàgines a 30 cm × 21 
cm. En català. Impremtes: Copisteria Maragall i Curbet&Marquès. 

112. L’Eixida9 (1986-1989)

Trimestral. Nou títol del Butlletí Informatiu del Servei de Colònies. Conserva 
la numeració i, per tant, el primer exemplar és el 27. La revista guanya en 
el disseny en comparació amb l’anterior. Ofereix les activitats del servei, 
articles, recursos per als monitors... L’últim número és el del darrer trimestre 
de 1989. L’any 1990 passarà a dir-se Portal Nou, editat juntament amb el 
MIJAC i l’Escola de l’Esplai. Mida: 30 cm × 21 cm. Pàgines: 20 i 16 (des de 
1988). En català. Impremtes: Copisteria Maragall, Palahí. 

113. Bell-lloc (1988-) 

Semestral, anual des de 2012. Butlletí del co¥egi Bell-lloc de Girona. 
Format: 29,7 cm × 21 cm i 60 pàgines. En català. Impremta: Palahí. L’any 
2012 tenia un tiratge de 1.500 exemplars. Adreça: Can Pau Birol, 2, 17005 
Girona. Es pot consultar en el web. 

114. Orientació Vocacional (1988-2009)

Tot primer, bimestral. Des de 1997, anual (alguns cops semestral). Editada 
pel Seminari Diocesà. Surt el novembre de 1988. Inclou articles de formació, 
narracions catequístiques, informació sobre els seminaristes, les activitats 
del seminari... La tardor de 2003, que correspon amb el número 46, canvia el 
disseny. Des del número 50 (juny 2006) es decideix promocionar el butlletí a les 
parròquies. Es passa dels 600 exemplars als 8.000. Format de 24 cm × 17 cm i 
setze pàgines. Amb el número 53, que va sortir el març de 2010, es canvia el nom 
de la capçalera i passa a dir-se Llença’t, tot i conservar la numeració i posant al 
costat el nom d’“Orientació Vocacional”. En català. Impremta: Palahí. 

9  L’Eixida és un dels racons de la casa de colònies dels Arcs (Santa Pau), d’aquí en ve el nom.
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115. Professionals Cristians (1990-2002)

Periodicitat no establerta. Neix el gener de 1990. Edita el moviment 
Professionals Cristians del Bisbat de Girona. Hi trobem articles sobre la 
presència del cristianisme en l’àmbit professional i les activitats de l’associació. 
Tracten un tema genèric relacionat amb l’aspecte social: l’estat del benestar, 
l’eradicació de la pobresa, la sostenibilitat i el diàleg interreligiós. Mida: 
22,5 cm × 16,5 cm i 40 pàgines aproximadament. En català. Impremtes: 
Monserrat (Amer) fins al maig de 1996; després, a copisteria.

116. Portal Nou10 (1990-1998)

Trimestral. Publicació del Servei de Colònies de Vacances, MIJAC i Escola 
de l’Esplai. Neix el primer trimestre de 1990. Presenta articles de formació 
catequística i relacionats amb l’esplai, reflexions, recursos, excursions, contes... 
L’últim número correspon al darrer trimestre de 1998. Format: 30 cm × 21 cm i 
vint pàgines. En català. Impremtes: Impremta: Palahí, Imprès Jit. 

117. Càritas Butlletí Informatiu (1990-2005)

Quadrimestral. Butlletí de Càritas Diocesana. Surt a la primavera de 
1990. Difon les activitats de l’entitat. Amb el número 63, corresponent al 
trimestre de desembre-febrer de 2006, va canviar el disseny i el nom passà a 
ser En Xarxa. Tenia quatre pàgines i una mida de 29,7 cm × 21 cm. En català. 

118. Joaquim Masmitjà (1990-) 

Semestral. Editat per les Missioneres del Cor de Maria. Butlletí de la causa 
de canonització de Joaquim Masmitjà, fundador de les Missioneres del Cor de 
Maria. Informa de la vida del pare Masmitjà, favors rebuts, donatius i l’estat 
de la causa. Es distribueix als co¥egis de la congregació, a les parròquies i 
als antics alumnes que ho demanen. Format de tríptic (22 cm × 10,6 cm i sis 
pàgines). Tiratge el 2012: 5.500 (3.000 en català i 2.500 en castellà). Impremta: 
Alzamora. Adreça: plaça de la Catedral, 12, 17004 Girona.

10  És el nom del carrer on hi havia els locals d’aquestes tres entitats. 
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119. Confraria de la Santa Faç (1991-)

Anual. 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 l’entitat. Es distribueix entre els membres de la confraria. Té una mida 
de 21 cm × 21 cm i dotze pàgines. En català. Impremta: Juper. El 2012 tenia 
un tiratge de 200 exemplars. Adreça: apartat de correus 877, 17080 Girona.

Butlletí de la causa de 
canonització de Joaquim 

Masmitjà, fundador de les 
Missioneres del Cor de Maria. 

Exemplar corresponent al juny 
de 2012 (Arxiu de l’autor).
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120. Butlletí Esportiu Pare Coll (1991-?)

Mensual. Nascut el maig de 1991. Editat per l’associació de pares del 
co¥egi Dominiques de Girona. Informa de les activitats del club esportiu 
escolar en les diferents seccions de bàsquet, patinatge, gimnàstica, 
taekwondo i futbol. També sobre la colla sardanista. No se’n guarden més 
exemplars a l’escola. Com a màxim se n’haurien publicat fins al 1995, ja que 
el 1996 la mateixa associació en va començar a editar un altre titulat APA. 
Modesta publicació de 32 pàgines a 21 cm × 14,8 cm. Impremta: Carlos 
(Sarrià de Ter). 

121. Borinot (1992-1997)

Semestral. Definida com la “Revista del Co¥egi Cartanyà”. Fundada 
el febrer de 1992. Ofereix passatemps, còmics, entrevistes a residents, 
petits anuncis d’estudiants, excursions, poemes, algun article de formació, 
horòscop... Moltes de les seccions eres redactades pels mateixos estudiants. 
Era un òrgan de comunicació interna entre els estudiants d’aquesta antiga 
residència de nois universitaris que hi havia a la ciutat de Girona. En van 
sortir nou números. L’últim correspon a la primavera de 1997. Senzilla revista 
fotocopiada. Tenia una mida de 30 cm × 21 cm i entre 20 i 30 pàgines. En 
català. 

122. Memòria (1975?-) 

Anual. Memòria de les activitats i programes de Càritas Diocesana 
de Girona. Es publica com a mínim des de l’any 1975. Surt pels volts del 
diumenge de Corpus, dia que a totes les parròquies se celebra una co¥ecta en 
favor d’aquesta entitat. Es distribueix entre els socis, co¥aboradors, premsa 
i parròquies. Format: 29,7 cm × 21 cm i 48 pàgines. En català. Impremta: 
variable; l’any 2012, a Pagès (Anglès). Adreça: pujada de la Mercè, 8, 17004 
Girona. L’any 2012 tenia un tiratge de 900 exemplars. Es pot descarregar en 
el web de l’entitat. 

123. Porta Rufina (1994-2003)

Revista del Centre Cristià dels Universitaris de Girona (CCU) que sortia 
entre dos i tres cops l’any. El primer exemplar és de la primavera de 1994. 
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Donen a conèixer les activitats de cada grup que forma part del CCU, articles 
formatius i sobre voluntariat... L’últim exemplar va ser el del novembre de 
2003. Tenia 24 pàgines i una mida de 30 cm × 21 cm. En català. 

124. Quaderns (1996-)

Anual (alguns cops semestral). Editada per l’Institut Superior de Ciències 
Religioses de Girona. Té l’objectiu d’oferir transcrites les conferències més 
importants que s’imparteixen a l’Institut, principalment les de l’inici i/o final 
de curs. El primer número va sortir l’octubre de 1996. Es distribueix entre 
els alumnes i professors, i a la llibreria diocesana té un preu de dos euros. Té 
una mida de 22 cm × 16 cm i un nombre de pàgines no establert. En català. 
Impremta. Palahí. L’any 2012 tenia un tiratge de 600 exemplars. Adreça: 
pujada de Sant Martí, 12, 17004 Girona.

125. AMPA (1996-)

Anual. Editada per l’AMPA de l’escola Pare Coll de Girona, que pertany 
a les Germanes Dominiques de l’Anunciata. Format: 29,7 cm × 21 cm i 48 
pàgines. En català. Impremta: Pagès (Anglès). L’any 2012 tenia un tiratge de 
1.000 exemplars. Adreça: Pare Coll, 3, 17005 Girona.

126. El Butlletó (1996-)

Anual (alguns cops semestral). Editat per l’Agrupació d’Antics Alumnes 
de l’escola Bell-lloc. Va néixer l’any 1996 amb el nom de Butlletí Informatiu. 
L’any 1997 ja va sortir com El Butlletó, conservant la numeració. L’objectiu 
és difondre les activitats que convoquen els antics alumnes i mantenir un 
contacte entre aquests i el centre. És una publicació generalista que té 
seccions com ara: rutes de muntanya, astronomia, ciència, alimentació, 
natura, economia, cuina, cinema, música, llibres, fotografia, internet, museus, 
filosofia i entrevistes. També reportatges sobre temes actuals, pedagògics, 
aspectes formatius i catequístics. S’envia gratuïtament als membres de 
l’Agrupació d’Antics Alumnes del Bell-lloc i al personal docent de l’escola. 
Mida: 24 cm × 17 cm i 92 de pàgines. En català. Impremta: Palahí. L’any 2012 
tenia un tiratge de 1.500 exemplars. Adreça: Co¥egi Bell-lloc, Pau Birol, s/n, 
17005 Girona.
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Revista de l’AMPA de l’escola Pare Coll de Girona, que pertany a les Germanes Dominiques de 
l’Anunciata. El número corresponent a l'any 2012 (Arxiu de l’autor). 
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Exemplar del 2012 d’El Butlletó, editat per l’Agrupació d’Antics Alumnes de l’escola Bell-lloc 
(Arxiu de l’autor).
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127. Programes religiosos de ràdio i televisió a la diòcesi de Girona (1996-2009)

Anual. Butlletí del departament d’audiovisuals de la Delegació de 
Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Sortia a principis d’any. 
Informava dels programes de ràdio que editava aquest departament amb la 
relació de les emissores que els emetien i els seus respectius horaris. També 
de les emissores que radiaven la missa, els programes de ràdio religiosos 
locals i del programa de televisió Camí de Vida, editat per la delegació de 
mitjans de comunicació del bisbat. Es repartia a totes les parròquies amb 
una tirada de 10.000 exemplars. Format: 21 cm × 14,8 cm i quatre pàgines. 
Impremta: Palahí. 

128. Amunt (1997-)

Semestral. Senzilla publicació nascuda el desembre de 1997 editada pels 
Grups d’Oració i Amistat (GOA) de Girona amb articles de formació i notícies 
referents a les activitats del moviment. Es distribueix entre els membres del 
grup i a les secretaries dels GOA de Catalunya, Castelló, València, Balears 
i Saragossa. Té vuit pàgines i una mida de 29,7 cm × 21 cm. En català. 
Impremta: copisteria. L’any 2012 editaven 400 exemplars. Adreça: Joan 
Maragall, 23 B, 5è, 17002 Girona.

129. Guia de Serveis (1997-2008)

Anual. Guia dels serveis que ofereix l’Església catòlica de Girona: 
moviments, residències i hospitals, geriàtrics, escoles religioses, horaris de 
misses, museus, biblioteques, formació, monestirs, santuaris... Els primers 
números eren per cursos acadèmics i van sortir a finals de setembre. Des de 
principis de l’any 2003. Tenia una mida de 24 cm × 16 cm i 44 pàgines. En 
català. Impremta: Palahí. Es repartia a totes les parròquies amb un tiratge de 
6.000 exemplars.

130. Taller de Teologia (1998-2005)

Quadrimestral, trimestral (els darrers números). Editada per l’Institut 
Superior de Ciències Religioses de Girona i el Centre Cristià dels Universitaris. 
La idea era fer una selecció de llibres actuals, preferentment dels darrers deu 
anys, que versessin sobre un aspecte teològic. La mitjana de llibres comentats 
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en cada número era d’uns vint. L’últim número va sortir a principis de 2005 
i versava sobre el “Diàleg interreligiós”. Es distribuïa al mateix Institut 
Superior de Ciències Religioses i a la llibreria diocesana. La maquetació i la 
impremta era de producció pròpia (fotocòpies). Format: 29,7 cm × 21 cm i 
vint pàgines. En català. 

131. Fem pinya (1998-2004) 

Trimestral (irregular). Editada per la parròquia de Domeny-Germans 
Sàbat. Nascuda el desembre de 1988. Humil publicació fotocopiada 
que explica les activitats de la parròquia. També hi trobem entrevistes a 
membres de l’equip parroquial, passatemps, articles sobre la fe, narracions, 
estadístiques parroquials... Es van fer uns números extraordinaris el Nadal de 
1999 i el de 2004 (l’últim exemplar). Tenia vuit pàgines i una mida de 29,7 cm 
× 21 cm. En català amb algun text en castellà. 

132. Postal de Girona (1999-2001) 

Semestral. En van sortir cinc números com a màxim. Discreta publicació 
impulsada des de la delegació de missions per als missioners gironins. Incloïa 
notícies d’interès general de la diòcesi i de l’Església de Girona. Tenia una 
mida de 30 cm × 27,5 cm i vuit pàgines. En català. 

 
133. El Senyal (1999-)

Mensual. Editada per la Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat 
de Girona. El número 0 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. La proposta va ser aprovada 
en la II Jornada Diocesana de Pastoral que es va celebrar el 1998. En l’editorial 
d’aquell primer número de presentació, el 0, es considerava El Senyal com a 
hereva de Vida Catòlica. 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”. 

Segons el Full Parroquial del diumenge 16 de maig de 1999: “El títol 
de la publicació respon a la missió que se li ha encomanat: ser un senyal 
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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 amb obertura de participació, com s’endevina ja 
en la relació de co¥aboracions i temes del número de presentació”. 

Número 0 editat el maig de 1999, de la revista diocesana El Senyal (Arxiu Delegació de MCS del 
Bisbat de Girona).
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La revista tracta temes d’actualitat de l’Església diocesana i universal. 
Té apartats dedicats als moviments, delegacions i grups eclesials, articles 
d’opinió, notícies, entrevistes, recomanacions, excursionisme...

Te una mida de 28 cm × 31 cm i 32 pàgines. En català. Impremta: 
Palahí. L’any 2012 tenia un tiratge de 850 exemplars amb 716 subscriptors. 
Es distribueix a parròquies i a la llibreria diocesana al preu de 2 euros. Es 
poden descarregar exemplars antics en el web del Bisbat.

Adreça: plaça del Vi, 2, 17004 Girona. 

134. Paula (2001-) 

Semestral, el 2012 va passar a ser anual. Neix l’abril de 2001. Butlletí de la 
catequesi de la parròquia de Sant Pau de Girona que surt el dia de l’onomàstica 
del sant (29 juny). Es reparteix principalment a les famílies dels infants de la 
catequesi i a la mateixa parròquia. Consta d’articles formatius, fotos dels que 
fan la catequesi, recull d’activitats, passatemps... Format: 21 cm × 14,8 cm i 
dotze pàgines. En català. Impremta: Copisteria Maragall. L’any 2012 tenia un 
tiratge de 150 exemplars. Adreça: Narcís Blanch, 26, 17003 Girona.

135. Escolà.net (2003-2007) 

Editada pel Seminari Diocesà. Nascuda el 2003 amb la intenció de ser 
semestral, ja que en aquell any en van sortir dos exemplars. Després de tres 
anys de no editar-se, va tornar la Pasqua i el Nadal de 2007 a tot color i 
amb un format i disseny totalment renovats i millorats. Es definia com a 
“Revista dels escolans”, ja que anava adreçada als nois i noies que exerceixen 
d’escolans a les parròquies. Inclou articles dels mateixos escolans sobre les 
activitats que organitzen, temes catequístics... Es distribuïa a les parròquies. 
Tenia entre quatre i vuit pàgines, una mida de 21 cm × 14,8 cm i un tiratge 
de 500 exemplars. En català. Impremta: Palahí. 

136. UELS (2003-2010)

Anual. Butlletí de la Unió Esportiva La Salle (UELS) de Girona. La major 
part de la publicació mostrava amb fotografies els equips de les diferents 
seccions, principalment la de bàsquet, així com també les de futbol i 
patinatge. Tenia setze pàgines i una mida de 29,7 cm × 21 cm. En català. 
Impremta: Girona. L’any 2010 editaven 150 exemplars. 
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137. Congregació de la Mare de Déu dels Dolors (2003-) 

Anual. Repassa les activitats, articles de formació, actes de la Setmana 
Santa i notícies sobre la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de 
Girona. Es distribueix entre els membres de la confraria i a l’església dels 
Dolors de Girona. Té vuit pàgines i una mida de 21 cm × 14,8 cm. En català. 
Impremta: Palahí. L’any 2012 tenia un tiratge de 500 exemplars. Adreça: 
apartat de correus 991, 17080 Girona.

138. Claret (2004-)

Setmanal. 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. N’és 
el seu responsable el pare Josep Codina Farrés, amb una àmplia experiència 
com a escriptor de llibres catequètics i de pregària. S’hi llegeixen pregàries, 

Butlletí de la Congregació 
de la Mare de Déu 
dels Dolors de Girona 
corresponent a l’any 2012 
(Arxiu de l’autor).
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articles formatius i resum d’activitats. El fet que es distribueixi a l’església 
que tenen els pares claretians al centre de la ciutat de Girona contribueix a 
assolir una gran difusió (400 exemplars l’any 2012). Té una mida de 
21 cm × 14,8 cm i quatre pàgines. En català. Impremta: copisteria. Adreça: 
Joan Maragall, 23 B, 5è, 17002 Girona.

139. Seglars dominics (2004-)

Mensual (en alguna ocasió bimestral). Editada per la Fraternitat de Seglars 
Dominics de Girona. 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. Es distribueix entre els membres de la fraternitat i al temple del Sagrat 
Cor de Girona, uns 50 exemplars. Senzilla publicació en format de tríptic (21 
cm × 9,5 cm i sis pàgines). En castellà. Adreça: Albereda, 9, 17004 Girona.

140. En Xarxa (2006-)

Trimestral. Neix el primer trimestre de 2006. És filla de la publicació que 
Càritas diocesana va posar en marxa la primavera de 1990 sota el nom de 
Càritas Butlletí Informatiu. Amb el número 63, corresponent al trimestre de 
desembre-febrer de 2006, va canviar el disseny i el nom, i passà a anomenar-se 
En xarxa. Difon les activitats i la informació de les diferents càrites parroquials 
de la diòcesi. També hi ha articles de formació. Té una mida de 29,7 cm × 
21 cm i quatre pàgines. En català. Impremta: copisteria. L’any 2012 tenia un 
tiratge de 200 exemplars. Adreça: pujada de la Mercè, 8, 17004 Girona.

141. Vida Creixent (2006-) 

Mensual. Senzill butlletí intern de Vida Creixent, moviment de la tercera 
edat. Hi ha articles de formació i les activitats. Es distribueix entre els seus 
membres. Té quatre pàgines a 21 cm × 14,8 cm. En català. Impremta: pròpia 
(fotocòpies). L’any 2012 tenia un tiratge de 200 exemplars. Adreça: Antic 
Roca, 38, 17004 Girona. Es pot descarregar des del web de l’entitat. 

142. Beates (2008-) 

Semestral. Butlletí de les germanes Fradera que substitueix l’anterior, 
Heroïnes, nascut el 1947, i que en conserva la numeració. Editat per les 
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Missioneres del Cor de Maria. El canvi de nom va venir motivat poc després 
que les germanes Fradera fossin declarades beates. Es distribueix als co¥egis 
de la congregació, parròquies, devots i els antics alumnes que ho demanen. 
Informa de la vida de les beates, els favors rebuts per les seves intercessions i 
els donatius obtinguts per la causa de canonització. Tiratge l’any 2012: 5.000 
exemplars (2.500 en català i 2.500 en castellà). Mida: 22 cm × 16 cm i quatre 
pàgines. Impremta: Palahí. Adreça: plaça de la Catedral, 3, 17004 Girona.

143. Mira Mira (2008-)

Trimestral, neix el juny de 2008 per substituir el Temps per a Tot. Editada 
per l’AMPA de l’escola Dr. Masmitjà de les Missioneres del Cor de Maria. Té 
un format de 29,7 cm × 21 cm i setze pàgines. En català. Impremta: Pagès 
(Anglès). L’any 2012 tenia un tiratge de 650 exemplars. Adreça: carrer Joan 
Maragall, 56, 17002 Girona.

144. Recursos de Pastoral amb Joves (2008)

Mensual. Editada per la Delegació de la Pastoral amb Joves del Bisbat de 
Girona, va sortir només un sol número (octubre 2008). Adreçada als agents 
de pastoral. S’analitzava una pe¥ícula i es marcaven pautes per mirar-la i 
treballar-la. Tenia una mida de 21 cm × 14,8 cm i quatre pàgines. En català. 
Tiratge de 300 exemplars. Impremta: copisteria. 

145. Llença’t (2010-)

Anual. Neix el març de 2012 editada pel Seminari Diocesà de Girona i 
com a continuació d’Orientació Vocacional. En conserva la numeració, per tant, 
el primer exemplar és el 53. Notícies referents al seminari. Es distribueix 
a les parròquies. Té una mida de 24 cm × 17 cm i vuit pàgines. En català. 
Impremta: Palahí. L’any 2012 tenia un tiratge de 5.000 exemplars. Adreça: 
pujada de Sant Martí, 12, 17004 Girona. 

146. Càritas al dia (2010-)

Bimestral, trimestral des del 2012. Neix el maig de 2010. Edita: Càritas 
Interparroquial de Girona. S’hi llegeixen notícies, activitats, hi ha un Finestral 
Solidari (anuncis de persones que necessiten recursos), entrevistes... Es 
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Revista editada per l’AMPA de l’escola Dr. Masmitjà de les Missioneres del Cor de Maria. 
Desembre de 2012 (Arxiu de l’autor).
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Llença’t és el butlletí del Servei d’Orientació Vocacional del Seminari de Girona. Any 2012 (Arxiu 
de l’autor).
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distribueix a les parròquies de la ciutat de Girona, centres cívics, biblioteques i 
escoles concertades. Amb el número 14 (setembre-octubre-novembre de 2012) 
la revista passa a ser trimestral i amb quatre pàgines (abans era de dues), nou 
disseny i continguts. Té un format de 29,7 cm × 21 cm. En català. Impremta: 
Palahí. L’any 2012 tenia un tiratge de 2.000 exemplars. Adreça: pujada de la 
Mercè, 8, 17004 Girona. Es pot descarregar en el web de Càritas Diocesana.

147. Martirion (2012-)

Semestral. Surt el gener del 2012 com a “butlletí informatiu de la Causa 
de Beatificació i Canonització dels sacerdots de la diòcesi de Girona morts 
en la persecució religiosa dels anys 1936-1939”. Es donen detalls relacionats 
amb la persecució, testimonis, entrevistes... Es distribueix a les parròquies, 
comunitats religioses i amics de la Causa. Té una mida de 24 cm × 17 cm 
i quatre pàgines. En català. Impremta: Palahí. L’any 2012 tenia un tiratge de 
5.000 exemplars. Adreça: plaça del Vi, 2, 17004 Girona. 

[Recepció de l’article: 29-1-2013]
[Acceptació de l’article:18-4-2013]

Martirion divulga les 
investigacions sobre els màrtirs 

de la persecució religiosa dels 
anys 1936 al 1939. Primer 

exemplar, gener de 2012 (Arxiu 
de l’autor). 
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