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La parròquia comunicadora

A l’esquerra, la capçalera de la publicació que va editar mensualment la parròquia de la Cellera de Ter entre els anys 1951 i 1958.
Va néixer per promocionar la construcció del Centre Parroquial. Oferia cròniques històriques del poble, articles religiosos, l’activitat
parroquial i també la municipal. Tenia vuit pàgines. A la dreta, l’actual suplement parroquial, que surt cada setmana amb un tiratge
d’uns 150 exemplars.

"Atenció, atenció, s'ha mort en Pere
Fluvià, de 82 anys. Vivia al carrer
Narcís Monturiol, casat amb Mercè
Roig. Serà enterrat demà a les 5 de
la tarda. Descansi en pau". Les
dades són fictícies, l'enunciat existeix. Des de fa una colla d'anys, una
persona de Fornells de la Selva
anuncia a les 7 de la tarda les defuncions del poble. Ho fa a través de
quatre altaveus instal·lats a dalt del
campanar. La intenció és que tothom
se n'assabenti. És una tradició que
perdura amb el pas dels anys.
Les parròquies han estat i són font
de comunicació. La comunicació
més antiga: el campanar. Des de la
seva senzillesa no només es donen a
conèixer les hores i resos, sinó
també motius de goig o de tristesa:
baptismes, casaments, defuncions...
Avui, la parròquia combina els mitjans
comunicatius tradicionals amb els
més actuals per difondre el missatge.
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Els suplements parroquials
Els suplements del full parroquial
s'han convertit en un tipus de periodisme senzill i proper. No només és
el contacte que manté la parròquia

amb els seus fidels, sinó també, en
alguns casos, l'única publicació que
existeix en el poble.
Molt abans del naixement del full
parroquial diocesà, l'any 1919, algunes parròquies editaven el seu propi
"full" gràcies als continguts d'altres
publicacions. Constava de quatre
pàgines, de les quals la parròquia
només emplenava la quarta i, en
alguns casos, hi posaven una capçalera pròpia. A les tres pàgines restants s'hi podia llegir el comentari de
l'evangeli, les lectures dominicals,
articles formatius i catequètics, el
santoral... Aquests continguts venien
servits de publicacions de l'àmbit
català com la Fulla Dominical (creada
l'any 1907 a Vic), de la Fulla Dominical (en edició en català i en castellà,
fundada el 1892 per l'Associació
d'Eclesiàstics per a l'Apostolat
Popular) o de La Festa Santificada
(creada pels pares claretians de Barcelona el 1926). La impressió de la
quarta plana es feia en una impremta de la població de la parròquia o
d'una altra de propera. La resta ja
venia impresa.
Quan es va posar en marxa el full
parroquial diocesà, aquesta fórmula

va continuar. Aquelles parròquies
que no feien una quarta pàgina
tenien uns continguts comuns.
També podien tenir capçalera pròpia.
Així fou fins al juny de 1965. A partir
d'aleshores va ser comuna per a
tots.
Un canvi important va succeir l'1 de
desembre de 2002 quan es va decidir que la quarta pàgina del full diocesà passés a ser la mateixa per a
totes les parròquies. Aleshores editar
un suplement parroquial es va convertir en una necessitat i molts rectors van decidir fer el seu propi "full".
Bé és cert que algunes parròquies ja
ho feien, però eren poques. S'expandia a partir d'aleshores una riquesa
periodística important: "els suplements del full". Un periodisme parroquial que ha fet forat, ja que en algunes parròquies és més sol·licitat que
el diocesà. S'encarten en el full diocesà, o bé es troben separades, al
costat d'aquest.
Les úniques dades que existeixen
sobre aquestes publicacions són de
final de 2008. La xifra no haurà canviat pas gaire avui. Se n'editen una
norantena a la diòcesi de Girona. Els
avenços tecnològics hi han jugat a
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informa del moviment parroquial. No
deixen de ser una via informativa, utilitzada per set parròquies.
Pel que fa a la periodicitat, un 66 %
són setmanals, un 19 % mensuals,
un 6 % anuals, un 4 % quadrimestrals, un 3 % quinzenals i un 2 % trimestrals. Els anuals són essencialment memòries econòmiques i d'activitats o moviments parroquials.
En alguns casos es reparteixen fora
del temple, una tradició que ja ve de
lluny gràcies a col·laboradors i que
potser en els últims anys s'ha anat
perdent: botigues, geriàtrics, bars i
sobretot en cases particulars, o
també el mossèn quan va a visitar
malalts.
En el record quedarà el Full Groc,
editat des del gener del 1993 fins al
gener de 2010 per a les parròquies
de Flaçà, Sant Joan de Mollet i Sant
Llorenç de les Arenes. En va ser el
propulsor Mn. Martí Alabau. Ell
mateix hi escrivia articles i se n'encarregava de repartir-lo personalment
per les cases d'aquestes poblacions.
Tenia un tiratge de 400 exemplars i
sortia cada tres mesos.
Els suplements parroquials amb més
tiratge són: l'interparroquial de les
parròquies de Figueres (1.000 exemplars), el de l'Arxiprestat de Banyoles

(975), el de l'Agrupació de Parròquies d'Olot (900), l'interparroquial
de Vilamalla, Navata, Borrassà i
Lladó, d'entre altres (700), el de la
parròquia de Santa Maria de Blanes
(500) i l'interparroquial de Palafrugell,
Mont-ras i Llofriu (500).
Els més antics són els de Lloret de
Mar (1904), Cassà de la Selva (1904),
Canet de Mar (1906), Castelló d'Empúries (1907), Calella (1909), el
Carme de Girona (1909), el Mercadal
de Girona (1909) i Palafrugell (1910).
Un 20 % de les parròquies de la nostra diòcesi no en tenen. Les raons:
culte ocasional o manca de culte (en
ser parròquies petites), poca assistència de fidels o perquè el rector
creu que és millor donar les informacions durant la missa.
Les revistes parroquials
Al llarg de la història les parròquies
han tingut un paper important en
l'àmbit del periodisme local, ja que
en molts casos han estat les responsables d'editar l'única publicació del
poble. La temàtica era variada, no
només religiosa. Era una forma d'evangelització, arribar a quanta més
gent millor. La iniciativa sorgia dels
mateixos rectors o bé d'una entitat a
redós de la parròquia, com l'Acció

Algunes publicacions que han tingut vincles parroquials

Població
Anglès
Arenys de Mar
Banyoles
Bisbal d’Empordà, La
Blanes
Blanes
Calella
Cassà de la Selva
Cellera de Ter, La
Figueres
Lloret de Mar
Olot
Olot
Riudellots de la Selva
St. Feliu de Guíxols
Sta. Coloma de Farners

Títol
Antena
Arenys Vida Parroquial
Setmanari de Banyoles
Santa María
Proa
Recvll
Cap-Aspre
Luz y Guía
Hogar Parroquial
Vida Parroquial
Aires Lloretencs
El Deber
Misión
El Cric
Símbolo
Ressò

Anys
1956-1960
1944-2010
1910-1911?
1949-1953?
1945-1947?
1920-1965
1933-1936
1944-1989
1951-1958
1928-1974
1933-1936
1897-1936
1955-1979
1985-1998
1942-1961
1968-1984

Periodicitat
mensual
mensual
setmanal
mensual
quinzenal
setmanal
setmanal
mensual
mensual
mensual
quinzenal
setmanal
setmanal
variable
mensual
mensual

Pàgines
8
32
4
8
16
12
variable
variable
8
16
8
16
16
30
variable
16

Nota: les dates corresponen al temps que la publicació va dependre de la parròquia o d’una entitat parroquial. Les revistes Recvll,
Luz y Guía (Llumiguia), El Cric i Ressò continuen editant-se avui sense tenir cap mena de relació amb la parròquia.
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favor, ja que permeten fer un "full"
sense gaires dificultats quant a disseny i cost. En general, el disseny el
fan els mateixos rectors o col·laboradors de la parròquia a partir de programes informàtics. La impressora
de la parròquia fa d'"impremta", i en
el cas que es vulguin molts d'exemplars es porta a imprimir a la copisteria. Solen tenir dues pàgines.
Per regla general segueixen un
mateix patró: textos formatius (articles, pregàries, poesies...), horaris de
misses i altres actes litúrgics, l'horari
de despatx parroquial, l'agenda
d'activitats, notícies, el moviment
parroquial i les intencions de les misses. També el rector de la parròquia
hi sol escriure. Una de les seccions
més llegides és la del moviment
parroquial amb la relació dels batejos, comunions, confirmacions, amonestacions, matrimonis i defuncions
que es produeixen a la parròquia.
N'hi ha de locals (41 %), que informen només d'una parròquia, i d'interparroquials (59 %), que ho fan de
més d'una. A part, cal tenir en compte els anomenats "fulls cartellera". Es
tracta d'un full informatiu que s'enganxa a la cartellera, en forma de
suro que hi ha a l'entrada de l'església, normalment en el cancell, i que
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Catòlica. N'hi ha que després de
molts d'anys encara segueixen en
vida, i altres han desaparegut o simplement han passat a mans privades
sense cap mena de relació parroquial.
Actualment n'hi ha tres:
- Alimara: editada per la parròquia de
Sant Esteve d'Olot des del setembre
de 1982. Porta el lema "Revista de
pensament, opinió i reflexió". Temes
monogràfics. Trimestral, 400 exemplars, 325 subscriptors, 24 pàgines.
- Estela: Calella. Va néixer el 21 de
setembre de 1946. Informació generalista. La parròquia coordina entre
dues i tres pàgines dedicades a
informar de les activitats i fets parroquials. Mensual, 500 exemplars, 270
subscriptors, 44 pàgines.
- Revista de Banyoles: va sortir amb
el nom d'Horizontes el gener de
1946, editada pel centre parroquial
de joves de l'Acció Catòlica de Banyoles. El juny de 1977, i coincidint
amb el número 501, es dirà definitivament Revista de Banyoles. Al llarg
de la seva vida ha estat una publicació generalista que ha sabut combinar la informació religiosa amb la que
ha generat la població de Banyoles.
En el número corresponent als
mesos de maig-juny de 2007 passa
a ser editada per Bàcula Editors SL.
La parròquia tindrà un 20 % de l'accionariat i la propietat de la capçalera (el nom), i a més formarà part del
consell editorial. La parròquia coordina tres pàgines.
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Les càritas parroquials
Nou càritas parroquials editen senzills butlletins (entre dues i quatre
pàgines) per mantenir un contacte
amb els seus socis i col·laboradors.
Són les de Calella (periodicitat anual),
l'Escala (semestral), Figueres (bimestral), Girona (bimestral), Olot (quadri-
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Títol
Esglesia Viva Parròquies de Salt
Parròquia de Lloret, La
Veu de la Parròquia, La
Veu de la Parròquia, La

Maria Dolors Colomer presenta des del febrer de 1991 per a Ràdio Arenys de Munt el
programa La Veu de la Parròquia.

mestral), Roses (anual), Salt (anual) i
Torroella de Montgrí (trimestral).

RÀDIO

Programes parroquials
Les parròquies de quatre poblacions
de la diòcesi (Arenys de Munt, Lloret
de Mar, Salt i Tordera) presenten un
programa per a l'emissora local. Se
n'encarreguen els mateixos rectors, i
en el cas d'Arenys de Munt, una
laica, col·laboradora de la parròquia.
Informen bàsicament de les activitats
parroquials, reflexions, notícies...
Misses parroquials radiades
Tres emissores locals retransmeten la
missa des de la seva parròquia. Són:
Ràdio Arenys de Mar (91.2 FM) els
diumenges a les 10.00; Ràdio Cassà
de la Selva (103.1 FM) els diumenges

Programes parroquials de ràdio

Emissora
Ràdio Salt
Nova Ràdio Lloret
Ràdio Arenys de Munt
Ràdio Tordera

Freqüència
97.7 FM
90.2 FM
107.0 FM
107.1 FM

a les 20.00, i Ràdio les Planes (107.7
FM) els diumenges a les 10.30.

INTERNET

Actualment existeixen 21 webs, tretze de parroquials i vuit d'interparroquials. Generalment informen de la
història de la parròquia, del temple,
dels moviments, activitats, reflexions
del rector i, entre altres continguts,
s'hi pot llegir el suplement del full
parroquial diocesà. A l'apartat d'enllaços del web diocesà (www.bisbatgirona.cat) s'hi troben les adreces.
Darrerament també hi ha parròquies
que se sumen a les noves plataformes
digitals, com el Facebook. La parròquia de Tordera n'és un exemple. A
mitjan mes de maig tenia 300 "amics".
ÀNGEL RODRÍGUEZ VILAGRAN

Dia emissió
dissabtes
dissabtes
diumenges
dissabtes

Hora
9.00
8.30
10.30
9.30

