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La comunicació institucional
Cada bisbat, a través dels mitjans de
comunicació, intenta complir el
manament que Jesús donà als seus
apòstols: "Aneu per tot el món i
anuncieu la bona nova de l'evangeli a
tota la humanitat" (Mc 16,15). Ja el
1897 hi havia a la nostra diòcesi un
centre dedicat a la propagació de les
"bones lectures", després una federació d'associacions religioses per al
foment de la "bona premsa" (1903) i
més endavant una junta diocesana
de la "bona premsa" (1916).
Per fer arribar el missatge, els bisbats
se serveixen de les delegacions de
mitjans de comunicació, instituïdes
pel Concili Vaticà II en el decret Inter
mirifica (1962). A la diòcesi de Girona
existeix des de l'any 1965. A semblança d'un gabinet de comunicació
de qualsevol altra institució, elabora
notes informatives per als mitjans de
comunicació, convoca trobades
informatives, ofereix assessorament
als periodistes i redacta notícies per
als mitjans propis. També elabora
cada quinze dies un butlletí digital.
La mateixa delegació organitza cada
any els premis Sant Fèlix, que s'atorguen amb motiu de la festa dels
periodistes (24 gener).
Aquests són els mitjans propis que té
el Bisbat de Girona:
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Butlletí oficial
El Butlletí de l'Església de Girona és
la publicació més antiga en vida de la
diòcesi. Va ser fundat el 25 de gener
de 1856 gràcies a la iniciativa privada
del pare dominic Joan Planas. Deu
mesos després, el 20 de novembre
de 1856, passava a dependre directament de la institució. És l'òrgan oficial. Dóna a conèixer les cartes pastorals del bisbe, decrets, documents
de l'Església gironina, catalana,
espanyola i de la Santa Seu. També
hi ha notícies de la diòcesi. Té una
tirada de 550 exemplars i surt cada
dos mesos. Depèn de Secretaria
General.

El 20 d’abril de 1919 l’Editorial Gerundense editava el primer full parroquial de la diocesi de Girona. Cinc anys més tard se’n faria càrrec directament el Bisbat de Girona.
A la foto, la capçalera.

Full diocesà
De totes les publicacions catòliques
a la nostra diòcesi, el Full Parroquial
és la que té un tiratge més gran, amb
14.394 exemplars setmanals. Tot i
que els límits eclesiàstics no es
corresponen amb els polítics, la xifra
és important si es té en compte que
el diari El Punt -que és el més venut
a les comarques de Girona- tira una
mitjana de 16.624 exemplars (dada
de l'Oficina de la Justificació de la
Difusió). Això situa el nostre "full"
entre les primeres publicacions
periòdiques de pagament. És el
segon full diocesà de Catalunya en
nombre d'exemplars, després del de
Barcelona (26.000).
S'hi pot llegir la carta setmanal del
bisbe, les lectures dominicals, un
santoral, temes d'actualitat, notícies,
agenda i articles formatius.
Va néixer el 1919 per iniciativa privada de l'Editorial Gerundense, fins
que el 30 de novembre de 1924 se'n
va fer càrrec directament el Bisbat
sota la direcció de Mn. Carles de
Bolòs. És el tercer més antic de l'Estat espanyol, després del de Barcelo-

na (1890) i Vic (1907). Des del setembre de 2009 n'és director Mn. Jordi
Reixach.
Revista diocesana
A les hemeroteques quedarà en bon
record Vida Catòlica, la revista portaveu de l'Acció Catòlica que es va
publicar del 1935 al 1936 i del 1941
al 1977. El Senyal n'és hereva. Tracta els temes d'actualitat de l'Església
de Girona i aspectes socials, amb
entrevistes, reportatges i diferents
seccions. El número 0 va sortir el
maig de 1999. És mensual, amb un
tiratge de 800 exemplars i amb 750
subscriptors. N'és director Mn.
Josep Casellas.
Moviments, el SOV, Càritas
Els moviments utilitzen publicacions
per mantenir-se en contacte amb els
seus membres. La Fraternitat de Persones amb Discapacitat (FRATER)
ho fa a través de la Crida (nascuda el
1982, trimestral, 250 exemplars,
setze pàgines) i El Ventall (1982,
anual, 150 exemplars, 34 pàgines);
els Grups d'Oració i Amistat tenen,
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Televisions que emeten Camí de Vida
CANAL
DIA I HORA D’EMISSIÓ
Canal Català Girona (Banyoles) ................................................................dissabtes 10.00 i diumenges 10.30
Canal Català la Selva (Lloret)....................................................................diumenges 9.00
Canal Nord Televisió (Figueres).................................................................diumenges 9.30, dilluns 10.30
Televisió Costa Brava (Platja d’Aro) ..........................................................dissabtes i diumenges 9.00
Televisió de Girona ...................................................................................diumenges 9.00, dilluns 9.00
Televisió de l'Escala .................................................................................diumenges 13.10
per a l'àmbit diocesà, Amunt (1997,
semestral, 425 exemplars i vuit pàgines); els Cursets de Cristiandat Ferment (1984, mensual, 150 exemplars i
quatre pàgines) i Vida Creixent ofereix
un senzill butlletí amb el mateix nom
que surt mensualment, amb un tiratge
de 150 exemplars i quatre pàgines.
Càritas diocesana té En Xarxa (2006,
trimestral, 275 exemplars i quatre
pàgines).
El Servei d'Orientació Vocacional
edita Orientació Vocacional (1988,
anual, 8.000 exemplars, setze pàgines) i Escolà.net (2003, anual, 500
exemplars, vuit pàgines).
Altres
Fora del que és estrictament "institucional", a la diòcesi de Girona s'editen altres publicacions lligades al món
eclesial, com butlletins de comunitats
religioses i fraternitats, causes de
canonització, santuaris, confraries,
congregacions... També els suple-

ments del full diocesà o revistes
parroquials. Cal no oblidar les escolars. Dels 42 centres escolars catòlics
que imparteixen algunes o totes les
etapes d'educació infantil fins al batxillerat, 30 elaboren una revista.
Per altra banda, el Diari de Girona
publica cada dissabte la carta setmanal del bisbe, que també es pot
llegir en el Full Parroquial.

RÀDIO

Programa de ràdio diocesà
Vint-i-dues emissores de ràdio difonen Església Viva. És un espai setmanal de 30 minuts de durada amb
la glossa del bisbe, una secció dedicada als joves, entrevistes, reflexions, notícies i el comentari de l'evangeli. És fill de Resurrexit, el programa de l'Acció Catòlica de Girona
que es va emetre per primer cop el
desembre de 1951 a Ràdio Girona.
Des del 1991 -el maig va fer 20 anysel presenta Àngel Rodríguez. També

-i només per a la Cadena COPE de
Girona- es produeix El Mirall, de
semblants característiques. Són programes enregistrats des del mateix
estudi de ràdio que té el Bisbat.
Per Ràdio Olot, cada diumenge al
matí, abans de la missa, es pot
escoltar la glossa del bisbe.
Ràdio Estel
El Bisbat té en propietat una freqüència de ràdio (103.4 FM) que cedeix
les 24 hores del dia a Ràdio Estel que pertany a la fundació Missatge
Humà i Cristià- perquè emeti la programació. Cada dimecres a les 8.30
participa en el programa informatiu El
Primer Cafè un tertulià gironí des de
l'estudi de ràdio del Bisbat.

TELEVISIÓ

Programa diocesà de televisió
A la mateixa seu del Bisbat es disposa d'un plató de televisió. S'hi enregistra, a través d'una productora, el
programa setmanal Camí de Vida.
Fundat el gener de 1999, té una
durada de 30 minuts. Compta amb
notícies, el comentari de l'evangeli i
una entrevista. És presentat per Jordi
Reixach i Laura Masferrer.

Web diocesà
El web diocesà (http://www.bisbatgirona.cat) es va inaugurar a final de
1996. El disseny actual fou inaugurat
el juliol de 2010. S'hi pot llegir i descarregar el Full Parroquial, el Butlletí
de l'Església de Girona i El Senyal.
També permet escoltar i descarregar
Església Viva i veure Camí de Vida.
Els presentadors de Camí de Vida, Laura Masferrer i Jordi Reixach, amb el productor
Joan Roura (el primer a l’esquerra).

ÀNGEL RODRÍGUEZ VILAGRAN
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