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Resum
Aquest és el tercer 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. El primer va ser publicat en 
el volum 52 (any 2011) pàg. 935-973 i el 
segon, en el 54 (any 2013) pàg. 603-646.
En els dos anteriors capítols es van 
indexar les que corresponien a la ciutat 
de Girona. En aquest, i en el proper, les 
de les comarques que formen part de la 
diòcesi de Girona.

Paraules clau
Publicacions periòdiques, premsa catòlica, 
diòcesi de Girona, periodisme.

Abstract
This is the third chapter in a catalog 
indexing journals that have existed in 
the Catholic Diocese of Girona from its 
beginnings to the present. The first was 
published in Volume 52 (2011) p. 935-973 
and the second in Volume 54 (2013) p. 
603-646. In the previous two chapters were 
indexed the ones corresponding to the city 
of Girona. In this and the next chapter, the 
journals from the counties that are part of 
the diocese of Girona.
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COMARQUES DE GIRONA QUE FORMEN PART DE LA DIÒCESI DE GIRONA

Cal recordar, abans de tot, que els límits eclesiàstics no necessària-
ment han de coincidir amb els límits polítics. Com ja es va dir en el primer 
capítol, la diòcesi de Girona inclou les comarques del Gironès, l’Alt Empor-
dà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Pla de l’Estany, bona part de la Selva 
(són del bisbat de Vic els municipis d’Osor, Sant Hilari Sacalm i Susqueda) i 
part del nord del Maresme (Arenys de Mar, Arenys de Munt, Calella, Canet 
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de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, 
Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna i Tordera). També for-
men part de la diòcesi de Girona les parròquies de Beget, Bolós i Rocabru-
na, situades al municipi de Camprodon (el poble de Camprodon, en canvi, 
pertany al bisbat de Vic). 

Mapa de la diòcesi de Girona amb els corresponents arxiprestats (Extret de la Guia de l’Església 
de Girona, any 2013).
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A diferència de les províncies, que es divideixen en comarques, les diò-
cesis es divideixen en arxiprestats. Cada arxiprestat té un arxiprest que coor-
dina el conjunt de parròquies de la seva zona. L’any 2013, hi havia a la diòcesi 
de Girona tretze arxiprestats i 383 parròquies. D’altra banda, a dins de cada 
arxiprestat existeixen també les anomenades agrupacions de parròquies: pa-
rròquies que s’uneixen per oferir serveis comuns (catequesi, preparació per 
al matrimoni, atenció als malalts i despatx parroquial, entre d’altres). Les 
parròquies que en formen part poden ser ateses per un o diversos rectors, 
un dels quals és el coordinador. 

La diòcesi de Girona té una superfície de 4.660 quilòmetres quadrats i 
853.024 habitants (gener 2013). Forma part de la província eclesiàstica de 
Tarragona. 

ALT EMPORDÀ – ALT MARESME – BAIX EMPORDÀ

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. 

ALT EMPORDÀ

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

148. L’Esplai (?-1936-?)

Publicació quinzenal en català. S’ha conegut la seva existència grà-
cies a Vida Catòlica (13 de març de 1936, pàg. 3). Els exemplars eren “be-
llament presentats”. Es publicava l’any 1936. No se n’han obtingut més 
dades.

L’ESCALA

149. Armellada (2004-)

Actualment anual (al principi semestral). Edita Càritas Parroquial de 
l’Escala. Hi ha el resum d’activitats, una relació dels serveis que ofereixen i el 
balanç econòmic. Es reparteix a la parròquia i als socis de l’entitat. Té quatre 
pàgines a 29,7 × 21 cm. En català. Impremta: Pergamí. L’any 2013 editaven 
250 exemplars. Adreça: av. Ave Maria, 14-A, 17130 l’Escala. 
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FIGUERES

150. El Ampurdán (1879-1886)

Setmanal. Va sortir el 7 de desembre de 1879. Considerat l’òrgan dels 
monàrquics conservadors de l’Alt Empordà, dirigit per l’advocat figuerenc 
Narcís Fages de Romà. Tracta temes d’interès polític, econòmic, social i re-
ligiós. En més d’una ocasió es posiciona en favor dels valors morals catòlics 
(Jaume Guillamet i altres, 2010, pàg. 96). Tenia una mida de 51 × 33 cm i 
quatre pàgines. En castellà. Impremta: Lorenzo Miégeville. 

151. Semanario de Figueras (1886-1893)

Setmanal. Tenia com a lema “Periódico tradicionalista”. Va sortir el 4 d’abril 
de 1886. Oferia articles religiosos, notícies locals i polítiques... D’ideologia 
carlista. L’any 1892 ja s’hi pot llegir el lema “Dios, patria y fueros”. Format: 51 
× 31 cm i quatre pàgines. El darrer exemplar és del 3 de juny de 1893. En 
castellà. Impremta: Campanar. 

152. La Voz Ampurdanesa (1888)

Setmanari carlista que s’adhereix “incondicionalmente á todas las enseñan-
zas emanadas de la Silla Apostólica, especialmente á las encíclicas promulgadas por 
el gran Pontífice León XIII, cuyas enseñanzas infalibles aceptamos y veneramos”. 
Va néixer el 26 d’agost de 1888. Tracta temes polítics, religiosos i socials. 
També l’actualitat local i comarcal. Publica alguns poemes en català. El darrer 
exemplar és del 16 de desembre del mateix 1888 (Jaume Guillamet i altres, 
2010, pàg. 150). La mida era de 44 × 32 cm i quatre pàgines. En castellà. 
Impremta: Garbí Matas.

153. El Órden (1891-1896)

Surt el 17 de desembre de 1891 com a bisetmanal (dijous i diumenges). 
A partir de 1894, setmanal (diumenges). Fundat per Teodor Baró i Sureda, 
diputat a les Corts per Figueres pel Partit Liberal. S’hi llegeixen articles i in-
formacions locals i comarcals, de la política espanyola, aspectes relacionats 
amb l’agricultura... No hi falta la informació religiosa. L’últim exemplar és el 
del 15 de novembre de 1896 (Jaume Guillamet i altres, 2010, pàg. 157). Al 
començament tenia una mida de 43 × 31 cm; i a partir del mateix 1895, de 
48,5 × 32 cm. Quatre pàgines. En castellà amb algun text esporàdic en cata-
là. Impremtes: Hereu, Serra, Mariano Alegre. 
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154. El Regional (1893-1907?)

Veu la llum el dissabte 17 de juny de 1893 com a setmanal, des del 
novembre de 1895, bisetmanal, i a partir del juliol de 1903 va tornar a ser se-
tmanal. Es tracta d’un periòdic d’informació religiosa amb articles doctrinals, 
apartat literari, crònica local i política. Llegim en el primer número: “Pensa-
mos ser fieles a las prescripciones de la Iglesia de propagar su doctrina aspirando 
a ser en este punto el eco de la doctrina verdadera y eco también fuera de aquí de 
lo que en Figueras piensan y sienten todas las conciencias honradas y cristianas”. 
Sota la capçalera hi trobem una contundent frase de sant Atanasi: “Todo el que 
quiere salvarse, es necesario que ante todo profese la fe católica, y aquel que no la 
guardare íntegra y sin mistificaciones, sin duda perecerá por toda la eternidad”. El 
director va ser Jacint de Macià, vicepresident del Centre Catòlic de Figueres. 
El darrer exemplar que es pot consultar a la Biblioteca Pública de Figueres és 
el del 21 de desembre de 1907. Tenia quatre pàgines a 44 × 28 cm. Els pri-
mers números en castellà, tot i que puntualment es podia trobar algun text 
en català. El català va anar guanyant terreny. Impremta: Campanar.

155. La Veu de l’Empordà (1909-1936)

La primera època d’aquesta publicació va ser l’any 1900, quan va sortir 
com a “Setmanari portaveu del Centre Catalanista de Figueres”. Es va conver-
tir en catòlic en la segona etapa que veuria la llum l’1 de gener de 1909. Van 
escollir com a lema el mateix que tenia el papa Pius X “¡Instaurare omnia in 
Christo!” (‘Unir totes les coses en el Crist’). Té la voluntat de ser el “portaveu 
del moviment nacionalista empordanès que vol fer pàtria cristiana i catala-
na”. El seu director va ser Mn. Lluís M. Macià, màrtir de la Guerra Civil. Un 
altre dels co¥aboradors va ser Mn. Agustí Burgas, també màrtir. 

Va deixar d’editar-se un cop esclatada la Guerra Civil. El 18 de juliol de 
1936 és el darrer exemplar. Tenia al començament una mida de 43 × 28 cm 
i, a partir de 1935, de 47 × 34 cm. Vuit pàgines en català. Textos esporàdics 
en castellà. Impremta pròpia. 

156. La Defensa (1906-1907?)

Neix el 29 de desembre de 1906 amb el lema “Semanario católico regionalis-
ta del Ampurdán”. Es llegeix a la portada del primer número: “Somos católicos por 
convicción, pero no católicos de éste, de aquel o del otro bando, sino pura y exclusiva-
mente católicos del catolicismo que consideramos único como la verdad que encarna u 
conserva en perpétuo seguro y sagrado depóstio. Siendo católicos, somos por antítesis 
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antiliberales, porque así como el catolicismo verdad sólo es uno. Así el liberalismo es 
una sola única y exclusiva mentira”. Hi ha articles religiosos, poemes, informació 
parroquial, petites cròniques polítiques i locals. L’últim número que es guarda 
a la Biblioteca Pública de Figueres és del 23 de novembre de 1907. La mida era 
de 49 × 34,5 cm i quatre pàgines. Bilingüe. Impremta: Matas.

157. Vacaciones (1925-1926?)

Setmanal. Fundada l’estiu de 1925 i editada pel claustre de professors 
del centre escolar Sant Josep de Figueres. Anava adreçada als alumnes i 
només es publicava durant els mesos d’estiu: “Emprendemos esta tarea que 
consideramos como una prolongación de la clase”. Hi trobem consells per fer 
activitats a l’estiu, la convocatòria d’un certamen literari, narracions cate-
quètiques, fets relacionats amb l’escola i, fins i tot, deures. La Biblioteca 
Pública de Figueres guarda els dels anys 1925 i 1926. Tenia dotze pàgines i 
una mida de 25 × 17 cm. Bilingüe. Impremta: Trayter. 

158. Los santuarios católicos (1926-1936)

Trimestral, i bimestral a partir de l’abril de 1930. Neix el juliol de 1926. 
Editada pel Fomento Nacional de Peregrinaciones. En el primer número es 
diu que serà un “boletín popular en el cual encontraran sus lectores amenas des-
cripciones de peregrinaciones, y congresos, monografías de los más importantes 
santuarios, noticias y estadísticas de todos los lugares de peregrinación, atinadas 
observaciones y consejos para observarse durante los viajes, etc.”. Va ser impulsat 
per Mn. Rosendo Fortunet i Mn. Agustí Burgas. Els principals santuaris que 
visitaven eren els francesos de Lorda, Fourvière i Santa Teresa de Lisieux, el 
suís de la Mare de Déu de les Ermites (Einsiedeln), Terra Santa i Montserrat. 
L’últim exemplar va ser el 53, que corresponia al maig-juny de 1936. Tenia 
un format de 22,5 × 15 cm i setze pàgines. En castellà. Impremta: Trayter.

159. Vida Parroquial (1928-1974)1 

Mensual al començament, però des de l’abril de 1933, setmanal. Va sor-
tir l’1 de febrer de 1928. Fundada pel Patronat de la Catequística de Figueres. 

1  Per a més informació sobre aquesta publicació, es recomana la lectura del llibre 75 anys del 

Patronat de la Catequística de Figueres, de Josep Maria Bernils i Mach. Figueres, Patronat de la Catequís-

tica, 1998. 
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Fou ideada per Mn. Pere Arolas com a “llaç d’unió entre la Parròquia i els seus 
fills entusiastes de l’Església de Crist”. El primer director va ser Mn. Agustí 
Burgas. Era una publicació que no es va posar mai en política i que, a més 
d’informar dels actes del Patronat, defensava fermament els ideals catòlics 
(Bernils, 1998, pàg. 40). El mes d’abril de 1931 va canviar el lema i va passar 
a ser la “publicació d’Acció Catòlica empordanesa”. L’agost de 1931 va deixar 
de sortir. Va reaparèixer el 6 d’abril de 1933 com a setmanari. 

Amb motiu de l’esclat de la Guerra Civil deixarà d’editar-se i no tornarà 
fins al 21 de desembre de 1939, sota la direcció de Mn. Pere Lisbona,2 i en 
castellà. Suspendrà l’edició el 24 d’abril de 1941, i tornarà de nou el 2 de juny 
de 1943. En reaparèixer, potenciarà la informació general, no només la que 
afecta l’Església. 

Un canvi important succeeix el 23 d’abril de 1963, quan en el número 
1252, Vida Parroquial escurça el seu nom pel de V.P. i té com a subtítol “Setma-
nari de Figueres”. El propòsit era entrar com una revista més dins de la prem-
sa comarcal, sense l’etiqueta purament dita de “revista catòlica”. D’aquesta 
manera, es volia competir quant a informació comarcal amb les altres publi-
cacions, com per exemple Ampurdán. El disseny també havia canviat.

El número 1651, que correspon al 28 de juny de 1974, és l’últim de Vida 
Parroquial sota la direcció de Mn. Manuel Pont i Bosch, aleshores també di-
rector de Ràdio Popular de Figueres. Sembla que Vida Parroquial no va poder 
competir amb l’altre periòdic de Figueres, Ampurdán. 

Format: tenia vuit pàgines als primers anys; a partir del gener de 1929, 
en va passar a tenir 24. Pel que fa a la mida, els primers números eren de 31 
× 21 cm. A partir del gener de 1929, es va passar a 33 × 16 cm, i l’abril de 
1933, va tornar als 31 × 21 cm. El català va ser l’idioma fins a la Guerra Civil, 
a partir d’aleshores, en castellà. Impremtes: Vda. de Josep Masdevall, Trayter. 
160. Fe y Patria (1943-1944?)

Quinzenal (en algunes ocasions mensual). Neix el 15 de novembre de 1943. 
Butlletí de la “Rama castrense de Acción Católica” de Figueres, on s’inscriuen els 
militars creients que estan al castell de Sant Ferran. “El que sirven bien a Dios, 
sirve bien a su Patria”, escriu el coronel Francisco Barberán Tros de Marduya a 
la portada del primer número. La finalitat de la publicació la tenim també a la 

2  Mn. Pere Lisbona exercia la direcció “legal” de la revista, ja que en aquella època era obligat 

que el director d’un periòdic tingués el carnet oficial de periodisme. Mn. Lisbona havia entrat a Figue-

res el dia 8 de febrer de 1939 amb els soldats nacionals en qualitat de capellà castrense.
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portada: “El órgano de unión entre todos los socios del Centro Castrense S. Fernando 
y los sentimientos de la Iglesia, y también, el facilitar el apostolado entre los herma-
nos soldados que están lejos de conocer la finalidad de la Acción Católica, que es, el 
llevarlos a Cristo y proporcionarles el camino de la felicidad”. S’hi llegeixen articles 
doctrinals, narracions i poesies, acudits i passatemps, activitats del regiment 
i de l’associació, articles sobre aspectes militars... L’últim número que es pot 
consultar a la Biblioteca Pública de Figueres és el del 15 de juliol de 1944. Tenia 
un format de 21,5 × 16 cm i sis pàgines. En castellà. Impremta pròpia.

161. Ideal (1943-1946)

Mensual. Editada pel Consell Comarcal de Joves d’Acció Catòlica. Hi tro-
bem activitats de l’Acció Catòlica, articles formatius, món obrer, cinema, passa-
temps, narracions catequètiques... Es va publicar fins al desembre de 1946. Era 
d’una mida de 30,5 × 22 cm. Setze pàgines, en castellà. Impremta: La Ràpida. 

162. Boletín La Salle (1946-1957)

Mensual a l’inici, entre semestral i anual a partir del juny de 1950. Veu la 
llum el novembre de 1946. Editada pel co¥egi La Salle i l’associació d’antics 
alumnes. Informa de les activitats de l’escola, dels seus antics alumnes, ar-
ticles doctrinals, científics, literaris, excursions... Hi co¥aboren també els 
alumnes. La mida va anar canviant al llarg dels anys: 21 × 14,3 cm (fins al 
1951), 23,6 × 17,1 cm (fins al 1955) i 23,3 × 16,7 cm (des del febrer de 1956 
fins al darrer). El nombre de pàgines era variable, al voltant de les 24. En 
castellà. Impremtes: García de Pou, Ortega (Barcelona).

163. Camino (1950-1951)

Mensual. Neix el gener de 1950. Òrgan dels Joves d’Acció Catòlica de 
Figueres. Editada a multicopista a diverses tintes i “de un contenido ameno e 
interesante” (Vida Catòlica, 20 de febrer de 1950, pàg. 2). S’hi troben les acti-
vitats i tot allò que afecta principalment l’entitat i articles morals. El darrer 
número conegut és el d’octubre de 1951 (Jaume Guillamet i altres, 2010, pàg. 
460). Tenia vuit pàgines a una mida de 21,9 × 15,5 cm. En castellà. 

164. Reconquista (1950)

Es coneix la seva existència gràcies a una recensió que en fa la publica-
ció Camino (núm. 2, 1950, pàg. 5). Probablement, hauria sortit el mes de ge-
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ner o febrer de 1950. Era el portaveu dels joves aspirants de l’Acció Catòlica 
de Figueres. No se’n coneixen més dades. 

165. OAR (1950)

Una altra publicació coneguda gràcies a una recensió de Camino (núm. 9, 
pàg. 4). Era editada per l’Obra Atlética Recreativa (OAR), que tenia un caràc-
ter religiós. Va durar fins al mes de desembre i les notícies de l’entitat van 
passar a ser publicades a Camino. 

166. Hojas Culturales (1952-1954)

Coneixem aquesta publicació gràcies a la lectura que ha fet Guillamet 
(Jaume Guillamet i altres, 2010, pàg. 464) de diferents recensions de Vida Pa-
rroquial. Era editada per la JOFAC (Joventut Obrera d’Acció Católica). Tenia dues 
pàgines i es venia a l’església de Sant Pere de Figueres al preu de 0,10 ptes. 
(1953) i 0,15 (1954). S’hi publicaven les activitats de l’entitat i articles morals. 

167. Ecos de la Asociación La Salle (1958-1964?)

Bimestral (generalment). Editada pels exalumnes del co¥egi La Salle de 
Figueres. Sorgeix el 1958 amb molta i¥usió: “De estilo y presentación moderna, 
puede codearse con muchas revistas corrientes, figurar en el salón de espera de los 
despachos y hacer pasar un rato agradable a nuestros familiares”, diu la portada 
del primer exemplar. “La confección de la revista corre a cargo de doce miembros: 
seis hermanos y seis antiguos alumnos periodistas de profesión, empeñados en me-
jorarla en números venideros [...]”. Hi ha notícies del co¥egi, de l’associació, 
la vida social dels seus membres (casaments, defuncions, naixements...), ar-
ticles formatius, informació religiosa... El darrer exemplar que guarda la Bi-
blioteca Pública de Girona és el d’octubre de 1964. Tenia un format de 24,8 
× 17,9 cm i, generalment, unes setze pàgines (els primers números, entre 
quatre i vuit). En castellà. Impremta: García de Pou. 
168. Unión (1974-1983)

Periodicitat irregular. Surt el desembre de 1974. Butlletí de l’AMPA 
de l’escola Paula Montal de Figueres. Serà substituïda en el curs 1983/84 
per Nosaltres i l’Escola. Tenia setze pàgines a una mida de 31,4 × 21 cm. 
En castellà, tot i que, a partir de 1978, el català anirà guanyant terreny. 
Impremta: Pujol. 
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169. Missatge (1977-1980)

Periodicitat irregular. Senzilla publicació feta pels alumnes de segon ci-
cle d’EGB de l’escola La Salle de Figueres. Va durar només tres cursos. Tenia 
una mida de 31,4 × 21,5 cm. De 30 a 36 pàgines. En castellà, amb algun text 
en català. 

170. Nosaltres i l’Escola (1983-2011)

Anual. Editada per l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de 
l’escola Paula Montal de les Escolàpies Filles de Maria. Mida de 29,7 × 21 cm 
i 152 pàgines. L’últim numero va sortir el juny de 2011. Actualment, s’edita 
en format digital i es pot veure en el web. En català. Impremta pròpia (foto-
còpies). Tiratge el 2011: 600 exemplars.

171. Ressons Escolars (1994-2009)

Anual. Editada per l’AMPA i el co¥egi La Salle de Figueres conjunta-
ment. Tenia una mida de 29,7 × 21 cm i 52 pàgines. El 2010 van decidir 
editar-la en format digital. En català. Impremta: Pujol. Tiratge el 2009: 700 
exemplars. 

172. El Batec (1997-2011)

Quadrimestral, a partir del 2010 passa a ser bimestral. Explica les activi-
tats de la Càritas Interparroquial de Figueres, un resum de comptes i articles 
d’opinió. Es repartia entre els voluntaris, les parròquies de Figueres, els socis 
i a entitats. Mida de 29,7 × 21 cm i quatre pàgines. En català. Impremta prò-
pia (fotocòpies). L’any 2010 tenia un tiratge d’un miler d’exemplars.

173. Sant Pere de Figueres (2005-2008)

Triennal (cada tres estius). Editada per la parròquia de Sant Pere de Fi-
gueres. Adreçada bàsicament als turistes que visitaven el temple, situat al 
costat mateix del Museu Dalí. És per aquests motiu que, a part del català, 
s’utilitzen altres idiomes (resums en castellà, francès i anglès). Hi trobem la 
història del temple, les activitats que s’hi desenvolupen i aspectes culturals 
d’Església en general. Tenia format revista, però amb paper de diari, un pèl 
més gruixut. Setze pàgines a una mida de 34,5 × 24,5 cm. Van sortir només 
dos números, Impremta: Aiguaviva. Tiratge: 10.000 exemplars. 
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FORTIÀ

174. GOA (1969-2013)

Mensual. El 2013 passà a trimestral. Butlletí estatal dels GOA (Grups 
d’Oració i Amistat). És un sol full (29,7 × 21 cm) a dues cares amb articles 
de formació, pregàries, pensaments del bisbe Cases (fundador dels GOA)... 
S'editava des del monestir de les germanes Clarisses de Fortià en el temps 
que el director de la publicació, Mn. Joan Güell, n'era el capellà. A principis de 
2014 passà a Castelló de la Plana. Impremta: Loginser (Castelló de la Plana). 
L’any 2013 tenia un tiratge de 3.650 exemplars (2.500 en castellà i 1.150 en 
català). Es pot descarregar en el web de l’entitat. Adreça: Monestir de Santa 
Clara, 17469 Fortià. 

EL MONT (Santuari de la Mare de Déu del Mont. Municipi d’Albanyà)

175. Santa Maria del Mont (1928-1934)3

Mensual. Creada des del mateix santuari. Va veure la llum el maig de 
1928. El director fou Pere Vayreda i Olivas (1877-1944), conegut historia-
dor nascut a Beuda, que publicà estudis d’etnografia i d’història local. S’hi 
llegeixen les activitats del santuari, ressenyes històriques, poemes... L’últim 
número publicat és el 74, que correspon al mes de juny de 1934. Aleshores, 
el santuari estava en molt mal estat i va haver de tancar. Al començament la 
mida era de 27,5 × 21,5 cm i des del gener de 1932 va passar a 21 × 15 cm. 
Quatre pàgines en català. Impremtes: Trayter (Figueres) i Masó (Girona). 

176. Boletín de la Mare de Déu del Mont (1950-1953?)

Periodicitat irregular. Publicació editada pels frares caputxins, que ales-
hores custodiaven el santuari. El primer número és del maig de 1950. El 
segon ja correspon al febrer de 1953. La majoria són dedicats a Mn. Jacint 
Verdaguer com a homenatge pel centenari de la seva mort. Hi trobem també 
reflectides les activitats i les notícies que origina el santuari. Tenia setze pà-
gines a una mida de 26 × 17 cm. Bilingüe. 

3  Per a més informació sobre aquesta publicació es recomana: Anna Maria Velaz Sicart, “La pu-

blicació Santa Maria del Mont: la veu d’un co¥ectiu i el reflex d’una època”, Annals de l’Institut d’Estudis 

Empordanesos, volum 42 (2011), pàg. 141-170. 
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177. Full Informatiu del Santuari de la Mare de Déu del Mont (1997-) 

Semestral. Butlletí del santuari fundat l’octubre de 1997 pel Patronat 
del Santuari de la Mare de Déu del Mont. Els primers anys va sortir de 
manera mensual i, actualment, surten com a mínim dos números l’any. 
Inclou notícies que afecten el temple, les activitats que s’hi han portat a 
terme durant l’anterior semestre, les que es preveuen durant el semestre 
en curs i la relació de pobles i grups que hi han pujat. Es distribueix entre 
els membres del Patronat, al mateix santuari i a diferents institucions. 
Format: 29,7 × 21 i, generalment, dotze pàgines. En català. Impremta: 
Montserrat (Figueres). L’any 2013 tenia un tiratge de 300 exemplars. Es 
pot consultar en el web del santuari i s’envia també per correu electrònic. 
Adreça: Patronat del Santuari de la Mare de Déu del Mont, Cases Noves, 
4, 171378 Viladamat. 

ROMANYÀ D’EMPORDÀ

178. El Rosal Florido (1886-1901?)

Quinzenal i, a partir de l’1 de març de 1892, mensual. Va sortir l’1 de 
març de 1885 a Olot definida en un principi com a “Revista religiosa, mística 
e instructiva que saldrá cada 15 días dedicada a nuestra especial protectora la 
Virgen del Tura con objeto exclusivo de dar honor y gloria a María, enaltecer las 
grandezas del Rosario y publicar sus maravillas”. Hi llegim el santoral, articles 
formatius, temes relacionats amb el rosari, pregàries, narracions i poemes. 
Es tracta, per damunt de tot, d’una publicació destinada a promoure el rosari 
i la devoció mariana editada i dirigida pel capellà Gervasi Serrat. Com que el 
mossèn va ser destinat a Romanyà d’Empordà, a principis de 1886 la redac-
ció i l’administració va passar a aquesta parròquia, tot i que es va continuar 
imprimint a Olot. 

El 15 de novembre de 1886 fou dedicada a la Mare de Déu del Mont 
“para enseñar y recomendar el Rosario viviente” i s’imprimia a Figueres. Van se-
guir més canvis: l’1 d’octubre de 1889 va passar a ser El Rosal Florido de Lour-
des, dedicada igualment a la Mare de Déu del Mont. 

Cal tenir present que Mn. Gervasi va impulsar a Romanyà un santuari 
dedicat a la Mare de Déu de Lorda, amb un primer acte l’abril de 1890. No ha 
d’estranyar que l’1 de març de 1891 la publicació fos dedicada a la Immacula-
da Concepció “para promover el culto de Nuestra Señora de Lourdes, enseñar y re-
comendar el Rosario viviente” i que l’1 de març de 1894 passés a ser “el órgano 
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de Maria Inmaculada de Lourdes català”, una revista que “se publica mensualmente 
en este santuario español”. 

Cal considerar-la com una important publicació de devoció popular del 
bisbat de Girona que va tenir subscriptors arreu de l’Estat espanyol.

L’últim número que es guarda a la Biblioteca Pública d’Olot és el de maig 
de 1901, imprès a Girona amb direcció i administració a Banyoles (c/ sant Be-
net núm. 8). Probablement va ser el darrer exemplar publicat. Tenia una mida 
de 18 × 12,5 cm, més tard va osci¥ar entre 20 i 24. En castellà. Impremtes: 
Bonet (Olot), Campanar (Figueres), Carreras (Girona).

ROSES

179. El Butlletí (2000-2011)

Anual. Senzilla publicació que informava sobre l’activitat de la Càritas 
Parroquial de Roses. Es distribuïa entre els voluntaris i a la parròquia. Mida 
de 29,7 × 21 cm i dues pàgines. En català. El 2010 tenia un tiratge de 200 
exemplars. Impremta: pròpia (fotocòpies). 

ALT MARESME

ARENYS DE MAR

180. La Veu de la Costa (1907-1911?)

Quinzenal. Editada pel Centre Catòlic Regionalista d’Arenys de Mar. Neix 
el 6 de gener de 1907 amb el subtítol de “Periódich Católich Regionalista”, i 
després, a partir del número 27, com a “Periódich Nacionalista Católich”. Els 
seus propòsits quedaven definits en la mateixa publicació: “Farà sentir als seus 
llegidors i benvolguts subscriptors la veu de la fe i la relligió de tota aqueixa costa... 
Enamorats de la nostra terra, no es estrany que en lo nostre lema y divisa axequem 
també ben alta contra tots sos enemichs la gloriosa senyera de Catalunya [...] La 
nostra tasca es ben clara y definida: es tasca nacionalista catalana; deslligada de 
tot partit y opinió pública, no té cap participació oficial directa ni indirecta ab ells”. 
Es publicà com a mínim fins al 2 de setembre de 1911 (Joan Givanel, 1931, 
vol. 1, pàg. 18). Tenia una mida de 27,3 × 16,9 cm i vuit pàgines. En català. 
Impremta: Altés (Barcelona). 
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181. Creu i bandera (1915)

Periodicitat irregular. Editada pel Centre Social Arenyenc. A l’article de 
salutació del primer número, sortit l’1 de març de 1915, ja expressen que 
tenen com a base la religió i el catalanisme: “La creu parlarà de Déu i la 
bandera, de la pàtria”. Segons Givanel (1931, vol. 1, pàg. 20) es van publicar 
només tres números. Tenia setze pàgines a una mida de 22 × 16 cm. En ca-
talà. Impremta: Valls, Tatjé.

182. L’Ideal del Patronat (1921-1923?)

Mensual. Editada pel Patronat de la Immaculada i Sant Lluís Gonzaga 
d’Arenys de Mar. Veu la llum el 14 d’abril de 1921. A partir del número 24 
passa a ser L’Ideal. Veu de la Parròquia. Al començament tenien l’administració 
i la redacció a la seu social del Patronat, però després, i a partir del número 
14, van passar a la rectoria de la parròquia. L’últim exemplar vist per Givanel 
(1931, vol. I, pàg. 22) és el del 7 de desembre de 1923. Tenia un format de 
21,9 × 15,1 cm i dotze pàgines. En català. Impremta: H. Abadal (Mataró). 

183. Alverna (1952-1967) 

Bimestral. Butlletí de la Joventut Seràfica, associació que depenia dels 
caputxins d’Arenys de Mar. Informava de les activitats. Tenia dotze pàgines a 
24,5 × 16,5 cm. Bilingüe. Impremta: Santa Maria. 

184. Arenys Vida Parroquial (1944-2010)

Mensual. Editada per la Parròquia d’Arenys de Mar. Fundada 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, 
de mica en mica, es va convertir en la revista local del poble. A finals dels 80, 
però, van decidir tornar al principi i donar més cabuda a la informació que ge-
nerava l’església local. Hi va influir el fet que a mitjan anys 80 sortís una revista 
gratuïta d’informació general: L’Agenda. Tenia un format de 32 × 21,5 cm. 

El mes de febrer del 2007, coincidint amb el número 299, la revista fa 
un canvi important: es renova el cap de redacció i tot l’equip. Canvia també 
el disseny i el format (29,7 × 21 cm), i passa a tot color. La direcció seguia 
igualment depenent del rector de la parròquia. La revista es va convertir en 
un portaveu d’opinió de la comunitat catòlica a la vila, amb alguna petita 
informació local. 
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El número del mes de febrer del 2010 serà l’últim. En l’anterior, en 
un doble exemplar (mesos de desembre 2009 i gener 2010), a l’editorial, 
el Consell Pastoral de la parròquia informava de la dificultat de trobar un 
voluntari que rellevés el cap de redacció.

En el moment de tancar-la, hi havia un tiratge de 500 exemplars 
amb 325 subscriptors. Es distribuïa a la parròquia d’Arenys de Mar, a les 
llibreries (2,5 euros el 2010) i entre els subscriptors. Generalment, tenia 
32 pàgines. En català. Impremta: Impressions Generals SA (Sant Adrià de 
Besòs).

El 27 de novembre del 2011 neix un suplement conjunt del full pa-
rroquial diocesà de les parròquies d’Arenys de Mar i Arenys de Munt, i li 
posen, de manera nostàlgica, el títol de Vida Parroquial. 

185. Germanor Franciscana (1978-) 

Mensual. Editada per la Fraternitat Franciscana Seglar. Fundada el 
1978. Senzilla publicació amb la relació d’activitats de la fraternitat, arti-
cles relacionats amb l’espiritualitat franciscana, biografies de sants i santes 
franciscans... Es distribueix entre els membres del grup i al temple dels 
pares caputxins d’Arenys de Mar. Format: quatre pàgines i una mida de 21 
× 14,8 cm. Impremta: Pons. L’any 2013 tenia un tiratge de 200 exemplars. 
Adreça: Santa Maria, 7, 08350 Arenys de Mar.

186. Recerca (1992-2009)

Quadrimestral. Editada per l’Orde dels Frares Menors Caputxins 
d’Arenys de Mar. Des de l’any 2010 es distribueix com a suplement d’una 
altra revista franciscana d’àmbit català editada a Barcelona titulada Ca-
talunya Franciscana. Deixava de tenir les característiques que tenia fins 
aleshores i passava a tractar temes monogràfics. Abans d’aquest canvi, es 
definia com a “Revista de diàleg i estudis d’espiritualitat cristiana” amb 
articles bàsicament que giraven entorn a l’espiritualitat de sant Francesc 
d’Assís. Hi escrivien també els diferents frares caputxins de Catalunya. 
Tenia una mida de 21 × 14,8 cm, 42 pàgines i era en català. Impremta: 
Sandograf (Barcelona). L’any 2008 tenia un tiratge de 700 exemplars i 205 
subscriptors, que van passar a rebre des del 2010 Catalunya Franciscana. 
Tots els números publicats es poden consultar en el web dels caputxins 
de Catalunya. 
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ARENYS DE MUNT

187. Batec (1987-) 

Mensual. Editada pel Centre Moral d’Arenys de Munt. El primer núme-
ro és del febrer de 1987. Dóna a conèixer les activitats que s’organitzen al 
Centre Moral i altres llocs de la vila, els acords del ple municipal, notícies 
diverses que afecten el poble, crítica literària, cartes al director, articles 
d’opinió de temes generals, espais d’opinió per a les entitats, així com no-
tícies esportives. La parròquia disposa de dues o tres pàgines que consis-
teixen en la relació de baptismes i defuncions, horaris de missa, activitats 
parroquials i articles de formació. L’origen de la publicació cal buscar-lo 
en els actes commemoratius que es van organitzar per celebrar el 75è ani-
versari 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 es va obrir a altres grups 
i entitats de la població. S’ha convertit en la publicació informativa local. 
Fotocopiada al mateix centre, es distribueix entre els socis i a les llibreries 
(al preu d’1,50 euros el 2013) d’Arenys de Munt. Té una mitjana de 50 pà-
gines en un format de 29,7 × 21 cm i està escrit en català. L’any 2013 tenia 
un tiratge de 900 exemplars i 650 subscriptors. Adreça: rambla Francesc 
Macià, 57, 08358 Arenys de Munt.

CALELLA

188. CAP-ASPRE (1933-1936)

Setmanal. El títol agafa el nom d’un conegut penya-segat de Calella. 
Neix l’1 de gener de 1933 gràcies als redactors de les notícies de Calella de la 
revista Recull. Llegim a la portada del primer número: “Així és com neix CAP-
ASPRE, com a portantveu autèntic i curós de Calella. Religió, pàtria, cultura, 
pau, treball, ciutadania, progrés!... heus aquí els lemes que necessàriament 
han de moure l’engranatge d’una civilització. Heus aquí, doncs, els nostres 
lemes”. S’hi troben: notícies de Calella, esports, articles relacionats amb la fe, 
històrics, el moviment parroquial,4 poesia i altra literatura, les activitats de la 
Federació de Joves Cristians de Catalunya i de l’Acció Catòlica... Va sortir fins 

4  Com a “moviment parroquial” s’entén la relació dels bateigs, comunions, confirmacions, 

amonestacions, matrimonis i defuncions que es produeixen a la parròquia.
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al 18 de juliol de 1936. Tenia una mida de 27 × 20,4 cm i dotze pàgines (en 
algunes ocasions setze). En català. Impremta: Gràfiques Calella. 

189. Estela (1946-2012)

Editada per la Parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella. Va 
néixer el 21 de setembre de 1946 de manera 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 que la publicació naixia amb el propòsit de “dar a conocer las múltiples 
actividades que en los órdenes 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, canvia 
de periodicitat i passa a ser mensual, i es defineix com “La revista d’opinió 
de Calella”. La temàtica religiosa se centrava en les dues o tres pàgines que 
coordinava el rector de Calella. Això no treia que l’apartat de llibres –que 
s’encarregava a una llibreria de la vila–, en pogués recomanar de temàtica 
religiosa, ni tampoc que la meitat de la secció Carnet social es dediqués als 
baptismes, casaments i exèquies que havien tingut lloc a Calella. També, a la 
Guia local, s’hi publicava l’horari de les misses, barrejat amb telèfons d’interès 
i els horaris de trens i autobusos. Era la presència religiosa de la revista. Si en 
els crèdits no hi figurés que l’edició era a càrrec de la parròquia de Calella, 
passaria per haver estat una revista publicada per qualsevol entitat laica o 
aconfessional. La resta de pàgines tractaven informació local. 

L’últim número va correspondre als mesos de novembre-desembre del 
2012. “Publicar Estela genera més despeses que no pas ingressos s’obtenen”, 
asseguren en l’editorial de l’anterior número, que també va ser bimestral. La 
falta de publicitat, la rebaixa de les subvencions i la baixada de subscriptors 
van ser els motius de la desaparició. 

A la darrera etapa tenia 44 pàgines en català. Mida: 29,7 × 21 cm. L’any 
2010 tiraven 500 exemplars i tenien 270 subscriptors. Es distribuïa també 
a les llibreries i botigues del poble (2,5 euros el 2010). Impremtes: JNP Arts 
Gràfiques (Barcelona) i Palahí (Girona). 
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190. L’oreneta (1987-2007)

Semestral (en algunes ocasions quadrimestral). Revista de l’Escola Pia que 
pertany als Escolapis. Tenia una mida de 29,7 × 21 cm i setze pàgines. L’últim 
número va ser el 64, que correspon al juny del 2007. El curs següent, conser-
vant la numeració, passa a denominar-se L’Espia. En català. Impremta: IMGESA 
(Sant Adrià de Besòs). L’any 2007 tenia un tiratge de 1.500 exemplars.

191. APA, endavant (1996-2006)

Semestral. Editada per l’AMPA de l’escola Companyia de Nostra Senyora 
de Lestonnac. Tenia 24 pàgines a 29,7 × 21 cm. L’Escola Pia de Calella es va 
fer càrrec d’aquest centre d’ensenyament en el curs 2006/2007, per aquest 
motiu aquesta publicació es va deixar d’editar el 2006. Les dues escoles van 
crear una única publicació, L’Espia, l’any 2007. En català. Impremta: Carles 
Iñígez. L’any 2006 s’editaven 750 exemplars.

192. L’Espia (2007-)

Anual. Revista de l’Escola Pia que pertany als Escolapis. Surt el desembre 
de 2007 i conserva la numeració de la seva predecessora, L’Oreneta. Format: 
22,3 × 20 cm i 48 pàgines. Surt també en format digital tres cops l’any. En 
català. L’any 2013 tenia un tiratge de 1.200 exemplars. Adreça redacció: Jo-
vara, 39, 08370 Calella.

CANET DE MAR

193. Fulles Populars (1910)

Les poques dades d’aquesta publicació les dóna a conèixer Torrent i 
Tasis (1966, vol. 2, pàg. 78). Ens diu que tenia quatre pàgines a 32 × 22 cm, 
en català. Impremta: Llevant Gràfic.

194. La Misericòrdia de Canet (1920)

Mensual. Nascuda el gener de 1920. Revista catòlica amb diverses fo-
tografies (Torrent i Tasis, 1966, vol. 2, pàg. 80) editada pel santuari de la 
Misericòrdia. Segons Givanel (1937, vol. 2, pàg. 38) només es publicaren tres 
números: gener, febrer i març. Tenia una mida de 17,9 × 12,1 cm, setze pà-
gines i era en català. Impremta: Anfrums.
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195. La Vall de Canet (1920-1921) 

Periodicitat irregular (generalment quinzenal). Portaveu de l’Agrupació 
Autonomista. Va sortir el gener de 1920. Articles de formació catòlica, acti-
vitats de les entitats catòliques del poble i narracions literàries. Es va deixar 
d’editar a finals de juny de 1921. Tenia quatre pàgines a una mida de 25,8 × 
16,8 cm. En català. Impremta: Anfrums.

196. La Veu del Santuari (1992-2009)

Setmanal. 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. Oferia a la primera plana un apartat amb les activitats i fets que 
envolten aquest temple. A la part de darrere del full s’hi llegia un article de 
fons teològic o espiritual. L’últim número és el del 15 de març del 2009, des-
prés que Mn. Vicenç Carbó, l’ànima d’aquest butlletí, deixés de ser el rector 
custodi del santuari. Tenia una mida de 29,7 × 21 cm i dues pàgines. Es re-
partia al santuari, a l’hospital de Canet i a la parròquia. En català. Impremta: 
Graupera. L’any 2009 s’editaven 100 exemplars setmanals. 

MALGRAT DE MAR

197. Bona Llevor (1918)

Setmanal. Definit com a “Setmanari Regionalista”. En un article titulat “A 
què venim”, escriuen: “Venim a desplegar als quatre vents la simpàtica sen-
yera de les reivindicacions cristianes i catalanes. Venim a predicar la pau, la 
germanor entre els catòlics. Venim a sembrar la bona llevor d’un regionalis-
me integral d’un catalanisme profundament cristià”. Va deixar de publicar-se 
l’octubre de 1918, amb el número 38. Tenia un format de 21 × 22 cm i entre 
sis i vuit pàgines. En català. Impremta: Editorial Gerundense (Girona).

198. Guía (1951)

Quinzenal. Nascut el 15 de gener de 1951. Tenia el subtítol de “Circular 
de Acción Católica”. El propòsit el tenim reflectit en el primer número: “Llenar 
un vacío en la vida espiritual e intelectual de nuestra pequeña comunidad y servir a 
las verdades eternas”. Va tenir una curta durada, ja que deixà d’editar-se el 30 
d’abril de 1951 (Bayarri i Goñi, 1994, pàg. 106-109). Tenia vuit pàgines a una 
mida de 27,5 × 22 cm. En castellà i alguns textos en català. Impremta: Canet. 
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199. Chanel (1970-)

Anual. Editada per l’escola Sant Pere Chanel, que pertany a la Societat 
de Maria (Pares Maristes). Format: 29,7 × 21 cm i 72 pàgines. En català. Im-
premta: Grafipons. L’any 2013 editava 500 exemplars. Adreça: Nou, 12, 08380 
Malgrat de Mar. 

200. Vedruna Magazine (1988-)

Anual. Revista editada de l’escola Vedruna i l’AMPA. El centre pertany a 
les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna. Té una mida de 29,7 × 21 cm 
i 68 pàgines. En català i algun text en castellà. Impremta: Grafipons. El 2013 
tenia un tiratge de 600 exemplars. Adreça: Mar, 30, 08380 Malgrat de Mar. 

PINEDA DE MAR

201. El Roser (2003-2012)

Trimestral. Butlletí informatiu de l’AMPA del co¥egi de la Mare de Déu 
del Roser, que pertany a la congregació de les Dominiques de l’Anunciata. 
Tenia vuit pàgines i una mida de 29,7 × 21 cm. El contingut s’ofereix en 
format digital en el web de l’escola. En català. Impremta: Rodríguez. El 2010 
tirava 300 exemplars.

202. Paraula i Acció (2006-2010)

Periodicitat irregular. Butlletí del grup Paraula i Acció de la parròquia 
de Sant Joan Baptista del Poblenou. Va néixer el març de l’any 2006 amb 
una periodicitat entre mensual i bimestral. Tractava temes socials, de la 
immigració i del tercer món, i de l’ajuda que hi aportava la parròquia. Es 
distribuïa a la parròquia i entre els membres del grup. Mida de 21 × 14,8 
cm i quatre pàgines. En van sortir 19 números. En català. Senzilla publica-
ció fotocopiada. El 2010 se’n feien 125 exemplars.

TORDERA

203. Pica l’Ullet (1990-1993)

Trimestral. Editada per les Comunitats de l’Arca. Senzilla publicació amb 
articles referents a aquesta associació dedicada als deficients psíquics. Tenia 
26 pàgines i una mida de 21 × 15 cm. En català (alguns textos en castellà). 
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204. Guspira (1988-)

Anual. Revista de l’escola Sant Josep de les Germanes Carmelites de la 
Caritat Vedruna. Mida: 29,7 × 21 cm i 48 pàgines. En català. Impremta: Pa-
gès (Anglès). El 2013 tiraven 450 exemplars. Adreça: Santa Llúcia, 5, 08490 
Tordera. 

205. Càritas Informa (2012-)

Quadrimestral. Edita la Càritas Parroquial de Tordera. El primer número 
va sortir l’agost del 2012. Informa de les activitats. Articles d’opinió i notí-
cies. Es distribueix a la parròquia, voluntaris i amics de l’entitat. Té un format 
de 29,7 × 21 cm i quatre pàgines. En català. Impremta: Stil Graf. L’any 2013 
tenia un tiratge de 300 exemplars. Adreça: Ciutadans, 6-8, 08490 Tordera.

206. El Vaixell de Paper (2002-2006)

Quadrimestral. Fundada el Nadal del 2010. Dóna a conèixer les activitats 
de l’Associació Rusc-Avets formada per les comunitats d’El Rusc (situada a 
Tordera) i Avets (a Moià) que pertanyen a les Comunitats de l’Arca. Moltes de 
les informacions són redactades pels mateixos interns. Compta també amb 
articles de formació, entrevistes, receptes de cuina, les dates dels aniversaris 
dels interns i passatemps. Format: 30 × 21 cm i setze pàgines. L’últim núme-
ro és el 13, que correspon al Nadal del 2006. El 2007 es decideix fer un gran 
canvi de disseny i es canvia també el nom, i es passa a dir Rusc Avets. En català 
i algun article en castellà. Senzilla publicació. 

207. El Brunzzzit (2005-2007)

Quinzenal al principi, i després, mensual. Senzilla publicació editada per 
la comunitat El Rusc. Informacions de l’entitat. 
208. Rusc Avets (2007-2011)

Trimestral. Segueix la mateixa línia que la seva antecessora, El Vaixell 
de Paper, amb un nou disseny a tot color. Setze pàgines a una mida de 
29,7 × 21 cm. En català. Impremta: Winihard Gràfics (Moià). Tiratge: 500 
exemplars. 
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BAIX EMPORDÀ

LA BISBAL D’EMPORDÀ

209. Santa María (1949-1953?)

Mensual. Nascuda l’1 de febrer de 1949. Editada pel Foment Catòlic de 
la Bisbal i la seva comarca. Es llegeix en l’editorial del primer número: “Acaso 
en tus lecturas buscabas algo de espiritualidad, algo que con el calor de la patria 
chica interesara a tu curiosidad ciudadana y parroquial a un mismo tiempo. Pues 
bien, esto queremos llevarte con la publicación que en tus manos tienes”. Ofereix 
informació de les activitats de l’Acció Catòlica, articles morals, moviment pa-
rroquial, notícies generals de l’àmbit catòlic, temes litúrgics, notícies comar-
cals (Begur, Ullà, Palamós i Torroella de Montgrí, principalment), esportives 
dels clubs de la Bisbal, espai d’humor, poesia i articles diversos de caràcter 
general. L’últim exemplar que guarda l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà (la 
Bisbal) és el 23, que correspon al mes de març de 1951. L’any 1953 es va edi-
tar un número extraordinari que probablement va ser l’últim.5 Mida: 34,5 × 
25 cm. Entre quatre i vuit pàgines. En castellà. Impremta: Carreras (Girona). 

210. San Salvador de Horta (1943-1965)

Bimestral (en algunes ocasions mensual). Creada pels germans francis-
cans de la Bisbal. Inclou articles formatius, poesies i narracions, històries 
de sants i beats franciscans, acudits, apartat de gràcies i favors, així com les 
activitats i notícies referents a la comunitat. En el número de gener de 1965 
el director de la revista escrivia que hi estaven subscrites 8.000 persones. El 
darrer número que s’ha vist a la Biblioteca Pública de Girona és el que corres-
pon als mesos d’octubre-novembre de 1965. El juliol de 1965, la direcció i la 
redacció van passar a Barcelona, però l’administració va continuar a la Bisbal. 
Mida: al principi va tenir 22,5 × 15 cm i, a partir del gener de 1965, va passar 
a 18,5 × 13,5 cm. Pàgines: 20. En castellà. 

211. Visió Jove (1994-2012)

Anual. Revista editada per l’AMPA de l’escola Cor de Maria de la Funda-
ció Privada Cor de Maria. Tenia una mida de 29,7 × 21 cm, 36 pàgines en 

5  L’historiador local Jordi Frigola va facilitar a l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà aquesta 

dada amb motiu d’aquesta investigació. 
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català. Impremta: Gispert. Tiratge de 250 exemplars (any 2010). Actualment 
s’edita en format digital. 

PALAFRUGELL

212. Eco (?-1957-?)

Editada pel co¥egi Sant Jordi. L’any 1957 van publicar el número 7. Se 
sap per Los Sitios (2 de març de 1958, pàg. 11) que: “Consta de dos páginas 
tamaño folio, tirado en multicopista y en él escriben [...] diversos artículos de interés 
para sus jóvenes lectores, además de un extenso noticiario escolar”. No se n’han 
trobat més dades. 

213. Garbí (1974-)

Anual. Revista de l’escola Prats de la Carrera, el titular del qual és el 
Bisbat de Girona. Editada per la pròpia escola. Té 60 pàgines a 29,7 × 21 cm. 
En català. Impremta: Palé. L’any 2013 tiraven 500 exemplars. Adreça: Clavé, 
33, 17200 Palafrugell.

214. Retalls d’Escola (1985-2012)

Semestral. Editada per l’escola Vedruna de les Germanes Carmelites de 
la Caritat Vedruna. Té una mida de 29,7 × 21 cm i 60 pàgines. L’últim número 
va sortir el juny de 2012. En català. Impremta: Palafrugell. L’any 2010 tenia un 
tiratge de 650 exemplars. Actualment s’edita en format digital.

215. Pinzellades (1996-) 

Anual. Editada per l’escola Sant Jordi, que pertany a Arigem Payet Serra 
SL. Format: 29,7 × 21 cm i 76 pàgines. En català. Impremta: variable. L’any 
2013 tenia un tiratge de 300 exemplars. Adreça: Tarongeta, 65, 17200 Pala-
frugell.

PALAMÓS 

216. Calaix de Sastre (1983-)

Semestral. Revista editada per l’AMPA de l’escola Vedruna de les Germa-
nes de la Caritat Vedruna. Fa 27,4 × 21 cm i té 40 pàgines. En català. Impre-
mta: Gràfic&Sans (Riudellots de la Selva). L’any 2013 tenia un tiratge de 1.000 
exemplars. Adreça: Xaloc, 22, 17230 Palamós. 



522 • AIEG, VOL. LV ÀNGEL RODRÍGUEZ VILAGRAN

217. La Salle (2003-2008)

Anual. Editada per l’escola de La Salle. L’últim any escolar que es va edi-
tar va ser el del curs 2007/08. Es va decidir que a partir d’aleshores s’enviaria 
en format PDF per correu electrònic una nova versió de la revista. Tenia un 
format de 29,7 × 21 cm i 40 pàgines. En català. Impremta: Corocasa. Tiratge 
el 2008: 700 exemplars. 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 

218. La Fe Cristiana (?-1893-?). 

Setmanal. Es publicava el 1893. Sabem de la seva existència perquè Jo-
sep Mas la cita en l’article “La premsa local a través de los tiempos”, a la revista 
Símbolo (1 de juliol de 1952, pàg. 9). En castellà.

219. L’Eco Marià (1917-1919?)

Mensual. Nascuda el maig de 1917. Òrgan de les Congregacions de Ma-
ria Immaculada i Sant Joan Baptista de La Salle de Sant Feliu de Guíxols i 
Cassà de la Selva. Informa de les activitats d’aquestes associacions, articles 
formatius, treballs literaris... Es va publicar com a mínim fins al novembre de 
1919. Tenia vuit pàgines i una mida de 19,2 × 13,2 cm. Bilingüe. Impremta: 
Comas. 

220. El Faro (1905-1909?)

Setmanal. Fundat el 4 de març de 1905. Lluís i Elena Esteva (1980, pàg. 
80) creuen que va sortir com a mínim fins al 19 de juny de 1909. A l’Arxiu 
Municipal de Sant Feliu de Guíxols només guarden dos exemplars: 1 d’agost 
de 1906 (32 × 22 cm i vuit pàgines, bilingüe) i 19 de juny de 1909 (44 × 32 
cm i quatre pàgines, en català). En el de 1906 s’hi llegeixen poemes, articles 
morals, referències sobre aspectes de Sant Feliu de Guíxols... El de 1909 es 
veu més com un setmanari d’informació local, porta com a lema “Setmanari 
de l’Empordà”. Impremta: Suñer. 

221. La Cruz (?-1918-?)

L’esmenta l’historiador Enric Bosch i Viola a la revista guixolenca L’Avi 
Muné, de la qual era director. Bosch firmava amb el nom d’A. Forliani i se’n 
fa ressò en l’article “Moviment literari: periodístic guixolenc” (L’Avi Muné, 1 



CATÀLEG DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES CATÒLIQUES A LA DIÒCESI DE GIRONA (3) AIEG, VOL. LV • 523

de juliol de 1918, pàg. 16), però no dóna més dades, ni tampoc de l’any de 
fundació.6 Deu anys més tard, el mateix Forliani publicà una llista de premsa 
guixolenca a L’Avi Muné (22 de desembre de 1928, pàg. 2) en la qual torna a 
sortir referenciada, però també sense cap més dada.

222. Símbolo (1942-1961)

Mensual, i a partir del 25 de febrer de 1960, quinzenal. La va editar 
l’Acció Catòlica de Sant Feliu de Guíxols. Els primers números van ser molt 
senzills, mecanografiats. A partir de l’abril de 1943, en lletra d’impremta. 
En el primer exemplar sortit l’1 de maig de 1942 s’animava els membres de 
l’entitat d’aquesta manera: “Los que Cristo nuestro Señor os ha elegido para que 
como soldados sirváis a nuestra querida Patria, pensad que no os olvidamos y que 
vuestra colaboración será recibida con la alegría y simpatía de qué sois merecedores. 
Militantes todos de Acción Católica ¡No nos neguéis vuestra ayuda y colaboración!”. 
Publica les activitats de l’Acció Catòlica, articles moralistes, narracions, de-
vocions, temes litúrgics... El darrer exemplar que guarda l’Arxiu Municipal de 
Sant Feliu de Guíxols és, probablement, l’últim, i correspon al 10 de juny de 
1961. Mida: a l’inici, de 22 × 16 cm, i a partir del gener de 1946 va ser de 
34 × 23 cm. Pàgines indeterminades: 6, 8, 12 o 16. En castellà. Impremtes: 
Comas, Carreras (Girona), Ideal (Figueres).

223. PRE-JIC (1965-1968)

Trimestral (irregular). Neix l’1 de novembre de 1965. Com s’indica en el 
primer número: “PRE-JIC significa antes de la JIC; y ésta significa Juventud de Medios 
Independientes de Acció Católica”. L’inventari dels Esteva (1980: 123) assegura 
que l’últim número publicat va ser el 26, que correspon al novembre de 1968. 
Informa de les activitats d’aquesta associació. Format: 32 × 22 cm i entre sis i 
deu pàgines. En castellà. 

224. Fulls d’Informació Cristiana (1972?-1973?)

Periodicitat irregular. L’editava la parròquia de Sant Feliu de Guíxols. El 
darrer número que van veure els Esteva (1980, pàg. 124) era el 10, que per-

6  S’ha posat com a data aproximada i amb interrogant la del 1918, perquè és quan Forliani 

la cita. 
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tanyia al mes d’octubre de 1973. Constava de textos de formació adreçats a 
la comunitat cristiana de la parròquia del monestir. Mida: 32 × 22 cm. Entre 
10 i 22 pàgines. 

225. Som-hi (2002-2009)

Semestral. Editada per la Fundació Privada Cor de Maria Sant Josep de 
Sant Feliu de Guíxols. Fundada el febrer de 2002 quan al principi era la revis-
ta del co¥egi Sant Josep. Des del número 12, que corresponia a principis del 
2006, va passar a ser la publicació dels co¥egis Sant Josep i Cor de Maria. El 
darrer número va ser el 21, que va sortir a finals del 2009. Format: 29,7 × 
21 cm i 32 pàgines. En català. Impremta: Copidisseny (Sant Feliu de Guíxols). 
L’any 2009 tenia un tiratge de 1.000 exemplars.

TORROELLA DE MONTGRÍ

226. Co¥egi Sant Gabriel (1967-)

Anual. Edita l’Institut dels Germans de Sant Gabriel. Té una mida de 29,7 
× 21 cm i 58 pàgines. En català. Impremta: Gràfiques del Ter. L’any 2013 tiraven 
700 exemplars. Adreça: ronda Pau Casals, 35, 17257 Torroella de Montgrí. 

227. Butlletí Càritas Parroquial de Torroella de Montgrí (2004-2012) 

Trimestral. Editada per la Càritas Parroquial de Torroella de Montgrí. 
Comenta les activitats, les reflexions i inclou un espai de denúncia. Es distri-
bueix entre els voluntaris i socis de Càritas i a l’església parroquial. Té quatre 
pàgines i una mida de 29,7 × 21 cm. En català. Impremta: pròpia (fotocò-
pies). L’any 2010 tenia un tiratge de 200 exemplars.

228. Causa Beatificación (2005-)

Trimestral. Fundada el juliol del 2005. Editada pels Germans de Sant Ga-
briel de Torroella de Montgrí. Es distribueix a escoles i comunitats de la con-
gregació de Catalunya i Castella, familiars, amics i devots dels màrtirs repartits 
per l’Estat espanyol i a uns 32 països, on els germans hi tenen l’apostolat. 
Detalla la causa de beatificació de 49 germans gabrielistes i un capellà, màrtirs 
de la Guerra Civil. Té una mida de 21 × 14,85 cm i vuit pàgines. En castellà. 
Impremta: Copisteria Digital. L’any 2013 tenia un tiratge de 500 exemplars. 
Adreça: ronda Pau Casals, 35, 17257 Torroella de Montgrí.



CATÀLEG DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES CATÒLIQUES A LA DIÒCESI DE GIRONA (3) AIEG, VOL. LV • 525

Portada d’Armellada del número corresponent 
al curs 2012/13 (Arxiu de l’autor).

Semanario de Figueras, número 40 sortit 
l’1 de gener de 1887 (Biblioteca Fages de 
Climent, Figueres).

Exemplar de La Veu de l’Empordà corresponent 
a l’1 de gener de 1909 (Biblioteca Fages de 
Climent, Figueres).

Portada de Los Santuarios Católicos. Número 
4, abril 1927 (Biblioteca Fages de Climent, 
Figueres). 
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Capçalera del primer número de La Defensa nascut el 29 de desembre de 1906 (Biblioteca Fages 
de Climent, Figueres).

D’aquesta manera el setmanari Vida Parroquial anunciava la mort dels papes Pius XII -l’11 
d’octubre de 1958- i la de Joan XXIII -el 3 de juny de 1963-(Biblioteca Fages de Climent, Figueres).

Capçalera d’Ideal. Exemplar de l’1 de setembre de 1946 (Biblioteca Fages de Climent, Figueres).
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La primera publicació documentada referent al 
santuari de la Mare de Déu del Mont és aquesta 
que va dirigir l’historiador Pere Vayreda. El maig 
de 1928 va sortir el primer número (Biblioteca 
Fages de Climent, Figueres).

Moltes persones de l’Estat espanyol 
estaven subscrites a El Rosal Florido, 
una senzilla revista de devoció popular 
feta amb estima per Mn. Gervasi Serrat. 
Exemplar del maig de 1894 (Biblioteca 
Marià Vayreda, Olot)

Capçalera de Vida Parroquial, batejada després com 
Arenys Vida Parroquial. Primer número sortit el fe-
brer de 1944 (Arxiu de l’autor).

L’ordinador i els corresponents programes informàtics 
han facilitat que es puguin editar fàcilment i de forma 
senzilla publicacions que d’altra manera no sortirien 
pels costos que ocasionarien si s’encarreguessin direc-
tament a una impremta. Un dels molts casos és aquest 
butlletí, Germanor Franciscana. Capçalera del número 
del mes d’abril de 2013 (Arxiu de l’autor).

Darrer número d’Arenys Vida parroquial, 
febrer 2010 (Arxiu de l’autor).
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Batec porta més de 25 anys com a portaveu del 
Centre Moral d’Arenys de Munt. Exemplar del 
mes de gener de 2010 (Arxiu de l’autor).

Capçalera del setmanari calellenc Cap 
Aspre, 18 juliol del 1936 (Arxiu de l’autor).

Últim número d’Estela (novembre-desembre 
2012). Una revista d’informació local editada 
per la parròquia que va deixar empenta.

Revista de l’Escola Pia de Calella. Juny 
de 2013 (Arxiu de l’autor).
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Capçalera del butlletí del santuari de 
la Mare de Déu de la Misericòrdia de 
Canet de Mar. 15 març 2009 (Arxiu de 
l’autor).

Revista de l’escola Sant Pere Chanel que per-
tany a la Societat de Maria. Juny 2013 (Arxiu 
de l’autor).

San Salvador de Horta, creada per la 
comunitat franciscana de la Bisbal, va ser una 
altra revista de devoció popular que va tenir 
una gran difusió. Exemplar corresponent 
al maig-juny de 1960 (Biblioteca Pública de 
Girona).
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Pinzellades és editada per l’escola Sant Jordi 
que pertany a Arigem Payet Serra SL. Juny de 
2013 (Arxiu de l’autor).

Exemplar de Símbolo, corresponent al maig 
de 1945 (Arxiu municipal de Sant Feliu de 
Guíxols).

Revista escolar de l’Institut dels 
Germans de Sant Gabriel corresponent 
al curs 2012-2013 (Arxiu de l’autor). 
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