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Comunicació
Les publicacions
periòdiques catòliques
actuals al bisbat de Girona
Àngel Rodríguez

A la diòcesi de Girona s’editen 75 publicacions catòliques, 32 de les quals (un 30%)
són de centres escolars. L’estudi en què es
basa el present catàleg està fet a partir de
les dades recollides l’any passat. Comprèn
els límits eclesiàstics del bisbat de Girona,
és a dir, les comarques del Gironès, l’Alt i
Baix Empordà, la Garrotxa, el Pla de l’Estany,
bona part de la Selva i la part nord del
Maresme. S’ha entès com a publicació catòlica aquella que és editada pel bisbat
mateix, per una parròquia, per moviments
d’Església, per entitats que depenen del bisbat, per comunitats religioses, per col·legis o
per associacions o entitats que incloguin en
les seves activitats, estatuts o principis els
valors del catolicisme. D’aquesta manera,
s’ha tingut també en compte la definició que
fa d’Església el Catecisme de l’Església
Catòlica (núm. 752): «En el llenguatge cristià, la paraula Església designa l’assemblea
litúrgica, però també la comunitat local o
tota la comunitat universal dels creients».
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Cal tenir present també que no s’han
indexat els fulls parroquials que editen
les parròquies (això mereixeria un
estudi únic molt més ample). Quasi
totes les publicacions són escrites en
català; en cas contrari, s’adverteix.
Publicacions d’àmbit diocesà
En aquest capítol s’inclouen les publicacions amb difusió i interès a tota la
diòcesi i no restringides a un moviment o una zona concreta. Van a
càrrec de la cúria diocesana del bisbat
(Plaça del Vi, 2, 17004 Girona). A
excepció del Butlletí de l’Església, que
és editat per la Secretaria General, la
resta ho són gràcies a la Delegació de
Mitjans de Comunicació.

Butlletí Oficial
de l’Església de Girona
És la publicació oficial del bisbat.
Fundada el 25 de gener de 1856 pel
pare dominic Joan Planas, va passar a
mans oficials del bisbat a final
d’octubre d’aquell mateix any. Té
una periodicitat mensual, un tiratge
de 525 exemplars i 519 subscriptors.
Pàgines: no determinades (68 pàgines el gener de 2006). Recull edictes, normatives i disposicions de la
cúria diocesana. El bisbe hi escriu les
cartes pastorals i normatives. També
inclou notícies de l’Església de Girona i documents pastorals. És la publicació religiosa en vida més antiga de
la diòcesi gironina. A principi d’any
té com a suplement la Guia, que
recull tota l’organització de la cúria
diocesana i de l’Església de Girona.
Preu: 3,30 €.

Revista
diocesana
El Senyal.

pel bisbat. Es distribueix setmanalment
a les parròquies amb un tiratge de
16.800 exemplars. Inclou un article
d’opinió del bisbe, el text de les lectures dominicals i comentari de l’Evangeli, el santoral, un tema central
d’actualitat i notícies. És la publicació
catòlica amb més tiratge de la diòcesi, i
la segona de pagament amb més tiratge
de les comarques de Girona. Pàgines:
4. Preu: donatiu.

El Senyal
Full Parroquial
Va néixer l’11 d’abril de 1919 gràcies a
l’Editorial Gerundense. El 30 de
novembre de 1924 passà a ser editada

Fundada el maig de 1999 per impuls
del Consell Pastoral Diocesà. Surt
mensualment, amb 850 exemplars i
826 subscriptors. Pàgines: 28. Preu:

2 €. Tracta qüestions d’actualitat
que afecten l’Església de Girona i
temes generalistes. Es pot adquirir
en algunes llibreries i quioscos de la
ciutat de Girona, a parròquies i
sobretot per subscripció.

Guia de Serveis
Fundada el 1997, de periodicitat anual
i amb 6.000 exemplars. Pàgines: 44.
S’hi indexen els serveis que ofereix
l’Església de Girona: moviments, hospitals, residències geriàtriques, escoles
religioses, horaris de misses, museus,
biblioteques, formació, monestirs, santuaris... Es distribueix gratuïtament a
totes les parròquies.
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Al bisbat de Girona s’editen 75
publicacions catòliques, 32 de les quals
(el 30%) són de centres escolars

Programes Religiosos
de Ràdio a la Diòcesi de Girona
Surt gratuïtament des del 1996, amb
una periodicitat anual, per informar
dels programes que realitza el Departament de Ràdio de la Delegació de
Mitjans de Comunicació. Inclou la
relació de les emissores que els emeten i els horaris. Tiratge: 10.000
exemplars. Pàgines: 4. Es distribueix a
les parròquies.
Revistes generalistes
— Parroquials

Arenys Vida Parroquial
Editada mensualment per la parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar
des de l’any 1944. Es pot adquirir a
les llibreries d’Arenys, per subscripció
i a la mateixa parròquia. Té una tirada de 500 exemplars i 370 subscriptors. Pàgines: 32. Combina de forma
equitativa la informació general del
poble amb la de l’Església local, catalana i universal. Preu: 1,80 €.
Adreça: Església, 24, 08350 Arenys
de Mar.

Revista de Banyoles
Va aparèixer amb el nom d’Horizontes el gener de 1946. La primera
quinzena del mes de juny de 1977 va
sortir per primer cop amb el títol
actual. Se’n fa càrrec la parròquia de
Santa Maria dels Turers. Té un tiratge de 900 exemplars i 415 subscriptors. Pàgines: 48. Preu: 2,6 €. Hi
predomina la informació de Banyoles
i el Pla de l’Estany, fins al punt que
avui només dedica una pàgina a tractar temes d’Església. Es distribueix a
quioscos i llibreries, per subscripció i
en alguns pobles de la comarca.
Adreça: Plaça Santa Maria dels
Turers, 6, 17820 Banyoles.

Estela

La Nova

Va veure la llum el 21 de setembre
de 1946. Té periodicitat mensual, un
tiratge de 500 exemplars i 311 subscriptors. Preu: 1,80 €. Porta el lema
de «La revista d’opinió de Calella».
De les seves 40 pàgines, la parròquia
en coordina entre dues i tres. Això
no treu que l’apartat de llibres en
pugui recomanar de religiosos, ni
tampoc que la meitat de la secció
«Carnet Social» es dediqui als baptismes, casaments i exèquies del poble.
La «Guia local» inclou l’horari de
misses. Distribució: llibreries, botigues del poble i subscripció. Adreça:
Església, 51, 08370 Calella.

Impulsada per l’Associació Cultural i
Esportiva Tramuntana de Salt el
1997. Surt semestralment amb 1.000
exemplars. Preu: 3 € per als subscriptors i gratuïta a comerços. Pàgines:
24. Subtítol: «Revista familiar de
Salt». Tracta qüestions generals
d’actualitat, notícies del poble i
aspectes humans i de valors catòlics.
Adreça: Anselm Clavé, 3, 17190 Salt.

Alimara
Revista de pensament i reflexió
impulsada el setembre de 1982 per la
parròquia de Sant Esteve d’Olot i de
forma molt personal per l’aleshores
rector, Mn. Emili Montal. Cada
número tracta un tema monogràfic
que tant pot ser d’Església com no.
Surt trimestralment, amb 350 exemplars i 304 subscripcions. Pàgines: 32.
Preu: 3 €. Es ven per subscripció i a
llibreries d’Olot. Adreça: Rampí, 42,
17800 Olot.
— Entitats

Batec
Fundada el febrer de 1987 pel Centre
Moral d’Arenys de Munt. De periodicitat mensual, té un tiratge de 825
exemplars i 750 subscriptors. Pàgines:
32. Preu: gratuïta per als socis i 1 € a
les llibreries. Dóna a conèixer les
activitats del centre i inclou també
informació local, acords del ple
municipal, etc. La parròquia hi disposa de 3 pàgines. Adreça: Francesc
Macià, 57, 08358 Arenys de Munt.

Publicacions de temàtica diversa
— Acció social

Publicacions de Caritas.
Totes les publicacions de Caritas
segueixen més o menys un mateix
patró, d’aquí que les englobem en
un mateix apartat. S’hi publica
informació de les seves activitats
(memòria), reflexions, promoció
dels serveis... Tenen publicació pròpia les delegacions de Calella de la
Costa (fundada el 1998, de periodiRecerca, revista d’espiritualitat
franciscana editada pels
caputxins d’Arenys de Mar.
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participen els mateixos membres de
l’associació. Adreça: Terri, 7, 17844
Cornellà del Terri.

El Ventall
Una altra revista, en aquest cas anual,
de la Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat. Surt després
de l’estiu per informar de les colònies que l’entitat organitza el mes
d’agost a Sant Feliu de Pallerols.
Fundada el 1982, té un tiratge de
150 exemplars i 34 pàgines. Preu:
gratuïta. Es distribueix entre els
socis. Adreça redacció: Terri, 7,
17844 Cornellà del Terri.

El Vaixell de Paper
Editada des del 2000 per l’associació
El Rusc i Avets. Periodicitat quadrimestral i tiratge de 250 exemplars.
Pàgines: 16. Preu: gratuïta. Es distribueix entre els interns, familiars i
amics. Informa de les activitats de
les comunitats d’El Rusc (situada a
Tordera) i d’Avets (a Moià). Hi
escriuen els mateixos interns.
També inclou articles de formació.
Adreça: Veïnat de Sant Ponç, 12,
08490 Tordera.
— Causes de canonització

Alimara, revista de pensament editada
per la parròquia de Sant Esteve d’Olot.

Lliberada Ferrarons
citat anual i amb 3.000 exemplars),
Figueres (1997, quadrimestral,
1.000), Olot-Garrotxa (2002, anual,
5.000), Roses (2000, anual, 100),
Torroella de Montgrí (2004, trimestral, 300) i la Caritas Diocesana
(1990, trimestral, 250). Es reparteixen gratuïtament entre els socis i a
les parròquies. Tenen nom propi la
publicació de Figueres (El Batec) i la
de Diocesana (En Xarxa); la resta es
titulen simplement Butlletí.

Crida
Fundada el 1975 per la Fraternitat
Cristiana de Persones amb Discapacitat. Té una periodicitat bimestral i un
tiratge de 250 exemplars. Preu: gratuïta. Pàgines: 16. Serveix de vincle
de comunicació entre els membres
del moviment i informa sobre les
activitats que desenvolupen. Inclou
reflexions, temes relacionats amb el
món de la discapacitat, poemes... Hi

La publica des de novembre de 1986
la Causa de Beatificació de Lliberada
Ferrarons (1803-1842) per promoure
les virtuts d’aquesta obrera olotina
del tercer orde carmelita. És semestral, amb un tiratge de 3.000 exemplars (2.000 en català i 1.000 en castellà). Pàgines: 4. Preu: gratuït. Distribució: amics de la causa i per
correu electrònic a través d’una llista
de correu de 800 persones. Adreça:
Verge del Portal, 10, 17800 Olot.
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Els editors de les publicacions són el bisbat,
les parròquies, les comunitats religioses,
els moviments d’Església i altres associacions i entitats

Heroïnes

Causa Beatificación

Va veure la llum el gener de 1947
gràcies a les Missioneres del Cor de
Maria per donar a conèixer la vida de
les germanes Fradera, màrtirs de la
Guerra Civil. Es publica semestralment amb un tiratge de 5.600 exemplars (3.800 en català i 1.800 en castellà). Té 1.800 subscriptors. Pàgines:
4. Preu: gratuït. Es distribueix entre
els subscriptors, i a les parròquies i
col·legis del Cor de Maria. Adreça:
Plaça Catedral, 3, 17004 Girona.

Creada el juliol de 2005 pels Germans de Sant Gabriel (Torroella de
Montgrí) per donar a conèixer la
vida de 49 seminaristes gabrielistes i
un capellà màrtirs de la Guerra
Civil. És bimestral i en castellà. Els
400 exemplars que editen es reparteixen a les escoles i comunitats de
la congregació de Catalunya i Castella, a familiars, amics i devots de
l’Estat i a uns 32 països on els religiosos tenen l’apostolat. Pàgines: 4
(algunes vegades 8). Adreça: Ronda
Pau Casals, 35, 17257 Torroella de
Montgrí,

Joaquim Masmitjà
Una altra publicació de les Missioneres
del Cor de Maria, en aquest cas per
promocionar la vida i pensament del
que va ser fundador d’aquesta congregació. Va néixer el 1990. És semestral,
amb 5.600 exemplars (3.800 en català i
1.800 en castellà). Subscriptors: 1.800.
Pàgines: tríptic. Adreça: Plaça Catedral, 2, 17004 Girona
Revista de Banyoles,
editada per la parròquia
de Santa Maria dels Turers.

Revista de l’Institut de Religioses
de Sant Josep de Girona
que té la seva redacció a Girona.

— Estudi

Quaderns
Editada per l’Institut Superior de
Ciències Religioses de Girona des de
l’any 1996. Surt dos cops l’any, amb
un tiratge de 600 exemplars. Pàgines:
no determinades (26 el núm. 14).
Preu: 2 €. Ofereix, transcrites, les
conferències magistrals que s’imparteixen a l’Institut. Es distribueix a la
llibreria diocesana i en el mateix centre educatiu. Adreça: Pujada de Sant
Martí, 12, 17004 Girona.

Recerca
Va néixer el juliol de 1992 gràcies a
l’orde dels frares menors caputxins
d’Arenys de Mar. Té periodicitat
quadrimestral i un tiratge de 700
exemplars. Pàgines: 42. Es defineix
com a «Revista de diàleg i estudis
d’espiritualitat cristiana». Hi
escriuen també els diferents frares
caputxins de Catalunya. Es reparteix per subscripció i en els diferents convents caputxins de Catalunya. Adreça: Santa Maria, 7,
08350 Arenys de Mar.

Taüll
Revista del Secretariat Interdiocesà de
Custòdia i Promoció de l’Art Sagrat
de Catalunya, coordinada des de la
Delegació de Patrimoni del bisbat de
Girona. Fundada el 1982, surt tres
cops l’any, amb 1.500 exemplars.
Pàgines: 36 (aprox.). Difon el patrimoni de l’Església catalana mitjançant
notícies, crítica de llibres, exposicions i
activitats. D’acurada edició, es distribueix per subscripció (70 a Girona).
Adreça: Plaça del Vi, 2, 17004 Girona.
— Formació i espiritualitat

Amunt
Creada el desembre de 1997 pels Grups
d’Oració i Amistat. Semestral, amb un
tiratge de 475 exemplars. Pàgines: 8. És
una publicació senzilla, amb articles de
formació, un racó d’humor espiritual i
notícies referents a les activitats del
moviment. Es distribueix gratuïtament
entres els membres dels Grups de Girona i de la resta de Catalunya.
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nes: 4. Senzilla publicació fotocopiada, inclou la relació d’activitats de la
Fraternitat, articles relacionats amb
l’espiritualitat franciscana, biografies
de sants i santes franciscans... Es distribueix gratuïtament entre els membres de la Fraternitat. Adreça: Santa
Maria, 7, 08350 Arenys de Mar.

Orientació Vocacional
La publica des de 1988 el Servei
d’Orientació Vocacional del bisbat.
Té un tiratge de 600 exemplars i una
periodicitat semestral. Pàgines: 8.
S’hi publiquen articles de formació,
narracions catequístiques, informació
sobre els seminaristes i activitats del
seminari. Es distribueix gratuïtament
a parròquies i joves. Adreça: Sant
Martí, 12, 17004 Girona.

Seglars Dominics
Senzilla publicació fotocopiada de la
Fraternitat de Seglars Dominics de
Girona. Fundada el 2004, se’n distribueixen uns 50 exemplars entre
els membres del grup i en el temple
del Sagrat Cor de Girona. Pàgines:
tríptic. Informa sobre les activitats
de la fraternitat, de l’orde dels
dominics i inclou biografies de sants
i beats de l’orde. S’edita en castellà.
Adreça: Albereda, 9, 17004 Girona.
— Santuaris

Amunt, circular dels
Grups d’Oració i Amistat

Ferment
L’edita el Moviment de Cursets de
Cristiandat des de 1984. Surt mensualment, amb un tiratge de 200
exemplars. Pàgines: 4. És una publicació senzilla fotocopiada amb articles de formació, les activitats del
moviment i testimonis. Es distribueix

La Veu del Santuari
gratuïtament als membres del Moviment i a parròquies. Adreça: Apartat
683, 17080 Girona.

Germanor Franciscana
Fundada el 1978 per la Fraternitat
Franciscana Seglar d’Arenys de Mar.
Mensual amb 240 exemplars. Pàgi-

Creada el 30 d’agost de 1992, informa de les activitats i fets que afecten
el santuari de la Misericòrdia de
Canet de Mar. També inclou articles
de formació. És setmanal. Pàgines: 2.
Se’n distribueixen gratuïtament 100
exemplars en el mateix temple.
Adreça: Santuari de la Misericòrdia,
08360 Canet de Mar.
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Hi ha un total de 4 revistes parroquials,
4 d’acció social, 3 d’estudi, 5 de formació,
3 de santuaris i 3 de tradicions populars

— Tradició popular

Manaies de Girona
Fundada el 1960 per l’Associació de
Jesús Crucificat, surt un cop l’any,
amb 1.500 exemplars i 76 pàgines. Es
tracta del butlletí dels Manaies de
Girona, que informa de la seva participació en la processó de Setmana
Santa. Es distribueix gratuïtament
entre els associats. Adreça: Apartat de
Correus 322, 17080 Girona.

Quinari i Festivitat
de la Mare de Déu dels Dolors

Butlletí de la causa de canonització
de les germanes Fradera: Heroïnes.

Santa Maria del Collell
Editada pel mateix santuari i l’Associació d’Antics Alumnes. Va ser fundada el 1915 i és de periodicitat
semestral. Tiratge: 275 exemplars.
Pàgines: 48. Es distribueix únicament
entre els seus 225 subscriptors. Inclou
informació de les activitats del santuari, notícies de l’Associació, efemèrides i la història del Collell, entre
altres. Adreça: Santuari del Collell,
17830 el Collell.

Santuari de la Mare
de Déu del Mont
Va néixer l’octubre de 1997 i és editada semestralment pel Patronat del
Santuari. Tiratge: 600. Pàgines: 16.
Inclou les activitats que es porten a
terme al santuari, retalls de premsa i
la relació de grups que hi han pujat.
Es distribueix gratuïtament al temple
i als membres del Patronat. Adreça:
Santuari de la Mare de Déu del
Mont, 17733 Albanyà.

La publica la Venerable Congregació
de la Mare de Déu dels Dolors de
Besalú des de 1955, aproximadament. Tiratge: 1.100 exemplars.
Pàgines: 24. Es distribueix gratuïtament a tots els domicilis de Besalú.
Inclou informació sobre el Quinari i
la processó dels Dolors, articles històrics i notícies de la Congregació.
Adreça: Parròquia de Besalú, Vilarrobau, 6, 17850 Besalú.

Setmana Santa Girona
Creada per la Junta de Confraries el
1947 per informar de la processó del
Sant Enterrament de Girona i la seva
organització, surt anualment amb
2.000 exemplars. Pàgines: 94. Es distribueix gratuïtament a les confraries
de Girona, en parròquies i a l’oficina
de turisme. Adreça: Apartat de
Correus 877, 17080 Girona.
— Altres

El Hogar
Revista de l’Institut de Religioses
Sant Josep de Girona. Fundada el
1972, és de periodicitat quadrimestral, amb 500 exemplars. Pàgines: 50.

S’edita en castellà. Es distribueix a
totes les cases de la comunitat d’arreu
d’Espanya, Amèrica Llatina i Àfrica.
Inclou activitats de la congregació,
articles sobre ensenyament, sanitat,
geriatria, formació cristiana, experiències i un racó literari. Adreça:
Casa Maria Gay, Força, 12, 17004
Girona.

La Veu de l’Avi
Editada també per l’Institut de Religioses Sant Josep de Girona, per
divulgar les activitats i el servei de la
Residència Santa Maria del Tura,
que regeix l’orde. Hi col·laboren els
mateixos interns. Nascuda el 2004, és
de periodicitat trimestral i té un tiratge de 150 exemplars. Pàgines: 24.
Idioma: bilingüe. Es distribueix a
residents, familiars i entitats socials.
Adreça: Passeig Bisbe Guillamet, 5,
17800 Olot.

Butlletí del santuari del Collell.
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Revistes escolars
El curs 2005-2006 hi havia a la diò-
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cesi de Girona 42 centres escolars
catòlics. S’entén com a escola catòlica aquell centre el titular del qual és
una congregació religiosa, o bé una

fundació privada, que expressa en
l’ideari de l’escola els valors del catolicisme. D’aquests 42 centres, 32 van
afirmar que publicaven una revista.

Revistes escolars
Població

Títol revista

Nom escola

Titularitat

Arbúcies

Vedruna

Vedruna

Fundació privada Mn. Torrent Fugaroles

Blanes

L’Espurna

Cor de Maria

Missioneres Cor de Maria

Blanes

Full a Full & The Phather’s Santa Maria

Fills de la Sagrada Família

Calella

APA, Endavant

Lestonnac

Companyia Maria Nostra Senyora (Lestonnac)

Calella

L’Oreneta

Escola Pia

Escolapis

Cassà

Anuari

La Salle

Germans de les Escoles Cristianes (La Salle)

Figueres

Nosaltres i l’Escola

Paula Montal

Escolàpies Filles de Maria

Figueres

Ressons Escolars

La Salle

Germans de les Escoles Cristianes (La Salle)

Girona

Apa, Revista Informativa

Pare Coll

Germanes Dominiques de l’Anunciata

Girona

Bell-lloc al Dia

Bell-lloc

Institut Tècnic Agrari Bell-lloc del Pla

Girona

El Full Informatiu

La Salle

Germans de les Escoles Cristianes (La Salle)

Girona

Fem Pinya

Sagrada Família

Institut de religioses Sant Josep de Girona

Girona

Les Alzines

Les Alzines

Institució Familiar d’Educació

Girona

Lligam

Vedruna

Carmelites de la Caritat Vedruna

Girona

Temps per a Tot

Dr. Masmitjà

Missioneres Cor de Maria

La Bisbal

Visió Jove

Cor de Maria

Fundació Cor de Maria

Llagostera

Així Treballem

Nostra Senyora del Carme

Religioses Sant Josep de Girona

Lloret de Mar

APA

Immaculada Concepció

Religioses Immaculada Concepció de Castres

Malgrat de Mar

Chanel

Sant Pere Chanel

Societat de Maria

Malgrat de Mar

Vedruna Magazine

Vedruna

Carmelites de la Caritat Vedruna

Olot

Àpits

Escola Pia

Escolapis

Olot

Junts

Cor de Maria-Maria Reina

Patronat Fundació Privada Cor de Maria

Palafrugell

Garbí
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Comunicació F

A la diòcesis de Girona hi ha 42 centres
escolars catòlics. D’aquests 42 centres,
32 van afirmar que publicaven una revista
En general, hi col·laboren el cos
docent i de forma molt especial els
alumnes, aquests últims a través de
dibuixos, narracions, poesies... En
quasi totes les publicacions hi ha
fotografies dels alumnes i les activitats
escolars, així com les notícies que
produeixen les associacions de pares i
mares. La més antiga és la del col·legi
Sant Gabriel de Torroella de Montgrí (1967), i la més recent la d’El
Roser de Pineda de Mar (2003). El
50% són anuals, un 41% semestrals i
un 9% trimestrals.
Altres revistes d’ensenyament

El Butlletó
Editada per l’Agrupació d’Antics
Alumnes del Col·legi Bell-lloc del Pla
des de l’any 1996, és de periodicitat
semestral i té un tiratge de 1.000
exemplars. Pàgines: no determinades
(60 el núm. 20). Es tracta d’una revista generalista, amb seccions diverses,
entrevistes i reportatges sobre temes
actuals, l’educació i aspectes formatius, entre altres. S’envia gratuïtament
als membres de l’Agrupació i al personal docent de l’escola. Adreça: Pau
Birol, s/n, 17005 Girona.

Item
Fundada el 2002 per la Delegació
d’Educació a Girona de la Comunitat
Vedruna de Catalunya. Té periodicitat anual i se n’editen 925 exemplars.
Pàgines: 104. És una publicació
pedagògica adreçada a tots els professors de les escoles Vedruna a Catalunya. S’hi expliquen els projectes
educatius i les activitats de la comunitat, i inclou entrevistes a pedagogs,
enquestes sobre educació, articles i
reportatges sobre l’educació. Adreça:
Plaça Sant Esteve, 15, 17455 Caldes
de Malavella.

Revista de l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona que té la seva redacció a Girona.

UELS
Butlletí anual de la Unió Esportiva la
Salle de Girona, fundat el 2003, amb
1.500 exemplars i 16 pàgines. Publica
fotografies a tot color dels equips de
les diferents seccions, principalment

de la de bàsquet, però també de les
de futbol i patinatge. Adreça: La
Salle, 12, 17002 Girona.
Àngel Rodríguez Vilagran
és periodista.

