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“No es pot escriure la història de cap barri sense tenir en compte tot el 
seguit de publicacions que en ell s’han editat” 
Josep Maria Huertas Claveria, entrevistat al número 15 del butlletí Gui-
nardó, 1976

 “[...] Només pot ser una història pensada des de i per a la majoria del 
nostre poble, per a la majoria dels gironins, molt especialment per a les 
classes populars, per a aquests sectors dels anomenats de vegades «els 
sense història» —i que ja ho crec que tenen història— que són i han de 
ser els grans beneficiaris del que ha estat l’aventura col·lectiva que és 
en definitiva la història d’una ciutat”
“Per una història de Girona”, Lluís Maria de Puig i Olivé, 1981 
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1. Presentació i objectius

Aquest llibre és el resultat del projecte de recerca La premsa veïnal de 
Girona. Un model de comunicació i periodisme popular des dels barris 
(1977-2021), guardonat amb la beca dels Premis Rahola 2019-2020, 
convocada per l’Ajuntament de Girona amb la col·laboració de la Di-
putació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya. Dut a terme entre el febrer de 2020 i el març de 2021, 
contextualitza, descriu i analitza les publicacions periòdiques edita-
des per entitats veïnals de la ciutat de Girona des dels inicis del feno-
men, en la Transició democràtica i els anys immediatament posteriors, 
fins a l’actualitat. 

Com diu el comunicòleg Miquel de Moragas, és quan ens centrem 
en allò més pròxim que apareix la major complexitat. Es pot considerar 
la premsa veïnal com el primer esglaó de la premsa local i comarcal: és 
la que s’ocupa d’allò més immediat i els protagonistes de la informació 
són, alhora, els que l’escriuen i s’ocupen que arribi als lectors, que hi 
troben un reflex de les seves inquietuds quotidianes i una porta ober-
ta a expressar-les. La premsa veïnal també és el grau zero de la premsa 
de proximitat perquè és producte de la implicació voluntària de grups 
de ciutadans que la tiren endavant, sovint amb una gran modèstia de 
recursos i importants dosis d’entusiasme. Són, en molts casos, publi-
cacions efímeres, que es distribueixen per circuits poc habituals i que, 
per tant, són difícils de detectar i rastrejar. Aquest és un dels factors 
que explica que la premsa veïnal sigui un dels fenòmens comunicatius 
i periodístics menys estudiats a Catalunya, malgrat el més que notable 
corrent de recerca en comunicació local.

La premsa veïnal és indissociable del moviment que germina als 
barris de les grans ciutats catalanes en el darrer tram de la dictadura 
franquista, que qüestiona i combat el model caòtic, deshumanitzat i 
subordinat als interessos econòmics que s’imposava a les perifèries 
urbanes. Els darrers anys han aparegut diverses monografies sobre 
el moviment veïnal de diverses ciutats catalanes. A Girona, la història 
oral de les associacions de veïns ha quedat recollida al llibre Girona: 
32 veus que fan ciutat, de Cristina Masanés i Cristina Oliver. Tanmateix, 
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encara és vàlida l’afirmació de l’historiador Ivan Bordetas: resta molt 
per explorar en la història del moviment veïnal català que, en compa-
ració a altres fenòmens socials contemporanis, ha despertat l’interès 
dels investigadors fa relativament poc. 

Així doncs, l’objectiu general d’aquesta investigació és detectar, 
descriure i analitzar les característiques de la premsa veïnal de la ciu-
tat de Girona al llarg de la seva història. Aquesta fita es desglossa en 
tres objectius específics: explicar els trets definitoris i el funcionament 
intern dels periòdics veïnals, atenent a les qüestions dels continguts, 
l’organització i el finançament; assenyalar les funcions socials que 
acompleix aquesta mena de premsa en el panorama comunicatiu gi-
roní, i situar el paper d’aquestes publicacions al si del moviment veï-
nal al llarg del temps. En definitiva, es tracta de documentar i exposar 
com s’ha concretat el model de la premsa veïnal a Girona. 

Aquesta investigació ha permès descobrir i conèixer amb detall un ti-
pus de publicació que no havia estat estudiada abans; d’aquesta mane-
ra, se suma al conjunt de recerques en història de la premsa de la ciutat 
i l’enriqueix amb una aportació inèdita. Al mateix temps, vol ser un pri-
mer acostament a la història del moviment veïnal gironí, amb un relat 
bastit sobre obres prèvies i dades obtingudes de l’anàlisi hemerogràfica 
i d’entrevistes amb testimonis vinculats a les associacions de veïns. 

El llibre comença amb el marc conceptual, que situa l’objecte d’es-
tudi en el marc de la premsa comarcal i dels mitjans ciutadans. A con-
tinuació, un capítol històric emmarca l’objecte d’aquesta investigació 
en la tradició del moviment veïnal català i la seva premsa, així com 
en la història recent de la ciutat de Girona des del punt de vista urbà, 
social i comunicatiu. El següent bloc, el principal, és el del perfil de les 
revistes, en què s’inclou una fitxa tècnica i una història de cadascuna 
de les 20 publicacions detectades. A l’apartat següent, l’anàlisi de les 
dades obtingudes permet caracteritzar el conjunt de la premsa dels 
barris de Girona. Finalment, les conclusions subratllen els resultats 
principals de la investigació. 
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2. Els fonaments de la premsa veïnal

En aquest capítol se situa el model de la premsa veïnal des d’un punt 
de vista conceptual, a partir dels dos fenòmens en què considerem 
que s’inscriu: la premsa local i comarcal, d’un costat, i els mitjans ciu-
tadans, de l’altre. Es tracta de dos models o paradigmes comunicatius 
amb diversos elements en comú.

2. 1. Premsa local i comarcal: un model genuí de periodisme 
popular 
La premsa comarcal és “la modalitat pròpia de la premsa local a Ca-
talunya”, i constitueix un “fenomen periodístic i cultural ben singular”, 
que no es dona amb les mateixes característiques ni la mateixa inten-
sitat en altres territoris de l’Estat espanyol ni en molts estats europeus, 
i que és un dels trets distintius del sistema comunicatiu del país (Gui-
llamet, 1983: 25). Ja des dels inicis de la premsa moderna, a Catalunya 
s’ha desplegat un sistema de periòdics en comarques, ciutats i pobles, 
amb diferents tipus i nivells de publicacions –des de diaris a les ciutats 
més grans fins a publicacions mensuals, bimensuals i trimestrals en 
moltes viles– i una dinàmica pròpia.

La relació de proximitat entre el mitjà, aquells que l’elaboren i la co-
munitat geogràfica, històrica i cultural de què s’informa –una comarca 
o conjunt de comarques o municipis, una ciutat, un poble, un barri– fan 
de la premsa comarcal una expressió directa de la realitat més imme-
diata, el reflex del dinamisme i el tarannà del seu territori. Un altre tret 
distintiu de la premsa comarcal és que es basa en la “pràctica no pro-
fessional del periodisme” (Guillamet, 1983: 231), fet que la converteix, 
doncs, en un exponent de periodisme popular. En la premsa comarcal, 
doncs, s’hi barregen el servei d’informació local, la dinamització cultu-
ral, l’agitació política i la voluntat de diferenciació comarcal, sovint a 
partir de la recuperació i difusió històrica i folklòrica. 

Ja a les darreries del segle XIX era habitual la presència de capça-
leres locals arreu del Principat. Abans del 1939, les viles i ciutats im-
portants de Catalunya disposaven d’una tradició periodística pròpia, 



14 ELOI CAMPS DURBAN

configurada a partir de l’existència sostinguda de publicacions de di-
versos tipus, que va estroncar-se amb la Guerra Civil i la instauració de 
la dictadura franquista. Les capçaleres de les primeres dècades de la 
dictadura, totalment subordinades als poders locals o a l’Església, dis-
taven molt del tarannà i del dinamisme de la premsa de l’etapa anterior.

A partir de mitjan dècada dels seixanta, la reactivació de la societat 
civil, el suport de sectors progressistes de l’Església i les possibilitats 

–relatives– de llibertat de publicació de la Llei de Premsa de 1966 van 
propiciar l’inici de la renovació de la premsa de comarques, que va 
mantenir un pols amb les autoritats del règim al tram final de la dicta-
dura. Amb la mort de Franco, el sector de publicacions locals registra a 
Catalunya una gran vitalitat, amb l’aparició contínua tant d’iniciatives 
populars i voluntaristes com de projectes empresarials i professionals, 
diversos dels quals van aconseguir consolidar-se i són avui una refe-
rència informativa indiscutible als seus territoris, com El Punt Avui, El 
9 Nou i Regió 7. Juntament amb els diaris i revistes de pagament, apa-
reix, a cavall dels setanta i els vuitanta, la premsa local gratuïta, en 
bona part amb continguts publicitaris i amb una presència secundària 
de la informació (Costa, 2009: 78-79).

La premsa comarcal va entrar al segle XXI amb una difusió i un 
consum estimats que arribaven al 50 % de la població de Catalunya 
(Font, 2006). La generalització de les tecnologies digitals va suposar 
reptes per als projectes periodístics locals més modestos, alhora que 
comportava novetats avantatjoses. L’impacte de la crisi de 2008 va ser 
important, amb retallades de plantilles i el tancament d’algunes cap-
çaleres, però el sector va suportar millor el daltabaix econòmic que 
altres tipus de mitjans gràcies a factors com ara la dimensió reduïda i 
la flexibilitat de les empreses i entitats, l’arrelament, la funció social i 
cultural i la identitària, que li han conferit més capacitat de resistència 
(Guillamet, 2010). 

2. 2. Mitjans de comunicació ciutadans: prendre la paraula 
“Mitjà ciutadà” és un terme proposat per la investigadora colombiana 
Clemencia Rodríguez per descriure els mitjans de comunicació que 
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genera la societat civil, i que es diferencien dels privats-comercials i 
dels públics (Rodríguez, 2010). La seva funció principal és ser eines 
amb què els individus i els col·lectius accedeixen a la comunicació per 
expressar les seves idees, preocupacions, crítiques i propostes sobre 
la realitat social per incidir en les polítiques quotidianes. 

Els mitjans ciutadans representen una altra manera de tirar en-
davant un projecte comunicatiu, un registre periodístic diferent del 
majoritari en les societats contemporànies, que passa per la profes-
sionalització, el caràcter industrial i l’apel·lació a valors com ara la 
neutralitat i la pretensió d’objectivitat, entre altres. Sorgeixen de la 
necessitat de la societat civil de difondre informacions i opinions que 
no són recollides per la resta de mitjans de comunicació, ja sigui per-
què són considerades temes poc rellevants, per la censura que pugui 
produir-se en determinats contextos històrics, o per la inexistència de 
mitjans que cobreixin l’actualitat d’un territori. Es tracta, doncs, de 
mitjans que conceben la comunicació social com a eina per incidir i 
canviar la realitat. Els mitjans ciutadans són un fenomen global i con-
substancial a la modernitat; aquesta omnipresència, tanmateix, es 
concreta de formes ben diferents segons el context geogràfic i històric.

Organitzativament, els mitjans ciutadans es doten d’estructures 
més aviat informals, horitzontals i sense càrrecs, amb una presa de de-
cisions democràtica, i que requereixen la implicació dels participants 
en tots els aspectes del mitjà. Un altre aspecte destacable dels mitjans 
ciutadans és que actuen com a eines d’alfabetització mediàtica. Com 
que són projectes que sorgeixen des de la societat civil, es tracta que 
les persones que hi participen adquireixin nocions sobre la producció 
de continguts, ja siguin escrits, parlats o enregistrats. 

Després d’haver presentat breument els models de la premsa co-
marcal i dels mitjans ciutadans, s’adverteixen característiques com-
partides: en ambdós casos, la proximitat és un element intrínsec, 
causa i conseqüència d’un model participatiu en què individus i grups 
s’impliquen en la producció d’un periodisme popular, que esdevé 
expressió i reflex de la realitat geogràfica, històrica, social i cultural 
més immediata. També podem considerar que tant l’un com l’altre 
incorporen l’objectiu de transformació social. La premsa comarcal, 
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en el tram final de la dictadura franquista i la Transició, va ser un ins-
trument d’erosió del règim, de promoció d’actituds democràtiques i 
de recuperació cultural catalana. Per la seva banda, els mitjans ciuta-
dans plantegen una alteració de l’esquema tradicional de la comuni-
cació de masses, no només perquè desdibuixen els rols ben delimitats 
d’emissor i receptor per obrir la producció de continguts a la població, 
sinó perquè suposen un espai autònom, de gestió i control populars, 
independents d’administracions i empreses. Així doncs, la vessant po-
pular de la premsa comarcal no deixa de ser la concreció a Catalunya 
de molts dels supòsits dels mitjans ciutadans. Així, la premsa veïnal 
resulta un exponent de premsa ciutadana d’àmbit local. 
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3. El context històric de la premsa veïnal

Per comprendre millor l’aparició i evolució de les revistes veïnals de Giro-
na és oportú referir-se al desenvolupament històric del moviment veïnal a 
Catalunya i conèixer la premsa veïnal barcelonina, l’única que ha estat es-
tudiada amb certa exhaustivitat. Els dos primers apartats d’aquest capítol 
es dediquen a presentar aquests fenòmens, mentre que el tercer és una 
pinzellada de la història de Girona dels darrers seixanta anys, que serveix 
per emmarcar el sorgiment dels periòdics de barri a la ciutat. 

3. 1. El moviment veïnal a Catalunya
El moviment veïnal és una de les múltiples facetes de la societat civil 
organitzada en el franquisme i la Transició a la democràcia a l’Estat 
espanyol. En el tram final de la dictadura, sorgit dels incipients proces-
sos de mobilització ciutadana dels barris més castigats pel descontrol 
urbanístic i les desigualtats econòmiques, el moviment veïnal fou “un 
espai on cabia des de la reivindicació d’allò més necessari i sentit per 
la població (...) fins a la discussió del model de democràcia que calia 
construir col·lectivament” (Bordetas, 2011: 5). 

Dels estudis del moviment veïnal català –fonamentalment, del de 
Barcelona i l’Àrea Metropolitana– se n’extreuen diversos elements ca-
racterístics. En primer lloc, es tracta d’una mobilització de la societat 
civil per resoldre mancances i problemes relacionats amb l’urbanisme, 
l’habitatge i els serveis bàsics. En aquest sentit, la qüestió urbanística 
es perfila com el focus d’atenció principal. Tanmateix, l’abast de l’acció 
veïnal és més ampli, com suggereix Bordetas: durant el franquisme fou 
un pol de lluita per la fi del règim i la democratització, començant per 
la dels ajuntaments, i també un espai on debatre i proposar models 
alternatius a la ciutat franquista, capitalista i massificada. Finalment, 
el moviment veïnal ha tingut i té encara un paper imprescindible per 
recuperar, divulgar i transmetre la identitat dels barris (Alabart, 1998 i 
2010; Bordetas, 2012). Pel que fa a la composició social, es tracta d’un 
moviment interclassista, però que té origen en la classe obrera, la més 
perjudicada per l’estat de degradació de moltes barriades humils.
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Les beceroles del moviment veïnal cal cercar-les en algunes parrò-
quies de barri i centres socials eclesiàstics a finals dels anys cinquanta, 
que van propiciar un clima per constituir les primeres associacions de 
veïns. Aquestes primeres agrupacions reunien associacions de caps 
de família, veïns organitzats de manera informal, capellans obrers i 
militants de partits i sindicats clandestins. Al cap de poc, el moviment 
veïnal i les associacions s’escampaven també a barris de classes mitja-
nes i desbordaven els marges de l’ordre franquista amb l’acció al carrer.

Les acaballes de la dictadura i els primers temps de la Transició són 
els anys de més dinamisme, incidència i politització del moviment veï-
nal, que s’entrellaça amb altres lluites antifranquistes. Fins a finals dels 
setanta, doncs, els moviments socials, amb la destacada força del veï-
nal, van assolir una sèrie de “victòries de caire democràtic, social, cultu-
ral, educatiu, sanitari i urbanístic” (Andreu, 2015: 121). Tanmateix, la len-
ta implantació d’un sistema democràtic, amb la legalització dels partits 
(1976-1977) i la celebració de les primeres eleccions municipals (1979), 
va suposar un canvi de tendència i funcions del moviment veïnal.

Amb la progressiva consolidació de l’ordre democràtic, el prota-
gonisme de la ciutadania i les organitzacions clandestines va minvar 
davant del predomini dels partits i les administracions. Les eleccions 
municipals del 1979 van tenir un impacte molt important en l’associa-
cionisme veïnal: si per un costat la victòria de forces progressistes en 
molts ajuntaments, especialment en ciutats grans i amb alts índexs 
de mobilització, va suposar un triomf per a algunes reivindicacions 
veïnals, també va implicar la sortida de molts dirigents i membres del 
moviment veïnal cap als consistoris i el món institucional. Aquesta cir-
cumstància es va veure agreujada per la crisi econòmica i l’esvaïment 
d’objectius clars un cop assolida la democràcia. 

A partir dels vuitanta, el moviment veïnal es replega en qüestions 
més locals, intentant trobar l’encaix per participar en els assumptes 
municipals i deixant de banda les lluites generals del tardofranquisme 
i la Transició. En canvi, es va desplegar la faceta de prestació de serveis 
als associats, des d’assessoraments fins a actes culturals i festius als 
barris, passant per cursos de tota mena. Quedaven enrere, doncs, les 
grans reivindicacions i l’elevada conflictivitat d’anys enrere, tot i que 
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també s’abordaven noves situacions, com l’arribada d’immigració in-
ternacional, l’atur i la precarietat i l’envelliment de la població. En l’ac-
tualitat, el moviment veïnal fa front a problemàtiques que s’han agu-
ditzat els darrers anys, com la privatització de l’espai urbà, l’encariment 
de l’habitatge, els desnonaments, la gentrificació i el turisme massiu. 

3. 2. La premsa veïnal a Catalunya 
A La premsa a les comarques gironines, escrit en plena Transició, Gui-
llamet formula aquesta reflexió: “La nova premsa haurà de ser el reflex 
i l’eina de construcció de la nova societat democràtica, on tothom ha 
de tornar a tenir veu i, en la mesura que sigui possible, premsa” (Gui-
llamet, 1977: 178). En l’altament dinàmic panorama de la premsa ca-
talana després de la fi del franquisme, la premsa veïnal respon a la 
necessitat de la ciutadania mobilitzada de donar a conèixer la vida 
als barris, pobles i ciutats del país. Es tracta d’un dels exponents més 
humils de la premsa de la nova societat democràtica, però que al ma-
teix temps és insubstituïble perquè exerceix un rol únic, que la premsa 
professional no pot complir, en permetre la implicació directa de la 
ciutadania en la tria editorial, la redacció i la gestió del mitjà. 

Parlar de premsa veïnal al nostre país és parlar, fonamentalment, de 
la de Barcelona i algunes ciutats del seu voltant, atès que és l’única que 
ha estat tractada en estudis específics que permetin assenyalar-ne ca-
racterístiques i tendències més enllà de les particularitats de cada cap-
çalera. El precedent de la premsa veïnal són els periòdics de les viles del 
pla de Barcelona, sorgits entre mitjan segle XIX i inicis del XX, com a me-
canisme de reivindicació de la personalitat pròpia i de protesta contra 
les pretensions annexionistes de la capital (Huertas Claveria i Vilaseró, 
1982; Torrent i Tasis, 1966). Malgrat que, com és conegut, l’objectiu no 
es va assolir i la ciutat comtal va integrar els municipis limítrofs, sí que 
es va sembrar la llavor per a la futura premsa veïnal com a vehicle d’ex-
pressió i conservació de la idiosincràsia de cada barri. 

És en la dècada dels seixanta, passats els anys més severs de l’au-
tarquia franquista, quan apareix la premsa veïnal. En aquella època, la 
realitat de la majoria de barris de les grans ciutats no formava part de 
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l’oferta de continguts dels mitjans de comunicació. Aquest abandó co-
municatiu impulsà les incipients associacions de veïns a crear mitjans 
de comunicació propis per expressar els seus punts de vista i alhora 
reforçar la dinàmica associativa. Així, la premsa veïnal “presenta alter-
natives periodístiques fins aleshores desconegudes en l’àmbit de la 
informació”, derivades de la “clara vocació de participació ciutadana” 
que impregnava el moviment dels barris (Costa, 2009: 25-26). Dins de la 
premsa comarcal, la veïnal planteja una crítica social més accentuada, 
fruit del lligam directe amb “la lluita dels barris i pobles per vèncer els 
greus problemes socials deguts al descontrol i a la manca de supedita-
ció als interessos col·lectius” del creixement urbà (Guillamet, 1975: 27). 

López (1994) sintetitza les característiques i el funcionament de la 
premsa veïnal de Barcelona entre 1968 i 1977. Són mitjans que s’orga-
nitzen de manera horitzontal, seguint principis de democràcia interna 
i assemblearisme, i que compten amb la participació de diversos per-
fils socials, des d’obrers i estudiants fins a periodistes professionals 
i intel·lectuals. Es distribueixen per correu entre els associats i, més 
enllà d’aquest cercle, circulen quasi bé en la clandestinitat, atès que 
moltes no figuren al registre de publicacions autoritzades pel règim. 
La publicació es finança essencialment amb recursos propis de les as-
sociacions de veïns, si bé en algun cas arriba a haver-hi publicitat. Fi-
nalment, com a moviment, la premsa veïnal d’aquesta època presenta 
un nivell baix de col·laboració entre capçaleres.

Les funcions de la premsa veïnal en aquesta època són afavorir la 
mobilització popular i oferir, com a mitjans de comunicació, una ver-
sió de la realitat que contesti la del règim i de la premsa tolerada. La 
denúncia de les mancances, la reivindicació de millores urbanístiques 
i la dinamització veïnal es barregen amb el clam democràtic i l’anàlisi 
de qüestions generals que ultrapassen el límits dels barris. La premsa 
veïnal exhibeix un to espontani i punyent i, pel que fa a l’orientació, 
és “democràtica, catalana i d’esquerres”, en sintonia amb les línies del 
moviment veïnal (López, 1994: 122). Al mateix temps, desenvolupa un 
paper molt rellevant en la recuperació de “la idea de barri com a lloc 
convivencial més immediat”, el que la converteix, tant llavors com ara, 
en “un punt de referència per als ciutadans” (López, 1994: 11). 
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Tanmateix, en la segona meitat dels setanta comença el declivi de 
la premsa veïnal, paral·lel al del moviment que li infon vida (Maristany 
i Musons, 2002). En contrast amb l’elevat dinamisme que es registra al 
conjunt del sistema mediàtic català entre finals dels setanta i principis 
dels vuitanta –nous diaris i setmanaris nacionals i comarcals, creació 
de la Corporació Catalana de Radiotelevisió, efervescència de la ràdio 
i la televisió locals–, la premsa veïnal experimenta una reculada, fruit 
del canvi de conjuntura política i social. En l’escenari de la represa 
democràtica, les revistes veïnals ja no eren necessàries per canalitzar 
les aspiracions d’activistes polítics, intel·lectuals i periodistes, que van 
trobar el seu espai en ajuntaments, partits, sindicats i mitjans de co-
municació professionals. Aquelles publicacions van abandonar la co-
bertura de qüestions polítiques i socials d’àmbit general per “cenyir-se 
al seu espai natural –la defensa de la qualitat de vida dels veïns, bàsi-
cament–” (Maristany i Musons, 2002: 83). El ritme d’aparició de capça-
leres va ser molt més lent i alguns barris van perdre la seva publicació 
de proximitat. Alhora, als barris florien altres capçaleres, promogudes 
per entitats com ara associacions de comerciants, associacions sense 
ànim de lucre, petites empreses i grups d’activistes, que complien de 
manera aïllada alguna de les funcions de la premsa veïnal primerenca. 

3. 3. Apunts d’història de la Girona contemporània 
Com a darrer pas abans de centrar-nos en la premsa veïnal gironina, 
convé situar-ne el context més immediat que l’ha envoltat: la història 
de Girona entre la segona meitat del segle XX i l’actualitat, a partir de 
la transformació i el creixement urbans, la mobilització social, l’associ-
acionisme veïnal i la premsa local. Aquest relat, forçosament fragmen-
tari i sintètic, es nodreix de diverses obres sobre la història política, 
social, econòmica, urbana i de la comunicació de la ciutat.

3. 3. 1. La transformació urbanística
“Girona era una víctima característica –i la que coneixíem millor– d’al-
guns dels mals endèmics de la dictadura: el centralisme, l’especulació, 
la repressió social i cultural.” Així presenten la ciutat Narcís-Jordi Ara-
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gó, Jaume Guillamet i Pius Pujades a Girona grisa i negra, després de 
27 anys, l’actualització del retrat de la Girona del darrer franquisme 
que van coescriure juntament amb Just Manuel Casero, Girona grisa i 
negra (1972). El llibre ofereix un relat punyent i crític de la transforma-
ció que havia experimentat la ciutat durant la dictadura, fruit de l’ac-
ció d’uns governs municipals desarrelats i subordinats a Madrid, que 
va resultar en un creixement sense planificació, incapaç d’acollir amb 
un mínim de dignitat la immigració que arribava ni d’arreglar la de-
gradació dels barris històrics. L’expansió de Girona en el tram final del 
franquisme i els primers anys de la represa democràtica està marcada, 
doncs, per múltiples problemàtiques urbanístiques i socials, que són 
el teló de fons de l’aparició del moviment veïnal gironí. 

Girona viu, durant la dictadura, tres onades migratòries successi-
ves: la primera, la del personal administratiu, funcionari i militar del 
règim; la segona, l’èxode rural de famílies de la contrada i la tercera, 
la que té un impacte més gran, les migracions que provenen d’altres 
regions de l’Estat espanyol, que hi van a raure atretes pel desenvolu-
pament del sector turístic i la reconstrucció general de l’economia, i 
que no hi trobaven “cap mecanisme que les integrés urbanísticament i 
socialment” (Aragó, Casero, Guillamet i Pujades, 1972: 221). Així, ja a la 
segona meitat de la dècada dels quaranta van començar a aixecar-se 
barriades de barraques autoconstruïdes a la muntanya de Montjuïc, a 
les Pedreres i als sectors de la Torre Gironella i la Torre d’Alfons XII, així 
com a la riba del Ter, a la zona de Sant Ponç. 

Als cinquanta i als seixanta, l’arribada massiva d’immigrants s’esta-
bleix als municipis veïns de Girona, com ara Sant Gregori –on s’havia 
aixecat el Grup Germans Sàbat– i Sant Daniel, que augmenten molt 
més la seva població en comparació a la capital (Clara, 1991). Girona 
era des dels anys quaranta un pol d’atracció perquè generava llocs de 
feina, però les autoritats franquistes locals no prenien mesures adi-
ents ni suficients per allotjar tants nouvinguts. Precisament, en un 
intent de resoldre la greu problemàtica de l’habitatge, el 1952 es va in-
augurar el Grup d’Habitatges de Sant Narcís, projectat com una ciutat 
jardí per l’arquitecte Ignasi Bosch, que s’emmarcava en la construcció 
de nous barris populars a tot Espanya per fer front a la manca d’habi-
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tatges socials, impulsats per organismes com ara l’Instituto Nacional 
de la Vivienda i l’Obra Sindical del Hogar (Fraguell, 2014). 

El 1955 s’aprova el “Plan General de Urbanización de Gerona y su 
área de influencia”, que per primer cop volia “donar un projecte a mit-
jà termini al municipi de Girona i comú per a tot un seguit de territoris 
del seu voltant”, cosa que implicava més espai per créixer i articular-se 
amb els municipis limítrofs (Vicente, 1999: 30). Fabre indica que Giro-
na mai “havia crescut tant, demogràficament i urbanísticament par-
lant, com ens els trenta anys que separen el 1955 i el 1985. La ciutat ha 
passat dels trenta als setanta mil habitants” (Fabre, 1986: 161). Així, el 
1963 Girona va aconseguir superar els límits del vell terme de la ciutat 
amb l’annexió dels fins llavors pobles independents de Palau-sacosta, 
Sant Daniel i Santa Eugènia, malgrat l’oposició que van plantejar-hi. 
L’aspiració de l’Ajuntament de Girona d’expandir la superfície del mu-
nicipi annexionant els territoris veïns es remunta a la segona meitat 
del segle XIX; des de 1867, any en què es produeix la primera sol·licitud 
d’agregació de què es té constància, es registren nombrosos intents 
d’absorció (Mesquita, 2013). 

L’abast del pla de 1955 “va ser ràpidament superat per les circums-
tàncies econòmiques, socials i polítiques” perquè “va ser desvirtuat” 
de múltiples maneres, i en va resultar una ciutat “fragmentada i pobra”, 
afectada per nombroses insuficiències i per la “pèrdua d’identitat de 
barris i pobles” que havien passat a formar part de Girona (Vicente, 
1999: 31). En només deu anys, entre 1955 i 1965, Girona augmenta en 
15.000 habitants, el que suposa un creixement del 47,6 % (Oliver, 1999: 
17), però pocs van accedir d’entrada a una llar en condicions, i alguns 
ni tan sols en segona instància: és el cas dels veïns de les barraques de 
la zona de Río, a Sant Ponç, que després que la crescuda del Ter del 
1962 els deixés sense casa van ser recol·locats en uns albergs, anome-
nats “provisionals”, alguns dels quals van servir durant setze anys. El 
barraquisme va cronificar-se: segons un estudi conduït per Francesc 
Ferrer el 1967, un 12 % de la població gironina d’aleshores vivia en 
cases autoconstruïdes (Clara, 1991: 93). 

No obstant això, les autoritats franquistes projectaven una Gran Ge-
rona, que havia d’arribar als 400.000 habitants l’any 2000 (Oliver, 2001: 
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663). Per assolir-la, van impulsar una nova planificació urbanística, el 
“Plan General de Ordenación Urbana de Gerona y su área de influen-
cia”, del 1971, que legalitzava tots els incompliments i irregularitats 
comesos mentre era vigent l’anterior pla, i que va suposar eixamplar 
encara més el terme municipal de Girona amb l’annexió de Salt, Sarrià 
de Ter i parts de Celrà (Campdorà) i Sant Gregori (Taialà i Domeny). 
Malgrat les queixes i els recursos legals presentats per aquests muni-
cipis, totes les annexions es van ratificar entre el 1974 i el 1976. El nou 
pla afavoria el creixement especulatiu, sense previsions socials de cap 
tipus ni “límits als capricis, interessos i excessos de la propietat priva-
da” (Clara, 2006: 610). 

L’urbanisme franquista deixava com a llegat una ciutat que s’havia 
expandit “de manera caòtica i desenfrenada” gràcies a la connivència 
de les autoritats amb l’especulació i a la inexistència d’una política de 
planificació social del creixement (Clara, 1991: 88). Ja fos per la pro-
moció pública d’habitatges o per la iniciativa privada, havien aparegut 
nous barris atapeïts de blocs de pisos a Vila-roja, Montilivi, Pedret, el 
Pont Major, la Font de la Pólvora, Can Gibert del Pla i Sant Ponç, i se’n 
van reconfigurar d’altres, com el Mercadal, Vista Alegre, Santa Eugènia 
i Palau. Al llarg d’aquest procés, Girona havia patit “una forta sectori-
alització de la seva estructura urbana, la divisió de la ciutat en zones 
especialitzades i unifuncionals” (Bosch, 1979: 42). En el cas dels nous 
barris, mancats dels subministraments i serveis bàsics suficients, i sen-
se equipaments públics, es tractava simplement d’allotjar els milers de 
nouvinguts que hi havien anat a parar. Malgrat ésser una de les ciutats 
amb una de les rendes per habitant més altes de Catalunya i de l’Estat 
espanyol, les desigualtats socials entre barris eren ben manifestes. 

Aquesta dinàmica va constituir “una pesada herència per als ajun-
taments democràtics”, que van cercar en l’urbanisme l’antídot per re-
equilibrar la ciutat (Vicente, 1999: 32). El “Plan General” va ser vigent 
fins al 1980, quan va ser revocat pel Tribunal Suprem, de manera que 
es tornava al de 1955; des del primer ajuntament democràtic de Giro-
na, amb Joaquim Nadal al capdavant, es va demanar a la Generalitat 
la redacció d’unes normes subsidiàries, que van decretar-se el 1981, 
per resoldre la situació (Batallé, 1985: 25). Dos anys després, Salt i 
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Sarrià de Ter aconseguien de nou la independència, després d’anys 
de reivindicar-la, en bona mesura, a través de les seves associacions 
de veïns. 

La provisionalitat de les normes subsidiàries va acabar-se el 1986 
amb l’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana. Girona, durant 
els anys vuitanta, va mantenir la tendència a l’expansió demogràfica, 
mentre que moltes altres ciutats del país s’estabilitzaven o perdien po-
blació, i engegava una transformació del teixit urbà, econòmic i pro-
ductiu en què la indústria perdia pes i en guanyava el sector terciari i 
de serveis (Oliver, 2001). La construcció de nous edificis continuava a 
bon ritme; segons Pujades, la democràcia no havia “pas aturat l’espe-
culació del sòl”, però s’havia aconseguit equilibrar els interessos pri-
vats amb les ordenances municipals (Aragó, Guillamet i Pujades, 1999: 
49). Segons Fabre, “una característica pròpia de l’urbanisme gironí 
dels anys setantes i vuitantes són les grans promocions de cases unifa-
miliars”, que responien a una demanda real d’aquest tipus d’habitatge 
i que, si bé va limitar la proliferació de grans edificis de pisos, també va 
ocupar més ràpidament el sòl disponible (Fabre, 1986: 191).

Al cap d’una dècada llarga d’ajuntaments democràtics, Nadal va fer 
balanç de l’acció duta a terme i dels reptes pendents per a la ciutat a 
inicis dels noranta: s’havia avançat molt en la creació d’infraestruc-
tures bàsiques elementals, el desplegament de serveis públics i equi-
paments i la posada en marxa dels serveis a les persones; tanmateix, 
persistien problemes en el trànsit i la xarxa viària, molt densificats, en 
l’articulació territorial i en la correcció de desequilibris socials entre 
els barris (Nadal, 1991).

3. 3. 2. La mobilització social 
En referència a la resposta social al règim, els autors de Girona grisa 
i negra afirmen que cada dia resulta més difícil remoure la conscièn-
cia col·lectiva, convertir en flames els petits calius solitaris o canalitzar 
d’una manera fructífera les energies que es perden en protestes fàcils 
o en covardes desercions. Els esforços individuals, que encara neixen 
de tant en tant com espurnes, moren ofegats per la incomprensió o per 
la manca de solidaritat (Aragó, Casero, Guillamet i Pujades, 1972: 231).
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Altres historiadors i cronistes de la ciutat coincideixen en el fons 
d’aquesta descripció. Costa (1989), Pasarin (1990), Selles (1996a, 1996b) 
i Aragó (2006) assenyalen que la lluita antifranquista i la mobilització 
ciutadana no van tenir la mateixa incidència ni intensitat que en altres 
ciutats mentre la dictadura fou vigent. Ho atribueixen a l’estructura so-
cioeconòmica de la ciutat i l’entorn, mancats de grans empreses, el que 
implicava poca conflictivitat laboral i no afavoria la unió entre gironins 
i nouvinguts. La “certa situació d’estabilitat econòmica” i la “influència 
del catolicisme” contribuïen a la migradesa de la base social disposada 
i capacitada per organitzar-se políticament i vertebrar el moviment an-
tifranquista, que guanyaria força a partir de la mort del dictador, trans-
format en moviment democràtic (Selles, 1996a). 

Malgrat això, en el darrer tram de la dictadura es donen diverses 
mostres de lluita contra el règim. Els “tres fronts conflictius”, a par-
tir de la segona meitat dels seixanta, foren l’Església, els centres de 
treball industrial i els estudiants (Clara, 2006: 603). Entre el 1969 i el 
1974, coincidint amb el mandat del governador civil Victorino Anguera, 
creix i es fa visible l’oposició antifranquista a Girona amb la creació de 
nuclis de Comissions Obreres i la victòria de candidats demòcrates en 
diverses eleccions del règim (Aragó, 2006a: 622). La primera manifes-
tació pública, contra el procés de Burgos, va tenir lloc a finals del 1970.

A principis dels seixanta hi va haver les primeres accions i conflictes 
obrers, principalment per reivindicar millores en les condicions de tre-
ball; les principals forces sindicals en la clandestinitat eren Comissions 
Obreres i la Unió Sindical Obrera (Aragó, 2006b). Pel que fa a l’Església, 
l’afinitat d’alguns sectors amb els plantejaments democràtics es va fer 
més patent a partir del Concili Vaticà II; a Girona, aquest compromís 
cívic i social va cristal·litzar a principis dels setanta en figures com les 
de Modest Prats, Pere Madrenys i Josep Iglésies (Selles, 1996e). L’Es-
glésia també va tenir un paper còmplice amb les forces polítiques i 
sindicals clandestines, deixant-los espais per reunir-se. Pel que fa als 
estudiants universitaris, van trencar amb la tendència acomodatícia 
de la generació dels seus pares envers la dictadura i van mobilitzar-se, 
especialment en el terreny de la recuperació de la cultura catalana 
(Costa, 1989: 98). De fet, la cultura és el principal front de resistència 
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antifranquista, a partir d’entitats i iniciatives com el Cercle Artístic, el 
premi Prudenci Bertrana, la llibreria Les Voltes, la delegació d’Òm-
nium Cultural i la revista Presència (Aragó, 2006b: 628). Finalment, 
convé esmentar els col·legis professionals com un altre actor notable 
en l’antifranquisme. En urbanisme, el Col·legi d’Aparelladors va exercir 
un “paper de resistència activa” i de “defensa dels interessos ciuta-
dans” relacionats amb l’espai urbà i els drets civils (Pasarin, 1990: 47). 

Pel que fa als partits clandestins, la seva implantació fou força re-
duïda; Selles apunta que la formació comunista Bandera Roja va ser la 
que va aconseguir “vertebrar una certa base militant” i “impulsar un 
grau d’activisme mínimament significatiu” (Selles, 1996c). A partir de 
1974, el PSUC, que ja disposava d’algunes “cèl·lules als barris perifèrics 
de Girona”, va experimentar un creixement en militants i influència; 
també aquell any van començar a configurar-se a la ciutat formacions 
com ara Convergència Democràtica de Catalunya, Convergència Soci-
alista de Catalunya i el Reagrupament Socialista i Democràtic de Cata-
lunya, així com l’organització Justícia i Pau. 

Amb l’inici de la Transició, s’obren, no sense entrebancs, noves 
possibilitats de participació cívica i política i noves possibilitats d’ex-
pressió, que modifiquen el panorama gironí de la dictadura. Així, com 
apunta Selles, “a partir de l’any 1976, a mesura que van emergint les 
organitzacions polítiques, hi ha una progressiva activació del movi-
ment democràtic i s’assoleixen fites significatives quant al grau de mo-
bilització ciutadana” (Selles, 1996a). 

Destaca, en aquest context, el paper de l’Assemblea Democràtica 
de Girona (ADG), constituïda l’abril del 1976 i coordinada amb l’Assem-
blea de Catalunya. Comprenia una àmplia representació de partits, 
entitats i individus a títol personal compromesos amb la democràcia. 
L’ADG tenia un posicionament crític “davant múltiples aspectes gene-
rals i temes locals d’interès ciutadà” i volia “afavorir la conscienciació i 
l’organització de la població” (Selles, 1996c). Entre les accions dutes a 
terme en aquesta vessant, Selles destaca la campanya “Per una Giro-
na nova”, entre el maig i el juny de 1976, en què participaren associa-
cions de veïns per elaborar una proposta de gestió municipal alterna-
tiva. Després d’un període de gran activitat i incidència, l’ADG va anar 
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perdent protagonisme davant del restabliment de les institucions de-
mocràtiques i la represa de la política de partits. En el pla cultural cal 
destacar les accions de l’Assemblea Democràtica d’Artistes de Girona, 
pensades com a intervencions artístiques que volien aconseguir la 
transformació social (Selles, 2003).

En el terreny laboral i sindical, el 1976 i el 1977 els obrers de la 
construcció van convocar vagues generals al sector, que eren el resul-
tat “d’un llarg procés de lluita i maduració de la classe treballadora” 
gironina, dut a terme en condicions adverses i severes (Selles, 1996d). 
A part de la construcció, altres sectors productius van viure vagues en 
la segona meitat dels setanta. Després d’un cicle de mobilització i llui-
ta, que va consolidar els sindicats, els pactes i consensos a què van 
arribar els representats dels treballadors, patronal i govern espanyol 
va apaivagar la participació (Serradell, 1990). 

Més enllà de l’efervescent etapa de la Transició, Girona ha registrat 
altres campanyes ciutadanes de gran impacte. És el cas de “Salvem 
Sant Daniel”, promoguda per la Coordinadora N-II per l’Autopista per 
impedir que la variant al seu pas per Girona es construís a la vall de 
Sant Daniel, i que va allargar-se durant set anys d’accions reivindicati-
ves; la més important, la manifestació del desembre de 1990, va agru-
par unes 5.000 persones contra la construcció de la via, que tanmateix 
va inaugurar-se el 1993 (Vicenç, 2016). Més recentment, les obres de 
construcció de l’estació del Tren d’Alta Velocitat a Girona i la remode-
lació del parc Central, iniciades el 2008, han estat acompanyades de la 
protesta ciutadana constant davant les nombroses molèsties i els in-
compliments dels plans previstos per Adif (Artigas, 2019). L’Associació 
de Veïns de Sant Narcís, el barri més afectat, ha exercit durant més de 
deu anys una tasca de fiscalització i pressió al voltant de les obres i ha 
rebut el suport d’altres entitats veïnals i de la majoria de partits polítics 
municipals, fins a fer-les esdevenir una qüestió de ciutat (Artigas, 2016).

3. 3. 3. El moviment veïnal
Les primeres associacions de veïns de Girona es creen als anys sei-
xanta al centre de la ciutat, a la Rambla i als carrers de l’Argenteria i 
Nou. Als setanta, l’organització popular germina als nous barris i als 
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que es troben més allunyats del centre històric, i des de llavors “ha 
anat acostant les famílies a l’ús dels serveis elementals –aigua, llum, 
higiènics...– i a afrontar els problemes d’una manera solidària” (Aragó, 
Casero, Guillamet i Pujades, 1972: 224). 

Batallé (1985: 15-19) és la primera que es fixa amb cert detall en el 
moviment veïnal gironí, a partir de la radiografia dels tipus d’associa-
cions de veïns –en defineix cinc– presents a la ciutat, que al moment 
de realitzar l’estudi eren 36. El primer, a què ja ens hem referit, el for-
men les associacions de veïns de carrers del centre, que eren més avi-
at entitats de botiguers i no presentaven un tarannà gaire reivindica-
tiu. Els altres quatre tipus d’associacions veïnals plantejats apareixen 
als setanta i responen als trets del moviment veïnal català descrits al 
primer apartat d’aquest capítol. Hi ha les associacions de barris reco-
neguts de la ciutat, amb un sentiment de pertinença consolidat i que 
combinen “la reivindicació d’infraestructura urbanística” amb l’orga-
nització d’activitats obertes al veïnat; en són exemples les del Merca-
dal, la Devesa, Sant Narcís, Vista Alegre, el Pont Major i Pedret (Batallé, 
1985: 16). Una altra mena d’associacions són les dels nous barris que 
resultaren de l’annexió d’antics municipis i en què a la reivindicació 
sobre qüestions de ciutat s’hi uneix la recuperació i estímul d’una 
identitat diferenciada, com passa a Santa Eugènia de Ter, Sant Daniel, 
Salt, Sarrià de Ter, Campdorà i Domeny. Als grups d’habitatges cons-
truïts per acollir la immigració del franquisme, les associacions de ve-
ïns serveixen com a canal per denunciar les múltiples mancances que 
patien barris com Germans Sàbat, la Font de la Pólvora, Vila-roja, Can 
Gibert del Pla, Sant Ponç i Montilivi. Finalment, Batallé es refereix a les 
associacions de veïns d’urbanitzacions com ara Montjuïc, l’Avellaneda, 
Torres de Palau i Torre Rafaela, que treballen perquè el veïnat sigui 
proveït de serveis i equipaments bàsics. 

En els darrers anys de la dictadura, la premsa franquista es fa res-
sò de les reclamacions de les primeres associacions de veïns, si bé de 
manera tímida i evitant presentar-les com un fet conflictiu amb les au-
toritats locals. Així, la de Can Gibert del Pla, una de les pioneres i amb 
més associats, expressava una relació de mesures per al barri, com 
ara la neteja del Güell, l’arribada del transport públic, l’asfaltatge de 
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carrers i la instal·lació de cabines telefòniques (Alonso, 1974). Fins i tot 
des de Los Sitios s’havia suggerit la creació d’una associació de veïns 
a Sant Narcís perquè prengués part en la solució a les mancances i 
problemes del barri i arribés a ser la ciutat jardí que s’havia planificat 
que fos (Sureda, 1972). 

Acabada l’etapa franquista, les associacions de veïns adquireixen 
més protagonisme en la vida pública, n’augmenta el nombre i la prem-
sa en parla més obertament. Des de Germans Sàbat, l’associació de 
veïns va gestionar l’asfaltatge dels carrers, pagat en bona part pels ve-
ïns, i reclamava clavegueram i enllumenat (Romero i Martínez, 1977). 
A Vila-roja, l’associació de veïns fou de les més actives del període. Així, 
el 1975 va tallar la carretera de Sant Feliu de Guíxols per reclamar-hi 
un pas inferior, que es va aconseguir dos anys més tard (Presència, 
1977); l’entitat també va organitzar conferències per presentar partits 
i sindicats quan la democràcia encara no era una realitat, va reivindi-
car diversos equipaments –unes escola bressol, un consultori– i, fins 
i tot, el 1979 va promoure un boicot de tres dies als autobusos fins 
aconseguir pactar-ne el preu del trajecte (Canimas, a D.A., 1983: 323). 
A Sant Narcís, l’associació de veïns maldava per resoldre qüestions 
com l’amortització anticipada dels habitatges del grup i els dèficits ur-
banístics, mentre es queixava de la manca de suport suficient al barri 
(Romero, 1977). A Santa Eugènia, els veïns assenyalaven la creació de 
zones verdes, la limitació del trànsit i la neteja i asfaltatge dels carrers 
com els focus més problemàtics de l’antiga vila (Juanola, 1979). El bar-
ri veí de Can Gibert s’enfrontava a greuges semblants, i la seva asso-
ciació manifestava que patien “l’arbitrarietat de la política urbanística, 
que tots coneixem, aplicada des dels Ajuntaments en aquests últims 
anys” (Montseny, 1979). 

D’altra banda, el moviment veïnal no resta aliè a les demandes i 
les accions d’altres col·lectius i organitzacions. A banda de les campa-
nyes esmentades en l’apartat anterior, diverses associacions de veïns 
gironines van sumar-se durant la Transició a iniciatives com ara la re-
clamació del canvi del topònim oficial de Gerona per Girona, el suport 
a un obrer gironí detingut en la manifestació del Primer de Maig i l’ho-
menatge a Carles Rahola.
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L’articulació del moviment veïnal gironí ha estat assajada en diver-
ses ocasions, sense que mai hagi reeixit de manera completa i estable. 
Els primers intents de coordinació entre associacions van produir-se 
l’estiu del 1979. Als anys vuitanta va funcionar una coordinadora d’as-
sociacions de veïns, que a finals del 1986 va anunciar que creava una 
comissió gestora per constituir una federació i obtenir els avantatges 
d’una plataforma jurídica unificada (Planas, 1986). Tot i que la comis-
sió va enllestir un esborrany d’estatuts, va caldre esperar fins al 1993 
perquè la Federació d’Associacions de Veïns de Girona (FAVG), gràcies 
a l’empenta d’un nou equip, fos una realitat (El Punt, 5/5/1993). La 
Federació aglutinava quinze de les 36 entitats veïnals d’aleshores, i 
la seva activitat es va anar esllanguint al llarg dels noranta. A inicis 
del 2000, set associacions, a iniciativa de la de Santa Eugènia, van 
proposar-se reimpulsar la Federació (Céspedes, 2000). Malgrat la con-
tinuïtat d’aquesta etapa, l’objectiu d’agrupar totes les associacions de 
veïns de Girona ha quedat sempre lluny; de la trentena que hi ha a la 
ciutat, només al voltant de la meitat han estat federades. A finals del 
2019, unes declaracions del president de la FAVG sobre la problemà-
tica dels talls de llum al barri de Font de la Pólvora van desencadenar 
una polèmica al si de l’entitat. Les tensions internes van desembocar 
en la sortida de la FAVG d’onze associacions, que van constituir-se al 
cap d’un temps en una coordinadora veïnal de caràcter assembleari 
(Fanals, 2020). 

3. 3. 4. La premsa
Durant bona part del franquisme, Girona va viure “el monopoli perio-
dístic” exercit pel diari Los Sitios, pertanyent a la cadena de periòdics 
del Movimiento (Costa, 2003: 96). Tot i que, amb els anys, la informació 
local va anar-hi guanyant pes en detriment de l’apologia del règim, la 
supeditació a la jerarquia de la dictadura i la censura impedien una co-
bertura periodística mínimament normalitzada. La informació s’havia 
d’obtenir, doncs, a través de les notícies dels corresponsals dels diaris 
editats a Barcelona com El Correo Catalán, Tele/eXpres i Mundo Diario 
que, dins els límits de la Llei de Premsa de 1966, criticaven i despresti-
giaven les institucions franquistes locals (Madrenys, 1990: 67).
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Un any abans de la promulgació de la llei apareix Presència, “el més 
important dels òrgans d’informació democràtics” a les comarques gi-
ronines i amb una influència notable a tot Catalunya (Guillamet, 1977: 
146). El setmanari fou impulsat per Manuel Bonmatí, corredor de co-
merç i banquer gironí, home de la Lliga de Catalunya i articulista del 
llavors desaparegut Diari de Girona. La revista va tenir una primera 
època, dirigida per Carmen Alcalde, amb continguts molt crítics, aten-
ta a l’actualitat internacional i política, cosa que li suposà una vigilàn-
cia constant i nombroses traves i sancions. Més endavant, Bonmatí va 
reestructurar l’equip i, sota la direcció de Narcís-Jordi Aragó, que ja 
n’era col·laborador, la revista va fer més èmfasi en les qüestions giro-
nines i va moderar el to (Costa, 2003: 103). A partir del 1969, però, en 
un context de l’augment dels continguts crítics a la revista i d’escalada 
de la repressió política, les autoritats van perseverar en el seu objectiu 
de silenciar veus independents. Van aconseguir-ho el 1971, adduint 
que el setmanari incomplia alguns requisits de la Llei de Premsa. La 
revista va ser suspesa a partir del juliol d’aquell any i no va tornar a 
publicar-se fins l’abril del 1974, després d’una sentència del Tribunal 
Suprem per autoritzar-la novament (Guillamet, 1977: 156). A partir de 
1982, s’integrà com a suplement dominical d’El Punt, amb el qual es 
publicaria fins al 2018, quan aquella revista “filla d’un temps i d’un 
país molt concret” (Costa, 1989: 100) va desaparèixer. 

Per la seva banda, les publicacions periòdiques de l’Església també 
van desenvolupar un paper remarcable en la revifalla de la premsa a 
comarques i la seva vinculació als anhels democràtics, gràcies a un 
marge de llibertat més ampli en no estar sotmeses a la mateixa cen-
sura que la premsa privada. Vida Catòlica, d’Acció Catòlica, va assajar, 
entre 1966 i 1967, una renovació de continguts i de model organitza-
tiu, a partir de la direcció de Pere Madrenys i l’entrada de redactors de 
perfil progressista, molts dels quals van anar a parar a Presència al cap 
de poc (Costa, 1989: 115). És a Hoja Parroquial, editada pel Bisbat de 
Girona, on l’obertura posterior al Concili Vaticà II es fa més palpable. 
En aquest butlletí, amb Madrenys al capdavant –tot i que la direcció 
formalment corresponia al bisbe–, van publicar-se diversos articles 
polèmics en el tardofranquisme, alguns dels quals van arribar a tenir 
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un ressò estatal, com els que dedicà a criticar el servei militar o a par-
lar del fet nacional català (Costa, 2003: 109-110). 

El fet més remarcable del panorama de la premsa gironina dels 
primers temps de la democràcia és l’aparició de Punt Diari, el febrer 
del 1979, després d’un llarg procés de gestació i divulgació del pro-
jecte per la demarcació. El diari es definí des dels inicis com a “inde-
pendent, català, comarcal i democràtic”, i al principi va ser propietat 
d’una cooperativa de lectors i d’una societat de petits accionistes 
captats per subscripció popular, tot i que al cap de poc temps va ne-
cessitar l’entrada de capital i una estructura empresarial més usual. 
El diari va esdevenir el més venut dels que s’editen a la ciutat i, a par-
tir dels noranta, va iniciar l’obertura d’edicions en diversos territoris 
i comarques del país, a més de canviar el nom de la capçalera per 
El Punt (Costa, 2003). El 2009, Hermes Comunicacions, la propietària 
del Punt, va comprar totes les participacions de l’empresa Corporació 
Catalana, que editava l’Avui, el primer diari en català després de la 
Guerra Civil. La unió de capçaleres, batejada amb el nom d’El Punt 
Avui, es va produir l’estiu de 2011.

Los Sitios va privatitzar-se el 1984, després de la subhasta de les 
capçaleres del Movimiento, i va començar a ser editat per Editorial 
Gironina, que va afegir-hi Diari de Girona al títol. A partir del 1988 va 
aparèixer només amb aquest darrer nom, i tres anys després se’n 
va completar la catalanització (Bosch, 2013). A mitjan dècada dels 
noranta, la greu situació econòmica de l’empresa va poder solucio-
nar-se amb la venda del diari al grup Prensa Ibérica, al qual pertany 
actualment. D’altra banda, en el sector de la premsa diària Girona va 
comptar, durant un breu període de temps, amb una tercera capça-
lera, l’edició gironina de Nou Diari, que va funcionar entre l’abril de 
1993 i el març de 1994.

Més enllà de la premsa diària, el panorama de publicacions gironí 
s’enriqueix en democràcia amb altres fenòmens periodístics com les 
revistes culturals –renovació de la Revista de Girona, L’Estruç, Papers 
d’Art, Bonart–, la premsa gratuïta –Clàxon, Revenda, El Mercat de Gi-
rona, Punt de venda Girona–, els fulls informatius de l’Ajuntament de 
Girona i les seves àrees i seccions, i els butlletins d’entitats i col·lectius 
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de tota mena: agrupacions empresarials, entitats culturals, centres 
d’ensenyament, associacions juvenils, partits polítics, sindicats i, és 
clar, associacions de veïns (Costa, 2003). 

Pel que fa a la premsa alternativa i dels moviments socials, en tro-
bem diversos exponents, com ara publicacions ecologistes –La Fulla-
raca– i anarquistes –El Llibertari, Llamp de Llamp–. Per la seva banda, 
Xinxeta, creada pel col·lectiu artístic Grup Praxis 75, oferia una mirada 
sarcàstica i imaginativa de la realitat, tant local com internacional (Se-
lles, 2011). El camp dels fanzines és fèrtil, amb títols com No hi ha crisi, 
el que hi ha és molt de morro, Cau Còmic i Hueso Duro, entre d’altres, 
en què la creació gràfica i les ressenyes musicals es barregen amb la 
crítica i la denúncia social (Castillón, 2012). 
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4. Metodologia

Les capçaleres recollides en aquest llibre presenten una sèrie de ca-
racterístiques comunes: són impulsades per una associació de veïns o 
plataforma equivalent, o bé compten amb una important participació 
d’alguna entitat veïnal o del veïnat del barri; es publiquen des d’un 
barri o conjunt de barris de Girona i tenen caràcter públic –es descar-
ten butlletins interns exclusivament per a membres de l’associació–; 
presenten una periodicitat regular, com a mínim d’un número anual, i 
són mitjans voluntaristes, sense ànim de lucre. 

Per a la detecció dels casos es recorre, en primer lloc, a l’inventari 
de Lluís Costa a Els mitjans de comunicació a Girona (1787-2003), en 
què es registren quinze publicacions que compleixen clarament els 
paràmetres fixats. Pel que fa a les publicacions posteriors a 2003, la 
cerca als webs de les associacions de veïns de Girona dona com a 
resultat l’existència de cinc capçaleres veïnals més. Aquestes dades 
s’han contrastat i completat a la llista facilitada pel Servei de Gestió 
Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (SGDAP), 
que disposa de setze d’aquestes publicacions. 

D’altra banda, es descarten dues publicacions veïnals que no reu-
neixen tots els criteris. Butlletí 1993, editat per l’Associació de Veïns de 
la Devesa, no està numerat, i no hem trobat que tingués continuïtat; es 
tracta, a més, d’una revista amb un fort component publicitari, d’apa-
rador de comerciants del barri. L’altra és el butlletí editat per l’Associ-
ació de Veïns Girona 2 que, a jutjar pel contingut i factura, es tractava 
més d’una circular per als socis que d’un periòdic de difusió pública.

Les revistes veïnals de Girona, disposades per ordre cronològic 
d’aparició, són les següents: 

Taula 1. Les revistes veïnals de Girona, 1977 – 2021
Títol Barri o sector Cronologia
Onyar Vistalegre – Carme 1977 - 1983*

Santa Eugènia de Ter Santa Eugènia 1980 - 1983*
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Poble Sarrià de Ter i Pont 
Major

1980 - 1982

El Dimoni / eldimoni.
com 

Santa Eugènia de Ter 
(antic terme municipal)

1981 / 2003 - 2018 

La Inquietud Germans Sàbat 1981 

Associació de Veïns Can 
Gibert del Pla

Can Gibert del Pla 1981 - 1984*

El Pont Major Pont Major 1983 - 1987

Entre Rius i Rieres Santa Eugènia de Ter i 
Can Gibert del Pla

1986 

El Vaixell Santa Eugènia de Ter 1987*

El Pont del Dimoni Santa Eugènia de Ter 1991 - 1998

Revista de l’Associació 
de Veïns de Montilivi

Montilivi 1991 - actualitat 

El Cul de la Lleona Barri Vell – Sant Fèlix 1992 - 2001

Xemeneia Pla de Palau 1997 - 2006*

Revista de Montjuïc Montjuïc 1997 - 2006

El Pou Germans Sàbat 2000 - 2009 

El Dimoni de Sta Eu-
gènia

Santa Eugènia de Ter i 
Can Gibert del Pla

2000 - 2001

El Despertador de Sant 
Narcís

Sant Narcís 2003 - 2007 

Butlletí informatiu de la 
Plataforma Campdorà 
té veu

Campdorà 2005 - 2013

Les Fulles de la Devesa La Devesa – Güell 2018 - actualitat 

La Revista de la Vall Sant Daniel 2021 - actualitat
(*) any de l’últim número trobat

Per a l’anàlisi es fan servir dues eines. La primera, una fitxa heme-
rogràfica per tal d’extreure i sistematitzar totes les dades rellevants 
per descriure les capçaleres. Es tracta d’una metodologia llargament 
emprada per la recerca catalana en història de la premsa. A partir de 
la consideració de diversos models, ens decantem per una versió sim-
plificada de la fitxa de Josep Maria Casasús (1985), adaptada de la del 
francès Jacques Kayser: 
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1. Nom
2. Subtítol
3. Entitat responsable
4. Coordinació
5. Equip
6. Cronologia
7. Periodicitat
8. Format i columnes
9. Nombre habitual de pàgines 
10. Zona de difusió
11. Tiratge 
12. Preu
13. Impressió
14. Impressor
15. Llengua
16. Lloc de conservació de les col·leccions 
17. Seccions i tipus de continguts

La segona eina són les entrevistes semiestructurades a persones 
vinculades a les associacions de veïns de Girona en els períodes en 
què es van publicar els seus respectius butlletins, per aprofundir en 
aspectes històrics i qualitatius de les revistes. En aquest sentit, amb 
l’entrevista abordem les qüestions que Casasús (1985), seguint Kayser, 
anomena “l’expedient d’identitat” i que inclou àmbits com l’estructu-
ra jurídica i financera, les condicions de fabricació i de distribució, l’or-
ganització de les tasques i la línia política de les capçaleres de premsa. 

Finalment, per completar i contrastar les informacions, o fins i tot 
per obtenir noves dades, es consulta la premsa històrica disponible en 
línia a l’apartat Premsa digitalitzada del web del SGDAP.
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5. Les revistes veïnals de Girona

Aquest capítol es dedica a presentar, una per una, les vint revistes ve-
ïnals. S’estructura per barris, disposats per ordre cronològic segons 
l’aparició de les publicacions. Cada apartat s’obre amb una introduc-
ció sobre el barri en qüestió i la seva història, sobretot la de les últimes 
cinc o sis dècades, segons el cas, quan la majoria de sectors de Girona 
experimenten importants transformacions urbanístiques i demogrà-
fiques. Aquestes contextualitzacions són forçosament sintètiques: no 
pretenen ser exhaustives. Per a explicacions més completes sobre la 
història dels barris, es remet el lector a les obres citades al text i reco-
llides en l’apartat de referències al final del llibre. Seguidament es des-
criu la revista; en els pocs casos d’un barri amb més d’una capçalera, 
s’ordenen de la més antiga a la més recent. 

El perfil de cada capçalera veïnal es desglossa en dues parts: la 
fitxa hemerogràfica, en què es recullen les dades bàsiques, de tipus 
quantitatiu, que situen i descriuen breument la publicació, i la biogra-
fia tècnica, en què s’aprofundeix en aspectes com ara l’origen i les mo-
tivacions inicials de cada revista, el procés d’elaboració i la proposta 
de continguts. Malgrat la consulta d’exemplars i les entrevistes, en al-
guns casos no s’han pogut obtenir les dades per a totes les categories 
de la fitxa, circumstància que hem indicat amb un guió (-) al costat de 
cada ítem. Així mateix, s’ha indicat amb un asterisc (*) l’últim número 
d’una publicació de què es té constància, però que no es pot assegurar 
que sigui el darrer, o bé les dades que no s’han pogut contrastar. 

El Carme-Vista Alegre
Estirat al llarg de la riba est de l’Onyar, entre la pujada de les Pedreres i 
el cementiri vell, el barri del Carme-Vista Alegre era tot just un raval de 
la ciutat de Girona fins a principis del segle XX (Torns, 2017). Les riuades 
n’han condicionat la vida i el desenvolupament al llarg del temps, fins 
que a la dècada dels setanta, després de les inundacions de 1962 i 1970, 
es va canalitzar el riu per evitar-ne de futures i es va començar a confi-
gurar el barri actual, articulat al voltant de la parròquia (Masanés, 2011). 
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L’element més important del barri, que n’ha marcat la història du-
rant bona part del segle XX, és el camp d’esports de la Unió Esportiva 
Girona, construït el 1922 a la zona de Vista Alegre. Posteriorment s’hi 
van afegir una pista d’hoquei i dues de tennis. Llavors, aquella àrea 
era “considerada molt marginal al centre urbà”, de tipus residencial i 
poc poblada, amb predomini d’habitatges unifamiliars i torretes (Mi-
rambell, 2013). El camp va funcionar fins a la inauguració de l’estadi 
de Montilivi, on el club de futbol va traslladar-se l’any 1970, i des de 
llavors la zona esportiva va sofrir un deteriorament progressiu, que 
de retruc va suposar “un problema urbanístic que representà el prin-
cipal repte del barri” (Simon, a D.A., 1983: 38). El 1982 l’Ajuntament de 
Girona va comprar els terrenys per convertir-los, seguint la demanda 
veïnal, en l’actual parc de Vista Alegre.

Des de principis dels setanta, la parròquia de Vista Alegre, regida 
per Modest Prats, “va esdevenir un dels principals referents intel·lec-
tuals per als sectors cristians progressistes de Girona”, gràcies al seu 
compromís social, que tindria continuïtat en la parròquia del Carme, 
de la qual era rector Josep Iglésies i que també sintonitzava amb “les 
reivindicacions de les classes populars gironines” (Selles, 1996e). La 
principal entitat cívica del barri durant bona part dels setanta era 
l’Agrupació Vista Alegre Parròquia (AVAP), una associació vinculada a 
la parròquia local, constituïda el 1973, que presentava “un caire obert” 
i es dedicava a promoure activitats culturals, esportives i recreatives, 
i sobretot a “estrènyer els vincles d’amistat entre els veïns” (Simon, a 
D.A., 1983: 42). A més, va liderar la recuperació de la festa major del 
barri. En definitiva, l’AVAP actuava d’alguna manera com a associació 
de veïns fins que, el 1976, es va fundar l’Associació de Veïns Carme-Vis-
ta Alegre. Després, l’entitat parroquial es va anar esllanguint fins a dis-
soldre’s durant la dècada dels noranta (Masanés, 2011: 140).

Onyar
1. Nom: Onyar
2. Subtítol: Butlletí de l’A.V.A.P.
3. Entitat responsable: Agrupació Vista Alegre Parròquia
4. Coordinació: mossèn Joaquim Xutglà
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5. Equip: Lluís Llinàs Llulli, M. Masmiquel Masmi, Joan Birba Jobir, 
Antoni Ezquiaga, Narcís Batllosera, Manel Jerez, Antònia Masià, 
Ferran Carbonell, Miquel Duran, Maria Àngels Caballé, Teresa 
Cufí i Joaquim Xutglà. A partir del número 14: Anna Ferrero, As-
sumpta Roura, Jordi Merino i Francesc Xavier de la Fuente.

6. Cronologia: abril de 1977 (número 1) – març de 1983 (número 
22)*

7. Periodicitat: al principi, mensual; després, irregular
8. Nombre habitual de pàgines: al principi, 12; més endavant, ir-

regular
9. Dimensions i columnes: 29 x 21 cm, 1-2 columnes
10. Zona de difusió: barri del Carme-Vista Alegre 
11. Tiratge: uns 60-70 exemplars
12. Preu: gratuïta
13. Impressió: ciclostil 
14. Impressor: Parròquia de Vista Alegre
15. Llengua: català, amb alguna carta al director en castellà
16. Lloc de conservació de les col·leccions: Arxiu Municipal de Giro-

na (incompleta)
17. Seccions i tipus de continguts: “Pòrtic” (editorial), apartats so-

bre diverses seccions de l’entitat (voleibol, botxes, escacs, etc.), 
“Coneguem racons de Girona”, “Fotografia”, “Divertiments” 
(passatemps), “Organismes internacionals”, “Les classes soci-
als” (articles divulgatius) i “Els lectors escriuen” (cartes).

Entrevista a mossèn Joaquim Xutglà, 21 de desembre de 2020
Onyar: Butlletí de l’A.V.A.P. és la publicació que marca l’inici de la prem-
sa veïnal gironina. Si bé, pròpiament, no és una revista editada per 
una associació de veïns, sinó per l’AVAP, presenta molts dels trets que 
caracteritzen aquest tipus de capçaleres ciutadanes. Així mateix, les 
parròquies dels barris van tenir un paper notable tant en la gènesi del 
moviment veïnal a Catalunya (Alabart, 1998; Bordetas, 2014; Martínez 
Muntada, 2004) com en les seves primeres revistes (López, 2004). És 
per aquests motius, doncs, que s’inclou la publicació de Carme-Vista 
Alegre com a obertura de l’estudi. 
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El germen d’Onyar van ser les circulars informatives que la junta de 
l’AVAP enviava als socis. Va ser a partir de l’abril de 1977 que aquests 
fulls van prendre el format de revista, per tal que els associats pogues-
sin estar al cas de tot el que es feia. Al número 1, els responsables de 
la publicació afirmen que la revista vol informar també de qüestions 
del barri, no només de l’AVAP. Així mateix, s’hi entrevista mossèn Joa-
quim Xutglà, que explica com sorgeix l’AVAP i quina trajectòria ha tin-
gut fins aquell moment. Al tercer número (maig de 1977), a la secció 
d’obertura, “Pòrtic”, s’ofereix una presentació més detallada d’Onyar. 
La publicació s’entenia com la “continuació dels diversos ‘butlletins’ 
que d’una forma discontínua, a vegades anàrquica, la Junta Rectora 
de l’Agrupació us ha fet arribar” i volia ser un vehicle més per asso-
lir els objectius de l’entitat. Es detalla el tipus de continguts que s’hi 
podien llegir: notícies de l’AVAP, “xerrades amb persones que parlin 
sobre algun aspecte del barri o de la ciutat”, “informació sobre temes 
d’interès general i sobre la realitat del barri de Vista Alegre”, “algun 
tema religiós”, “secció juvenil” i “divertiments”. Al final de la presenta-
ció, s’adverteix que allò només és “un esbós inicial” i que l’equip del 
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butlletí esperava que fos “quelcom viu i dinàmic” que es fes “amb la 
col·laboració i les idees de tots o una bona part dels socis”. 

Així doncs, informació sobre l’entitat, actualitat del barri i partici-
pació ciutadana: heus aquí els tres eixos de la proposta de continguts 
de la premsa veïnal, que Onyar va cultivar des de l’inici. L’AVAP explica-
va les accions, tant les ja dutes a terme com les futures, de les diverses 
seccions que l’integraven: voleibol, escacs, botxes, etc. Les notícies so-
bre fets ocorreguts al Carme-Vista Alegre de vegades s’acompanyaven 
d’un comentari o opinió, com ara en la informació sobre unes actuaci-
ons urbanístiques de l’Ajuntament de Girona al barri, en què es plan-
tejava la idoneïtat de transformar l’antic camp de futbol municipal en 
una zona verda (número 12, febrer de 1978). Pel que fa a la participa-
ció, es canalitzava sobretot a través de la secció “Els lectors escriuen”. 
El butlletí també va fixar-se en temes d’història a través de la secció 

“Coneguem racons de Girona”, ja fos sobre el Carme-Vista Alegre –per 
exemple, va publicar un article sobre els ponts del carrer del Carme 
(número 20, desembre de 1982)– o sobre altres punts de la ciutat. Així 
mateix, també s’hi podia llegir sobre qüestions més generals, com ara 
la història de la Generalitat republicana i els seus presidents, i temes 
sociològics a la secció “Les classes socials”. Pel que fa a l’actualitat ge-
neral, la revista va fixar-se en els resultats de les eleccions generals 
espanyoles de 1977 (número 4, juny de 1977). Les contraportades eren 
l’espai reservat als “Divertiments” i a vinyetes humorístiques. 

Els primers temps, la revista es publicava cada mes, però al cap 
d’uns quants números es va espaiar. El contingut de cada número no 
es planificava prèviament, sinó que s’anava nodrint d’articles de ma-
nera espontània, a mesura que es feien activitats i algú s’encarregava 
d’escriure’n la crònica, segons explica mossèn Xutglà. El disseny i la 
confecció del butlletí eren ben simples, i és que ningú disposava de co-
neixements específics de maquetació. A la capçalera s’hi reproduïa un 
plànol del barri, emmarcat pel curs del riu. La revista s’imprimia amb 
la tècnica del ciclostil, mitjançant una multicopista propietat de la 
parròquia, que mossèn Xutglà utilitzava per imprimir fulls parroquials. 
Se’n tiraven entre 60 i 70 exemplars i se’n feia una distribució interna 
entre els socis de l’AVAP. 
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Onyar va ser un reflex dels alts i baixos de l’AVAP. Així, la publicació 
es va interrompre al número 13, a mitjan 1978, i no va reaparèixer fins 
al juny de 1979, coincidint amb el ressorgiment de l’entitat. Tanmateix, 
l’intent no va ser reeixit, perquè el número següent, el quinzè (març de 
1981), va sortir quasi dos anys més tard. En un breu text en portada, el 
butlletí afirma que havia quedat “encallat” des del juny del 1979 i que 
torna “d’una manera més senzilla –si es vol– però amb renovada il·lu-
sió” per continuar la tasca informativa. El butlletí era molt més mo-
dest, tan sols un full a doble cara. Aquest format de mínims es va man-
tenir els dos números següents, fins que amb el divuitè (desembre de 
1981) Onyar iniciava definitivament una segona etapa. En la represa, 
la revista vol fer un pas endavant per “fer-se ressò dels principals fets 
ocorreguts al barri; donar a conèixer indrets, noms, necessitats de l’en-
torn; projectes, suggeriments per l’avui i pel demà...”. Al mateix temps, 
emfatitzava la participació del veïnat tot obrint les seves pàgines “a 
tots els que vulguin col·laborar-hi, d’una manera o altra, o aportant 
les seves idees o senzillament oferint el seu suport econòmic amb una 
subscripció o un anunci, per una continuïtat i millora del que voldria 
ser veu del barri”. 

En la segona etapa, la periodicitat és molt més espaiada i irregular: 
cinc números entre el desembre del 1981 i el març del 1983, quan va 
publicar-se el darrer número que n’hem detectat, el 22. Aquesta últi-
ma revista informa, entre altres qüestions, de l’assemblea en què s’ha-
via renovat la junta de l’AVAP, en la qual també s’havia preguntat pel 
futur del butlletí Onyar, sense donar cap pista sobre la continuïtat de 
la capçalera. 

Santa Eugènia
Les primeres mostres de l’existència de Santa Eugènia de Ter daten de 
l’any 988; gairebé un mil·lenni més tard, el 1963, el que havia estat un 
municipi independent del pla del Ter passava a formar part del terme 
municipal de Girona, després de diversos intents d’annexió per part 
de la ciutat al llarg de quasi un segle (Mesquita, 2013). Malgrat que 
l’annexió va ser protestada i rebutjada pels veïns, el procés va ser ir-
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reversible i, des de llavors, Santa Eugènia és formalment un barri més 
de Girona. Ara bé, en lloc de despersonalitzar-se, ha mantingut un 
grau alt de cohesió interna i “d’identificació dels seus veïns amb tota 
la seva extensió, amb una consciència a vegades encara de poble, a 
vegades de barri” (Batallé, 1985: 13).

Amb l’annexió, Santa Eugènia va passar a ser un territori per a l’ex-
pansió de Girona, seriosament limitada en el vell terme de la ciutat. 
Roure (D.A., 1983) posa xifres al ràpid creixement demogràfic de l’antic 
poble: el 1960 hi vivien 1.957 persones; l’any 1970, n’hi havia 3.864 i 
el 1981 arribava als 11.325 habitants. En vint anys, doncs, la pobla-
ció s’havia més que quintuplicat a causa de l’arribada de famílies de 
la demarcació i d’altres punts de l’Estat espanyol. Per encabir-les, el 
barri va ser una víctima més de l’urbanisme franquista i de la Transi-
ció, preocupat únicament a bastir blocs de pisos, amb un ordenament 

“molt irregular, a voltes caòtic, a causa de les necessitats del ràpid crei-
xement demogràfic del centre”, i amb edificis d’“alçada desmesurada” 
que desnaturalitzaven la fesomia de la vila (Roure, a D.A., 1983: 288). 
Aquest procés va convertir el poble en una ciutat dormitori, que s’ha 
recosit i revitalitzat gràcies a l’associacionisme. 

L’Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter va crear-se el 1979, 
el mateix any dels primers ajuntaments democràtics després del 
franquisme, i des de llavors ha format part de l’extens i ric teixit so-
cial eugenienc: el 2011, funcionaven al barri una trentena d’entitats 
(Masanés, 2011). El moviment veïnal de Santa Eugènia ha estat un 
element clau en moltes reivindicacions, ja fossin per mantenir o re-
cuperar emblemes de l’antiga vila o per aconseguir millores urbanísti-
ques. Com a exemples remarcables d’aquesta empenta col·lectiva cal 
assenyalar la reconstrucció del pont del Dimoni, que connectava San-
ta Eugènia amb l’altra riba del Güell. Aquesta infraestructura, bastida 
a mitjan segle XIV, s’havia desmuntat el 1968 i les dovelles s’havien 
guardat a l’antic cementiri municipal de Santa Eugènia; al cap de qua-
ranta anys, el 2008, van traslladar-se a un magatzem municipal a Mas 
Xirgu. Gràcies a la pressió i la insistència veïnals, el pont va començar a 
reconstruir-se el 2018 i el març de l’any següent es va inaugurar. Santa 
Eugènia va recuperar tot un símbol d’identitat, que malgrat l’absèn-
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cia física s’havia mantingut com un element ben viu al barri, com ho 
demostren les diverses publicacions veïnals que van batejar-se amb 
referències al pont o al dimoni. 

Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter
1. Nom: Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter
2. Subtítol: -
3. Entitat responsable: Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter
4. Coordinació: -
5. Equip: membres de l’Associació de Veïns
6. Cronologia: 1980 (número 0) – desembre de 1981 (número 4); 

1983 (sense numeració)
7. Periodicitat: quadrimestral
8. Nombre habitual de pàgines: 16, 4 (últim número)
9. Dimensions i columnes: 26 x 20,5 cm (números 0 i 1), 32 x 22 cm 

(resta de números) 
10. Zona de difusió: barri de Santa Eugènia
11. Tiratge: -
12. Preu: gratuïta
13. Impressió: òfset 
14. Impressor: FIBE Arts Gràfiques
15. Llengua: català i castellà
16. Lloc de conservació de les col·leccions: Arxiu Municipal de Giro-

na (incompleta)
17. Seccions i tipus de continguts: editorial, “L’Associació Informa” 

(notícies breus de l’entitat), breus informatius, articles d’opinió, 
entrevistes, col·laboracions literàries i poètiques. 

Entrevista a Jordi Creixans, 11 de desembre de 2020
El 1980 començava a sortir al carrer el butlletí de l’Associació de Ve-
ïns de Santa Eugènia de Ter, que constitueix el primer exponent gironí 
d’una publicació pròpiament veïnal. Es tracta d’una revista humil, que 
ni tan sols té títol, però que reuneix les característiques fonamentals 
d’aquesta mena de capçaleres, que després trobarem en la resta de 
casos. 
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En aquell moment, les conseqüències de la dinàmica urbanística 
franquista i la seva continuació els primers anys de la democràcia se 
sentien especialment a l’antiga vila. S’hi duia a terme la urbanització 
de la Rodona i es planificava el desviament del Güell; en paral·lel, l’As-
sociació de Veïns feia les primeres passes i posava sobre la taula les 
seves reivindicacions i emprenia tasques com ara la recuperació de la 
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festa major de Santa Eugènia. En aquest context de mobilització ciu-
tadana i d’obertura democràtica, des de l’entitat veïnal es va decidir 
crear un butlletí per fer públiques les accions i les crítiques, a més de 
fomentar la participació i recuperar elements de la història, antiga o 
recent, del barri: les principals funcions, en definitiva, d’una revista 
veïnal, tal com s’ha assenyalat als apartats introductoris. 

La informació urbanística va ser l’eix principal de la revista pel que 
fa a continguts. Ja al número 0 (1980) s’hi inclou un article, a doble 
pàgina, d’assaig sociològic sobre la formació de les col·lectivitats hu-
manes als barris, en què s’afirma que “si un barri no té organització 
social tampoc té col·lectivitat i aquest es converteix en centres podem 
dir mecànics de distribució de serveis”; una crítica general, però que 
porta a pensar en la transformació del poble de Santa Eugènia de Ter 
en barri dormitori de Girona a partir dels seixanta. L’urbanisme i els 
equipaments públics, i les seves disfuncions, ocupen la portada i un 
article del número 1 (juliol de 1980), amb el titular de portada “Les 
vergonyes de Santa Eugènia”; al següent (principis de 1981), es lamen-
ta l’estat de la masia de Can Dositeo i es reclama que fos convertida en 
un centre cultural; l’editorial d’aquell mateix número conté una crítica 
al Pla parcial, promogut per l’Ajuntament de Girona, del qual es diu 
que plantejava “una política de posar pedaços”. En un to més didàctic, 
al número 3 (estiu de 1981) un article a doble pàgina explica els meca-
nismes de participació en el planejament urbanístic perquè la ciutada-
nia hi pogués dir la seva. El butlletí també procurava oferir continguts 
sobre història del barri. El més significatiu és el que es va publicar al 
número 1, que recorre el passat de l’antiga vila, amb el focus posat en 
l’annexió a Girona. L’autor de la peça, que signa amb el pseudònim “El 
Dimoni”, adverteix que “los vecinos del pueblo, que no barrio, de San-
ta Eugènia de Ter deberíamos tomar conciencia y buena nota de cómo 
se desarrollaron los hechos mediante los cuales Santa Eugènia desa-
pareció del mapa y pasó a convertirse en Girona”, i que “hemos de ver 
que somos un pueblo mediterráneo y catalán que debe luchar por su 
independencia y la de su país”. En aquest darrer fragment hi ressona el 
substrat ideològic que impregnaria el periòdic El Dimoni, que naixeria 
poc temps després. 
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A banda d’aquesta mena de continguts, a la capçalera de Santa Eu-
gènia s’hi podien llegir altres tipus de textos. L’Associació de Veïns hi 
publicava breus informatius sobre les activitats i gestions de l’entitat, 
així com balanços econòmics; a cada número hi havia espai per als 
esports, col·laboracions literàries i articles ben variats, que aborden 
qüestions com ara la història del catalanisme, la medicina i la salut, 
l’atur i la crisi, etc. També s’hi recollien notícies del barri, com ara la 
inauguració de la llar de jubilats Sant Jordi o la presentació d’una 
campanya solidària de Justícia i Pau. Al número 4 (desembre de 1981) 
es va entrevistar l’artista Enric Marquès, nascut a la Rodona, sobre la 
seva infància a Santa Eugènia. Des del primer número, l’entitat veïnal 
feia crides als veïns perquè s’animessin a escriure al butlletí. 

La revista es distribuïa gratuïtament, però no n’hem pogut certifi-
car el tiratge. S’imprimia a FIBE Arts Gràfiques, on també s’imprimirien 
algunes revistes veïnals posteriors, i es finançava, en part, gràcies a 
alguns anuncis que s’inserien a les pàgines interiors. 

La vida del butlletí va ser curta, de cinc números. Segons Jordi Crei-
xans, la portada del número 3, amb el lema “Som una nació” i una 
silueta del mapa dels Països Catalans sobre un fons amb la senyera, 
va generar animadversió entre alguns membres de l’Associació de Ve-
ïns. Fruit d’aquesta desavinença, la revista s’acabaria amb el número 
següent, a finals de 1981. Al cap d’un temps, ja al 1983, va aparèixer 
un nou número del butlletí, que no tenia res a veure, ni en la forma ni 
en els continguts, amb els precedents. Constava només de quatre pà-
gines, tot just la quarta part de les setze que tenia abans. En l’editorial, 
la junta de l’Associació de Veïns, que feia poc que havia estat renovada, 
expressa que mitjançant la publicació vol informar de “tot allò que es 
fa i que es vol fer perquè considera que els socis han de saber-ho”, a 
més d’obrir-se a col·laboracions i suggeriments. La resta del butlletí 
es dedica a repassar les activitats dutes a terme al llarg de 1982. No 
n’hem pogut detectar més números, de manera que no es pot assegu-
rar si aquesta segona època va tenir continuïtat. 

El Dimoni / Eldimoni.com 
1. Nom: El Dimoni / Eldimoni.com
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2. Subtítol: Periòdic de Santa Eugènia de Ter / periòdic-e de Santa 
Eugènia de Ter (etapa digital)

3. Entitat responsable: Edicions Volat (VOLem l’AjuntamenT)
4. Editor: Manel Mesquita
5. Equip: Núria Terés, Pep Caballé, Vendrell, Jaume Rivera, Sebas 

Parra, Antoni Ezquioga 
6. Cronologia: febrer de 1981 (número 1) – abril de 1981 (número 

3) / 2003-2018 (etapa digital)
7. Periodicitat: mensual / diària (etapa digital)
8. Nombre habitual de pàgines: 4 pàgines (número 1), 8 pàgines 

(números 2 i 3)
9. Format, dimensions i columnes: tabloide, 41 cm x 28 cm, 5 columnes
10. Zona de difusió: Santa Eugènia, Can Gibert del Pla, la Rodona, 

les Hortes, el Güell i Sant Narcís
11. Tiratge: 1.500 exemplars
12. Preu: 10 pessetes (número 1), 15 pessetes (números 2 i 3)
13. Impressió: òfset
14. Impressor: Impremta Pagès
15. Llengua: català 
16. Lloc de conservació de les col·leccions: Arxiu Municipal de Girona, 

biblioteca Carles Rahola de Girona, particulars / www.eldimoni.com 
17. Seccions i tipus de continguts: “Tot passejant per Santa Eugè-

nia de Ter” (actualitat local), “Personatges” (perfils), “Països Ca-
talans” (informació de la resta del país), “La caldera del Dimoni” 
(crítica humorística). 

Entrevista a Manel Mesquita, 6 de novembre de 2020
El periòdic local El Dimoni no és, estrictament, una revista veïnal, en 
el sentit que la promogui una associació de veïns, però sí que en com-
parteix nombrosos trets des del punt de vista dels objectius fundacio-
nals, l’organització i el tipus de continguts. D’altra banda, va néixer de 
la mobilització dels eugeniencs i va ser un element destacat del man-
teniment de la identitat pròpia de l’antic municipi. Aquesta publicació, 
amb una vida en paper molt curta –ampliada anys després en suport 
digital–, és una de les més singulars que ha donat la premsa de Girona. 
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El sorgiment d’aquesta publicació cal buscar-lo en la inquietud 
d’un grup de veïns de Santa Eugènia, alguns sense cap filiació asso-
ciativa i d’altres de vinculats a l’Associació de Veïns, el Club Esportiu 
Santa Eugènia de Ter (CESET) o el Moviment Infantil i Juvenil d’Acció 
Catòlica (MIJAC), entre altres entitats. En un context d’efervescència 
social i política, El Dimoni va plantejar-se com una publicació que vo-
lia fer un periodisme estàndard, d’informació general, però circums-
crit a un territori molt concret, el de l’antic terme municipal de San-
ta Eugènia de Ter: Santa Eugènia, Can Gibert del Pla, la Rodona, les 
Hortes i el Güell, així com la zona limítrofa amb el Güell on va cons-
truir-se Sant Narcís. Així, tot i compartir amb les revistes veïnals una 
vena reivindicativa i de denúncia i una clara vocació de proximitat, el 
periòdic volia ser una referència informativa que apliqués pràctiques 
i tècniques del periodisme professional. En aquest sentit, els models 
en què podia emmirallar-se anaven des de publicacions com La Far-
ga, de Salt, o La Cucarraca, de Calonge, fins a capçaleres professio-
nals com Punt Diari. 

El detonant per a la publicació del primer número va ser l’intent 
d’enderrocament de l’antic cementiri municipal de Santa Eugènia, 
que va provocar un moviment de rebuig entre els veïns, amb la cele-
bració de diverses assemblees ciutadanes. Aquest era el tema amb 
què obria El Dimoni el febrer de 1981. En l’editorial, el periòdic ex-
pressa la seva voluntat, mitjançant la figura del Dimoni, de “repre-
sentar totes aquelles vivències que, com a poble que som, mai no 
haurien d’haver desaparegut”; així mateix, es proclama com a “afer-
rissat defensor de la independència municipal de la nostra vila” i de 
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la descentralització governativa a tots els nivells. En el tercer número 
(abril de 1981), en un editorial conjunt amb la revista ecologista giro-
nina La Fullaraca, ambdues publicacions s’inscrivien en un sector de 

“premsa petita” que practicava una “forma de comunicació lliure, no 
mediatitzada ni subjecta a controls o censures de cap mena” i defen-
saven el paper d’“aquella premsa alternativa feta amb l’entusiasme 
de poca gent”, que entre altres qüestions s’ocupava de l’actualitat 
més propera. 

A la defensa de la identitat local i a la vocació de periodisme in-
formatiu s’hi afegeix una mirada còmica i sarcàstica de la realitat, 
com si els redactors es fessin seva la sornegueria pròpia del Dimo-
ni i la plasmessin en la majoria de continguts del periòdic. Fins i 
tot la manera de referir-se a Girona evidencia, amb humor, la dis-
tància física i sentimental amb la ciutat, a partir de fórmules com 

“l’actual demarcació municipal administrativa de Girona, a la que 
actualment pertany el poble de Santa Eugènia de Ter” (número 3) 
o “l’Ajuntament de la capital” (número 1). L’actualitat dels barris 
de l’antic terme municipal es recollia a “Tot passejant per Santa 
Eugènia de Ter”, en què es poden trobar tant qüestions i debats 
d’actualitat com articles de divulgació històrica local i col·labo-
racions d’entitats. A “Personatges” s’hi glossa la figura de perso-
nalitats com ara l’arquitecte Rafael Masó. “Països Catalans” és la 
secció que tracta el que passava fora dels límits de l’antiga vila; 
per exemple, diversos articles fan referència a la mobilització dels 
veïns de Salt per recuperar la independència municipal, una lluita 
amb la qual El Dimoni, no cal dir-ho, se solidaritzava. En la darre-
ra pàgina de cada número, al costat de l’agenda, “La Caldera del 
Dimoni” condemna “a consumir-se al foc etern” individus i empre-
ses dels quals es critica mordaçment alguna actuació reprovable a 
ulls de la redacció. En el darrer número, coincidint amb Sant Jor-
di, el periòdic va publicar unes pàgines centrals especials amb el 
conte “Bon dimoni, mal dimoni”, escrit per Maria Àngels Gardella 
i il·lustrat per Joan Antoni Poch JAP, i l’article “Vides paral·leles”, 
sobre dos poetes medievals, l’occità Jaufré Rudel i Berenguer de 
Santa Eugènia, que va ser senyor de la vila.
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El periòdic es concebia com una publicació com més estàndard mi-
llor, i aquesta voluntat es reflecteix també formalment. El Dimoni es pre-
senta en format tabloide i l’organització de les seccions, la distribució 
i el disseny de les pàgines i la tipografia no dista de la dels diaris que 
es podien trobar als quioscos. Ara bé, hi havia alguns detalls curiosos 
que el diferenciaven. La capçalera, dissenyada per l’artista Vicenç Hue-
do, mostra el pont sobre el Güell i un diable amb gest entremaliat. La 
lletra o de la paraula dimoni conté l’antic escut municipal de Santa Eu-
gènia de Ter. A l’interior, a cada pàgina s’hi pot veure una reproducció a 
mida petita del dimoni de la capçalera i un segell amb el lema “Volem 
l’Ajuntament de Santa Eugènia de Ter”. La numeració de les pàgines no 
s’escriu en xifres, sinó en lletres, i s’hi fa constar també el número del pe-
riòdic –per exemple, “pàgina dos del segon Dimoni”–. Els editorials, que 
es publicaven en una columna a primera pàgina, i seguien a l’interior, es 
titulen amb una sola paraula, per tal de cridar l’atenció dels possibles 
lectors: “Avui” (número 1), “Rètols” (número 2) i “Ja” (número 3). 

El nucli impulsor de la publicació era independent de qualsevol 
entitat, però s’obria a totes les organitzacions que feien les seves ac-
tivitats a Santa Eugènia de Ter. El col·lectiu es va batejar amb el nom 
d’Edicions Volat, acrònim de “Volem l’Ajuntament”, en una demostra-
ció més del tarannà del periòdic. Al llarg del mes anterior a la sortida 
de cada número, l’equip es reunia diverses vegades. Manel Mesquita, 
l’únic membre que tenia experiència com a periodista –llavors treba-
llava al Punt Diari–, feia les funcions d’editor: coordinava la participa-
ció, feia un seguiment de l’estat dels textos, en polia la redacció i els 
corregia i pensava la compaginació. Aquest darrer procés es duia a 
terme als tallers del Punt Diari, on es generaven els fotolits, de manera 
que els impulsors d’El Dimoni controlaven de dalt a baix l’aspecte que 
tindria el número, que s’imprimia a la Impremta Pagès, a Anglès. 

També en la distribució se seguien, en bona mesura, els procedi-
ments habituals de la premsa generalista. Així, el periòdic es podia 
trobar en quioscos i llibreries, a més dels establiments que s’hi anun-
ciaven, que majoritàriament eren eugeniencs. Els anuncis eren disse-
nyats per l’equip de la revista, i constituïen, juntament amb la venda, 
la font de finançament de la publicació. Els responsables d’El Dimoni 
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van decidir no buscar subvencions ni publicitat institucional per tal de 
ser completament lliures. Així mateix, van apostar per posar un preu 
de venda, encara que fos simbòlic –10 pessetes el primer número i 15 
els següents–, perquè els lectors hi donessin un valor tangible. So-
vint, els exemplars s’exhaurien als punts de venda i calia reposar-n’hi. 
Aquest indicador, juntament amb les cartes a la redacció, certificaven 
la bona rebuda del periòdic i el seu paper com a aparador informatiu 
de la realitat més propera, la que no tenia cabuda a la premsa diària gi-
ronina. De fet, algunes vegades periodistes dels dos diaris de la ciutat 
s’havien posat en contacte amb El Dimoni interessant-se per alguna 
informació que s’hi havia publicat. 

La trajectòria en paper d’El Dimoni va ser molt breu. Les dinàmiques 
pròpies del voluntarisme, en què la implicació és intermitent, unides 
al gran volum de feina que suposava l’edició del periòdic per al redu-
ït equip que l’impulsava, van propiciar-ne el final: es veia impossible 
d’assumir la periodicitat mensual, a la qual no es volia renunciar. En 
paral·lel, les entitats locals havien començat a editar les seves pròpies 
publicacions, i alguns membres van centrar-se més en aquests butlle-
tins naixents. Un cop tancada l’etapa del periòdic en paper d’El Dimoni, 
diversos dels seus membres van continuar la tasca per altres vies i en 
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altres suports. Així, van sumar-se a publicacions posteriors de l’Associ-
ació de Veïns –que també van utilitzar els conceptes de pont i dimoni 
al títol, com es veurà– i van escriure articles sobre Santa Eugènia en 
suplements de festa major del Punt Diari. També van emprendre altres 
iniciatives, com ara l’organització d’un acte sobre els pobles annexio-
nats a Girona i les seves problemàtiques urbanístiques, amb motiu del 
divuitè aniversari de l’annexió de Santa Eugènia (maig de 1981), o la 
realització d’una pel·lícula infantil, amb argument de Maria Àngels Gar-
della, que finalment no es va materialitzar. El nom del Dimoni també va 
ser present en una altra publicació, El Dimoni Groc, que era el butlletí 
de l’Escola Santa Eugènia, coneguda popularment com a “col·legi groc”. 

Tanmateix, les ganes de disposar d’una publicació local persisti-
en, i després d’un parèntesi de més de 20 anys, el 2003 Santa Eugènia 
de Ter i els barris adjacents van tornar a tenir un vehicle comunicatiu 
propi, aquesta vegada exclusivament digital. El Dimoni va continuar, 
doncs, com a periòdic electrònic, amb una part de l’equip que l’havia 
fet néixer l’any 1981 i nous col·laboradors que s’hi van anar sumant. A 
la manxeta del web, on hi consten els noms de les persones que el fan 
possible, s’hi pot llegir aquesta declaració: “El Dimoni de Santa Eugè-
nia de Ter (Gironès) és el periòdic-e independent que, de mica en mica, 
vol ser el pont informatiu i de trobada dels veïns i amics dels actuals 
barris del que va ser municipi de Santa Eugènia de Ter”. 

El propòsit de l’etapa digital del periòdic continua essent el mateix 
que el de la seva primera època: els impulsors explicaven a El Punt que 
volien que servís “de plataforma de connexió entre els veïns” i esde-
vingués “un punt de referència informatiu”, així com per “construir una 
autèntica base de dades sobre l’antic terme municipal” (Brugué, 2003: 
27). Aquest objectiu s’aconsegueix a través de les múltiples seccions 
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del periòdic. “Poble” inclou informacions dels barris de Santa Eugènia, 
Sant Narcís, Can Gibert, la Rodona, Güell-Devesa i Mas Masó; “Hortes 
i Devesa” recull articles específics sobre aquests paratges; “Soroll” se 
centra en la contaminació acústica i les molèsties que se’n deriven, 
una qüestió que El Dimoni va tractar àmpliament, publicant fins i tot 
un estudi inèdit de la Universitat de Girona (Daranas, 2020); “Metròpoli” 
s’ocupa de notícies de més enllà de Santa Eugènia, en concret de Giro-
na, Palau-sacosta, Sant Daniel i Salt; “Educació Freire” gira al voltant de 
l’ensenyament i l’educació, amb la participació del Nucli Paulo Freire 
de la UdG, i “Sibarites” es dedica a la gastronomia i la restauració. A 
més a més, hi havia dues seccions particulars. “Els mil i pico” va sorgir 
de l’experiència del butlletí Els mico i pico, editat per l’Institut Santa Eu-
gènia en paper el 1999, i després en format digital, coordinat pel profes-
sor Jordi Vilamitjana. Aquest òrgan d’expressió i participació dels ado-
lescents del barri va integrar-se posteriorment a El Dimoni digital, amb 
el nom d’“Els mil i pico”, i constituïa un planter de futurs col·laboradors 
del periòdic. Finalment, la secció més idiosincràtica és “Eugenials i ge-
nials”, en què s’elabora el perfil de veïns destacats del barri; d’aquí que 
els membres del periòdic encunyessin aquest apel·latiu, barreja del 
gentilici eugenienc i l’adjectiu genial. Alguns dels eugenials retratats pel 
mitjà han estat Emília Xargay, Manuel Castellano, Joan Vendrell, Enric 
Marquès, Pep Admetlla i Francesc Torres Monsó.

Gràcies a les facilitats de la tecnologia digital, els costos de produc-
ció eren molt menors: es reduïen al pagament del domini www.eldi-
moni.com i l’allotjament del lloc en un servidor. Aquestes despeses 
eren sufragades amb les aportacions del col·lectiu que formava el mit-
jà. A diferència de la publicació en paper, el periòdic electrònic no ge-
nerava ingressos a través d’anuncis, tot i que a la part inferior del lloc 
web hi ha uns petits bàners, que són de negocis i professionals amics 
d’El Dimoni. D’altra banda, a través del correu electrònic la coordina-
ció i la comunicació entre redactors era més àgil i podia ser constant: 
la redacció d’El Dimoni va esdevenir virtual. 

L’extensa nòmina de col·laboradors habituals i persones i entitats 
que hi han publicat almenys una vegada és una bona prova de l’im-
portant paper d’El Dimoni digital. D’altra banda, la publicació va ser 
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premiada com a millor web corporatiu el 2003 per l’Associació d’Em-
preses de Noves Tecnologies de Girona, i un any després va ser dis-
tingida amb el segell IQUA de qualitat d’internet. El 2012, el periòdic 
va ser finalista als Premis de Comunicació Local Carles Rahola en la 
categoria d’informació digital, un reconeixement que avala la qualitat 
d’aquest pioner del periodisme ciutadà a la xarxa. 

Malgrat tot, el dia 1 d’agost de 2018 El Dimoni va anunciar en un 
article que s’agafava unes “vacances indefinides”. Aquesta vegada, la 
decisió va prendre’s després de reflexionar sobre les possibilitats del 
projecte. L’equip mantenia la convicció d’oferir un producte de qua-
litat en tots els aspectes, que no distés dels mitjans professionals. Es 
va constatar que el periòdic no podia assumir, des del voluntariat, la 
renovació tecnològica per incorporar efectivament els darrers canvis 
i tendències dels llocs web d’informació –inclusió de vídeos i àudios, 
infografies, optimització per a ordinadors, mòbils i tauletes i per envi-
ar-se per aplicacions de missatgeria instantània, etc.– i per ser prou ac-
tius a les xarxes socials. L’article de comiat va rebre més d’un centenar 
de comentaris d’agraïment i elogi per la tasca comunicativa d’El Dimo-
ni, que després de 15 anys començava un segon parèntesi. Així doncs, 
no va arribar a informar d’una de les grans fites de Santa Eugènia dels 
darrers anys: la recuperació del Pont del Dimoni, inaugurat el març del 
2019, i que havia estat llargament reivindicat a les pàgines, en paper i 
digitals, del periòdic eugenienc.

Entre Rius i Rieres
1. Nom: Entre Rius i Rieres
2. Subtítol: Revista de Sta. Eugènia i Can Gibert
3. Entitat responsable: Associació de Veïns de Santa Eugènia de 

Ter, Associació de Veïns de Can Gibert del Pla i Centre Social 
Municipal

4. Coordinació: José Luis de Samaniego
5. Equip: membres de les entitats 
6. Cronologia: hivern de 1986 (números 0 i 1) 
7. Periodicitat: irregular
8. Nombre habitual de pàgines: 12 (número 0), 8 (número 1) 
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9. Dimensions i columnes: 29 x 21 cm, 4 columnes
10. Zona de difusió: barris de Santa Eugènia i Can Gibert
11. Tiratge: -
12. Preu: gratuïta
13. Impressió: òfset 
14. Impressor: Grafis/Sant 
15. Llengua: català
16. Lloc de conservació de les col·leccions: Arxiu Municipal de Giro-

na, biblioteca Carles Rahola (incompleta) 
17. Seccions i tipus de continguts: editorial, informacions, cròni-

ques, articles d’opinió, notícies d’esports, entrevistes i còmics 

Entrevista a Eduard Herrero, 22 de gener de 2021 

L’hivern de 1986 va aparèixer la primera revista veïnal gironina fruit de 
la col·laboració de dues associacions de veïns. Entre Rius i Rieres va ser 
una iniciativa de l’Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter i la de Can 
Gibert del Pla, a les quals se sumava, com a tercera pota, el Centre Social 
Municipal. En l’editorial del número 0 es destaca que la revista volia “ser 
un mitjà de promoció i recolzament d’activitats socials i culturals” de 
la “comunitat” que formen ambdós “barris-poble”. També s’hi explica el 
nom de la capçalera, que fa referència als elements “possiblement més 
duradors” de l’indret: els rius Güell i Ter, la riera Marroc i el rec Monar. 
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Dels continguts del butlletí en destaca el reportatge, publicat en 
dues parts, sobre el sector de Santa Eugènia i Can Gibert, àmpliament 
documentat amb dades històriques, demogràfiques i sociològiques, 
elaborat per Josep Manel Barbero. L’actualitat local centra bona part 
dels continguts, ja siguin notícies –sobre la Marxa Popular, els actes 
de l’Escola d’Adults, la constitució dels consells escolars de les escoles 
públiques del sector, els equips esportius locals– o entrevistes, com 
la que es va fer als presidents de les associacions d’ambdós barris al 
número 0. Ara bé, el tema més tractat a Entre Rius i Rieres és la cons-
trucció de la variant de la carretera N-II. Al número 0 es publica un 
article sobre l’assumpte, que mostra el rebuig del moviment veïnal a 
la possibilitat que el traçat passés pel sector; al número 1, aparegut 
durant el mateix hivern de 1986, quan ja s’havia pres la decisió que la 
variant passaria per Sant Daniel, la revista hi dedica més espai. El lla-
vors president de l’Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter, Edu-
ard Herrero, criticava que la carretera es fes passar per la vall de l’est 
de Girona i se solidaritzava amb els veïns de Sant Daniel. Al mateix nú-
mero, un còmic titulat La N-II, un mal somni ironitza sobre els efectes 
de la construcció de la carretera.

La revista dona pocs detalls sobre la seva confecció. N’era coor-
dinador José Luis de Samaniego. La majoria de peces, llevat de les 
col·laboracions externes, estan signades per la redacció. Respecte al 
finançament, el butlletí conté alguns anuncis –com ara el de la Caixa 
de Pensions a la contraportada del número 1–, però no se sap si tots 
els recursos provenien d’aquesta font. Tampoc hi ha constància del 
tiratge de la publicació. Era gratuïta i es distribuïa a les bústies dels 
socis de les entitats. 

En una notícia del Diari de Girona del setembre de 1986 sobre la 
Marxa Popular, es comenta que hi ha la previsió que surti el segon nú-
mero d’Entre Rius i Rieres pels volts de la festa major de Santa Eugènia, 
i que estaria “dedicat a parlar del tema de la Nacional-II” (Diari de Gi-
rona/Los Sitios, 6/9/1986). Aquesta és l’última referència a la premsa 
diària sobre la revista veïnal. No s’ha pogut trobar cap exemplar del 
número 2, i les fonts orals ens porten a pensar que no va tenir continu-
ïtat després dels dos primers números. 
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El Vaixell
1. Nom: El Vaixell de Santa Eugènia de Ter
2. Subtítol: Revista informativa de la Asociación de Vecinos
3. Entitat responsable: Associació de Veïns de Santa Eugènia de 

Ter
4. Coordinació: Eduard Herrero
5. Equip: Eduard Herrero, Salvador Llorente, Fernando Moreno, 

Diego Cuadros, José Luis de Samaniego, Ricardo Camó i José 
Manuel Rodríguez-Berge

6. Cronologia: 1987 (número 1) – (?) 
7. Periodicitat: mensual
8. Nombre habitual de pàgines: 8 (número 1) 
9. Dimensions i columnes: 30 x 21 cm, 2 columnes
10. Zona de difusió: barri de Santa Eugènia
11. Tiratge: 1.000 exemplars (número 1)
12. Preu: gratuïta 
13. Impressió: òfset 
14. Impressor: FIBE Arts Gràfiques
15. Llengua: majoritàriament en castellà (número 1)
16. Lloc de conservació de les col·leccions: particulars
17. Seccions i tipus de continguts: editorial, notícies, “La pluma in-

vitada” (col·laboracions) “El Vaixell Deportivo” (esports), “Per-
sonaje del mes” (perfil de veïns del barri), “El Yunque” (queixes 
veïnals), “Punto de mira” (humor gràfic), “Espacio abierto” (opi-
nió), passatemps

Entrevista a Eduard Herrero, 22 de gener de 2021
El desembre de 1987 es llançava un nou intent de revista veïnal a Santa 
Eugènia de Ter. A l’editorial d’aquell primer número, l’associació de ve-
ïns presenta El Vaixell com una “eina de comunicació molt important” 
perquè “la comunicació ens acosta, ens ajuda a veure els problemes en 
conjunt i sobretot ens posa en camí de resoldre’ls entre tots”. La cap-
çalera havia de servir per “projectar les nostres inquietuds i les nostres 
satisfaccions, i això és bo donat que per moltes raons ens hi veiem con-
vivint, i moltes d’aquestes inquietuds i satisfaccions les compartim”. La 
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revista es planteja difondre “les informacions que la junta de l’Asso-
ciació de Veïns de Santa Eugènia hagi de donar”, però també s’obre a 
les aportacions dels lectors. En un llenguatge més poètic, s’emfasitza 
aquesta voluntat dient que “com els ocells, volem que la gent tingui no-
ves ales per a volar i deixar córrer el pensament sobre la problemàtica 
del nostre entorn”. L’editorial fa referència a “altres iniciatives” de revis-
tes al barri que no havien arrelat. És per això que es demana un “gran 
esforç” col·lectiu per mantenir aquella capçalera que naixia. La revista 
es va batejar amb el nom d’un element del paisatge eugenienc que, mal-
grat que llavors era nou, ja havia esdevingut popular: l’atracció infantil 
amb forma de vaixell de fusta, creada per l’arquitecte Josep Duixans i 
instal·lada aquell mateix 1987 a la plaça de Santa Eugènia, coneguda 
oficiosament des de llavors com “la plaça del Barco” (Vilamitjana, 2011). 

D’El Vaixell no se n’han pogut trobar ni esbrinar gaires dades. Ma-
nel Mesquita, periodista eugenienc que va estar implicat en diverses 
publicacions i projectes, principalment a El Dimoni i eldimoni.com, ens 
n’ha proporcionat el primer número, l’únic que en conserva. Hem po-
gut obtenir alguna altra informació a través d’Eduard Herrero, presi-
dent de l’Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter quan va arrencar 
aquesta revista, però no en podem oferir un retrat complet. Per tant, 
la majoria de dades es refereixen només al número inicial, tot i que, 
segons Herrero, n’haurien aparegut quatre o cinc en total. 

La proposta de continguts de la revista és l’habitual de la premsa 
veïnal: una barreja d’informació local, opinió i reivindicació sobre la ca-
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suística del barri. L’Associació de Veïns informa d’una reunió amb dos 
regidors de l’Ajuntament de Girona i de com havia anat l’assemblea 
general de l’entitat. A “La pluma invitada”, el cronista Enric Mirambell 
aporta un article sobre la història de la vila de Santa Eugènia de Ter. A la 
secció d’esports es repassa la temporada 1986-87 del CESET i es presen-
ta la cinquena edició de la Marxa Popular de Santa Eugènia de Ter i Can 
Gibert del Pla, que va tenir lloc el gener de l’any següent. L’opinió i la crí-
tica es canalitzen en les seccions “El Yunque” i “Espacio abierto”. “Perso-
naje del mes” es destina a presentar i lloar veïns relativament anònims 
que contribueixen a fer que el barri tiri endavant. Excepte l’editorial i la 
col·laboració de Mirambell, tots els textos són en castellà. 

La revista s’organitzava en un equip de diversos socis, amb Eduard 
Herrero –coordinador–, Salvador Llorente, Fernando Moreno, Diego 
Cuadros i José Luis de Samaniego a la redacció, Ricardo Camó a la part 
gràfica i José Manuel Rodríguez com a humorista gràfic, encarregat de 
la vinyeta “Punto de mira”. El Vaixell va imprimir un miler d’exemplars 
per al número de llançament. Tanmateix, segons recorda Herrero, 
normalment es feia un tiratge al voltant de 300 exemplars, suficients 
perquè n’hi hagués un per a cada soci –uns 250, en aquell moment– i 
en sobressin alguns per deixar en establiments del barri. S’imprimia a 
FIBE Arts Gràfiques, a Santa Eugènia mateix. El primer número conté 
diversos anuncis, tots de comerços i empreses eugeniencs. Es distri-
buïa gratuïtament. 

El Pont del Dimoni
1. Nom: El Pont del Dimoni
2. Subtítol: Revista bimestral de Santa Eugènia de Ter
3. Entitat responsable: Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter
4. Coordinació: Jordi Creixans, Leonor Joher i Lluís Boada
5. Equip: Jordi Creixans, Leonor Joher, Lluís Boada, Jaume Canals, 

Josep Recasens i Emili Casanovas
6. Cronologia: febrer de 1991 (número 1) - hivern de 1998 (número 25)
7. Periodicitat: bimestral, posteriorment semestral
8. Nombre habitual de pàgines: 8 (fins al número 14), 12 (números 

següents)
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9. Dimensions i columnes: 32 x 21 cm, 2 columnes
10. Zona de difusió: barri de Santa Eugènia
11. Tiratge: uns 700 exemplars
12. Preu: 50 pessetes
13. Impressió: òfset
14. Impressor: FIBE Arts Gràfiques / Marquès Tallers Gràfics (últim 

número)
15. Llengua: català
16. Lloc de conservació de les col·leccions: Arxiu Municipal de Giro-

na (incompleta), particulars 
17. Seccions i tipus de continguts: editorial, “Els socis opinen” (car-

tes), “Textual” (reproducció d’articles de la premsa diària), “Ur-
banisme a la gironina” (entrevistes sobre urbanisme), “Gent de 
Santa Eugènia” (entrevistes a veïns destacats), “Receptes de 
l’Antònia” (cuina), “Els joves escriuen” (opinió), col·laboracions, 
articles d’opinió, entrevistes

Entrevista a Jordi Creixans, 11 de desembre de 2020

Uns anys després de les temptatives d’Entre Rius i Rieres i El Vaixell, 
l’Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter va promoure a principis 
dels noranta una nova revista, El Pont del Dimoni, en què van participar 
diverses persones que ja havien estat implicades en els anteriors but-
lletins veïnals. El Pont del Dimoni va publicar-se entre el 1991 i el 1998, 
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de manera que és una de les capçaleres més longeves que apareixen 
en aquest estudi, i també de les més prolífiques, amb un total de 25 nú-
meros. En el primer número, del febrer de 1991, l’editorial explica que 
la revista neix de l’acord pres per l’assemblea de l’Associació de Veïns 
del novembre de l’any anterior, i que té per objectiu “donar a conèixer 
la realitat de Sta. Eugènia de Ter”. En el text de presentació es manifes-
ta la continuïtat que suposa El Pont del Dimoni respecte als butlletins 
precedents, i també s’hi esmenta El Dimoni. El disseny de la capçalera, 
que es va mantenir al llarg de tots els anys de publicació, és obra de 
Montserrat Lacomba, a partir d’una fotografia antiga de l’emblemàtic 
pont eugenienc. Inicialment, la revista va ser bimestral, tot i que al cap 
d’uns anys se’n va espaiar més l’aparició fins a esdevenir semestral. 

Com en el primer butlletí de l’Associació de Veïns, el de principis 
dels vuitanta, El Pont del Dimoni presenta una línia informativa que 
dona un protagonisme notable a l’urbanisme i el civisme, sovint des 
d’un enfocament crític amb l’administració. Els editorials serveixen 
per donar a conèixer problemàtiques i adoptar una posició: la neces-
sitat de millores en equipaments de salut i ensenyament al barri (nú-
mero 4, novembre de 1991); el trasllat dels firaires de la festa major 
(número 9, setembre de 1992); la dificultat de la mobilitat en cotxe 
(número 14, novembre de 1993); la remodelació de Can Ninetes com 
a centre cívic (número 17, hivern-primavera de 1995) i diversos greu-
ges que es considerava que patia Santa Eugènia (número 22, tardor 
de 1997). A partir del 1995, un dels coordinadors de la revista, Jordi 
Creixans, va iniciar la sèrie d’entrevistes “Urbanisme a la gironina”, en 
què conversava amb experts i polítics de diversos partits sobre la si-
tuació i les necessitats de la ciutat i de Santa Eugènia en aquest àmbit. 
Ara bé, l’afer que va centrar uns quants editorials i va convertir-se en 
un tema recurrent va ser la remodelació de la frontissa del Güell, una 
actuació urbanística aprovada el 1992 i destinada a urbanitzar aquest 
sector en què conflueixen Santa Eugènia, Sant Narcís i Can Gibert. Des 
del primer moment, l’Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter va 
mostrar-s’hi contrària perquè considerava que no resolia els proble-
mes del trànsit i n’afegia de nous, tal com reflecteix l’editorial del nú-
mero 10 (novembre de 1992). La mobilització ciutadana per aturar el 
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projecte va trobar en El Pont del Dimoni un altaveu; així, per exemple, 
la revista va informar de la creació de la Plataforma contra l’Autovia 
del Güell –que aglutinava les associacions de veïns dels tres barris 
afectats i desenes d’associacions culturals, esportives i escolars– i de 
les diverses accions de difusió i protesta que va realitzar. Fins i tot va 
publicar els plànols d’un projecte alternatiu d’urbanització del Güell, 
encarregat per la plataforma (número 20, tardor de 1996).

Més enllà de l’urbanisme, El Pont del Dimoni inclou un ventall més 
ampli de temes i continguts que els butlletins veïnals precedents, gràci-
es a un nombre de pàgines més gran i una periodicitat més elevada. Des 
de la revista es va entrevistar persones com el doctor Auqué, els artistes 
Lluís Bosch i Jep Roma, l’arquitecte Jordi Córdoba, els hortolans Narcís 
Auget i Mercè Hospital i el músic Miquel Adam, un veí del barri que arran 
de la Guerra Civil va iniciar un periple per l’exili que el va dur a la Repú-
blica Dominicana, Mèxic, Cuba i la República Txeca. Pel que fa a articles 
d’història de Santa Eugènia, Jordi Recasens va signar-ne uns quants, en 
què documenta les explicacions amb textos administratius sobre fets 
històrics ocorreguts a la vila. Tot i que no hi ha una secció d’esports, en 
més d’un número es parla del CESET. En l’apartat de col·laboracions 
d’opinió, Lluís Bosch aporta diversos articles de reflexió i crítica al vol-
tant de les xacres de la societat capitalista i la seva incidència a les ciu-
tats en general i a Girona en particular; a les seccions “Els socis opinen” i 

“Els joves escriuen” es recullen els pensaments dels veïns sobre assump-
tes d’actualitat local. Finalment, la revista servia perquè l’Associació de 
Veïns informés de les actuacions que duia a terme, exposés la situació 
de l’entitat i presentés els balanços econòmics. 

Quan ja feia un parell d’anys que es publicava, El Pont del Dimoni va 
ser esmentat en un article de Narcís-Jordi Aragó a El Punt, a propòsit 
de l’edició d’un llibre sobre els ponts del diable d’arreu de Catalunya. 
Parlant del de Santa Eugènia de Ter, desmuntat i amb les peces guar-
dades al cementiri de l’antiga vila, el periodista comenta: “Mentres-
tant, el seu esperit sembla haver-se encarnat en El Pont del Dimoni, 
revista impulsada per l’associació de veïns, que és l’òrgan periodístic 
més crític que ha de suportar l’administració municipal gironina. No hi 
ha, doncs, pont de pedres, però sí un diabòlic pont bimestral de paper 
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que diu insòlitament les coses pel seu nom i que fa un retrat cruel –a 
vegades esperpèntic– de les realitats ciutadanes” (Aragó, 1994). Cap al 
final, rebla: “Una de les accepcions de la paraula diable és la de ‘per-
sona molt temible per la seva gosadia, força, activitat i enginy’, i els 
redactors d’aquests papers certament ho són.” 

Pel que fa a la coordinació, Jordi Creixans, Leonor Joher i Lluís Bo-
ada s’encarregaven de portar la revista i també de redactar-ne alguns 
dels continguts; Creixans, aprofitant una època en què es va poder de-
dicar més a la publicació, va crear la sèrie d’entrevistes “Urbanisme a 
la gironina”. Jaume Canals i Josep Recasens eren els col·laboradors 
més assidus. En les reunions mensuals de la junta de l’entitat, els co-
ordinadors exposaven alguns temes del número següent i demanaven 
col·laboracions als socis, així com també a veïns que no n’eren. En una 
entrevista al Diari de Girona l’any 1992, Creixans explica que el tirat-
ge de la revista superava els 700 exemplars, 400 dels quals s’enviaven 
gratuïtament als socis de l’Associació de Veïns, mentre que els altres 
es venien en llibreries i quioscos, a un preu de 50 pessetes (Diari de Gi-
rona, 3/9/1992). El fet de tenir un preu de venda responia a la voluntat 
d’optar a una subvenció del Departament de Cultura per a la publi-
cació del butlletí. Aquest ajut públic se sumava al finançament que 
aportaven els anuncis de comerços del barri, tant a El Pont del Dimoni 
com, sobretot, al programa de la festa major, que també tenia format 
de revista i suposava una important font d’ingressos. De la publicitat 
se n’encarregava Emili Casanovas, que al mateix temps era el respon-
sable del cobrament de les quotes dels socis de l’Associació de Veïns. 

El darrer número de la revista, el vint-i-cinquè, va aparèixer l’hivern 
de 1998. L’entrevista d’“Urbanisme a la gironina” a la diputada gironina 
Zoila Riera, de Convergència i Unió, va aixecar polseguera al si de l’Asso-
ciació de Veïns. Riera era llavors candidata a l’alcaldia de Girona, i el fet 
que fos entrevistada va generar rebuig entre bona part dels membres de 
la junta d’aleshores, que no van assabentar-se de l’entrevista fins que la 
van veure publicada. El president de l’entitat, Plató Pérez, va manifestar 
que es convocaria una reunió d’urgència per demanar responsabilitats 
(Genís, 1999). La topada entre la junta i els coordinadors de la revista, 
que entenien que l’entrevista s’emmarcava en la voluntat de donar veu 



LA PREMSA VEÏNAL DE GIRONA 69

a les diverses sensibilitats polítiques, va suposar el final d’El Pont del 
Dimoni, que llavors sortia semestralment. El 2000, la mateixa junta va 
llançar una nova publicació, El Dimoni de Santa Eugènia. 

El Dimoni de Santa Eugènia
1. Nom: El Dimoni de Santa Eugènia
2. Subtítol: Revista de l’Ex-Vila de Santa Eugènia de Ter / Revista 

dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert
3. Entitat responsable: Coordinadora d’Entitats i Associacions de 

Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla
4. Coordinació: Plató Pérez Baró
5. Equip: Josep Ramos, Assumpció Subiràs, Joan Carpio, Pepe 

Alba, Lluís Sui, Miquel Sala, Dolors de Juan, Jamina Ramos, Àn-
gel Daban, Narcís Bou, Janina Jurado, Jordi Balaguer, Josep 
Gual, Plató Pérez, Félix Niebla, Albert Quintana, J. Luis Sama-
niego i Joan Bonmatí

6. Cronologia: primavera de 2000 (número 0) – desembre de 2001 
(número 3)

7. Periodicitat: semestral 
8. Nombre habitual de pàgines: entre 24 i 16
9. Dimensions i columnes: 27 x 20 cm, 2 columnes
10. Zona de difusió: barris de Santa Eugènia i Can Gibert
11. Tiratge: - 
12. Preu: 125 pessetes / 0,75 euros (números 0, 1 i 2), gratuïta (nú-

mero 3)
13. Impressió: òfset
14. Impressor: - 
15. Llengua: català i castellà
16. Lloc de conservació de les col·leccions: Arxiu Municipal de Giro-

na (incompleta), Biblioteca Carles Rahola (incompleta) 
17. Seccions i tipus de continguts: editorial, “Entitats” (seccions de 

les entitats impulsores), “Gent del barri” (entrevistes), informa-
cions breus, “Temàtics” (col·laboracions sobre temes diversos: 

“Petita història local”, “Gent del barri”), “Col·laboracions”, arti-
cles d’opinió i agenda 
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El juny de l’any 2000 va aparèixer el número 0 de la revista El Dimoni 
de Santa Eugènia, després que l’Associació de Veïns de Santa Eugènia 
de Ter hagués decidit “transformar totalment les seves publicacions 
anteriors” (El Punt, 13/6/2000). D’entrada, la revista es planteja com 
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una superació, o un projecte aglutinador, dels diversos butlletins que 
s’editaven en aquell moment a Santa Eugènia de Ter. Així doncs, qui edi-
ta El Dimoni de Santa Eugènia no és només l’entitat veïnal, per bé que 
en sigui la impulsora, sinó la Coordinadora d’Entitats i Associacions de 
Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla, formada per les AMPA de les 
escoles Dalmau Carles, Montfalgars i Santa Eugènia i de l’Institut San-
ta Eugènia; les associacions de veïns de Santa Eugènia i de Can Gibert; 
equipaments com ara la biblioteca Salvador Allende, el centre cívic i els 
Serveis Socials de Santa Eugènia i l’Escola de Música Moderna de Giro-
na; la parròquia de Santa Eugènia i diverses associacions culturals i en-
titats esportives com ara el Casal Infantil, el Club d’Escacs, el CESET o La 
Bombeta. En l’editorial del número 0 es marquen els objectius del nou 
mitjà: “poder conèixer les petites notícies del Barri les activitats progra-
mades per les diverses Entitats” i oferir “una tribuna en la que els veïns 
podessin expressar lliurement les seves opinions sobre els problemes 
del Barri”. Així mateix, més avall es recalca que els propòsits són els d’in-
formar, formar, opinar, entretenir i reivindicar. Al número 1 (desembre 
de 2000) es reforça l’esperit de ser “una eina per estar informat dels fets 
que afecten el barri” i “per a què totes les associacions d’aquesta zona 
es donin a conèixer i presentin el que estan fent”. 

La participació i la informació local, doncs, són els eixos principals 
de la publicació. A cada número hi apareixen breus informatius d’actu-
alitat sobre el barri. Les pàgines d’El Dimoni de Santa Eugènia actuen 
d’aparador perquè les entitats que el promouen, mitjançant la coordi-
nadora, es presentin i expliquin en quins àmbits treballen. Més enllà 
d’aquests articles introductoris, s’hi publiquen textos com ara el de 
l’Assemblea Parroquial de Santa Eugènia de Ter sobre la immigració, 
el valor de la interculturalitat i la necessitat d’acollir (número 0, juny 
de 2000), o el de l’Escola Joan Carles Dalmau amb motiu del 25è ani-
versari del centre (número 3, desembre de 2001). Així mateix, també 
s’hi poden trobar aportacions individuals, per exemple la del peda-
gog i animador infantil Àngel Daban sobre la transformació dels jocs i 
joguets tradicionals i l’auge de les joguines fabricades industrialment 
(número 3), o la reflexió de Plató Pérez sobre la seva dilatada experièn-
cia en el moviment veïnal (número 0). En la seva funció de retiment de 
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comptes, la revista serveix perquè les entitats veïnals expliquin les tas-
ques dutes a terme i les reivindicacions canalitzades al llarg de l’any, a 
més d’informar de temes a tractar en futures assemblees. 

L’equip humà que tirava endavant El Dimoni de Santa Eugènia era 
integrat per Pérez, que feia de coordinador general; Assumpció Subi-
ràs, que s’encarregava del disseny i el suport informàtic; Joan Carpio, 
que en componia les pàgines; Pepe Alba, que s’ocupava de la distribu-
ció, i Josep Ramos, responsable de publicitat. D’altra banda, a l’equip 
de redacció hi havia una dotzena de persones. La revista contenia 
anuncis, des de petits mòduls als baixos de les pàgines fins a anuncis 
de pàgina sencera. Els números 0, 1 i 2 tenien preu de venda (125 pes-
setes o 0,75 euros), però el 3 es va distribuir gratuïtament. A la man-
xeta s’hi fa constar el suport del Centre Cívic de Santa Eugènia i de 
l’Ajuntament de Girona. Tot i que no se n’indica el tiratge, en l’editorial 
del número 0 es manifesta la voluntat d’arribar “a més de 3.000 veïns 
de Santa Eugènia i de Can Gibert”. La periodicitat de la revista va ser 
semestral, malgrat que a l’editorial del número 2 (maig de 2001) s’hi 
diu que s’esperava que pogués ser trimestral. 

La trajectòria d’El Dimoni de Santa Eugènia va estar marcada per la 
fatalitat, en perdre en poc temps dos dels seus màxims impulsors. El 
novembre de l’any 2000 va morir Plató Pérez, llavors president de l’As-
sociació de Veïns de Santa Eugènia de Ter, i al cap d’un any traspassa-
va Assumpció Subiràs. En l’editorial del número 3, es lamenta la mort 
de Subiràs, que era considerada l’“ànima de la nostra revista”, aquella 
que “d’alguna manera estirava el carro i ens informava de com ana-
va la revista”. Després d’aquests dos revessos, en l’editorial es diu que 

“no hi ha dubte que ara, amb el fet d’haver de tirar endavant, se’ns fa 
una feina feixuga”. Així doncs, el tercer i últim número de la capçalera 
vol ser “un petit homenatge, un record i un reconeixement a la tasca 
feta” per Pérez i Subiràs. 

Sarrià de Ter
Després de la primera fase d’annexions, el projecte de la Gran Gerona 
va continuar amb l’annexió de Salt, Sarrià de Ter, Campdorà (Celrà) 
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i Taialà, Sant Ponç i Domeny (Sant Gregori) decretada el 1968 (Clara, 
1991). Tot i que els pobles van presentar recursos al Tribunal Suprem, 
es van ratificar les annexions; en el cas de Sarrià, el 1976. En paral-
lel a aquest procés, el poble experimentava des dels anys cinquanta 
la puixança de la indústria –especialment la paperera, amb tradició 
local– i la consegüent arribada d’immigrants, que va suposar un fort 
creixement demogràfic i la creació de nous barris: el grup de cases 
Paulí Torras i posteriorment els blocs de pisos del Pla de l’Horta i la 
Rasa i les cases del Pla dels Vinyers van transformar la fesomia sar-
rianenca, que s’estructurava al voltant dels nuclis de Sarrià de Baix i 
Sarrià de Dalt, separats per la carretera (Antón, 2007). Mentre que el 
grup Paulí Torras, creat per a les famílies de treballadors de la fàbri-
ca Torras Hostench, estava dotat de serveis i equipaments, els blocs 
de pisos van construir-se sense tenir en compte les necessitats més 
bàsiques. D’altra banda, la concentració d’indústries, i en especial la 
Torras, van generar un important problema amb la contaminació, les 
pudors i els sorolls.

Després de les primeres eleccions municipals democràtiques, a 
Sarrià de Ter es va constituir el Consell Municipal, que depenia de 
l’Ajuntament de Girona i que era integrat per representants de les en-
titats del poble, com ara les associacions de veïns recentment creades, 
clubs esportius, etc. Des de l’inici va ser presidit per Just Maria Case-
ro, que va ocupar el càrrec –que compaginava amb el de regidor de 
l’Ajuntament de Girona al Pont Major– fins a la seva mort, el 1981. Va 
ser substituït per Quim Rodríguez. El Consell Municipal de Sarrià va 
desplegar una intensa activitat en múltiples àmbits, per bé que el seu 
objectiu central era recuperar la municipalitat del poble (Antón, 2007). 
El 1983, Sarrià de Ter i Salt van aconseguir novament ser municipis 
independents, després d’anys de reivindicació i lluita cívica per la des-
agregació. 

Poble
1. Nom: Poble
2. Subtítol: Revista d’informació local. Sarrià – Pont Major
3. Entitat responsable: Associacions de Veïns del Pla de l’Horta, 
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Sarrià de Dalt, Sarrià de Ter, Consell Municipal de Sarrià i Unió 
Esportiva Sarrià

4. Coordinació: Guillem Ramos
5. Equip: Narcís Casassa, Fidel Rincón, Narcís Baix, Patrici Tixis, 

Quim Rodríguez, Nicolau Pichardo, Josep Bou, Assumpció Vila, 
Joan Pallàs Puigdomènech, Josep Brugada, Jordi Cañigueral, 
Maties Martí, Raimunda Coll, Josep Cros, Julián Pérez i Juli 
Masó 

6. Cronologia: gener de 1980 (número 0) – maig 1982 (número 22) 
7. Periodicitat: mensual, amb números bimestrals a l’estiu (juli-

ol-agost)
8. Nombre habitual de pàgines: entre 32 i 36; a partir del número 

20, es redueix i oscil·la entre 24 i 32 
9. Dimensions i columnes: 31 x 21 cm, 2 columnes
10. Zona de difusió: Sarrià de Ter i el Pont Major
11. Tiratge: 1.300 exemplars (Guia de la premsa local i comarcal, 

1982)
12. Preu: gratuït
13. Impressor: Impremta Pagès 
14. Impressió: òfset – tipografia (segons Guia de la premsa local i 

comarcal, 1982)
15. Llengua: majoritàriament en català; la secció del Pla de l’Horta 

solia ser en castellà 
16. Lloc de conservació de les col·leccions: Arxiu Municipal de Giro-

na, Biblioteca Emília Xargay de Sarrià de Ter, Biblioteca Carles 
Rahola de Girona [incompleta] 

17. Seccions i tipus de continguts: seccions de les entitats impulso-
res, secció de la parròquia, “Dossier” (reportatges), “Bústia de 
Poble” (cartes dels lectors)

Entrevista a Assumpció Vila, 26 d’octubre de 2020
Entrevista a Joan Pallàs Puigdomènech, 2 de novembre de 2020
Els anys previs a l’aparició de Poble, el gener de 1980, a Sarrià de Ter ja 
havien existit dues publicacions periòdiques locals, Carrilet i Clarinet, 
a cavall del tardofranquisme i els primers compassos de la Transició. 
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Carrilet era realitzada per joves, fills de les famílies associades al Pa-
tronato de Padres de Familia, entitat que els donava cobertura legal; 
de fet, la publicació es concebia com un butlletí intern per als socis. 
Va llançar-se a principis dels setanta i va tenir almenys dues èpoques, 
una que va arribar als trenta números i una de molt més breu (Ma-
drenys, 1977; Vila, 1983). S’hi podia trobar informació social, cultural i 
esportiva de Sarrià, a més d’inquietuds i temes propis de la joventut; 
el diari Los Sitios la qualificava de “premsa underground” i apunta-
va que es dedicava a donar “una información local veraz, apasiona-
da, algo romántica incluso” (Constans, 1974: 7). S’imprimia amb una 
multicopista i les portades es feien amb linotípia. En formaven part 
Joan Vila, Josep Besalú, Xavier Besalú, Jordi Mercader, Joaquim Ro-
dríguez, Jordi Batllori, Xavi Fornells, Xavier Sánchez i Quim Corominas 

–alguns dels quals participarien o col·laborarien posteriorment a Poble 
i serien membres del Consell Municipal de Sarrià. Aquest grup no no-
més editava la revista, sinó que es dedicava a organitzar tota mena 
d’activitats i també va ser “una plataforma de reivindicació política i 
de lluita per la llibertat d’expressió”, que entre altres qüestions va opo-
sar-se als anhels gironins d’absorbir el municipi (Enric, 1984: 21). Pel 
que fa a Clarinet, de la qual hem trobat molta menys informació, se 
sap que també va aparèixer als anys setanta i que era editada per un 
col·lectiu de joves, concretament de Sarrià de Dalt. 

Poble va representar la continuació del desig de disposar de pu-
blicacions locals, per bé que apareix amb plantejaments una mica 
diferents de les seves predecessores. L’equip impulsor era molt més 
coral, amb representació del Consell Municipal de Sarrià, de les asso-
ciacions de veïns de Sarrià de Baix, Sarrià de Dalt i el Pla de l’Horta i de 
la Unió Esportiva Sarrià. Així mateix, també hi participava l’Associació 
de Veïns del Pont Major, barri gironí connectat amb Sarrià a través del 
Pont de l’Aigua, de manera que la cobertura de la revista abraçava la 
zona nord de la Girona del moment. En l’editorial del número 0 (gener 
de 1980), la publicació –encara sense nom– es presenta com una “eina 
útil” i “òrgan d’expressió, d’exposició i reivindicació a tots els nivells” 
que ofereix “un ventall de possibilitats informatives i crítiques a l’abast 
de tothom”. En l’escrit de presentació, firmat per Josep Brugada, s’in-
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sisteix en la doble vessant, informativa i participativa, del nou mitjà. 
En el número 1 s’explica la tria del nom de la capçalera, Poble, que vol 
ser “un crit d’afirmació de la nostra realitat social i de la nostra proble-
màtica comuna” i “una crida de solidaritat entre els nuclis escampats 
de la nostra comunitat”; es fa patent, doncs, l’esperit aglutinador mit-
jançant el periodisme local i popular, sintetitzat en la màxima de “fer 
poble”. Així mateix, l’elecció del títol de la revista està impregnada de 
la voluntat que fos un vehicle més per a la reivindicació de la indepen-
dència de Sarrià, manifestada en diversos editorials i articles al llarg 
dels 22 números. 

La proposta de continguts de Poble és, en primer lloc, un reflex de 
la diversitat d’entitats que la integraven. Així, des de l’inici, cada col-
lectiu que estava representat en el consell d’edició disposava d’una 
secció pròpia, de manera que s’hi barrejaven l’actualitat més instituci-
onal del Consell Municipal de Sarrià, la informació de les activitats, les 
reivindicacions i queixes de les associacions de veïns i la marxa dels 
equips de la Unió Esportiva Sarrià. En els editorials, la revista es posi-
ciona sobre qüestions de tota mena, que de vegades superen el nivell 
municipal: així, Poble es va fer ressò de la política catalana i espanyola 
amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 1980 i del 
cop d’estat del 23-F. Pel que fa als continguts informatius, destaquen 
els “Informes”, reportatges en profunditat lligats a la història o a l’ac-
tualitat sarrianenques i del Pont Major. L’annexió i les qüestions terri-
torials centren més d’un “Informe” (número 6, juliol de 1980 i núme-
ro 14, abril de 1981), juntament amb temes històrics com la indústria 
paperera de Sarrià (número 7, setembre de 1980), l’edifici d’El Coro 
(número 8, octubre de 1980), els sobrenoms populars locals (número 
16-17, juliol-agost de 1981), l’impacte de la Guerra del Francès (núme-
ro 18, setembre de 1981) i l’excursionisme i el muntanyisme (número 
19, octubre de 1981). En les seccions esportives, tant de la Unió Es-
portiva de Sarrià com de la del Pont Major, els resultats dels equips 
i les cròniques dels partits es completen amb entrevistes a jugadors, 
entrenadors i presidents. 

En la vessant participativa, la revista habilita, des del número 1, la 
secció “Bústia de Poble”, a través de la qual es reben i publiquen car-
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tes dels lectors. A la publicació hi sovintegen les col·laboracions tant 
col·lectives com individuals. La parròquia de Sarrià de Ter hi tenia una 
secció. Altres entitats que van escriure-hi van ser el Grup de Joves, 
l’entitat juvenil Els Xics i el Grup de Muntanya. A títol particular van col-
laborar-hi, entre altres, Josep Ribera, Josep Gispert, José A. Salmerón, 
Joan Vila, Josep Mir i Just M. Casero. El president del Consell Municipal 
hi va contribuir amb diversos articles, que tractaven qüestions com 
el carrer Major de Sarrià i els projectes locals que es volien engegar. 
Arran de la seva mort, se li va dedicar l’editorial i articles elegíacs i bio-
gràfics en el número 12, de febrer de 1981. 

Poble s’estructurava al voltant d’un equip de redacció amb repre-
sentants dels col·lectius impulsors, i la direcció, col·legiada, requeia 
en un consell d’edició. Els redactors es reunien a la seu del Consell 
Municipal de Sarrià per preparar els números. De la coordinació se 
n’encarregava Guillem Ramos, que també es dedicava a aconseguir 
la publicitat, mentre que de les tasques administratives se n’ocupava 
Juli Masó. Un cop s’havien recollit tots els articles, els portaven fins a 
Anglès perquè la Impremta Pagès compongués i imprimís la revista. 
En aquests viatges, aprofitaven per carregar paper de la Torras i dur-
lo a la impremta, que a canvi els rebaixava el preu de la impressió. La 
revista era gratuïta i es distribuïa fonamentalment entre els socis de 
les entitats que hi participaven. 

La revista era ben rebuda per la població gràcies al doble paper in-
formatiu i d’altaveu de les demandes ciutadanes i municipals. A banda 
de la publicació, el nucli impulsor de Poble, com el de Carrilet, orga-
nitzava actes públics. El de més repercussió van ser les 24 Hores de 
Futbol Pista del juny de 1980, que pretenien ser “pel damunt de l’es-
plai i el joc, un acte d’afirmació col·lectiva”, com s’anuncia al número 
5. Després del primer any de publicació, Fidel Rincón va escriure un 
article de balanç (número 11, gener de 1981) en què, sense excloure 
l’autocrítica, considera que la revista havia acostat els nuclis de pobla-
ció i se n’havia reflectit la diversitat. Un any després, quan ja en feia 
dos que sortia, l’editorial del número 20 expressa que l’equip impulsor 
veia resultats “esperançadors” en la marxa del projecte, però al mateix 
temps els mancava més implicació de les entitats i els seus socis. 
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Al cap de poc, al primer número de 1982, la revista es planteja una 
transformació per esdevenir “més compacta” i no ser “un compendi 
de butlletins de cada entitat”, segons l’editorial. Tanmateix, aquell 
any només va aparèixer un número més, el 22, on encara es deia que 
hi hauria més canvis, com ara el redisseny de l’encapçalament de les 
seccions i l’aprimament dels apartats de les entitats per cedir espai 
a col·laboracions i continguts informatius. Uns canvis que no es van 
arribar a veure, perquè va ser el darrer número de Poble. La situació 
havia canviat: tal com s’havia explicat en el número 19, l’expedient de 
segregació de Sarrià de Ter havia estat aprovat el febrer de 1981 i el 
municipi es preparava per recuperar la independència i celebrar elec-
cions per al recuperat ajuntament. L’objectiu de la publicació, doncs, 
s’havia assolit, i els seus membres van emprendre altres camins en 
l’activisme veïnal i la política municipal. Així, es va acabar la capçalera 
que unia informativament Sarrià i el Pont Major. Poc temps després, el 
barri gironí va començar a editar una revista pròpia. 

El buit de capçaleres locals a Sarrià va ser omplert anys després 
per Parlem de Sarrià, en què participen alguns exmembres de Poble. 
Va aparèixer el 1992 com a publicació municipal, i des del 1994 l’enti-
tat GERDS de Ter (Grup Editor de la Revista de Sarrià) n’assumeix l’edi-
ció, amb suport consistorial. La revista, que s’edita trimestralment, se 
centra en informació local i cultura i amplia la vocació, iniciada a Po-
ble, d’estudiar i divulgar tot allò relacionat amb la història de Sarrià 
de Ter. 

Germans Sàbat
La necessitat d’allotjar les famílies d’immigrants que s’havien esta-
blert als sectors de barraques de Montjuïc i Sant Ponç, després d’anys 
d’abandó públic i d’haver viscut en condicions insalubres, és l’origen 
del barri de Germans Sàbat. El Patronato de la Vivienda de Gerona, 
entitat pública de promoció de l’habitatge, va projectar l’edificació 
d’un grup de cases “de tipo social” a Taialà, que no va ser annexionat 
a Girona fins al 1974, juntament amb Domeny i Sant Ponç. Els primers 
habitants del barri de Germans Sàbat –batejat així en homenatge a 
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tres joves germans de Celrà que van morir a la Guerra Civil lluitant 
amb el requetè– van instal·lar-s’hi a finals de 1958 (Busquets, Prat i 
Pericot, 2008). A banda de les cases, van trobar-s’ho pràcticament tot 
per fer. L’aigua va arribar-hi a finals d’aquell mateix any, subministra-
da per un pou que va esdevenir el símbol del barri i que va funcionar 
fins al 2001. De la convivència de gent de procedència molt diversa en 
una barriada acabada de crear, desproveïda de molts serveis bàsics 
i allunyada del centre de la ciutat, en va germinar un sentiment de 
comunitat, de poble (Palou, a D.A., 1983). Aquell poble originari va 
donar lloc a tot un sector de la ciutat, amb la construcció dels polí-
gons Kim, Benet i Fina als anys seixanta, els grups d’habitatges Josep 
M. Prat i Sant Gregori als setanta, i les urbanitzacions de Taialà i Mas 
Catofa. La millora en les connexions viàries i els equipaments han 
propiciat la lenta vinculació física i mental amb la resta de la ciutat 
(Busquets, Prat i Pericot, 2008). 

L’autoorganització veïnal ha estat una constant a Germans Sàbat: 
ja als seixanta, els seus habitants es van dotar d’una mutualitat de pre-
visió social per a les famílies del barri i van crear un servei de cangurs 
per a la mainada els diumenges a la tarda (Masanés, 2011). L’Associa-
ció de Veïns de Germans Sàbat va fundar-se el 1978. Té l’origen en dues 
entitats precedents, la Junta de Vecinos i l’Asociación de Propietarios, 
ambdues fundades durant el franquisme, que van començar a unir el 
veïnat i estimular el sentiment de barri, a més d’intentar resoldre els 
múltiples problemes que hi apareixien (Busquets, Prat i Pericot, 2008: 
217). Des de finals dels setanta, i especialment després de la constitu-
ció del primer ajuntament democràtic, l’Associació de Veïns de Ger-
mans Sàbat va intensificar la reivindicació i les accions per agençar la 
zona. Així, es va encarregar o corresponsabilitzar de tasques com ara 
la gestió del pou, la urbanització dels carrers i la regularització de la si-
tuació de les cases originals del barri, de les quals no s’havien registrat 
les obres d’ampliació que els mateixos veïns hi havien fet. L’empenta 
d’aquesta barriada de classe treballadora, on han germinat moltes ini-
ciatives socials, esportives i culturals, ha estat plasmada, entre altres 
suports, en les dues revistes que ha produït la seva associació de veïns 
al llarg del temps. 
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Inquietud
1. Nom: Inquietud 
2. Subtítol: Revista editada per l’Associació de Veïns de Germans Sàbat
3. Entitat responsable: Associació de Veïns de Germans Sàbat
4. Coordinació: -
5. Equip: -
6. Cronologia: maig de 1980 (número 1) – gener de 1981 (número 3)
7. Periodicitat: irregular
8. Nombre habitual de pàgines: 13 (número 3) 
9. Dimensions i columnes: 29 x 21 cm, una columna
10. Zona de difusió: barri de Germans Sàbat
11. Tiratge: - 
12. Preu: gratuïta*
13. Impressió: ciclostil o fotocòpies* 
14. Impressor: -
15. Llengua: castellà i català
16. Lloc de conservació de les col·leccions: Arxiu Municipal de Giro-

na (incompleta), particulars 
17. Seccions i tipus de continguts: editorial, informacions de l’associ-

ació de veïns, col·laboracions d’entitats i particulars i passatemps 
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El primer número d’Inquietud va publicar-se el maig de 1980. En l’edi-
torial, amb versió en català i en castellà, s’expressa que la voluntat prin-
cipal de la revista és la participació: s’hi diu que “hem de procurar que, 
entre tots, li donem una llarga vida i que cada cop sigui més interessant 
el seu contingut” i que aquella és “la revista de tots”. És per això que els 
responsables de la revista habiliten una secció de correspondència per 
fer arribar “suggeriments, idees, crítiques...”. La intenció és esperonar la 
implicació del veïnat per omplir les pàgines d’aquell butlletí que naixia, 
i del qual només se’n van editar dos números més.

Pel que fa als continguts, la informació de l’Associació de Veïns de 
Germans Sàbat ocupa una part important de les pàgines, mentre que 
en les altres hi ha col·laboracions de temàtiques diverses. L’entitat ve-
ïnal informa dels acords presos per la junta, dona compte de les as-
semblees, informa de les obres i els tràmits en marxa i explica el que 
treballaven les seves seccions, com ara la de cultura i la de salut. El 
número 3 és el que presenta col·laboracions més diverses. S’hi par-
la, per exemple, de la connexió del barri amb la xarxa d’aigua potable, 
que només s’utilitzaria en cas de sequera o necessitat, perquè llavors 
el pou encara era la font principal per a l’abastiment; també hi ha un 
article sobre el traspàs de la gestió d’aquesta infraestructura del Pa-
tronato de la Vivienda a l’Associació de Veïns i les obres que calia fer-
hi. Altres peces presenten equipaments del barri, com ara la primera 
escola d’adults del barri o la mutualitat de previsió social de Germans 
Sàbat. L’AMPA del col·legi dedica un article a informar sobre els polls, 
i un col·laborador aporta un article d’opinió sobre els perills de l’alco-
hol. Cada número es clou amb una secció de passatemps.

Inquietud és una de les representants més humils de la premsa 
veïnal gironina pel que fa al disseny i la maquetació. La capçalera, 
dibuixada a mà, representa esquemàticament el poble amb els seus 
tres elements més característics: les cases, els pins i el pou. A la por-
tada s’hi inclou el sumari. A dins, els encapçalaments de les seccions 
també són dissenyats a mà. La tipografia del cos dels articles és la 
pròpia d’una màquina d’escriure, cosa que fa pensar que el sistema 
d’impressió era el ciclostilat o les fotocòpies. Desconeixem quin era, 
exactament, el mètode de finançament per fer possible la revista. A 
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la portada del número 2 hi consta que la Caixa d’Estalvis Provincial 
de Girona col·labora en la difusió de la revista, i la contraportada del 
número 3 és un anunci a tota pàgina d’aquesta entitat. 

Inquietud va ser un projecte amb molt poca continuïtat. En els edi-
torials dels números 2 (octubre de 1980) i 3 (gener de 1981) s’expressa 
un cert desencís amb la manca d’implicació de molts veïns, no només 
en la revista, sinó en el progrés del barri en general. Malgrat això, l’altra 
revista que ha existit a Germans Sàbat, El Pou, apareguda quasi vint 
anys després, el 2000, va retre-li un petit homenatge a les seves pà-
gines. Al número 4 (2004) es reprodueixen les portades dels tres núme-
ros d’Inquietud, gràcies als exemplars que els havia fet arribar Josep 
Palou. Els responsables d’El Pou destaquen el valor que tenia haver 
engegat aquella publicació malgrat la migradesa tècnica: “Aquesta 
publicació que data dels anys 1980 és sens dubte el fruit del treball 
de gent que en una època a on els mitjans informàtics no tenien res 
a veure amb els que tenim en l’actualitat, van demostrar que no era 
impediment per fer aquella publicació (...)”.

El Pou
1. Nom: El Pou
2. Subtítol: La Revista de l’Associació de Veïns de Germans Sàbat
3. Entitat responsable: Associació de Veïns de Germans Sàbat
4. Coordinació: Pere Montalbán, Jordi Vico, Benet Martos, José 

Antonio Expósito 
5. Equip i col·laboradors: Jaume Prat, Antonio Rodríguez, José 

Rodríguez, Manuel Martínez, Montserrat Palet, Pau Gálvez, Te-
resa Ezquioga, Manuel Rodríguez, Josep Palol, Antonio Lozano, 
Raúl Vidal, Irene Montalbán, Víctor Jiménez, David Cayuela, 
Narcís Reguero, Jordi Rosales, Robert Alcalá, Gina Martos, Anna 
Barranco, Jordi Busquets, Rafael Sanz, Maria Frigola, Pilar Cam-
pasol, Rosario Franco, Juan Gómez, Carlos Espinosa, Pedro 
Guerrero, Manuel Galaz, Joan Serra, Pere Montalbán, Jordi Vico, 
Benet Martos i José Antonio Expósito 

6. Cronologia: estiu del 2000 (número 0) – 2009 (número 9)
7. Periodicitat: anual
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8. Nombre habitual de pàgines: entre 16 i 20 (dos primers núme-
ros); entre 56 i 68 (números del 2002 al 2009) 

9. Dimensions i columnes: 30 x 20 cm, 2-3 columnes 
10. Zona de difusió: barri de Germans Sàbat i altres barris de l’Es-

querra del Ter 
11. Tiratge: entre 1.000 i 1.200 exemplars, segons el número
12. Preu: 150 pessetes / 1 euro (número 0), posteriorment gratuïta 
13. Impressió: òfset
14. Impressor: Impremta Pagès
15. Llengua: català i castellà
16. Lloc de conservació de les col·leccions: Arxiu Municipal de Giro-

na (incompleta), particulars
17. Seccions i tipus de continguts: editorial, notícies, “El Perso-

natge” / “Parlem amb...” / “Coneguem a...” (entrevistes), “4 pe-
dres de...” (història), “El Racó de la Puça” (vinyeta humorística), 

“Racó poètic”, “Col·laboració” (articles d’entitats cíviques), “Des 
de la parròquia” i “Imatges per al record” (fotos antigues)

Entrevista a Pere Montalbán, 10 de novembre de 2020
Gairebé 20 anys després, el barri de Germans Sàbat va tornar a tenir 
una revista veïnal. Ara bé, El Pou va aconseguir aguantar força més 
temps i va assolir una repercussió més àmplia que la seva predeces-
sora, Inquietud, molt més senzilla i que només va poder treure tres 
números abans de desaparèixer. El projecte va ser idea de Pere Mon-
talbán, membre de l’Associació de Veïns de Germans Sàbat, que volia 
crear un mitjà de comunicació participatiu, en què “tothom que tingui 
alguna cosa a dir sobre el barri o sector pugui expressar la seva opinió”, 
com s’explica al text de presentació del número 0 (estiu de 2000). Alho-
ra, es tractava de renovar el format del programa de festa major, que 
era un llibret, i convertir-lo en una revista. 

Aquell primer número va ser confeccionat per Montalbán i un amic 
seu, Pau Gálvez, que dominava el programari d’edició de publicacions, 
durant les vacances d’estiu de l’any 2000. L’objectiu de la publicació, 
recorda el seu promotor, era ser un vehicle d’expressió i denúncia dels 
aspectes a millorar del barri; es volia donar protagonisme als veïns i a 
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les entitats, a través d’entrevistes i col·laboracions que permetessin 
copsar les opinions i crítiques dels habitants de Germans Sàbat. La 
capçalera es va batejar amb el nom de l’element més emblemàtic del 
grup, el pou que durant dècades va proporcionar aigua al barri. Tot i 
que, inicialment, es volia que la publicació fos bimestral o trimestral, 
després del primer número es va constatar que els recursos i les ener-
gies disponibles només permetien treure-la amb caràcter anual. 

L’actualitat centra bona part del contingut de cada número, ja sigui 
en forma de notes i notícies o bé en articles d’opinió. La publicació 
recull les demandes i els èxits de la mobilització ciutadanes en qües-
tions com ara el clam contra la instal·lació d’antenes de telefonia mò-
bil al barri (número 0) o contra l’ampliació a quatre carrils de l’AP-7 
en la circumval·lació a Girona (número 5). Algun cop, aquesta mena 
de peces s’acompanya d’entrevistes o enquestes al veïnat sobre els 
temes tractats, com és el cas de la proposta per a la construcció del 
centre cívic i d’una pista esportiva (número 1). D’altra banda, les tas-
ques de l’entitat veïnal eren comunicades a través de les pàgines d’El 
Pou: destaca l’atenció que es va dedicar al procés de regularització ca-
dastral de les cases del grup, atès que a les escriptures no hi constava 
la superfície edificada posteriorment a la inauguració dels edificis, el 
1958 (Busquets, Prat i Pericot, 2008: 234). També s’informa de cam-
panyes i projectes propis, per exemple la campanya de recollida d’oli 
usat o l’organització del primer mercat d’intercanvi de Girona. Altres 
vegades, la mateixa Associació de Veïns és notícia, especialment en 
les dues ocasions en què l’Agència Catalana de l’Aigua va embargar-li 
per error el compte bancari, imputant-li irregularitats en la gestió del 
pou, del qual l’entitat no s’encarregava des de feia anys (números 7 i 9). 

Per la secció d’entrevistes, que segons el número té un nom o un al-
tre –“El Personatge” (número 1), “Coneguem a...” (número 4), “Parlem 
amb...” (número 5)–, van passar-hi persones del barri com Pelaio Parés, 
flequer jubilat; la família Roca, del cèlebre restaurant de Taialà; l’artis-
ta Àngel Vilreales i Concha Gil, treballadora jubilada de la guarderia 
de Germans Sàbat. També es feien entrevistes més vinculades a l’ac-
tualitat, com ara al delegat d’Ensenyament de la Generalitat a Girona 
a propòsit del futur institut de Taialà (número 0). Una altra secció fixa 
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era “4 pedres de...”, impulsada per l’historiador de base Jaume Prat, 
que versa sobre la història d’edificis i racons de Sant Gregori i el barri 
de Germans Sàbat, com ara el pou de glaç del Puig d’en Roca, el camp 
d’aviació de la Jueria, el pont de ferro de la riera Bullidors, l’església 
de Sant Feliu de Domeny i el castell de Domeny. No cal dir que el pou 
centra alguns textos d’aquesta secció, que en reivindiquen el simbo-
lisme (números 1 i 3). Articles com aquests contribueixen a assolir un 
dels objectius de la revista, plasmat en l’editorial del número 2 (2002), 
que és el de recuperar la identitat del barri. 

La nòmina de col·laboradors d’El Pou era extensa. Les seves pà-
gines eren obertes a col·lectius i associacions del barri i dels barris 
del voltant, i molts ho aprofitaven per exposar el seu punt de vista o, 
simplement, felicitar la festa major a Germans Sàbat. Així, sovint van 
escriure-hi entitats com la Mutualitat de Previsió Social, la Coordina-
dora d’Entitats de l’Esquerra del Ter, l’Associació de Dones L’Horitzó, 
Intermón Oxfam, l’Associació de Naturistes, el grup de pensionistes, 
les associacions de veïns de Taialà, Mas Catofa i Fontajau, la parròquia, 
diverses entitats esportives, els serveis socials... També es va fomen-
tar la col·laboració de persones a títol individual, que contribuïen a 
diversificar la proposta de continguts d’una revista que no volia parlar 
exclusivament del barri en què s’havia originat. D’altra banda, cada 
any un artista diferent col·laborava amb la publicació dissenyant-ne la 
portada. La del número 3 és de Lluís Bosch Martí, amb la seva càrrega 
habitual de crítica social; la del número 5, de Concepció Lara, retrata 
la festa del barri a la manera del ninotaire Francisco Ibáñez, i la del 
número 6, feta per Héctor González, mostra un diable d’un correfoc. 

El coordinador principal de la revista era Montalbán, que s’encar-
regava, entre altres tasques, d’organitzar les col·laboracions –no hi 
havia un equip de redacció fix– i portar els textos i les fotografies a An-
glès, a la Impremta Pagès, on es maquetava i s’imprimia cada núme-
ro. Altres membres de la junta de l’Associació de Veïns, com ara Jordi 
Vico, Benet Martos i José Antonio Expósito, van participar en la coor-
dinació, ocupant-se d’aconseguir i cobrar la publicitat dels comerços 
de Germans Sàbat i els barris propers, com ara Fontajau, els polígons 
Prat i Fina, Taialà i Domeny, per informar-los de la festa major. El Pou 
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es finançava a través dels anuncis, gràcies a la recaptació dels quals 
també es cobrien altres despeses de la festa major. Només el primer 
número va tenir preu de venda, un requisit per optar a una subvenció 
de la Diputació de Girona, tot i que a la pràctica també va ser gratu-
ït, com tots els següents. De la revista se’n tiraven entre 1.000 i 1.200 
exemplars, depenent de l’any, i es repartia als establiments dels barris 
de l’Esquerra del Ter perquè la gent n’agafés. 

El Pou va aparèixer per últim cop el 2009. Després de nou anys, va 
arribar el moment que Pere Montalbán no podia dedicar-hi més temps, 
i la capçalera no va continuar. En el darrer número, qui havia estat l’ani-
mador de la revista escriu un article titulat “Agraïment”, en què repassa 
la tasca duta a terme per la publicació: “Hem vist durant aquest temps 
com les diferents entitats i ciutadans han aprofitat les pàgines d’El Pou 
per expressar lliurement les seves opinions, els seus projectes, les seves 
necessitats i donar-les a conèixer al conjunt de veïns i lectors”. 

Can Gibert del Pla
Després de l’annexió de Santa Eugènia de Ter a Girona, la ciutat va co-
mençar a créixer al terme de l’antiga vila. Encaixat entre els límits del 
passeig d’Olot i el riu Güell, a la segona meitat de la dècada dels sei-
xanta es va iniciar la construcció del barri de Can Gibert del Pla, al cos-
tat del nucli de Santa Eugènia. El nou barri va ser aixecat pel Patronat 
de la Santa Creu de la Selva, entitat pública i eclesiàstica de promoció 
de l’habitatge, que entre 1967 i 1978 va edificar quinze blocs de pisos 
a Can Gibert (Lanao, 2017: 74). Eren de protecció oficial, adreçats a po-
blació amb poc poder adquisitiu. S’hi van instal·lar famílies barraquis-
tes de Montjuïc i del pont de la Barca, a més de les que arribaven pro-
cedents de la immigració. La principal característica dels blocs són els 
patis interiors, que es van pensar com a àrees de lleure per als veïns, 
tot i que amb el creixement urbanístic i demogràfic del barri van aca-
bar servint de zona d’aparcament (Masanés, 2011). La creació accele-
rada de Can Gibert, sense una previsió d’infraestructures ni serveis, va 
convertir-lo en “el que es podria considerar una ciutat fantasma (…) 
que es va veure obligada a viure en la precarietat fins a l’arribada de 
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la democràcia municipal” (Lanao, 2017: 74). Des de llavors, s’hi han 
assolit diverses millores, darrere de les quals hi ha hagut l’empenta 
del veïnat (Roura, a D.A., 1983). 

L’Associació de Veïns de Can Gibert va formar-se a principis de 1973, 
i un any després hi havia associats uns 800 veïns (Alonso, 1974). Ja a 
les acaballes del franquisme, doncs, la mobilització veïnal servia per 
denunciar, dins els límits de la dictadura, els dèficits que patien els ha-
bitants d’aquell barri edificat tot just feia uns anys. L’associació tenia 
l’origen en una junta interblocs, impulsada cap al 1971 per Francesc 
Ferrer, gerent del Patronat de la Santa Creu, per gestionar els patis co-
munitaris i “començar a fer barri” (Masanés, 2011: 37). L’Associació de 
Veïns va ocupar-se’n fins al 2002, quan l’Ajuntament de Girona va assu-
mir-ne la gestió. El 2011, l’entitat veïnal va participar en la constitució 
de la Mancomunitat Santa Eugènia-Can Gibert, que agrupa la majoria 
d’associacions i col·lectius del sector per promoure iniciatives conjun-
tes. La relació entre ambdós barris s’ha expressat, també, en diverses 
revistes: El Dimoni incloïa Can Gibert en la seva cobertura informativa; 
a El Dimoni de Santa Eugènia hi participaven, entre altres entitats, les 
associacions de veïns de Santa Eugènia i Can Gibert, i Entre Rius i Rie-
res –vegeu la fitxa posterior– era impulsada també per aquestes dues 
organitzacions veïnals. 

Associació Veïns Can Gibert del Pla
1. Nom: Associació Veïns Can Gibert del Pla 
2. Subtítol: Butlletí informatiu
3. Entitat responsable: Associació de Veïns de Can Gibert del Pla
4. Coordinació: José Martínez
5. Equip: -
6. Cronologia: octubre de 1981 (número 0) – octubre de 1984 (nú-

mero 11)* 
7. Periodicitat: inicialment bimestral, posteriorment irregular
8. Nombre habitual de pàgines: 24
9. Dimensions i columnes: 21 x 15 cm, una columna
10. Zona de difusió: Can Gibert del Pla
11. Tiratge: -
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12. Preu: -
13. Impressió: ciclostil o fotocòpies* 
14. Impressor: -
15. Llengua: català i castellà
16. Lloc de conservació de les col·leccions: Arxiu Municipal de Giro-

na (incompleta) 
17. Seccions i tipus de continguts: editorial, notícies, articles d’opi-

nió, col·laboracions, entrevistes, informacions de servei, cartes 

Conversa amb Antonio Rojas, Josep Maria Dalmau i Llorenç Gironès, 
30 d’octubre de 2020
El butlletí informatiu de l’Associació de Veïns de Can Gibert del Pla va 
concebre’s com un instrument de dinamització i participació tant del 
barri com de l’entitat en si. Així, al número 0 (octubre de 1981) s’hi fa 
constar que la publicació “voldria ser la resposta a aquesta manca d’in-
formació i col·laboració” que es percebia des de l’associació. En el text 
de presentació s’insisteix en aquesta idea: la junta vol “dar respuesta a 
una demanda de información” que hi havia entre els veïns i, al mateix 
temps, fer del butlletí una eina per a “la promoción educativa, cívica, 
cultural, asistencial y comercial del barrio”. Ja des d’aquest número de 
presentació s’obre una bústia per a cartes dels lectors, que podien ser 
en català, castellà, gallec o basc, segons el text d’invitació de la secció. 
En el número 1, publicat el mes següent, l’editorial continua parlant de 
la necessitat de “connexió” entre els habitants de Can Gibert i presenta 
la revista com una oportunitat per comunicar-se. Així mateix, s’adverteix 
que “cada vegada es presentaran més problemes per la publicació del 
butlletí, especialment de caire econòmic”, però es confia en la fidelitat 
dels anunciants del barri i en la implicació del veïnat. 

En la seva proposta de continguts, el butlletí ofereix informació i 
opinió sobre una gran varietat de qüestions socials, sovint des d’una 
òptica crítica. Els editorials no només tracten temes d’actualitat al barri, 
sinó que també es posicionen sobre qüestions i debats d’abast general. 
Així, al número 9 (abril de 1984), aprofitant la celebració de Sant Jor-
di, es reivindica que tots els habitants de Catalunya conformen “una 
sola comunitat, preocupats pels mateixos problemes” i es considera 
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que el país havia conservat “les seves arrels” al mateix temps que “s’ha 
enriquit amb l’aportació d’altres coneixences i formes de ser, que per 
una raó o altra hi conviuen”. En l’àmbit estrictament local, les informa-
cions fan referència a actuacions i gestions de l’Associació de Veïns per 
aconseguir millores i a fer un seguiment de noves obres i equipaments; 
destaca l’atenció que es va parar a la llar d’infants, un assumpte prou 
rellevant al barri. El butlletí narra tant el tancament de la primera guar-
deria, creada el 1974 pels veïns, com l’accidentada inauguració de la 
nova, El Tarlà, deu anys després (números 9, 10 i 11). En alguns núme-
ros, els articles informatius es completen amb una secció de notícies 
breus presentades en to humorístic. També hi ha espai per a peces de 
reflexió o d’anàlisi: al número 5 (novembre de 1982), els textos “Raíces”, 

“Integrar-se” i “Juventud” expliquen qüestions com la construcció sen-
se planificació, la immigració i l’acollida de nouvinguts i la seva incidèn-
cia al barri, on llavors hi havia molta població jove i d’orígens molt di-
versos dins de l’Estat espanyol. A la secció “Gent del barri” s’entrevista 
veïns amb històries singulars; a més, s’entrevista algun personatge de 
fora del barri, com per exemple el filòsof Joan Manuel del Pozo, quan 
exercia de diputat al Congrés espanyol, sobre la futura Llei orgànica del 
dret a l’educació (número 9, abril de 1984). 

Diversos equipaments i entitats del barri, com ara l’escola d’adults, 
la llar d’infants, la Unió Esportiva Can Gibert del Pla, l’Obra Sardanista 
Terranostra o l’Escola Montfalgars de Santa Eugènia van contribuir al 
butlletí amb articles informatius i d’opinió. També hi va haver col·la-
boradors puntuals a títol individual: Francesc Ferrer va escriure-hi so-
bre els inicis del barri; Joaquim Nadal, com a alcalde, va exposar-hi les 
actuacions urbanístiques i la construcció d’equipaments que s’havien 
fet a Can Gibert; Antoni Puigvert, professor d’institut, hi va aportar un 
article divulgatiu sobre l’Onze de Setembre i la celebració de la diada. 
D’altra banda, el butlletí dedica un espai a les vinyetes humorístiques, 
obra d’A. Trèmols, que també va dibuixar la portada d’algun número. 

Pel que fa a qüestions tècniques i organitzatives, s’ha pogut esbri-
nar poc d’aquest butlletí. N’era l’impulsor José Martínez, membre de 
l’Associació de Veïns molt actiu en aquella època. Els articles que no 
eren col·laboracions externes no es firmaven, de manera que no se sap 
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qui més participava regularment en l’elaboració. La maquetació, la ti-
pografia i el disseny porten a deduir que es tractava d’una publicació 
impresa amb ciclostil o directament fotocopiada a partir de textos me-
canografiats. Des del primer número s’inclou publicitat de comerços 
del barri; els anuncis són fets a mà, possiblement dissenyats per la 
mateixa revista. Se’n desconeix el tiratge, la zona de difusió i si tenia 
preu de venda. L’últim número del butlletí que hem pogut consultar, 
l’11, va editar-se l’octubre de 1984. 

Al cap d’uns anys, l’Associació de Veïns de Can Gibert del Pla va 
publicar un nou butlletí. Escrit totalment en castellà, el Boletín Infor-
mativo va sortir el maig de 1995. No es pot considerar una continuació 
de l’anterior, atès que no hi presenta cap semblança formal ni d’ori-
entació, ni s’hi esmenta cap publicació anterior. Organitzats en tres 
columnes, els textos de les seves sis pàgines contenen reclamacions 
de l’associació –que llavors estava buscant un nou local social–, breus 
informacions sobre activitats a Can Gibert i un balanç de la feina feta 
per l’Ajuntament de Girona al barri els quatre anys anteriors. No s’ha 
pogut conèixer si aquest butlletí va ser una publicació puntual o si en 
van aparèixer més números.

Encara més endavant, pels volts de l’any 2010, en produir-se una 
renovació de la junta de l’Associació de Veïns, es va intentar engegar 
una nova publicació, que no va arribar a materialitzar-se. 

El Pont Major
Fins a principis de la dècada de 1970, el Pont Major era un nucli de 
cases a l’extrem nord de l’antic terme municipal de Girona, esteses a 
banda i banda de la carretera de Palamós. El que era el barri d’entra-
da a la ciutat, aïllat de la trama urbana gironina, va engrandir-se de 
manera accelerada. Van construir-s’hi diverses promocions de blocs 
de pisos en pocs anys. Primer van ser els 200 habitatges de protecció 
oficial de l’Obra Sindical del Hogar, o “pisos blancs”, per als barraquis-
tes de Sant Ponç, als terrenys de l’antiga estació del carrilet; posterior-
ment, el grup del Patronat de l’Habitatge, els coneguts com a “pisos 
verds”, en uns terrenys que havien pertangut al col·legi dels salesians 



LA PREMSA VEÏNAL DE GIRONA 97

del barri, i després els del Patronat de la Santa Creu, els “pisos grocs”. 
Van instal·lar-s’hi famílies vingudes sobretot d’Andalusia. Més tard s’hi 
afegirien més pisos i cases en una zona d’eixample, que completaven 
l’expansió urbana del Pont Major cap a Girona (Pernau, 1995). Al barri 
també s’hi van construir centres d’ensenyament i algunes sales de fes-
tes com Picadilly, Cent Peus i Rufus (Torns, a D.A.:, 2017). En un breu 
període de temps, doncs, el Pont Major va veure com se’n transforma-
va la fesomia i se’n multiplicava la població sense que estigués prepa-
rat per a aquest creixement. “El barri es va fer i punt, i es va erigir en 
un regal enverinat del franquisme a les institucions democràtiques”, 
apunta Pernau (1995: 120). 

El barri del Pont Major compta amb un teixit associatiu important. 
L’Associació de Veïns, que va començar a funcionar el 1977, és la primera 
de Girona que va legalitzar-se, l’any següent (Pernau, 1995; Torns, a D.A., 
2017). La tasca que ha procurat dur a terme al llarg de la seva dilatada 
existència és, precisament, la de relligar els sectors del barri i dotar-lo 
d’un sentiment unitari per sobre de les diferències dels seus veïns, amb 
orígens i graus d’arrelament diversos. Al mateix temps, ha centrat esfor-
ços per resoldre un dels problemes fonamentals del barri: l’elevat nivell 
de circulació que suporta en ser la porta nord de la ciutat (Masanés, 2011). 

El Pont Major
1. Nom: El Pont Major
2. Subtítol: Revista d’informació local
3. Entitat responsable: Associació de Veïns del Pont Major
4. Coordinació: Joan Pallàs Puigdomènech 
5. Equip: Maria Carme Grau, Joan Boadas, Josep Maria Fontacaba, 

Lluís Pallàs, Joaquim Pla, Lluís Puigdevall, Joan Pallàs Cruse-
llas, Joan Pallàs Puigdomènech, Àngela Blàzquez, Josep Bru-
gué, Màrius Rueda, Maria Salut Coll

6. Cronologia: març de 1983 (número 1) – juliol de 1987 (número 14)
7. Periodicitat: inicialment bimestral, després trimestral i final-

ment irregular
8. Nombre habitual de pàgines: entre 16 i 20; 40 en els números 

de festa major
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9. Dimensions i columnes: 29 x 21 cm, 2 columnes
10. Zona de difusió: el Pont Major
11. Tiratge: uns 800 exemplars
12. Preu: gratuïta
13. Impressió: òfset 
14. Impressor: Impremta Pagès
15. Llengua: català
16. Lloc de conservació de les col·leccions: Arxiu Municipal de Giro-

na, particulars 
17. Seccions i tipus de continguts: “Contrapunts” (breus informa-

tius), “Informe” (reportatges), “Des de la plaça de l’Om” (opi-
nió), “Entrevista”, “Tribuna Lliure” (col·laboracions) i “Esports” 

Entrevista a Joan Pallàs Puigdomènech, 2 de novembre de 2020
La portada del número 1 d’El Pont Major (març de 1983), dissenyada 
per Àngel del Pozo, mostra la dissolució del mot poble i la seva trans-
formació en pont. En l’editorial d’aquell número inicial, la revista ex-
plica que apareix “per cobrir el buit potser temporal [i que va ser de-
finitiu] que ha deixat la revista Poble”, que havia cessat de publicar-se 
el maig de 1982. Es fa patent, doncs, que la publicació naixia, en part, 
com a continuació d’aquella altra, si bé circumscrita al barri del Pont 
Major. Sota el paraigua de l’Associació de Veïns, l’equip de redacció era 
coordinat per Joan Pallàs Puigdomènech, que havia estat el represen-
tant de l’associació a la revista feta amb Sarrià de Ter. Llavors, encara 
no hi havia una continuïtat urbanística entre el Pont Major i la resta de 
Girona, la transitada carretera que travessava el barri no tenia voreres 
i els carrers dels pisos construïts uns anys abans no s’havien asfaltat. 
En aquest context, doncs, El Pont Major apareix amb una vessant infor-
mativa alhora que reivindicativa.

L’oferta de continguts d’El Pont Major és prou variada, i la informa-
ció i les col·laboracions d’altres tipus hi tenen un protagonisme equi-
librat. En la vessant informativa, destaquen els “Contrapunts”, peces 
breus escrites per Joan Pallàs Puigdomènech –tot i que no anaven 
signades– dedicades a qüestions d’actualitat del barri, i els “Informes”, 
reportatges en profunditat sobre temes com ara la presència dels Sa-
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lesians al barri i la venda dels terrenys de la congregació (número 1), la 
fàbrica Torras Hostench (número 2, maig de 1983), el trasllat del dret 
de portes del pont del Terri (Medinyà) al Pont Major l’any 1842 (núme-
ro 4, setembre de 1983) o la població i el perfil sociolaboral dels habi-
tants del barri al segle XVII (número 5, desembre de 1983), aquests dos 
signats per Carme Grau, historiadora i membre del consell de redacció 
de la revista. Altres “Informes” versen sobre fets d’actualitat, com ara 
la demografia del barri a partir del cens de 1980 (número 6, febrer de 
1984) i les xifres i l’anàlisi dels resultats de les eleccions al Parlament 
de Catalunya de 1984 al Pont Major (número 7, maig de 1984). L’actua-
litat esportiva local té una secció pròpia. A més, en diversos números 
es fan entrevistes a veïns del barri. 

En l’apartat d’opinió i col·laboracions, el capellà Joaquim Pla, 
compromès amb diverses causes socials, escrivia “Des de la plaça de 
l’Om”, que ja feia a Poble; a “Tribuna Lliure” s’hi recullen col·laboraci-
ons externes, tant de persones a títol individual com col·lectives –per 
exemple, les dels col·legis Sagrat Cor i Carme Auguet–. Alguns col·la-
boradors de la revista van ser Bartomeu Segura –hi escrivia poemes–, 
Narcís Cadena –amb la secció “Cal humanitzar les comarques”–, Ester 
Roura, Joaquim Bosch, Lluís Julià, Amadeu Mora, Roser Garriga i Free 
Velhin-Sidre (Isidre Pallàs). Al número 7, del maig de 1984, es crea la 
secció “Bústia”, reservada a tothom que volgués manifestar “crítica 
constructiva, així com opinió sobre coses i fets que afectin al barri del 
Pont Major”. Al llarg dels seus 14 números, El Pont Major recorda i ho-
menatja en diverses ocasions la figura de Just M. Casero, destacat veí 
del barri i promotor de l’Associació de Veïns. 

L’equip de redacció es reunia al local de l’Associació de Veïns per 
preparar la revista. Joan Pallàs Puigdomènech recopilava els articles 
mecanografiats i les fotografies i ho duia a la impremta Pagès, a An-
glès, perquè muntessin i imprimissin el nou número. En aquest sentit, 
tant la tipografia com el disseny de pàgina recordaven els de Poble. 
Se n’imprimien entre 300 i 400 exemplars. El Pont Major és una de les 
poques revistes de què es coneix quant costava editar-ne un número: 
en l’editorial del número 8, del juliol de 1984, a banda d’explicar la fei-
na que suposava fer la revista i la dinàmica interna de treball, es posa 
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xifra a les despeses per a cada número: 45.000 pessetes. La revista es 
finançava a través de la publicitat d’anunciants del barri i, tot i que era 
gratuïta, només es distribuïa entre els socis de l’Associació de Veïns 
i els anunciants, que disposaven d’un exemplar. D’aquesta manera, 
l’equip impulsor volia que es donés un valor a la revista i que qui la 
volgués llegir s’hi anunciés o s’associés a l’entitat. L’encarregat de la 
publicitat i de la distribució era Joan Pallàs Crusellas. 

El Pont Major va treure cinc números, entre el març i el desembre, 
el primer any. Era una revista llegida i esperada, com comenta Joan 
Pallàs Crusellas al número 7, que era qui rebia els comentaris i percep-
cions dels veïns en fer el repartiment. L’acollida de la publicació, per 
tant, era bona. En l’editorial del sisè, al febrer de 1984, es referma en 
la continuïtat, alimentada per l’interès veïnal i l’ajut dels anunciants, i 
s’afirma que es publicaria bimestralment. Tanmateix, durant el 1984 
només en van sortir quatre números; el 1985 i el 1986 només se’n van 
publicar dos per any –un dels quals coincidia amb la festa major– i el 
1987 va aparèixer el número final, el catorzè, tot i que va sortir sense 
numeració. La revista es va anar esllanguint a causa de tres raons: la 
manca de temps de l’equip impulsor, la manca de col·laboracions en 
la redacció i la desaparició progressiva de la publicitat –al darrer nú-
mero ni tan sols hi havia anuncis–. 

Tancada l’etapa d’El Pont Major, l’Associació de Veïns ha continuat 
editant fins avui el programa de la festa major del barri en format de 
revista. En aquesta publicació anual hi queda un vestigi del que havia 
estat el periòdic veïnal: encara s’hi poden llegir els “Contrapunts”, els 
comentaris d’actualitat local de Joan Pallàs. 

Montilivi
Situat al sud-est de la ciutat, Montilivi era fins a mitjan segle XX un parat-
ge rústic, dedicat al conreu i esquitxat per algunes masies repartides pel 
turó. La zona va resultar propícia per a l’accelerat creixement urbanístic 
del franquisme, amb el grup de blocs de pisos Gerona para Gerona, que 
es va començar a construir el 1964 gràcies a una campanya de subscrip-
ció popular, i que va ser l’inici del barri actual. S’hi van instal·lar sobretot 
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famílies treballadores immigrades. Miquel Fañanàs considera que Mon-
tilivi “fou un barri víctima de la incomprensió, d’una visió urbanística 
mal enfocada, sense cap previsió de futur. Montilivi quedava molt lluny, 
a la muntanya, separat de la influència d’una ciutat mal planificada en 
les seves possibilitats expansionistes” (Fañanàs, a D.A., 1983: 134). El 
barri s’ha anat urbanitzant des d’aleshores i s’hi troben tant zones de 
pisos edificats amb criteris especulatius, massificats i mancats en el seu 
moment dels serveis essencials, com sectors de xalets unifamiliars amb 
zones verdes. Montilivi acull dos importants equipaments de la ciutat: 
l’Estadi Municipal, inaugurat el 1970, i el Campus Montilivi de la Univer-
sitat de Girona, amb diverses facultats i dependències. 

L’Associació de Veïns de Montilivi és de les primeres de la democrà-
cia; va crear-se el 1977, a partir del nucli del grup Gerona para Gero-
na. Segons explica Ramon Ternero, president de l’Associació de Veïns, 

“hi havia una situació de necessitat però també una forta sensació de 
pertinença, de grup, de cohesió” (Masanés, 2011: 84). L’asfaltatge dels 
carrers –ja mal definits d’entrada–, la comunicació amb Girona, l’en-
llumenat i el clavegueram eren les necessitats més peremptòries d’un 
barri que havia crescut de pressa i que l’associació va reivindicar des 
del seu naixement (Fañanàs, a D.A., 1983: 136). Una altra fita impor-
tant van ser les pistes de petanca, condicionades pels mateixos veïns 
prop del grup Gerona para Gerona, que van servir per dinamitzar la 
vida als inicis del barri. A partir de 1994, l’associació es va proposar 
transcendir l’àmbit de la reivindicació i oferir diversos cursos i activi-
tats socials, que ha anat ampliant amb el temps. 

Revista de l’Associació de Veïns de Montilivi
1. Nom: Revista de l’Associació de Veïns de Montilivi
2. Subtítol: -
3. Entitat responsable: Associació de Veïns de Montilivi
4. Coordinació: Ramon Ternero
5. Equip: consell de redacció format pels membres de la junta de 

l’Associació de Veïns de Montilivi
6. Cronologia: gener de 1991 (número 1) – actualitat (últim: núme-

ro 38, juny de 2021)
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7. Periodicitat: trimestral (1991-1992), anual (1993 – actualitat) 
8. Nombre habitual de pàgines: entre 8 i 20 (fins al 2005), entre 28 

i 36 (a partir de 2006) 
9. Dimensions i columnes: 29 x 21 cm, 1-3 columnes (fins a 2006), 

2 columnes (a partir de 2007) 
10. Zona de difusió: barri de Montilivi
11. Tiratge: als inicis, entre 300 i 500 exemplars; posteriorment, en-

tre 1.500 i 1.800
12. Preu: gratuïta
13. Impressió: òfset 
14. Impressor: FIBE Arts Gràfiques, fins a mitjan dècada del 2000; 

des de llavors, Impremta Pagès 
15. Llengua: majoritàriament en català i algun article en castellà 

(fins al maig de 1992); totalment en català (a partir del desem-
bre de 1992)

16. Lloc de conservació de les col·leccions: Arxiu Municipal de Giro-
na i web de l’Associació de Veïns de Montilivi 

17. Seccions i tipus de continguts: editorial, acta de l’assemblea ge-
neral de l’entitat, col·laboracions d’entitats i equipaments pú-
blics del barri, notícies, entrevistes i galeries fotogràfiques

Entrevista a Ramon Ternero, 19 d’octubre de 2020
La Revista de l’Associació de Veïns de Montilivi s’ha publicat ininterrom-
pudament des de 1991 i, amb 38 números [2021], és la publicació veï-
nal gironina més longeva i prolífica. Va ser iniciativa de Ramon Ternero, 
qui al cap de poc temps d’estrenar presidència a l’Associació de Veïns 
va proposar-se anar més enllà del programa de la festa major del barri 
i crear una publicació que recollís l’activitat de l’entitat i alhora copsés 
el pols de Montilivi. La revista es va posar en marxa el 1991, amb una 
periodicitat trimestral, i l’any següent va publicar-se cada quadrimes-
tre. Des del 1993 apareix un cop l’any, al mes de maig, com a preludi de 
la festa, que se celebra al juny. El motiu de la reducció de la periodici-
tat era l’acumulació de feina que suposava, atès que Ternero assumia 
bona part de les tasques per fer possible la publicació.
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L’aparició de la revista s’emmarca en un procés de canvi de la fe-
somia del barri, que es va estendre fins als anys 2006-2007, quan es 
va urbanitzar la zona de la plaça Figueres i la Font de l’Abella. Al seu 
primer número (gener de 1991), la capçalera es proposa donar “la in-
formació sobre els fets o esdeveniments que ens toquen més de ple, 
la que s’origina al nostre voltant i ens afecta més directament”, la qual 

“sovint no troba el canal de comunicació més adequat per poder-se 
transmitir [sic]”. En aquesta presentació s’associa estar informat amb 
poder participar en la vida pública i els esdeveniments del barri. Des 
de llavors, la publicació ha equilibrat informació i participació: d’una 
banda, el contingut propi, generat des de l’Associació de Veïns, que fa 
referència a l’actualitat del barri i de l’entitat; de l’altra, les col·labora-
cions externes. 

En els primers temps de la revista, els continguts eren redactats 
per Ternero, que generalment no en firmava cap. Les notícies sempre 
han tingut un lloc destacat, especialment als inicis, quan la periodici-
tat era superior: reivindicacions relacionades amb el transport públic, 
actuacions urbanístiques, accions de l’Associació de Veïns per millo-
rar el barri i traslladar peticions a l’administració pública, cròniques 
d’activitats diverses... A partir del número 24 (2008) s’introdueix la sec-
ció fotogràfica “Activitats en imatges”, destinada a recollir moments i 
activitats del barri al llarg de l’any, i al número 28 (2012) s’inaugura 

“Millores del nostre barri”, també fotogràfica, on s’exposen les millores 
urbanístiques aconseguides i les que caldria dur a terme. Un contin-
gut fix, ja des del número 2 (abril de 1991), és l’acta de l’assemblea 
general ordinària de l’associació, que permet conèixer tots els temes 
tractats i les decisions adoptades. Una altra secció fixa és la salutació 
de l’alcaldia de Girona, atès que la capçalera surt poc abans de la festa 
major del barri. D’altra banda, al 2002, coincidint amb els 25 anys de 
l’Associació de Veïns de Montilivi, es van editar excepcionalment dos 
números: l’ordinari (número 17) i un d’especial, que conté entrevistes 
als diferents presidents de l’entitat durant aquell quart de segle, que 
permeten resseguir-ne detalladament l’evolució, des dels principis 
clandestins en què tot estava per fer i no hi havia un teixit associatiu 
al barri, fins als inicis del nou mil·lenni, tot repassant qüestions com la 
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relació amb l’Ajuntament, la repercussió de l’associació al barri i les 
actuacions que es van vehicular a través del moviment veïnal. 

Amb el pas dels anys, la publicació ha anat augmentant la nòmina 
de col·laboracions, entre veïns a títol individual, representants d’equi-
paments públics, entitats i seccions de la mateixa Associació de Veïns. 
Posteriorment, també s’hi han afegit les entrevistes; des del número 26 
(2010), la periodista Cristina Valentí publica a cada número una conversa 
amb algun veí destacat de Montilivi. Pel que fa a col·laboracions d’enti-
tats i equipaments, destaquen les dels centres d’ensenyament de la zona, 
ja en siguin les direccions o les AMPA: l’Escola Pericot, l’Institut Ermes-
senda, l’Escola Pla de Girona i l’Escola Bressol L’Olivera. També hi han 
participat el CAP Montilivi, el Club de Futbol Montilivi i diverses seccions 
d’activitats culturals i socials de l’Associació de Veïns, entre altres. La his-
tòria de Montilivi, més antiga o més recent, és el tema de contribucions 
que, en diversos números, han fet el cronista Enric Mirambell, el perio-
dista i escriptor Miquel Fañanàs i l’historiador i exalcalde Joaquim Nadal.

La revista s’organitza al voltant d’un consell de redacció, format 
pels membres de la junta de l’associació, que supervisa tot el contin-
gut de cada número i s’encarrega de coordinar i gestionar la publicitat, 
així com de repartir els exemplars entre els socis, els col·laboradors i 
els comerços del barri. La revista se sosté gràcies a la publicitat dels 
comerços locals, que realitzen una aportació de 40 euros; una quanti-
tat modesta que ha permès mantenir el finançament estable, fins i tot 
durant els pitjors anys de la crisi econòmica de 2008. 

De la maquetació, sempre se n’ha encarregat Ternero. Tot primer, 
als inicis de la revista, utilitzava el processador de textos WordPer-
fect. A partir de 2002 es va millorar la presentació de la revista, que 
així pujava “un graó més en la seva professionalitat”, tal com es diu al 
número especial per commemorar el quart de segle de l’entitat. Les 
successives eines informàtiques han facilitat la tasca i l’evolució del 
disseny i maquetació amb el pas dels anys, i des del número 23 (2007) 
es compta amb la col·laboració de Diego Madrid amb les portades i el 
manteniment del web de l’entitat. Pel que fa a la impressió, van co-
mençar-la a FIBE Arts Gràfiques. Les poques fotografies que s’hi publi-
caven eren sempre en blanc i negre. A mitjan dècada del 2000, quan 
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el responsable de FIBE va anar-se’n a treballar a la Impremta Pagès, la 
revista va començar a imprimir-se a través d’aquesta empresa d’An-
glès i va guanyar qualitat amb l’ampliació de la paginació (número 22, 
2006) i la introducció d’imatges en color (2008). 

En els darrers anys, la publicació ha servit també per recollir el resul-
tat de les campanyes de pressupostos participatius de Girona, informant 
sobre l’evolució dels projectes seleccionats pel veïnat. Així mateix, en els 
editorials s’ha fet èmfasi diverses vegades en la importància del teixit as-
sociatiu per enfortir la vida comunitària i millorar el barri. En l’últim nú-
mero publicat fins al moment de realitzar aquest estudi, el 37 (2020), la 
revista se centra en l’efecte de la pandèmia de la covid-19 a Montilivi, amb 
nombrosos testimonis de veïns i entitats del barri que hi han explicat la 
seva vivència quotidiana al llarg dels mesos de confinament. 

Barri Vell
El Barri Vell és el nucli fundacional de Girona i, durant segles, la su-
perfície de la ciutat era la que delimitava la muralla. Amb el temps, 
Girona es va estendre més enllà, en un procés de creixement que va 
accelerar-se en la segona meitat del segle XX i que va comportar la 
degradació progressiva del barri. L’expansió urbanística va atreure els 
veïns més benestants del Barri Vell cap a les zones de cases de nova 
construcció. A Girona grisa i negra es denuncia que “la part més noble 
i antiga esdevé suburbi, habitat tan sols per gent de mínima capaci-
tat econòmica” que s’allotja en pisos llogats i rellogats construïts als 
vells casalots; al sector de Sant Feliu, “neix com a única vida ciutadana 
possible un barri baix, formats per bars de mala nota, habitacions...” 
(Aragó, Casero, Guillamet i Pujades, 1972: 54-55). 

El primer ajuntament democràtic va emprendre la tasca decisiva 
de rehabilitar el centre històric. El Pla Especial de Conservació i Refor-
ma Interior del Barri Vell (PERI), aprovat el 1983, planteja els objectius 
generals d’inventariar i protegir el patrimoni historicoartístic, rehabili-
tar i revaloritzar el nucli antic, aturar la degradació dels edificis per fre-
nar la desocupació progressiva, millorar els serveis, els accessos i les 
infraestructures i practicar-hi una zonificació funcional (Fuses i Viader, 
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2003: 86). El pla preveu la potenciació del centre com a eix de la ciutat 
universitària i com a atractiu turístic. Era una actuació integral, però 
que plantejava accions específiques, adaptades a cada indret del Barri 
Vell: la Rambla, la plaça de l’Hospital, el convent de Sant Domènec, la 
muralla, el Pou Rodó, etc. 

Entre les fites assolides pel PERI hi ha l’entrada en funcionament de 
les dependències de la Universitat de Girona al complex d’edificis de Les 
Àligues, el convent i l’església de Sant Domènec i el seminari, la recu-
peració del call i la rehabilitació de les façanes de les cases de l’Onyar 
(Torns, 2017). Vuit anys després d’engegar-lo, Joaquim Nadal valorava 
els primers resultats com a satisfactoris, tot i reconeixent els efectes li-
mitats que el pla encara tenia en la revitalització d’algunes zones, on els 
edificis d’habitatges continuaven estant degradats (Nadal, 1991: 93-94). 
Al tombant de segle, els autors de Girona grisa i negra consideraven que 
no s’havien pogut “frenar del tot les operacions especulatives” paral·le-
les a la reforma (Aragó, Guillamet i Pujades, 1999: 21). 

Al cap de vint anys d’engegar-se el PERI, Nadal advertia dels riscos 
de “saturació turística” i “èxode dels residents més tradicionals” que 
podia patir el nucli antic com a resultat de la rehabilitació i revaloritza-
ció del seu extens patrimoni (Nadal, 2003: 66-67). Els pronòstics es van 
complir i, durant la dècada de 2010, el gran increment en l’afluència 
de visitants internacionals al Barri Vell va esperonar-hi la proliferació 
d’allotjaments turístics, un fenomen que el veïnat experimenta amb 
inquietud davant l’efecte d’encariment dels lloguers que s’hi associa. 
La mobilització per frenar el fenomen s’ha dut a terme a través de l’As-
sociació de Veïns del Barri Vell i d’una plataforma específica, Més Barri 
Menys Pisos Turístics (Diari de Girona, 11/5/2020).

Com s’ha comentat al marc introductori del llibre, les primeres as-
sociacions de veïns van aparèixer a la Rambla i al carrer Argenteria (Ci-
erzo, 1960) i al carrer de la Força (Los Sitios, 13/11/1969), si bé eren en-
titats dedicades fonamentalment a organitzar celebracions i no tenien 
un caràcter comunitari ni reivindicatiu. Posteriorment es crearien l’As-
sociació de Botiguers, Industrials i Veïns del carrer Ballesteries (1986), 
l’Associació de Veïns del Barri Vell-Centre (1992) i la que ens ocupa 
per a aquest apartat, l’Associació de Veïns i Comerciants de Sant Fe-



110 ELOI CAMPS DURBAN

liu (1992). L’entitat es va fundar com a relleu de l’Entitat Esportiva i 
Cultural Sant Fèlix i va viure una època de molta activitat al llarg dels 
noranta. Llavors, ja es trobava en marxa la transformació de Sant Feliu 
i el Pou Rodó, barris populars que deixaven enrere la degradació i insa-
lubritat dels habitatges i problemàtiques socials com la delinqüència i 
el consum de droga. La remodelació del sector va propiciar també un 
canvi en el tipus d’habitants, molts dels quals hi resideixen però no hi 
fan vida (Masanés, 2011: 115-117). 

El Cul de la Lleona
1. Nom: El Cul de la Lleona
2. Subtítol: Revista del Barri Vell / Butlletí de l’AA.VV. i C. del barri de 

Sant Feliu
3. Entitat responsable: Associació de Veïns i Comerciants Barri de 

Sant Fèlix
4. Coordinació: Josep Lluís Rodríguez Marín (Jep Roma)
5. Equip: Lluís Bosch Martí, Pere Pujolràs, Narcís Batlle i Jep Roma
6. Cronologia: estiu de 1992 (número 1) – hivern de 2000-2001 (nú-

mero 8)*
7. Periodicitat: trimestral, posteriorment irregular
8. Nombre habitual de pàgines: 12 (número 1), 16 (número 4), 4 

(resta de números) 
9. Dimensions i columnes: 30 x 21 cm, 1-2 columnes
10. Zona de difusió: Barri Vell 
11. Tiratge: habitualment entre 150 i 200 exemplars; entre 300 i 400 

per la festa major
12. Preu: 50 pessetes (fins al número 4), posteriorment gratuïta
13. Impressió: òfset
14. Impressor: Impremta Montserrat 
15. Llengua: català
16. Lloc de conservació de les col·leccions: Arxiu Municipal de Giro-

na (incompleta), Biblioteca Carles Rahola (incompleta)
17. Seccions i tipus de continguts: editorial, articles d’opinió, his-

tòria del barri, col·laboracions literàries i artístiques i breus in-
formatius
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Entrevista a Josep Lluís Rodríguez, 15 de gener de 2021

Un any després que es fundés, l’Associació de Veïns i Comerciants del 
Barri Vell va publicar el número inicial de la seva revista, El Cul de la 
Lleona. Era un dels primers projectes de l’entitat, que aquell mateix 
any, el 1992, també va assumir l’organització de la festa major del barri. 
La idea era transformar el programa de la festivitat en una publicació 
més substanciosa i amb una periodicitat més alta. Esperaven que fos 
una eina per potenciar la vida cultural del sector i tenien la intenció 
d’editar-ne entre quatre i cinc cada any (Diari de Girona, 31/7/1992). La 
revista, llançada l’estiu de 1992, coincidint amb la festa del barri, volia 
ser una “eina d’expressió dels veïns” i un “portaveu de les nostres rei-
vindicacions i obert a tots els qui vulguin col·laborar”, segons s’explica 
al text de presentació. Pel que fa al nom de la capçalera, es va triar per-
què fa referència al monument més emblemàtic del barri i “sobretot 
del gironisme popular enfront els successius gironismes oficials”. Així 
mateix, la menció explícita al cul de la Lleona servia als impulsors per 
denunciar l’estat de deixadesa i brutícia de la zona del carrer de la Bar-
ca. El posicionament reivindicatiu, irònic i crític amb els poders locals 
és una constant de la revista. 

L’opinió sobre el barri es plasma sobretot en els editorials, que 
tracten aspectes com la festa major de Sant Fèlix (número 2, tardor de 
1992) o les llargament demanades millores urbanístiques (1995, sense 
numerar). Més enllà dels fets puntuals, l’artista Lluís Bosch Martí es-
criu articles d’opinió en què relaciona la seva percepció de l’estat de 
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la ciutat amb tendències polítiques, econòmiques i socioculturals glo-
bals. Així, en parlar de la rehabilitació d’edificis del barri i la seva posa-
da en venda per a compradors amb més poder adquisitiu, considera 
que “les forces productives del capitalisme forà, aliat amb la burgesia 
local” expulsen “els quatre gats” que encara viuen als voltants de Sant 
Fèlix (número 1); en una altra ocasió, presenta una galeria de perso-
natges inadaptats, marginals i estrambòtics que deambulen pel Barri 
Vell, que desafien “la Girona cada dia més inhòspita i urbano-individu-
alista i antipopular” (número 4); en abordar el tema del Carnestoltes, 
n’indica la naturalesa popular i transgressora, així com el potencial 
revolucionari (1995). A banda dels articles d’argumentació, la capça-
lera també ofereix breus informatius, sovint amb un to irònic. També 
es preocupa de divulgar la història del barri i la del personatge que li 
dona nom, Sant Fèlix. Al primer número es reprodueix a doble pàgina 
un article de Joan Cortés sobre la vida del màrtir i la seva vinculació 
a la ciutat de Girona. Al número 4 (1993) s’hi adjunta un suplement 
que conté un còmic, dibuixat per Josep Lluís Rodríguez Marín (Jep 
Roma), amb l’assessorament del professor Joan Blanco, que explica 
la història de la columna de la lleona, i que era el primer capítol d’una 
sèrie titulada “Històries, rondalles, llegendes i tradicions del barri de 
Sant Fèlix”. D’altra banda, les il·lustracions tenen un pes important en 
la revista, com ho demostren els dibuixos i pintures que van aportar-hi 
Bosch i Joaquim Hugas. 

Inicialment, la publicació va ser trimestral, tot i que al cap d’un 
temps l’aparició era irregular. Rodríguez, a banda d’escriure-hi i apor-
tar-hi il·lustracions, n’era el coordinador i s’encarregava d’aconseguir 
els articles i les col·laboracions. Alguns dels habituals a les pàgines 
d’El Cul de la Lleona eren, a més de Bosch, Pere Pujolràs i Narcís Batlle. 
Gràcies al seu ofici de dissenyador gràfic, Rodríguez també en feia el 
disseny i la maquetació, de manera que ja duien el número fet a la 
Impremta Montserrat, a Amer. El tiratge habitual era d’entre 150 i 200 
exemplars, però als números que coincidien amb la festa major s’ele-
vava als 300 o 400. Es finançava a partir dels anunciants del barri, que 
posaven publicitat als números de la festa major, i també d’algunes 
empreses de fora del barri, com ara l’Hipercor Girocentre. La revista es 
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distribuïa gratuïtament entre els socis de l’Associació de Veïns i tam-
bé es venia a 50 pessetes al Forn Montserrat i a Restauracions Batlle; 
després del quart número, però, ja no tenia preu de venda. Les opini-
ons dels veïns sobre la capçalera del barri eren variades: a alguns els 
semblava molt bé, mentre que d’altres hi expressaven alguna crítica, 
malgrat que a tothom li agradava rebre-la i llegir-la. 

En la segona meitat dels noranta, la sortida de la revista va espa-
iar-se cada cop més. Llavors, la primavera de l’any 2000 s’enceta una 
segona etapa. Pels volts de Sant Jordi en va sortir un número que 
presentava un disseny renovat; els veïns volien que el periòdic “fos 
representatiu de la vida i l’activitat social al barri i [no] només de l’as-
sociació” (Diari de Girona, 22/4/2001). Al número 8 (hivern 2001), el 
segon d’aquesta nova fase, els veïns expliquen que voldrien “donar 
molta més informació, però costa, primer perquè no hi ha prou gent” 
i tampoc prou recursos econòmics, situació que els impedeix fer una 
revista com voldrien. De fet, consideren que el que fan és un butlletí, 
i apunten la possibilitat de crear un web de l’associació per informar 
de l’actualitat del barri. La factura és més senzilla que la de la primera 
etapa: el muntatge es feia amb un processador de textos ordinari, els 
números eren fotocopiats i el disseny de la capçalera era molt senzill, 
desproveït de la il·lustració de la lleona. El que es mantenia era el to 
punyent, palès en l’editorial, on es critica la gestió urbanística que ha-
via fet l’Ajuntament de Girona del sector del Pou Rodó, tot i que s’hi re-
coneixen alguns avenços. El número es completa amb una entrevista 
a una comerciant del barri i un article sobre els esgrafiats d’un edifici 
del carrer Pons Martí. 

En una notícia al Diari de Girona de finals de juliol de 2002, l’Associ-
ació de Veïns i Comerciants exposa que passava per un moment fluix: 
a la junta només hi havia tres membres i al barri cada cop s’hi tras-
lladava més gent jove, que no hi feia vida i no participava en el teixit 
associatiu. Així mateix, els membres de l’entitat diuen que no havien 
tret cap nou número del butlletí, perquè els mancava “suport econò-
mic i de la gent”, i que el darrer havia aparegut tres mesos enrere (Roca, 
2002). De fet, el que va passar és que es va dur a la pràctica la idea 
apuntada al número 8: l’Associació de Veïns va muntar un lloc web, 
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allotjada tot primer al servidor de l’Ajuntament de Girona, que fun-
cionava com a butlletí electrònic. D’altra banda, l’entitat va mantenir 
puntualment una publicació en paper, l’Infobarri, també editada per 
Jep Roma, de mida quartilla, que es difonia esporàdicament. Aquests 
mitjans van deixar de funcionar quan Rodríguez va traslladar-se a viu-
re fora de Girona. 

Pla de Palau-Sant Pau
El municipi de Palau-sacosta va annexionar-se a Girona el 1963, al 
mateix temps que Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter. El que era una 
zona eminentment rural va començar a transformar-se en un nou 
sector de la ciutat que, juntament amb altres, com ara Montjuïc o 
Santa Eugènia, van patir la condició d’“àrees d’actuació propícies a 
l’especulació i on es construí, a voltes, sense que existís un pla par-
cial” (Clara, 1991: 89). En aquesta breu contextualització parlem de 
Pla de Palau-Sant Pau, el barri comprès entre la carretera de Barce-
lona, el carrer Emili Grahit i l’avinguda Lluís Pericot. Aquest és, de 
fet, “el nucli tradicional de població” de Palau-sacosta, amb el carrer 
del Marquès de Caldes de Montbui com a eix, mentre que a la resta 
de l’antic municipi, on hi havia l’església, la rectoria i un grapat de 
masies i cases nobles –entre les quals destaquen les torres de Palau–, 
van anar construint-s’hi diverses urbanitzacions i equipaments (Mar-
quès, a D.A., 1983: 173). 

A principis de segle XX, la zona del Pla de Palau encara era un indret 
d’hortes i camps, amb cases i torres al voltant del carrer de la Rutlla 
(Mirambell, 2011). Ara bé, en aquells anys van edificar-s’hi fins a sis bò-
biles i, més endavant, s’hi va construir una gran fàbrica química, pro-
pietat d’Industrias Químicas y Tartáricas, coneguda com “Els Químics”, 
que va funcionar entre el 1918 i el 1989 (Marquès, a D.A., 1983; Ribas, 
2010). D’aquesta instal·lació fabril, una de les més importants del món 
en el seu sector, en va restar la xemeneia, un dels signes d’identitat 
del barri, envoltada d’un barri de pisos de nova construcció. Un altre 
espai emblemàtic del Pla de Palau és el parc del Migdia, construït als 
terrenys de les antigues casernes, on posteriorment també s’hi ha edi-
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ficat la Biblioteca Carles Rahola. Pel que fa a les característiques de la 
població, tant Marquès (1983) com Lanao (2017) coincideixen en as-
senyalar que es tracta d’una zona de classes mitjanes i professionals. 

L’Associació de Veïns de Pla de Palau-Sant Pau va constituir-se el 
1985. El procés d’urbanització de l’antic municipi, al voltant del nucli 
històric del carrer Marquès de Caldes de Montbui i els adjacents, el 
converteix en un barri dormitori, segons els veïns de tota la vida (Ma-
sanés, 2011: 1985). Aquesta dinàmica és una dificultat per a la partici-
pació en l’entitat veïnal, que al 2010 es va marcar com a objectiu, pre-
cisament, incrementar el sentiment de cohesió del Pla de Palau. Entre 
les activitats que organitza l’Associació de Veïns hi ha la festa major; la 
celebració va iniciar-la la parròquia de Sant Pau el 1979, amb la doble 
fita de recaptar fons per a la nova església i la creació de consciència 
de barri (Guillamet, s.d.). D’altra banda, l’entitat va ser pionera en la 
posada en marxa d’un banc del temps entre els veïns. 

Xemeneia
1. Nom: Xemeneia
2. Subtítol: Butlletí trimestral - Associació de Veïns de Pla de Pa-

lau-Sant Pau
3. Entitat responsable: Associació de Veïns de Pla de Palau-Sant 

Pau
4. Coordinació: -
5. Equip: -
6. Cronologia: març de 1997 (número 1) – març de 2001 (número 

14), hivern 2005-2006 (sense número)* 
7. Periodicitat: irregular 
8. Nombre habitual de pàgines: 12, 8 (a partir del número 9)
9. Dimensions i columnes: 21 x 14,7 cm, 1 columna
10. Zona de difusió: barri de Pla de Palau-Sant Pau
11. Tiratge: -
12. Preu: - 
13. Impressió: -
14. Impressor: -
15. Llengua: català
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16. Lloc de conservació de les col·leccions: Arxiu Municipal de Giro-
na (incompleta)

17. Seccions i tipus de continguts: editorial, “Ja hem...” (activitats 
realitzades), “Calendari”, “Recordem” (història del barri), “Notí-
cies” i “Proposem” (activitats al barri)

Entre finals de 1996 i principi de 1997, l’Associació de Veïns Pla de 
Palau-Sant Pau va editar el número zero del seu butlletí. Al número 1, 
publicat el març de 1997, la publicació encara no té nom: a la portada, 
un petit text en un rectangle buit convida els lectors a pensar un títol. 
El setembre d’aquell mateix any, el segon número ja llueix el nom de 
Xemeneia, amb un disseny en què una xemeneia emmarca l’editorial 
i les lletres de la capçalera imiten la forma del fum que en sortia anys 
enrere. En pàgines interiors s’explica que l’única xemeneia de les anti-
gues fàbriques de Palau que queda dempeus, la dels Químics, és la 
que dona nom al projecte, i se’n relaten alguns detalls, com ara la fun-
ció de rellotge que feia la sirena de la fàbrica per als habitants del barri. 

La recuperació de la història del Pla de Palau i de la memòria dels 
seus veïns més ancians és un dels objectius de Xemeneia, en sintonia 
amb la voluntat de l’Associació de Veïns per cohesionar el barri. El but-
lletí dedica a aquest tema la secció “Recordem...”, en què es recull la 
història d’edificis com can Montiel (número 1) o fets i vivències com les 
d’un maquinista jubilat que evoca la seva feina a l’empresa ferroviària 
MZA i recorda els magatzems que hi havia a Palau-sacosta a inicis del 
segle XX (número 5, abril de 1998). Els impulsors de la revista fan una 
crida, en cada nova entrega de la secció, per a què els lectors enviïn es-
crits sobre el passat del barri i, fins i tot, s’ofereixen a entrevistar la gent 
gran que volgués aportar el seu testimoni. D’altra banda, la informació 
sobre l’Associació de Veïns és el contingut principal de la publicació. A 
la secció “Ja hem...” es dona compte de les activitats que s’havien fet al 
barri; destaca la del número 2, en què es detallen tots els preparatius, el 
muntatge i el desenvolupament de la festa major. A “Notícies” s’informa 
de gestions i tasques fetes per l’entitat, com ara les reunions amb l’Ajun-
tament de Girona o l’entrevista amb l’alcalde i el regidor del barri, en 
què els representants veïnals exposen la necessitat d’aconseguir “una 
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personalitat com a barri” (número 5, abril de 1998). Al número 7 (gener 
de 1999) s’hi encarten els estatuts de l’entitat perquè els socis poguessin 
llegir-los de cara a una assemblea extraordinària per modificar-los. Tam-
bé es publiquen petites cròniques o reculls de les reunions ordinàries de 
l’associació, que permeten copsar en quin moment es trobava; així, per 
exemple, al número 14 (març de 2001) sabem que hi havia expectació 
per la construcció del centre cívic i la biblioteca, al mateix temps que 
preocupava el creixement del barri en relació amb el nombre de places 
escolars, que es considerava insuficient. Més enllà dels continguts in-
formatius, a “Bústia” es convida els veïns a enviar-hi cartes amb la seva 
opinió sobre qüestions d’actualitat del Pla de Palau. 

Els detalls sobre la confecció i l’organització interna de Xemeneia 
només els hem pogut obtenir a través de la consulta dels seus exem-
plars; la revista explicita poca informació en relació amb aquests te-
mes, de manera que no podem oferir-ne una descripció exhaustiva. 
Inicialment, es pretenia que la periodicitat fos trimestral, però es va 
complir poques vegades, i el butlletí sortia de manera irregular. La pa-
ginació va escurçar-se de dotze a vuit pàgines a partir del número 9. 
Desconeixem quina persona o equip coordinava la publicació i qui es-
crivia els articles informatius, perquè no anaven signats. El disseny i la 
maquetació de les pàgines és simple, probablement realitzat amb un 
processador de textos informàtic d’ús domèstic. Pel que fa a la impres-
sió, no se sap on es duia a terme ni amb quina tècnica, però la consulta 
dels exemplars suggereix que es feia mitjançant fotocòpies. La revista 
conté alguns anuncis a les pàgines interiors i a la contraportada. No hi 
consta preu de venda. 

El darrer número trobat de Xemeneia va aparèixer l’hivern del 
2005-2006 i no va numerat. Se n’havia redissenyat la portada i la il·lus-
tració de la xemeneia, ara amb un estil de dibuix animat. La maqueta-
ció és encara més simple, sense els encapçalaments amb el nom de 
les seccions. En una crònica sobre la darrera assemblea de l’entitat 
es lamenta la baixa participació i es fa una crida a implicar-s’hi: “Ens 
agradaria que hi hagués més participació i per això fem una crida a 
tots els veïns i us convidem a fer un barri viu, amb inquietuds, amb 
ganes de participació”. 
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No se sap si van publicar-se’n més números. A banda de Xemeneia, 
l’Associació de Veïns de Pla de Palau-Sant Pau ha editat altres publi-
cacions. Una és la revista anual de la festa major, en què el programa 
d’actes i l’abundant publicitat de comerços de la zona es combina amb 
articles d’entitats i col·laboracions sobre la història del barri. Més re-
centment, a partir del març de 2017, l’entitat publica trimestralment 
un butlletí, titulat Les notícies del nostre barri, amb l’objectiu de reco-
llir “com si d’un noticiari de barri es tractés, tot allò en el que estem 
treballant. Es tracta d’aconseguir que tots els santpauencs i santpa-
uenques estiguin al cas del que es cou en el seu entorn més proper”. 

Montjuïc
La muntanya de Montjuïc i les ruïnes de la fortificació que la coronen 
van ser un dels primers punts en què va concentrar-se la immigració 
que va arribar a Girona durant el franquisme. Així, ja des de finals de la 
dècada dels quaranta l’indret va començar a omplir-se de barraques 
que els nouvinguts es construïen ells mateixos als murs de les anti-
gues fortificacions. L’any 1947 hi havia “cinc o sis barraques”, mentre 
que només deu anys després n’eren 150 (Canimas, a D.A., 1983: 320). 
La barriada barraquista de Montjuïc va assolir la xifra de 3.000 habi-
tants, malgrat la manca dels serveis més bàsics; per exemple, l’aigua 
corrent va arribar-hi el 1965. Els habitants d’aquell Montjuïc van con-
vertir un sector d’infrahabitatges en un poble, amb festes, equip de 
futbol, tavernes i establiments. L’aïllament i la situació geogràfica van 
propiciar el sentiment que Montjuïc no formava part de Girona, sinó 
que era “un poble diferent, distint” (Llorente, 2007: 58). 

A mitjan dècada dels seixanta es va començar a preparar un nou fu-
tur per a Montjuïc. Uns anys abans, a final dels cinquanta, va arrencar 
el procés de reubicació de les famílies, que van anar a parar als blocs 
de pisos socials que es construïen en diversos barris de la ciutat (Cani-
mas, a D.A., 1983). El Ministeri de l’Exèrcit havia cedit els terrenys de la 
muntanya, que incloïen les restes del castell, a l’Ajuntament de Girona, 
que va decidir subhastar-los el 1966. Més tard, el consistori va vendre 
a la mateixa societat que havia adquirit els terrenys una finca muni-
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cipal limítrofa. Va iniciar-se la conversió de la muntanya en una zona 
d’habitatges pensats per a famílies de poder adquisitiu alt. El 1969 
van establir-s’hi els primers nous veïns, als xalets acabats de construir, 
mentre s’anaven enderrocant les barraques. Les últimes es van demo-
lir el 1971, el mateix any que s’aprovava el pla comarcal (Falcó i Falcó, 
a D.A., 1983). Així, Montjuïc va esdevenir un barri residencial, amb una 
majoria de veïns de classes mitjanes i dedicats a professions liberals, i 
que progressivament s’ha dotat de serveis, per bé que disposa de pocs 
comerços (Masanés, 2011).

L’Associació de Veïns de Montjuïc va crear-se a finals dels setanta. 
Una de les seves primeres accions, quan encara funcionava a través 
d’una comissió gestora, va ser elaborar una llista de noms per posar 
als carrers del barri, democràticament decidits entre els habitants 
(Presència, 4/6/1977). A l’inici, l’entitat veïnal s’ocupava de temes pun-
tuals, com ara garantir el subministrament del gas. Resoltes les neces-
sitats més peremptòries, la lluita principal de l’Associació de Veïns ha 
estat la de revertir la dinàmica de barri dormitori (Masanés, 2011: 89). 
Una de les principals tasques de l’associació és la gestió de local social 
del barri, atès que no hi ha centre cívic propi. Així mateix, els veïns 
han reclamat durant anys la rehabilitació del castell i el seu entorn per 
recuperar l’espai per al barri i la ciutat. A banda de l’Associació de Ve-
ïns, des de 2005 funciona l’Associació d’Amics del Castell de Montjuïc, 
promoguda per un grup d’exresidents de les antigues barraques, que 
organitza trobades anuals per mantenir viva la memòria de la immi-
gració (Torns, 2017). 

Revista de Montjuïc
1. Nom: Revista de Montjuïc 
2. Subtítol: -
3. Entitat responsable: Associació de Veïns de Montjuïc
4. Coordinació: Helena Calvelo i Xavier Vinyes-Miralpeix 
5. Equip: membres de la junta de l’Associació de Veïns
6. Cronologia: 1997 (número 1) – 2006 (número 9)*
7. Periodicitat: anual
8. Nombre habitual de pàgines: entre 40 i 44
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9. Dimensions i columnes: 21 x 15 cm, 1-2 columnes
10. Zona de difusió: barri de Montjuïc
11. Tiratge: -
12. Preu: gratuïta
13. Impressió: òfset
14. Impressor: impremta d’una empresa
15. Llengua: català
16. Lloc de conservació de les col·leccions: Arxiu Municipal de Giro-

na (incompleta)
17. Seccions i tipus de continguts: salutació de la junta, programa 

de la festa major, articles d’opinió, col·laboracions literàries i 
reculls de fotografies

Qüestionari enviat a Helena Calvelo, retornat el 9 de gener de 2021 
L’Associació de Veïns de Montjuïc va iniciar, a principis dels noranta, 
una sèrie d’activitats per fomentar l’esperit de comunitat al barri, com 
ara una coral, activitats esportives i lúdiques permanents, tertúlies 
mensuals i un casal d’estiu per als infants del barri. Un altre projecte 
que va engegar la junta –formada per cinc dones– va ser una revista. 
Fins llavors, l’únic element de comunicació i participació que hi havia 
a Montjuïc era el díptic que es difonia per la festa major. Els objectius 
principals de la Revista de Montjuïc, que va aparèixer el 1997 i era de 
caràcter anual, eren informar de les activitats i l’acció de l’Associació 
de Veïns i donar veu als habitants de Montjuïc. 

Als editorials i escrits de salutació, la junta de l’entitat explica la tas-
ca que duia a terme –per exemple, el balanç de la feina de les comissi-
ons de treball (número 2, 1998), les reunions amb la regidoria del barri 
per aconseguir millores urbanístiques (número 4, 2000) o la inaugura-
ció del nou local social del barri (numero 7, 2003)– i també reflexiona 
sobre qüestions més generals, com ara l’esperit comunitari als barris 
(número 5, 2001). La preocupació de l’Associació de Veïns per dina-
mitzar i estimular la vida col·lectiva es manifesta també en l’anunci del 
número 6 (2002), en què es pregunta: “Què és Montjuïc? Un Parc? Un 
Poble? Una Ciutat dormitori? Un Barri?” A banda dels textos informa-
tius i d’opinió, cada revista porta el programa de la festa major, i també 
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les bases per participar en les activitats de l’Associació de Veïns, com 
ara campionats de botifarra, concursos de dibuix, etc. Així mateix, en 
diversos números s’inclouen reportatges fotogràfics d’activitats i ac-
tes del barri durant l’any. Més enllà dels textos i informacions signats 
per l’associació, poden llegir-s’hi articles de col·laboradors externs, 
com el de to humorístic que signa el Col·lectiu Sucarrats i Coll-i-cor, 
format per Joan Mora i Lluís Espunya (número 2), o el de la Fundació 
Fita, l’organització encarregada de preservar i divulgar l’obra i el llegat 
de l’artista Domènec Fita (número 6), un dels primers veïns a instal-
lar-se al barri, quan encara no s’havia completat el desmantellament 
de les barraques. 

La publicació era coordinada per Helena Calvelo i Xavier Vinyes-Mi-
ralpeix, qui també s’encarregava del disseny dels números, atès que 
tenia experiència en aquest àmbit, i de la impressió, a través de la im-
premta de la seva empresa. La revista es finançava amb la publicitat: 
a cada número hi havia entre 30 i 50 anunciants, majoritàriament em-
preses o botigues de veïns de Montjuïc, i també algunes de fora. En 
cas que algun any faltessin recursos, el pressupost es completava amb 
part de les quotes dels socis. La distribució es feia casa per casa. Inici-
alment, se n’ocupaven els socis, i més endavant es va enviar per cor-
reu postal. Pel que fa a la rebuda de la capçalera, un dels elements que 
generava més interès eren els reculls fotogràfics d’activitats del barri. 

Pel que fa a col·laboradors, en pràcticament cada número hi ha ar-
ticles d’opinió dels periodistes Joan Ventura, Salvador Garcia-Arbós i 
Josep Maria Fonalleras. Sovint es tracta de textos sobre Montjuïc, com 
el de Ventura al número 2 (1998), en què l’autor exposa que el barri ha 
deixat de ser elitista i que presenta mancances “de serveis públics ele-
mentals”, o el de Garcia-Arbós al mateix número, en què apunta que 

“falta que Montjuïc superi l’estadi d’urbanització i esdevingui barri” i 
planteja la idea de convertir el castell i els seus voltants en un audito-
ri i un parc públic. Altres vegades, aquestes col·laboracions tenien un 
caire més literari, com la de Fonalleras sobre l’escriptor J. D. Salinger 
(número 4, 2000). D’altra banda, també era un col·laborador assidu el 
treballador de banca i escriptor Lluís Torné, que va aportar al butlletí 
escrits amb evocacions sobre el barri i algunes poesies. 
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El darrer número de la Revista de Montjuïc que hem trobat és el 
novè, corresponent al 2006. En l’escrit de salutació, la junta de l’Asso-
ciació de Veïns, que acabava de renovar-se, s’excusa perquè l’any an-
terior no havia sortit la revista. Seguidament, un article del nou presi-
dent de l’entitat, Jordi Costa, ironitza sobre els dèficits urbanístics i 
d’equipaments del barri, a més de fer notar l’incivisme d’alguns veïns. 

Sant Narcís
El grup d’habitatges de Sant Narcís es va construir al pla de Girona –la 
zona agrícola que s’estenia més enllà de la via del tren– per fer front a 
la manca d’habitatge de tipus social, agreujada per les inundacions de 
l’any 1940 i l’arribada d’immigració espanyola a la recerca d’oportuni-
tats laborals (Fraguell, 2014: 124). Va ser promogut per l’Obra Sindical 
del Hogar, amb finançament de l’Instituto Nacional de la Vivienda, i 
concebut per l’arquitecte Ignasi Bosch com una ciutat jardí, caracterit-
zada per una baixa densitat demogràfica, predomini d’habitatges uni-
familiars i múltiples espais verds, que harmonitzés amb l’entorn rural 
en què es va edificar. Les obres van començar el 1948 i la inauguració 
oficial va fer-se quatre anys més tard. D’entrada, els plans de Bosch 
s’havien modificat: se n’havien retallat diversos equipaments desti-
nats a serveis i havia augmentat el nombre d’habitatges previstos. Així 
mateix, la ubicació respecte al centre de Girona i la insuficiència de 
les vies de comunicació van consolidar una situació d’aïllament que, 
tanmateix, va fer néixer una “forta identitat i consciència de pertànyer 
al barri de Sant Narcís” (Fraguell, 2014: 119). 

Ben aviat, els poc més de 512 habitatges del grup original, estructu-
rats al voltant de la plaça de l’Assumpció, van veure’s envoltats de blocs 
de pisos, que no seguien els plantejaments de la ciutat jardí, sinó que 
eren una mostra d’“una expansió urbana irremissiblement marginal 
respecte de la ciutat” (Castells, a D.A., 1983: 269). La manca de planifi-
cació i de criteris arquitectònics van degradar el barri, que a finals de la 
dècada dels seixanta va perdre l’empenta comercial dels primers temps 
a causa del tancament progressiu d’una part important de les botigues 
de la plaça (Fraguell, 2014: 130-131). A partir de mitjan dels anys setanta, 
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el sector de la ciutat jardí comença a perdre habitants i a acusar l’envelli-
ment de la població, mentre que els blocs que l’envolten han estat zona 
d’acollida de la immigració més recent (Masanés, 2011). 

L’Associació de Veïns de Sant Narcís va constituir-se el 1974, tot 
i que ja feia uns anys que es parlava de la necessitat d’una entitat 
d’aquest tipus per aconseguir millores urbanístiques i de connexió 
amb la resta de la ciutat (Sureda, 1974). Amb la seva creació, els veïns 
assumien funcions que fins llavors havia desenvolupat la parròquia, i 
també van engegar nous projectes, com la recuperació de la festa ma-
jor del barri, el 1981 (Castells, 1983; Masanés, 2011). L’Associació de 
Veïns forma part del conjunt d’entitats que, des de la Transició –amb 
La Cavorca, que treballava en el camp social, cultural i artístic– i fins 
a l’actualitat –associació de bèlit, col·lectius de nouvinguts, agrupa-
cions artístiques– han lluitat per revertir la tendència a esdevenir un 
barri dormitori (Fraguell, 2014; Masanés, 2011). A partir de 2008, les 
obres per a l’arribada del Tren d’Alta Velocitat a Girona i la remode-
lació del parc Central van ser el cavall de batalla del moviment veïnal 
de Sant Narcís, el barri que n’és més directament afectat. Així, “l’orga-
nització dels seus veïns reclamant a l’Ajuntament la redacció d’un pla 
que abordés els aspectes urbanístics, socials, culturals, de mobilitat i 
de seguretat que limiten el desenvolupament del sector, ha estat una 
constant” dels darrers anys (Lanao, 2017: 84). 

L’associacionisme veïnal a Sant Narcís no s’ha desenvolupat sem-
pre en una única entitat. Així, el sector de la Mare de Déu del Mont, 
construït al costat del grup inicial, també va tenir una associació de 
veïns, que entre altres actuacions va encarregar-se del manteniment 
d’un centre d’esplai per a infants (Castells, 1983). Més recentment, el 
2016, es va constituir l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Narcís Sud, 
centrada en el sector sud del barri, un dels més castigats per la crisi 
econòmica (Nadal, 2016). 

El Despertador de Sant Narcís
1. Nom: El Despertador de Sant Narcís
2. Subtítol: Informació trimestral de les activitats del barri (revista en 

paper) / Revista digital del barri de Sant Narcís (com a revista digital) 
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3. Entitat responsable: Associació de Veïns de Sant Narcís
4. Coordinació: Josep Maria Fàbregas
5. Equip: Josep Casals, Maria Hereu, Núria Quer, Àlex Barceló, Jo-

sep Maria Castel, Carme Castel, Elena Fulladosa, Josep Maria 
González, Josep Recasens, Segimon Sibina, Francesca Borràs, 
Toni Garcés, Juanjo Valeros i Cristina Casanova

6. Cronologia: octubre-desembre de 2000 (número 0) - novembre 
de 2012-febrer de 2013 (número 27) / 2017-2019 (com a revista 
digital) 

7. Periodicitat: trimestral
8. Nombre habitual de pàgines: de 8 (primers números) a 28 pà-

gines (últims números) 
9. Dimensions i columnes: 29,5 x 21 cm, 1 columna (almenys fins 

a l’11)
10. Zona de difusió: Sant Narcís
11. Tiratge: 2.000 exemplars (número 0); entre 800 i 1.000 exem-

plars (resta de números) 
12. Preu: gratuït
13. Impressió: òfset
14. Impressor: Impremta Sant Narcís
15. Llengua: català
16. Lloc de conservació de les col·leccions: Arxiu Municipal de Giro-

na (incompleta), particulars
17. Seccions i tipus de continguts: “La Junta informa” i “La Junta a 

casa” (activitats i accions de l’Associació de Veïns), “Activitats al 
barri” (agenda), “El Personatge” (entrevistes), “Racó lingüístic”, 

“Viure i conviure a Sant Narcís” (aportacions veïnals), “Cartes 
dels veïns”, “El barri en quatre fotos”, “Macedònia de cultures” 
(col·laboracions de veïns de diferents procedències), “Te’n re-
cordes?” (històries de Girona), seccions sobre diversos grups i 
activitats de l’Associació de Veïns i passatemps

Entrevista a Josep Maria Fàbregas, 30 de novembre de 2020
L’entrada d’una nova junta a l’Associació de Veïns de Sant Narcís a 
principis del 2000 va comportar la posada en marxa de diverses ac-
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tivitats socials i culturals per al barri, entre les quals l’arrencada de la 
revista El Despertador de Sant Narcís. El nou vocal de cultura, Josep 
Maria Fàbregas, va proposar la creació d’una revista i va buscar els 
primers col·laboradors per engegar-la; els primers d’afegir-s’hi van ser 
Josep Recasens i Segimon Sibina, i al cap de poc es va conformar un 
equip inicial d’una dotzena de persones. Paral·lelament, des de l’Asso-
ciació de Veïns es formava un grup de teatre, amb l’objectiu de fer una 
representació dels Pastorets, un club de lectura i una colla sardanis-
ta. Tota aquesta efervescència va quedar recollida en el número 0 d’El 
Despertador, publicat a finals de 2003. A la portada, un petit diàleg fic-
tici entre una noia que va a comprar el pa i el flequer del barri serveix 
per presentar el mitjà i el perquè del nom: “Em penso que ens diuen 
que tots plegats fem una mica la becaina i que cal que ens despertem”, 
comenta el flequer. En aquest número també se sintetitza l’esperit del 
butlletí, que, com la resta d’activitats de la nova junta, vol “col·laborar 
a fer més gran i solidari” el barri de Sant Narcís. A la contraportada, 
l’entitat afirma que la publicació suposa un “gran repte” i convida “a 
qui tingui qualsevol cosa per dir” a enviar-hi escrits. 

El butlletí, doncs, es planteja sobretot com un instrument de par-
ticipació i dinamització. A l’inici, les informacions són breus i es dona 
molt de pes a les crides a sumar-se a les diverses activitats de l’Asso-
ciació de Veïns, a més d’oferir l’agenda d’actes del centre cívic. A les 
seccions “La Junta informa” i “La Junta a casa” s’hi poden trobar les 
actuacions de l’entitat i avisos diversos. A cada número s’entrevista 
algun veí destacat a “El Personatge”. Les seccions més participatives 
eren “Cartes dels veïns”, “Viure i conviure a Sant Narcís”, en què els ve-
ïns poden opinar sobre assumptes locals i fer arribar queixes i suggeri-
ments per “fer millor el barri de Sant Narcís”, i “Macedònia de cultures”, 
que reflecteix la diversitat de procedències dels veïns que s’anaven 
instal·lant al barri. Així mateix, a la revista s’ofereix una secció sobre el 
català, el “Racó lingüístic”, i també hi inclouen col·laboracions literàri-
es i poètiques. D’altra banda, ja des de l’inici a cada número s’hi fa un 
concurs anomenat “Fem Barri”. Es tractava d’endevinar quin racó de 
Sant Narcís reproduïa la fotografia de la portada, i entre les respostes 
encertades se sortejava un val per comprar llibres a la llibreria La Sínia. 
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La revista va anar creixent en nombre de pàgines i de col·labora-
dors al llarg dels anys, fet que reflecteix la consolidació de les activi-
tats i del paper de l’entitat veïnal. La tendència ascendent es remarca 
a l’editorial del número 11 (febrer-abril de 2007), en què es reflexiona 
sobre la trajectòria del butlletí fins aquell moment: “Veritablement, 
una revista no és pas cosa d’uns quants eixelebrats, lletraferits o des-
vagats; és una empresa, un creixement intel·lectual d’un col·lectiu que 
mira cap al progrés”. A partir del número següent, El Despertador pas-
sa a tenir quatre pàgines més, un augment que és “el signe més clar 
de creixement del barri, de moviment, de vitalitat i de progrés”. En les 
seves últimes edicions, la revista va assolir les 28 pàgines, amb més 
espai per a informacions, reportatges, entrevistes i col·laboracions. 

La publicació es coordinava a través de la vocalia de cultura, que 
s’encarregava de reunir tots els articles. Del disseny gràfic i la composi-
ció se n’ocupaven Toni Garcés i Juanjo Valeros, i més tard s’hi incorpora-
ria Cristina Casanova. Segimon Sibina, responsable del “Racó lingüístic”, 
també corregia els textos. El Despertador s’imprimia a la Impremta Sant 
Narcís, perquè es volia que tot el procés d’elaboració es fes al barri. El 
butlletí es finançava amb recursos propis de l’Associació de Veïns i no 
contenia publicitat, però es comptava amb els comerços de Sant Narcís 
com a punts de recollida dels exemplars, que eren gratuïts. Els vocals 
de l’entitat es repartien els establiments per anar-hi a deixar un paquet 
de cada nou número, de manera que es cobria pràcticament tot el barri. 

A principis de 2013, els membres que havien format la junta de l’As-
sociació de Veïns quasi deu anys abans van decidir plegar i deixar pas 
a un relleu generacional. El darrer número d’El Despertador va ser el 
vint-i-setè, corresponent al trimestre novembre 2012-febrer 2013. A la 
portada, a mode de comiat, es fa referència al text de presentació del 
número 0: per simbolitzar la fi d’una etapa, s’hi diu que “la nena del 
desembre del 2003 s’ha fet gran”. Tanmateix, no va ser el final definitiu 
del mitjà veïnal. Uns anys després, el 2017, des de l’associació es va 
reprendre la publicació d’El Despertador a través d’un blog a internet 
que va estar actiu fins a inicis del 2019. A l’apartat “Sobre nosaltres” 
s’explica que de moment es començava en format digital, però que 
hi havia intenció de “treure’n de tant en tant alguna publicació en pa-
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per”, cosa que no s’ha arribat a fer, almenys fins al moment de publicar 
aquest llibre. El blog rebia les aportacions, ben variades, dels veïns i 
de les entitats del barri: s’hi informava d’activitats del club de lectura i 
s’hi publicaven alguns articles històrics i opinions, reflexions i propos-
tes sobre qüestions d’urbanisme, ensenyament i civisme. 

D’altra banda, l’Associació de Veïns de Sant Narcís ha publicat durant 
anys el programa de la festa major del barri en format de revista, amb la 
relació de les activitats de la celebració, articles de col·laboració –prin-
cipalment sobre la història del barri– i publicitat de comerços de la zona. 

Campdorà
Campdorà és el barri amb més superfície i, alhora, el que registra el nom-
bre d’habitants més baix de Girona (Masanés, 2011). Va formar part de la 
ciutat fins al 1871, data en què va passar a dependre de Celrà, fins que 
al 1974 va ser annexionat a Girona, juntament amb Salt, Sarrià de Ter i 
Domeny, Taialà i Sant Ponç. És un territori travessat per la via del tren, 
la carretera de Palamós i el riu Ter. La major part de l’extensió del barri 
es troba a les Gavarres, coberta d’alzinars i rouredes i solcada per recs 
i rieres, la majoria intermitents. El poble antic està format per l’esglé-
sia, el castell, un grup de cases i masos dispersos. El nucli de poblament 
més recent és el del pla, per on passa la carretera, a banda i banda de 
la qual s’han construït algunes cases i edificis. El 1964 va inaugurar-s’hi 
una escola, que actualment s’utilitza com a local social. El 1966 la llum 
elèctrica va arribar al pla, i una dècada després també van tenir-ne les 
cases i masos de la muntanya; la connexió a la xarxa telefònica encara 
va produir-se més tard, a finals dels setanta (Adroher, a D.A., 1983). L’ai-
gua corrent potable i el clavegueram van haver-se d’esperar al segle XXI: 
van implantar-se el 2001 i el 2007, respectivament (Masanés, 2011: 33). 

Els elements que en les darreres dècades han marcat més profun-
dament la fesomia de Campdorà són dos equipaments municipals, 
que donen servei a Girona i a altres poblacions de l’àrea metropoli-
tana: la incineradora de residus, que va posar-se en marxa el 1984, i 
la depuradora d’aigües residuals, inaugurada dos anys després (Torns, 
2017). La ubicació d’aquests complexos a Campdorà ha generat una 
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sensació entre els veïns que s’hi ha traslladat allò que la resta de la 
ciutat no vol, i que al mateix temps els serveis bàsics al barri són in-
suficients o ha costat molt que hi arribessin. El 2009, l’Ajuntament de 
Girona va projectar construir una nova incineradora a Campdorà, una 
iniciativa que va topar amb el rebuig veïnal (Vilà, 2009); finalment, el 
2011 es va desestimar el projecte i, al seu lloc, es va apostar per reno-
var la planta existent (Nadal, 2011). L’octubre de 2020 van començar 
les obres de reforma de la incineradora, després de més de dos anys 
de retard respecte a les previsions inicials (Artigas, 2020). 

Precisament per demostrar el descontentament veïnal amb l’exis-
tència i els plans de futur d’aquests equipaments, el 2004 va fundar-se 
la plataforma “Campdorà té veu”; tot i que anteriorment havia existit 
una associació de veïns, es va desfer i es va transformar en aquesta enti-
tat, amb l’objectiu que fos “més àgil i més reivindicativa”, en uns anys en 
què la preocupació principal era la construcció d’una nova incineradora 
(Masanés, 2011). Finalment, la nova planta de tractament de residus no 
es va edificar a Campdorà (Nadal, 2011), però la plataforma va continuar 
activa. Més enllà d’actuar com a altaveu del barri i negociar la resolució 
de problemes concrets amb l’Ajuntament de Girona, la plataforma també 
organitza activitats, com la festa major i diversos cursos (Masanés, 2011). 

Butlletí de la Plataforma Campdorà Té Veu
1. Nom: Butlletí de la Plataforma Campdorà Té Veu
2. Subtítol: - 
3. Entitat responsable: Plataforma “Campdorà té veu”
4. Coordinació: Sebastià Corominas
5. Equip: membres de la plataforma
6. Cronologia: 2005-2013 
7. Periodicitat: trimestral (2006), anual (2007-2013)
8. Mides: 21 x 29,7 cm
9. Nombre habitual de pàgines: variable, oscil·la entre 9 i 17 pà-

gines, excepte als números 6 (52 pàgines) i 7 (23 pàgines) 
10. Zona de difusió: barri de Campdorà
11. Tiratge: entre 300 i 400 exemplars
12. Preu: gratuïta
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13. Impressió: òfset
14. Impressor: Impremta Pagès*
15. Llengua: català
16. Lloc de conservació de les col·leccions: Plataforma “Campdorà 

té veu” (en paper i en PDF)
17. Seccions i í tipus de continguts: editorial, informació de la festa 

major del barri, articles sobre la història i la natura de la zona i 
notícies breus

Entrevista a Maria San Nicolás, 8 de gener de 2021
Quan els veïns mobilitzats de Campdorà van transformar l’antiga As-
sociació de Veïns en la plataforma “Campdorà té veu”, van posar en 
marxa una revista. El primer número del butlletí va aparèixer el 2005 i 
el contingut s’orienta fonamentalment a presentar la nova entitat. Així, 
unes notes de caire històric obren el número per introduir una anàlisi 
de la situació d’aquell moment. En l’article es fa referència a l’estat de 
la demografia del barri, que presenta una població envellida i estanca-
da a causa de la prohibició municipal de construir-hi nous habitatges. 
Ara bé, el gruix del text mostra el malestar del veïnat amb el tracte dis-
criminatori que consideren que reben per part de Girona: a Campdo-
rà s’hi ha construït la depuradora, però en canvi llavors encara no hi 
havia clavegueram; es detallen els gasos i metalls pesants que emet 
la incineradora i es critica la manca d’equipaments socials. En resum, 
la plataforma planteja que els habitants de Campdorà no tenen qua-
litat de vida i que perden en salut. El número es tanca amb la llista de 
membres que formen l’entitat i un correu electrònic per contactar-hi. 

Després del número de presentació, l’any 2006 la plataforma va edi-
tar-ne tres números més. Llavors, a partir de 2007, el butlletí va passar 
a ser anual, coincidint amb la festa major. El tarannà general de la pu-
blicació va continuar sent la combinació d’articles reivindicatius i sobre 
història local, a més d’algunes breus notes informatives i el programa 
de la festa. Les notícies giren al voltant sobretot de petites actuacions 
en matèria urbanística que es realitzaven a Campdorà, així com d’acti-
vitats cíviques. D’altra banda, la plataforma “Campdorà té veu” informa 
de les accions que duia a terme i el seu resultat, com ara les al·legacions 
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presentades a l’Ajuntament de Girona i la comunicació que mantenien 
amb el consistori, la proposta d’urbanització de la carretera C-66 perquè 
no fos un element divisori per al barri (número 6, 2008), la creació del 
lloc web del poble (número 8, 2011), la recollida de signatures contra el 
projecte de la nova planta incineradora de residus (número 7, 2009) o la 
col·laboració en la senyalització d’habitatges i equipaments (número 10, 
2013). Pel que fa a la història, cada número conté un reportatge il·lustrat, 
més o menys llarg, que gira al voltant de temes com ara el pessebrisme 
(número 2, maig de 2006), les restes paleontològiques i arqueològiques 
(número 3, juliol de 2006), la fauna present al barri (número 6), la gas-
tronomia de pagès (número 7), els oficis a pagès (número 8) i la vida de 
mossèn Lluís Adroher, rector de Campdorà (número 9, 2012). 

La revista l’elaboraven conjuntament els membres de la platafor-
ma. Sebastià Corominas, exalcalde de Sant Julià de Ramis i aficionat 
a la història, la fotografia i l’escriptura, exercia de coordinador de la 
publicació. Els continguts de cada número es decidien en les reuni-
ons que cada dues o tres setmanes celebrava l’entitat al local social. El 
butlletí no conté publicitat, era gratuït i es finançava amb els beneficis 
que donaven els actes de la festa major. Se n’imprimien entre 300 i 400 
exemplars, segons l’any. Al número 4 (octubre de 2006), en una pàgina 
dedicada a exposar els comptes de l’entitat, es detalla el cost de la im-
pressió dels dos números anteriors: 100 euros el segon i 132 el tercer. 
De la distribució se n’encarregaven els membres de la plataforma, que 
la repartien per les bústies de les cases del barri. 

L’any 2010, la plataforma no va publicar el butlletí. A finals de 2011 
en va aparèixer el número 8, que s’obria amb un article que informa que 
l’entitat s’havia refundat en una reunió oberta a tot el veïnat, en la qual 
se’n va establir un nou organigrama. La revista va recuperar la paginació 
habitual, al voltant de les 10 pàgines, després que els dos últims núme-
ros de l’anterior etapa en tinguessin 23 i 52. L’últim número es va editar 
el 2013, tot i que no s’especifica que fos l’últim. Les persones que havien 
iniciat la plataforma i el butlletí van anar deixant l’entitat, i la publicació 
no va tenir continuïtat. El 2018 es va produir una altra renovació de la 
junta, que entre altres iniciatives va obrir un perfil a la xarxa social Insta-
gram per donar a conèixer el patrimoni de Campdorà. 



LA PREMSA VEÏNAL DE GIRONA 135

Devesa-Güell
El parc de la Devesa, que s’estén per l’espai marcat per les confluènci-
es del Güell i l’Onyar amb el Ter, és el parc urbà més gran de Catalunya 
i un dels símbols de Girona. L’origen del parc i els seus primers passe-
jos es remunta a finals del segle XVIII, i posteriorment ha estat arranjat 
i modificat en múltiples ocasions, començant pels francesos durant el 
període que van dominar la ciutat. A La Devesa, paradís perdut, Nar-
cís-Jordi Aragó afirma que “el procés vital de la Devesa segueix el ma-
teix ritme que la trajectòria de Girona, i l’estat físic del parc és en cada 
moment un reflex del que passa al recinte urbà” (Aragó, 1980: 183). 
Així, comenta el periodista, el parc es degrada durant el franquisme 
en paral·lel a la decadència urbanística de la ciutat i l’arrencada de 
l’especulació immobiliària, i reneix amb l’arrencada de la democràcia. 
Durant la Transició es va engegar la campanya “Salvem la Devesa!”, a 
partir d’una exposició de l’ADAG que duia aquest títol, que va preten-
dre conscienciar la població amb l’elaboració d’estudis tècnics sobre 
l’estat del paratge (Nadal, 1976). Des de llavors, el parc, la seva preser-
vació i els seus usos públics han format part del debat sobre la ciutat, i 
s’han succeït diversos plans per regular-lo. 

Més enllà del parc, la Devesa ha donat lloc al barri limítrof, que jun-
tament amb el del Güell defineix el límit nord de l’Eixample de Girona; 
de fet, se’ls considera com una extensió del centre de la ciutat (Ma-
sanés, 2011). De manera semblant a molts altres barris, el creixement 
de la Devesa “moltes vegades s’ha fet d’una forma completament in-
coherent i arbitrària”, amb una planificació escassa (Gil, a D.A., 1983: 
82). En són un exemple els gratacels que la Caixa de Pensions va cons-
truir a finals dels seixanta just davant la Devesa, prèviament a l’apro-
vació del Pla general de 1971, i que trenquen completament el perfil 
d’edificacions del barri (Lanao, 2017: 80). Pel que fa a equipaments, a 
la zona se n’hi han construït alguns dels més importants de la ciutat, 
com el Palau de Justícia i el Palau de Fires i l’Auditori de Girona. En ter-
mes demogràfics, és un barri de classes mitjanes, on mai s’ha registrat 
un índex d’immigració gaire elevat (Gil, a D.A., 1983; Masanés, 2011). 

L’Associació de Veïns Devesa-Güell es va crear el 2005, tot i que 
anteriorment ja havia existit una entitat veïnal del barri de la Devesa 
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(Carreras, 2005). L’entitat ha mostrat una posició activa, reivindicati-
va i propositiva respecte al parc de la Devesa, el seu estat, la gestió 
i els usos que ha de tenir per preservar-ne el caràcter d’espai verd. 
La mobilització va derivar en un procés participatiu, del març al juny 
de 2008, sobre el pla d’usos, que tanmateix l’associació va conside-
rar insuficient (Masanés, 2011: 41). A banda de la seva tasca, l’Asso-
ciació de Veïns també ha promogut la Plataforma Salvem la Devesa! 
Batejada igual que la campanya de la Transició i oberta a persones i 
entitats de tot Girona, va presentar-se a principis de 2008, amb l’ob-
jectiu immediat d’evitar, mitjançant accions com ara una acampada 
reivindicativa, la construcció d’un pavelló al parc, que finalment no 
es va fer (Vilà, 2008). 

Les Fulles de la Devesa
1. Nom: Les Fulles de la Devesa
2. Subtítol: La revista del barri de la Devesa-Güell
3. Entitat responsable: Associació de Veïns Devesa-Güell
4. Coordinació: junta de l’entitat
5. Equip: socis de l’entitat
6. Cronologia: 2018-actualitat (3 números)
7. Periodicitat: anual
8. Nombre habitual de pàgines: 16 (número 1), 20 (número 2) 
9. Dimensions i columnes: 29 x 21 cm, 2 columnes
10. Zona de difusió: barri de la Devesa-Güell
11. Tiratge: entre 300 i 400 exemplars 
12. Preu: gratuïta
13. Impressió: òfset
14. Impressor: Impremta Curbet i Arts Gràfiques Juper
15. Llengua: català 
16. Lloc de conservació de les col·leccions: Associació de Veïns De-

vesa-Güell [en PDF al web de l’entitat]
17. Seccions i tipus de continguts: editorial, articles sobre història i 

vivències del barri, recull fotogràfic i agenda
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Entrevista a Salvador Guardiola, 27 de novembre de 2020
Les Fulles de la Devesa va ser un dels projectes que va engegar la nova 
junta que el 2017 va assumir la dinamització de l’Associació de Veïns 
Devesa-Güell. Al cap d’un any, doncs, va aparèixer el primer número de 
la revista. En l’editorial s’expressa que la voluntat de la publicació és 
ser una mena de memòria gràfica anual de la vida associativa del barri. 
Des de l’inici, doncs, l’entitat ha entès la revista des d’una doble funció: 
oferir un recull de les activitats que realitza al llarg de l’any per, d’aques-
ta manera, estimular la participació i la implicació de més veïns. 

En aquest sentit, Les Fulles de la Devesa es planteja com una revista 
molt visual, en què la fotografia té un gran protagonisme. El gruix dels 
continguts són les imatges dels actes i celebracions que l’Associació 
de Veïns Devesa-Güell ha organitzat durant l’any anterior, a raó d’una 
pàgina o mitja pàgina per mes, segons la densitat o la significació dels 
esdeveniments. A més a més de l’exposició gràfica, cada número es 
completa amb alguns articles que exposen la vivència i els records de 
gent gran –Eduard Martinell (número 1), Teresa Surribas i Josep Lluís 
Lucero (número 2)– sobre com eren el veïnat i la Devesa dècades enre-
re. Els textos beuen del projecte “Amb veu i mirada dels avis”, finançat 
a través dels pressupostos participatius de la ciutat, amb què l’Associ-
ació de Veïns pretén preservar la memòria històrica, gràfica i oral, de la 
Devesa. La tasca memorialística relacionada amb el paratge ha donat 
un altre fruit, el llibre commemoratiu del 75è aniversari de la declara-
ció del parc de la Devesa com a jardí històric.

Tant les fotografies com els textos breus que les acompanyen són 
obra de membres de l’associació. De la coordinació dels continguts, 
la maquetació dels números i el disseny de les portades se n’encarre-
ga un col·laborador de l’entitat, Alfons Hosta. Les Fulles de la Devesa 
conté publicitat, tot i que no es pot considerar que els ingressos que 
genera –els anunciants paguen una quota simbòlica– serveixin per su-
fragar la revista, que es finança amb fons propis de l’Associació de Ve-
ïns. La inclusió dels anuncis obeeix a la voluntat de l’entitat veïnal que 
la publicació sigui també un aparador dels establiments del barri i que 
revifi l’associació de comerciants. Al primer número s’hi van anunciar 
nou negocis, al segon, tretze i al tercer, catorze. 
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Pel que fa a qüestions més tècniques, els dos primers números es 
van imprimir a la Impremta Curbet, i el tercer, a Arts Gràfiques Juper. 
L’Associació de Veïns distribueix els exemplars per correu postal a tots 
els membres i en reserva unes quantes desenes perquè se’n puguin 
agafar al seu local i en activitats públiques. A més, es pot llegir en for-
mat digital a través del web de l’entitat.

Al moment de realitzar l’entrevista amb l’Associació de Veïns De-
vesa-Güell, la voluntat de l’entitat és donar continuïtat a la publicació, 
perquè consideren que la revista és una molt bona eina per difondre l’ac-
tivitat al barri durant l’any i perquè reben una bona resposta tant dels lec-
tors com dels comerciants. Ara bé, no descarten que, en un futur no gaire 
llunyà, desaparegui en paper i sigui una publicació exclusivament en línia. 

Sant Daniel 
El poble de Sant Daniel es va vertebrar a partir del monestir, construït a 
principis del segle XI i habitat des de llavors per monges benedictines. 
S’hi arriba per una carretera que, sortint del Barri Vell de Girona, res-
segueix el riu Galligants. Va ser un municipi independent fins al 1963, 
quan va ser annexionat juntament amb Santa Eugènia i Palau-sacos-
ta. Ja abans, a la dècada dels cinquanta, havia començat la dinàmica 
de creixement urbanístic de Girona als municipis limítrofs; en concret, 
la població de Sant Daniel va multiplicar-se per 2,05 entre 1950 i 1960 
(Clara, 1991: 62). Aquella immigració va establir-se al Montorro i la Tor-
rassa, on van crear-hi nous sectors d’habitatges autoconstruïts (Panella, 
a D.A., 1983: 233). Al cap de poc, van aixecar-se dins els límits de Sant 
Daniel els barris de Vila-roja, primer, i de la Font de la Pólvora, després, 
situats a l’altra banda de la muntanya (Batallé, 1985). Amb tot, la major 
part de l’antic municipi preserva els paratges naturals, mentre que el 
nucli de Sant Daniel conserva l’esperit de poble. Ja el 1980, la vall va ser 
declarada per les autoritats municipals com un espai natural a protegir. 
Cinc anys més tard, la comissió d’urbanisme de l’Ajuntament de Girona 
va aprovar un pla especial de protecció per a la Vall de Sant Daniel. Amb 
els anys, la porta d’entrada natural a les Gavarres ha esdevingut una 
zona d’esbarjo per a la resta de gironins i gent d’arreu. 
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Pel que fa a entitats cíviques, el 1972 es va fundar a la vall el Centre 
Recreatiu Esportiu i Cultural (CREC) i, vuit anys més tard, l’Associació 
de Veïns, que s’ocupava de “reivindicar les necessitats de la col·lectivi-
tat i la recuperació de tots aquells aspectes que potencien la vall com 
a espai a utilitzar i protegir en equilibri” (Panella, a D.A., 1983: 236). La 
vida associativa s’articula des de l’edifici de les antigues escoles, que 
serveix com a centre cívic i també fa funcions d’espai per als joves i de 
casal d’avis (Masanés, 2011: 113). 

La Revista de La Vall
1. Nom: La Revista de La Vall
2. Subtítol: -
3. Entitat responsable: Associació de Veïns de Sant Daniel
4. Coordinació: Laia Martín i Queralt Vila
5. Equip: David Danés, Emma Gardiner, Raül Latre, Laia Martín, Nú-

ria Puig, Núria Tura, Xavier Uriarte, M. Àngels de las Heras, Paula 
i Laia Cervià, Marta i Judith López Mesa, Eudald Vicens, Andreu 
Marquès, Marta Miró, Mercè Vidal, Hepzi Clilverd, Pau Estanyol, 
Rafael Serrano, Isabel Masgrau, Lara Pujol, Queralt Vila i Irene Voz

6. Cronologia: hivern 2020-2021 – tardor 2021* 
7. Periodicitat: trimestral
8. Nombre habitual de pàgines: 28 
9. Dimensions i columnes: 29 x 21 cm, 2 columnes
10. Zona de difusió: la Vall de Sant Daniel
11. Tiratge: 300 exemplars
12. Preu: gratuïta
13. Impressió: òfset 
14. Impressor: Arts Gràfiques Cantalozella 
15. Llengua: català
16. Lloc de conservació de les col·leccions: Associació de Veïns de 

Sant Daniel, web de la revista
17. Seccions i tipus de continguts: editorial, articles històrics i di-

vulgatius sobre la Vall de Sant Daniel (edificis, oficis, flora i fau-
na, rutes), col·laboracions d’entitats, agenda, informació veïnal, 
passatemps, còmic i fotografia
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Entrevista a Laia Martín, 1 de març de 2021
La capçalera veïnal gironina d’aparició més recent és La Revista de la 
Vall, una iniciativa de l’Associació de Veïns de Sant Daniel que, junta-
ment amb altres tres propostes, va rebre una subvenció de dinamitza-
ció dels barris de l’Ajuntament de Girona. Els altres projectes són actes 
culturals al pati de l’escola, la creació d’un Punt Cultural i la promoció 
de la descoberta de l’entorn. En el context de la pandèmia de covid-19, 
es va decidir que el primer que es podia tirar endavant era la revista. 
La publicació neix de la inquietud de l’Associació de Veïns per preser-
var i donar a conèixer el patrimoni local, per evitar que “es perdés part 
d’aquest llegat” i transmetre’l als “veïns nouvinguts a la vall”. Així, l’en-
titat posa a disposició les pàgines de la revista perquè qualsevol veí 
pugui aportar-hi coneixements i vivències sobre la Vall de Sant Daniel, 
en un esforç col·lectiu per conservar la memòria oral. Anteriorment, a 
la zona s’havien produït altres periòdics, com el programa de la festa 
local i el butlletí del CREC. 

Així doncs, els continguts de La Revista de la Vall giren al voltant 
de dos grans eixos: el patrimoni local, entès en un sentit ampli, i les 
informacions d’actualitat. L’espai dedicat a la divulgació de la història, 
el patrimoni, la flora i la fauna de Sant Daniel és notable. Hi ha articles 
sobre els bolets i les herbes remeieres que es poden trobar a la vall se-
gons l’època de l’any, així com la fauna que s’hi pot observar; s’explica 
la història dels masos de Sant Daniel i del monestir, i s’ofereix un apar-
tat de curiositats diverses. En els articles informatius i d’actualitat, s’hi 
inclouen entrevistes a veïns de tota la vida, cròniques d’actes veïnals i 
informacions de l’Associació de Veïns. A “Espai entitats” hi intervenen 
col·lectius com ara l’Associació de Naturalistes de Girona –fundada i 
ubicada durant més de trenta anys a la Vall de Sant Daniel– i l’Associ-
ació de Gent Gran. Les darreres pàgines de cada número es reserven 
a passatemps, un còmic i un concurs de fotografia adreçat als lectors. 
El primer número es clou amb dos poemes sobre la vall, un de Narcís 
Comadira i un de Joan Camós, veí de Sant Daniel. 

La publicació és coordinada per Laia Martín i Queralt Vila, que per 
al primer número van establir el tipus de continguts i els temes que des 
de l’Associació de Veïns es volien tractar: tots relacionats amb la histò-
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ria, el patrimoni i l’actualitat de Sant Daniel, per tal d’evitar la disper-
sió temàtica. A cada número hi participen una dotzena de redactors. El 
disseny i la maquetació s’han encarregat a l’estudi Setdedisseny, de la 
veïna del Pou Rodó Lourdes Combis, mentre que la impressió s’ha fet 
a Arts Gràfiques Cantalozella, a Santa Coloma de Farners. El tiratge és 
de 300 exemplars, que és la xifra a què podien arribar amb la part dels 
recursos de la subvenció que han decidit destinar-hi; el cost del pri-
mer número, incloent disseny, maquetació i impressió, és d’uns 1.300 
euros. La publicació s’ha repartit a les bústies dels veïns i la rebuda 
ha estat entusiasta. En esgotar-se i no arribar a tothom, s’ha obert un 
blog des d’on consultar-la i descarregar-la. 
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6. Característiques de la  
premsa veïnal de Girona

Havent presentat una per una les vint revistes veïnals que han exis-
tit a Girona, l’anàlisi conjunta permet delimitar-ne els principals 
trets comuns. Els resultats s’estructuren en quatre grans blocs: el 
naixement, la distribució geogràfica i la cronològica; les funcions i 
objectius comuns de les capçaleres veïnals; la proposta de contin-
guts, tant pel que fa als formats com, sobretot, als temes i els enfoca-
ments, que singularitzen aquest tipus de premsa i, en darrer lloc, el 
funcionament intern de les publicacions, on se n’expliquen les diver-
ses fases de confecció. 

6. 1. Orígens i distribució geogràfica i cronològica 

6. 1. 1. El sorgiment de la premsa veïnal
Es considera Onyar la primera revista veïnal de Girona, malgrat que no 
compleix un dels criteris fonamentals que defineixen l’objecte d’estu-
di, en no ser impulsada per una associació de veïns, com ja s’ha expli-
cat en la fitxa corresponent. La publicació va aparèixer el 1977, en uns 
anys en què les associacions de veïns de Girona encara eren incipients 
i es trobaven en fase de legalització. En qualsevol cas, la premsa veïnal 
gironina emergeix ja en democràcia i, per tant, sense lligam directe 
amb la lluita antifranquista, com les seves homòlogues en altres grans 
ciutats catalanes. 

El sorgiment de revistes veïnals a Girona respon a la necessitat, 
percebuda des de les associacions de veïns, d’un òrgan informatiu 
de l’entitat que, alhora, funcioni com a mitjà local, que vagi al detall 
de l’actualitat més pròxima i s’obri a l’expressió dels socis i veïns. En 
aquest sentit, apareixen de manera espontània, sense gaire premedi-
tació i, en la immensa majoria de casos, sense cap referent periodístic 
o comunicatiu concret. Algunes simplement es plantejaven com una 
superació d’un programa de festa major de barri preexistent, com ara 
La Revista de l’Associació de Veïns de Montilivi i El Pou. 
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A la pregunta sobre possibles fonts d’inspiració per crear el periò-
dic, bona part dels testimonis no esmenta cap influència directa. De 
les poques revistes que tenien uns referents clars, El Dimoni bevia, 
d’un costat, de revistes comarcals com ara La Farga, de Salt –impulsa-
da el 1979 com a butlletí del Casal de Jubilats, i que amb el temps ha 
esdevingut una revista local informativa–, Poble, de Sarrià de Ter i el 
Pont Major, i La Cucarraca, de Calonge; al mateix temps, s’inspirava en 
el Punt Diari –on treballava un dels impulsors del periòdic eugenienc, 
Manel Mesquita– com a model d’informació periodística. Poble també 
coneixia i es va fixar en la revista saltenca, si bé a Sarrià ja hi havia pre-
cedents de publicacions locals, com ara El Carrilet, encara que Poble 
tenia una vocació més informativa i lligada al moviment veïnal. L’únic 
cas en què s’han citat publicacions veïnals de fora de Girona és el de la 
Revista de Montjuïc; qui en va ser coordinadora, Helena Calvelo, apun-
ta a una inspiració de les revistes veïnals de Barcelona, sense posar, 
però, cap exemple concret. 

Una altra realitat que s’ha constatat amb les entrevistes és la conei-
xença i la relació pràcticament nul·les entre publicacions veïnals giro-
nines. Això ha fet que no s’hagin donat iniciatives conjuntes ni col·la-
boracions, ni tan sols un espai d’intercanvi de coneixements al voltant 
de l’edició de les capçaleres. Per tant, el sorgiment de les capçaleres 
veïnals a Girona és, ateses la manca de models directes i el baix grau 
de relació i coordinació entre publicacions, un fenomen atomitzat, en 
què cada barri ha actuat autònomament per crear i mantenir la seva 
revista. 

6. 1. 2. Cronologia
Per dècades, la dels vuitanta és la que registra més creacions de cap-
çaleres: fins a vuit, sis de les quals entre 1980 i 1983. L’efervescència 
editorial coincideix amb el moment en què les associacions de veïns 
comencen a consolidar-se i poden afrontar la necessitat dels barris de 
disposar de canals d’informació i comunicació propis. Ara bé, són re-
vistes, en general, molt efímeres: cap sobreviu fins al canvi de dècada, 
i n’hi ha tres que no compleixen ni un any complet de publicació. Als 
noranta es creen menys revistes noves, cinc, però són més longeves 
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que les de la dècada precedent: totes aguanten com a mínim set anys. 
A la dècada del 2000 apareixen quatre nous casos, a més de la reapari-
ció d’El Dimoni com a periòdic digital. Finalment, a la dècada del 2010 
es crea només un butlletí, i des del 2020 n’ha aparegut un altre. Amb 
la posada en marxa dels llocs web i dels perfils a xarxes socials de les 
associacions de veïns, que permeten una comunicació immediata, 
determinades funcions informatives i de servei de les revistes veïnals 
perden sentit, i se’n potencien d’altres: Les Fulles de la Devesa es plan-
teja com una memòria gràfica en format revista, i La Revista de la Vall 
prioritza els continguts històrics i divulgatius. 

Als vuitanta és quan s’acumulen més capçaleres: fins a nou van pu-
blicar-s’hi en algun moment. Als noranta, en van ser cinc; a la dècada 
del 2000, també nou; a la del 2010, quatre, i a la del 2020, tres. Així 
doncs, els dos moments en què la premsa veïnal gironina presenta 
més nombre d’experiències simultànies són a principis dels vuitanta, 
quan l’associacionisme veïnal havia aconseguit consolidar-se i era ben 
viu, i a principis dels 2000; en aquest segon escenari podem suggerir, 
entre els motius que expliquen el creixement de la premsa als barris, 
la revifalla del moviment veïnal, emmarcada en un context de mobilit-
zació social general de protesta contra fenòmens com ara la globalit-
zació i esdeveniments concrets com les guerres de l’Afganistan i l’Iraq. 

Si entrem una mica més en detall en el desplegament cronològic 
de la premsa veïnal, veurem que els anys en què han coincidit més 
revistes són el 1981, el 2001 i el 2005. Al llarg del 1981 van ser al carrer 
Onyar, Santa Eugènia de Ter, Poble, El Dimoni, La Inquietud i el butlle-
tí de l’Associació de Veïns de Can Gibert del Pla. Vint anys més tard, 
es podien llegir a Girona la Revista de l’Associació de Veïns de Montilivi, 
El Cul de la Lleona, Xemeneia, Revista de Montjuïc, El Pou i El Dimoni 
de Santa Eugènia. Però l’any amb més densitat de publicacions és el 
2005, quan fins a set barris disposen d’un òrgan informatiu: Montilivi, 
Montjuïc, Germans Sàbat, Pla de Palau, Santa Eugènia, Sant Narcís i 
Campdorà. 
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Gràfic 1. Cronologia de les revistes veïnals de Girona, 1977 - 2021

Font: Elaboració pròpia. 

El fet que algunes de les revistes més longeves siguin de periodici-
tat anual –Revista de l’Associació de Veïns de Montilivi (1991-actualitat), 
Revista de Montjuïc (1997-2006), El Pou (2000-2009) i Butlletí Informatiu 
de la Plataforma Campdorà Té Veu (2005-2013)– suggereix una corre-
lació entre periodicitat i longevitat; com més baixa sigui la periodici-
tat, més temps dura la publicació. Tanmateix, diversos casos rebaten 
aquesta hipòtesi: El Cul de la Lleona, amb una periodicitat irregular, 
però superior a l’anual, es va publicar durant nou anys (1992-2001) i 
El Pont del Dimoni, primer bimestral i després semestral, va aguantar 
set anys (1991-1998); per últim, Eldimoni.com, en ser exclusivament 
digital, havia d’afrontar molts menys costos de producció i gràcies a 
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l’entorn digital podia actualitzar-se diàriament; és la segona publica-
ció veïnal més longeva (2003-2018), després de la de Montilivi. D’altra 
banda, l’única revista veïnal que va aconseguir una periodicitat men-
sual regular, Poble, només va durar dos anys (1980-1982); el seu final, 
però, va obeir al context polític local, atès que un cop recuperada la 
independència de Sarrià de Ter es va considerar que havia acomplert 
l’objectiu. 

El cas de Poble és excepcional en el panorama de la premsa veïnal 
gironina perquè és l’única que es va acabar tot i mantenir la periodici-
tat i un equip de redacció i col·laboradors prou nombrós. En la resta, el 
motiu fonamental del final de la publicació és l’esgotament de l’equip 
impulsor i la manca de relleu efectiu en la confecció del periòdic. Així, 
moltes revistes van deixar d’editar-se simplement perquè la persona 
o grup de persones que n’assumien la coordinació no van poder con-
tinuar la tasca i cap altre membre de l’entitat o de fora va voler assu-
mir-la. De fet, la dificultat del relleu generacional no afecta només les 
publicacions, sinó les associacions de veïns en general, com explica 
Masanés (2011). En aquest sentit, convé tenir present la idea apunta-
da per l’investigador i professor Emili Prado sobre la relació entre els 
mitjans de comunicació d’impuls popular, entre els quals se situa la 
premsa veïnal, i els moviments socials: aquests mitjans “segueixen 
els fluxos i refluxos propis dels moviments socials que els donen vida” 
(Tubau i Vallès, 1999: 15) i, per tant, difícilment poden assolir la matei-
xa estabilitat que un mitjà públic o privat. 

6. 1. 3. Distribució geogràfica
La distribució geogràfica de la premsa veïnal de Girona segueix en 
bona mesura el mateix patró que la barcelonina, tal com la descriuen 
Torrent i Tasis (1966, vol. 1), Huertas i Vilaseró (1982) i López (1994). 
Així, un terreny fèrtil per a aquestes revistes són els nous barris que 
resulten de l’annexió d’un antic municipi que és absorbit per la ciu-
tat en creixement. La premsa veïnal barcelonina arrenca entre finals 
del segle XIX i principis del XX en indrets com ara Sarrià, Sant Gervasi, 
Sants, Sant Martí, Sant Andreu, Gràcia i Horta, que com a “antigues 
viles, antics municipis” conservaven “encara una personalitat, una idi-
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osincràsia pròpies” (Torrent i Tasis, 1966: 597). A Girona, aquesta ten-
dència es fa especialment palesa a Santa Eugènia de Ter: l’antiga vila 
ha generat fins a 6 revistes, dues de les quals compartides amb Can 
Gibert del Pla. Els altres barris fruit de l’annexió d’antics municipis o 
de parts de municipis limítrofs amb Girona en què ha aparegut prem-
sa veïnal són el Pla de Palau i Campdorà, a més de Sarrià de Ter, que 
va recuperar la independència el 1983. 

L’altre sector on la premsa veïnal s’ha desplegat més intensament 
són els barris que es van aixecar durant el desarrollismo, un dinàmica 
que ja s’havia donat a Barcelona durant l’últim tram de la dictadura, i 
que a Girona s’enceta amb l’obertura democràtica. És el cas de les re-
vistes La Inquietud i El Pou, a Germans Sàbat, el butlletí de l’Associació 
de Veïns de Can Gibert, la Revista de l’Associació de Veïns de Montilivi, la 
Revista de Montjuïc i El Despertador de Sant Narcís. 

Només tres publicacions han sorgit de barris històrics de la ciutat: 
El Cul de la Lleona, El Pont Major i Onyar. Ara bé, la primera es dirigia a 
una de les zones més degradades del nucli antic, mentre que les dues 
últimes són portaveus de barris més o menys allunyats del centre. En 
definitiva, a Girona la premsa veïnal ha estat un fenomen dels veïnats 
més exteriors. Malgrat tot, en diversos barris amb un perfil semblant 
no ha existit, o almenys no hem detectat a través de les fonts consul-
tades, cap exponent de premsa veïnal. Ens referim a barriades com 
ara Vila-roja, la Font de la Pólvora i Torre Gironella, que històricament 
presenten una renda més baixa respecte a molts altres sectors de la 
ciutat (García, 2019; Oliver, 1999). 

Al gràfic 2 es pot observar amb claredat que la premsa veïnal de Gi-
rona té molta més implantació als barris annexionats i de nova creació 
que al centre històric de la ciutat.
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Gràfic 2. Distribució geogràfica de la premsa veïnal de Girona 

Font: UMAT/ elaboració pròpia. 
1. Onyar. 2. Santa Eugènia de Ter. 3. Poble. 4. El Dimoni / eldimoni.com. 5. La Inquietud. 
6. Associació de Veïns Can Gibert del Pla. 7. El Pont Major. 8. Entre Rius i Rieres. 9. El 
Vaixell. 10. El Pont del Dimoni. 11. Revista de l’Associació de Veïns de Montilivi. 12. El Cul 
de la Lleona. 13. Xemeneia. 14. Revista de Montjuïc. 15. El Pou. 16. El Dimoni de Santa 
Eugènia. 17. El Despertador de Sant Narcís. 18. Butlletí Informatiu de la Plataforma 
Campdorà Té Veu. 19. Les Fulles de la Devesa. 20. La Revista de la Vall.
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De tots els barris gironins on hi ha hagut premsa veïnal, tres han 
generat més d’una publicació. Es tracta de Germans Sàbat, amb dues; 
Santa Eugènia, amb sis, i Can Gibert del Pla, amb tres –dues de les 
quals compartides amb Santa Eugènia–. Ara bé, si creuem les dades 
cronològiques i les geogràfiques, només a Santa Eugènia hi ha hagut 
certa regularitat en la presència de premsa veïnal al llarg de quatre 
dècades: des de l’aparició del butlletí Santa Eugènia de Ter, l’any 1980, 
fins al tancament d’Eldimoni.com, el 2018, l’antiga vila mai ha passat 
més de cinc anys seguits sense un mitjà propi. En canvi, a Can Gibert 
del Pla se’n van publicar dues als vuitanta, mentre que la tercera ja va 
ser a inicis dels 2000. A Germans Sàbat, la distància temporal entre les 
dues capçaleres és de quasi 20 anys. No és casual que aquests siguin 
els barris on la premsa veïnal hagi generat més d’un projecte. Tots tres 
comparteixen un fort component d’identitat i diferenciació: Santa Eu-
gènia, com a poble i municipi independent fins a 1963, posteriorment 
desnaturalitzat en annexionar-se a Girona; Can Gibert i Germans Sàbat 
van aixecar-se en ple tardofranquisme i van patir les conseqüències 
de la manca de serveis i equipaments, suplerts amb l’esforç veïnal, fet 
que va generar un sentiment d’unió. Tornarem sobre aquesta qüestió 
al següent apartat. 

6. 2. Funcions
Huertas i Vilaseró defineixen les publicacions veïnals com la “caixa de 
ressonància dels problemes concrets de cada barri” (Huertas i Vilase-
ró, 1982: 10). Aquesta metàfora dona a entendre que no són un simple 
òrgan d’expressió d’una associació de veïns, en què únicament s’ex-
pressa l’opinió de l’entitat i es dirigeix només als seus associats, sinó 
que s’obren a la vida d’un barri o sector per oferir-ne un retrat informa-
tiu. I, més enllà de la vessant periodística, la revista de barri compleix 
altres funcions socials. 

6. 2. 1. Informació
Totes les publicacions pretenen, en primer lloc, desenvolupar una 
tasca periodística al barri o sector en què s’inscriuen. Aquest tret és 
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compartit amb la premsa generalista, però l’enfocament de la premsa 
veïnal és diferent; de fet, la funció informativa d’aquests periòdics ser-
veix per cobrir els buits i les limitacions que presenten els mitjans de 
comunicació professionals. Al tardofranquisme i la Transició, “la vida 
social dels barris no entrava en l’oferta dels diaris i publicacions peri-
òdiques”, absència que va estimular la posada en marxa dels mitjans 
del moviment veïnal (López-García i Maciá-Mercadé, 2007: 40). 

La primera diferència és el nivell de detall que pot assolir la prem-
sa veïnal, gràcies a la limitació de l’àmbit geogràfic que cobreix, cir-
cumscrit a un barri o, com a molt, a un sector integrat per diversos 
barris. Així, notícies que difícilment apareixerien a les pàgines de la 
premsa diària o hi ocuparien un espai molt reduït –el mal estat d’una 
infraestructura, la inauguració d’un equipament, la celebració d’un 
acte veïnal– reben en aquests periòdics un tractament preferent i més 
extens. Un altre punt fort de la premsa veïnal respecte a altres tipus 
de periòdics és la relació directa i estreta entre qui escriu, qui llegeix i 
l’entorn: redactors i lectors s’intercanvien o simultaniegen els papers i 
són potencials protagonistes, o afectats directes, d’allò de què s’infor-
ma (Guillamet, 1983). 

D’altra banda, la premsa veïnal té una funció informativa indirecta 
en relació amb la premsa generalista. És a dir, actua com a font d’infor-
macions que després són utilitzades als diaris de la ciutat per explicar 
un fet determinat. Sense ànim d’exhaustivitat, podem aportar diver-
sos exemples en què articles de revistes de les entitats veïnals han ser-
vit de base per a un text de la premsa diària gironina. A través d’una 
nota a Poble, per exemple, es va informar que el Consell Municipal de 
Sarrià feia gestions per aconseguir un servei de transport fins a l’insti-
tut Vicens Vives per als estudiants de l’antic municipi, llavors annexio-
nat (Punt Diari, 1/5/1981). El Pou va anunciar que l’Associació de Veïns 
de Germans Sàbat ja tenia el compromís del Departament d’Ensenya-
ment d’elaborar el projecte del futur institut de Taialà (Diari de Girona, 
24/8/2001) i va alertar de l’embargament erroni del compte de l’entitat 
veïnal per part de l’Agència Catalana de l’Aigua per irregularitats amb 
el pagament del cànon de l’aigua (Diari de Girona, 24/6/2007). El Cul de 
la Lleona va traslladar el malestar dels veïns pel tancament progressiu 
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de molts comerços del carrer de la Barca (Diari de Girona, 22/7/2001). 
Gràcies a la tasca informativa d’Eldimoni.com, la premsa diària gironi-
na es va fer ressò dels moviments de Santa Eugènia per recuperar el 
Pont del Dimoni (Diari de Girona, 30/1/2004) o dels problemes de cla-
vegueram que van generar diverses obres al barri (El Punt, 3/9/2005).

Així doncs, es compleix el que afirma Costa: des de la seva aparició, 
“la premsa veïnal i associativa presenta alternatives periodístiques fins 
aleshores desconegudes en l’àmbit de la informació”, al mateix temps 
que s’utilitza com a canal d’expressió de “les reivindicacions del car-
rer” (Costa, 2009: 25-26). 

6. 2. 2. Participació
Com s’ha apuntat en el segon capítol, la participació de la societat civil 
és la raó de ser dels mitjans ciutadans, particularment, i en general 
també de la premsa local i comarcal catalana. Així doncs, les crides 
de les associacions de veïns gironines a implicar-se en la redacció 
d’articles i l’enviament de cartes és una constant. Onyar destaca en un 
text de presentació que “l’equip que fem el butlletí esperem que sigui 
quelcom viu i dinàmic, que es faci amb la col·laboració i les idees de 
tots o una bona part dels socis. En una paraula, que sigui de tots i per a 
tots” (número 3, maig de 1977). Encara que sigui una crida restringida 
als socis de l’entitat, prefigura el tarannà obert que tindran les publi-
cacions dels barris de la ciutat. 

Així, la sarrianenca Poble vol “que la revista fos un veritable mitjà 
de comunicació” i “constituís també un veritable òrgan d’expressió i 
un lloc obert al diàleg o al debat” de totes les entitats del sector Sar-
rià-Pont Major (número 0, gener de 1980). Inquietud, de Germans Sà-
bat, considera que perquè una revista es mantingui “calen totes les 
vostres col·laboracions, idees, anhels, il·lusions, inquietuds” (número 
1, maig de 1980). A Can Gibert, la revista neix “sense cap més pretensió 
que ser un butlletí de comunicació”, del qual s’espera “que tots vosal-
tres hi col·laboréssiu, aprofitant aquestes pàgines per a disposar-ne” 
(número 1, novembre de 1981). El Cul de la Lleona es presenta com a 

“eina d’expressió dels veïns” i es mostra “obert a tots els que vulguin 
col·laborar” (número 1, estiu de 1992). El Dimoni de Santa Eugènia 
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pretén ser “una tribuna en la qual els veïns poguessin expressar lliu-
rement les seves opinions sobre els problemes del barri” (número 0, 
primavera de 2000). A Sant Narcís es proclama que “Si ets del barri o 
bé hi tens arrels, perquè t’agrada o hi vius, t’esperem per formar part 
dels col·laboradors” d’El Despertador (número 0, octubre-desembre 
de 2000). L’equip d’El Pou procura “que tothom que tingui alguna cosa 
a dir sobre el barri o sector pugui expressar la seva opinió” i demana 
als lectors que es facin seu “aquest petit mitjà de comunicació” (nú-
mero 0, estiu del 2000). 

6. 2. 3. Foment de la identitat del barri
Els mitjans de comunicació ciutadans, com ara la premsa veïnal, són 
eines per combatre l’homogeneïtzació cultural; a través del diàleg i la 
participació que intenten propiciar en les comunitats locals, en poden 
redefinir i mantenir la identitat col·lectiva davant l’amenaça de la seva 
dissolució en conjunts més grans –un estat, una regió, una ciutat– (Ro-
dríguez, 2003). Aquesta potencialitat també és present en el model 
català de premsa comarcal, que segons Guillamet és una “expressió 
directa de la realitat cultural i política de les comarques” que vehicula 

“una voluntat col·lectiva d’afirmació, identificació i diferenciació co-
marcal” (Guillamet, 1983: 232), una definició que també pot aplicar-se 
als barris que conformen una gran ciutat. 

En la premsa veïnal gironina, el reforçament de la identitat local 
comença, en alguns casos, pel títol mateix de les capçaleres. Diverses 
associacions de veïns van batejar les revistes amb noms d’elements 
significatius dels seus barris. El primer cas de la nostra mostra, Onyar, 
fa referència al riu que delimita el Carme-Vista Alegre. A Santa Eugènia, 
el Dimoni que dona nom al pont que travessa el Güell i uneix l’antiga 
vila amb la resta de Girona ha estat present a les capçaleres d’El Dimo-
ni, El Pont del Dimoni i El Dimoni de Santa Eugènia. D’altra banda, el 
nom d’Entre Rius i Rieres prové dels diversos canals d’aigua que traves-
sen el sector, i el d’El Vaixell, de l’atracció per a infants de la plaça del 
Barco. El Cul de la Lleona, amb certa sornegueria, adopta com a títol 
aquesta emblemàtica peça escultòrica del Barri Vell. El Pou homenatja 
una de les infraestructures fonamentals del barri poble de Germans 
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Sàbat, mentre que Xemeneia evoca un dels elements característics del 
passat industrial del Pla de Palau-Sant Pau. Un cas una mica diferent 
és el de Poble, de Sarrià de Ter; aquí, el nom apunta alhora el senti-
ment de col·lectivitat diferenciada dels sarrianencs respecte a Girona i 
l’anhel de recuperar la sobirania municipal. 

Les expressions d’afirmació de la identitat particular es troben 
també en alguns editorials i peces d’opinió. El Dimoni és el periòdic 
que es va significar de manera més clara per preservar i difondre el 
sentiment de pertinença a Santa Eugènia, quasi 20 anys després de 
l’annexió a Girona; la revista vol “representar totes aquelles vivències 
que, com a poble que som, mai no haurien d’haver desaparegut” (nú-
mero 1, febrer de 1981). Poble es planteja directament, entre els seus 
propòsits, lliurar “una carta oberta a la unificació” dels barris de Sarrià 
de Ter, definit com “un terme tan vilment esquarterat” per l’urbanis-
me de les dècades precedents (número 0, gener de 1980). A Germans 
Sàbat, El Pou espera que la revista sigui “un òrgan d’expressió de la 
nostra identitat com a barri” (número 0, estiu de 2000). 

6. 2. 4. Reivindicació
Ja des de la dècada dels setanta, la comunicació als barris va estar 

“marcada per la reivindicació d’uns drets bàsics i d’unes condicions de 
vida també bàsiques”, difícils d’assolir en el context de les acaballes de 
la dictadura (Aguirre, 1979: 436). López destaca que la premsa veïnal 
implica una “nova lectura crítica de la ciutat” (López, 1994: 9). Per la 
seva banda, Costa (2009) identifica entre les funcions de la comunica-
ció local o de proximitat la “creació de noves realitats socials” (Costa, 
2009: 25). Podem entendre aquestes dues accions, la protesta i la pro-
posta, com les dues cares de la reivindicació social que, en el cas del 
moviment veïnal i la seva premsa, se centra en la configuració urbanís-
tica de la ciutat, tant pel que fa a la disposició de l’espai públic com als 
serveis socials i equipaments cívics de què es dota la ciutadania. Cada 
barri de Girona ha reclamat a les pàgines de la premsa veïnal millores 
com ara la construcció o restauració d’edificis públics, la provisió de 
serveis bàsics i el manteniment de l’espai urbà. 
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6. 2. 5. Retiment de comptes i difusió de les activitats de les associ-
acions de veïns
Finalment, les revistes veïnals són també un vehicle de transparència 
i contacte amb les associacions de veïns i, alhora, serveixen per difon-
dre’n les activitats. Moltes revistes inclouen alguna pàgina dedicada a 
repassar l’estat de comptes de l’entitat, sovint vinculant-ho amb una 
informació sobre l’assemblea general anual. Algunes també aporten 
dades econòmiques específiques després de determinats actes o ce-
lebracions, com ara les festes majors dels barris. Fins i tot, dues revis-
tes van publicar el cost de confeccionar un número: El Pont Major ex-
plica que les despeses per editar-lo eren de 45.000 pessetes (número 
8, juliol de 1984), mentre que el Butlletí de la Plataforma Campdorà 
Té Veu va tenir un cost d’impressió de 100 i 132 euros per als números 
segon i tercer, respectivament (maig i juliol de 2006). D’altra banda, 
les revistes constitueixen un mitjà propagandístic de l’associació ma-
teixa: en ser distribuïdes, generalment, de forma gratuïta i amb tirat-
ges considerables per abastar les poblacions dels barris, poden servir 
de reclam per atreure nous socis. Així, algunes revistes inclouen una 
butlleta per associar-se a l’entitat veïnal que les edita, així com una 
adreça o telèfon de contacte. A més de la difusió de l’associació ma-
teixa, aquesta premsa dona a conèixer les activitats –siguin puntuals, 
com alguna celebració o acte social, o periòdiques, com ara cursos 
i competicions de les seccions esportives– que s’organitzen des del 
teixit associatiu veïnal. 

La premsa veïnal gironina esdevé, doncs, el vehicle per cobrir una 
sèrie de necessitats comunicatives als barris i exerceix així una funció 
complementària al sistema informatiu local de la ciutat. Permet infor-
mar amb un grau de detall més elevat que els mitjans de comunica-
ció generalistes; estimula constantment i es nodreix de la participació 
ciutadana en l’elaboració dels continguts; constitueix un altaveu per 
a tot allò que els veïns organitzats critiquen i proposen, i manté un 
sentiment de pertinença als barris.
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6. 3. Continguts

6. 3. 1. Formats
El caràcter popular i amateur de la premsa veïnal no només s’expressa 
en l’origen i les funcions de les revistes, sinó també, i sobretot, en els 
continguts. En la premsa veïnal i, de forma general, en el periodisme 
ciutadà, es desdibuixa la norma pròpia de la cultura del periodisme 
professional de distingir la informació de l’opinió. En aquest sentit, 
precisament per desmarcar-se de l’asèpsia informativa i la posició 
neutral que caracteritzen els mitjans de comunicació convencionals, 
el periodisme dels mitjans ciutadans pren posició en els afers de què 
informa, recorre a fonts d’informació no oficials, està més obert a la 
participació en la redacció dels continguts i selecciona els temes amb 
criteris diferents dels del periodisme professional. Només en un cas, 
El Dimoni, es procurava seguir els estàndards periodístics de les publi-
cacions generalistes; ara bé, la vena irònica i sorneguera que traspuen 
els textos suposen un model propi, diferenciat de la premsa informa-
tiva corrent. 

El format periodístic bàsic, present d’una manera o altra en totes 
les capçaleres estudiades, és la notícia. Com acabem d’apuntar, en 
aquestes revistes la informació no busca la neutralitat, sinó que es re-
laten els fets d’actualitat sempre des del punt de vista de l’entitat veï-
nal com a part implicada. Aquestes peces presenten una llargada vari-
able, tot i que mai ocupen més d’una pàgina. En moltes de les revistes, 
s’opta més aviat per notes breus, amb un desenvolupament mínim del 
tema, que generalment ja és conegut pels lectors. Algunes capçaleres 
aprofiten els breus informatius per introduir-hi comentaris humorís-
tics al voltant de l’actualitat al barri, com el butlletí de l’Associació de 
Veïns de Can Gibert, El Pont Major i El Cul de la Lleona. 

L’entrevista és l’altre gènere més habitual de la premsa veïnal. La 
meitat de les revistes analitzades n’ha publicat regularment. Són tex-
tos fruit de converses amb gent del barri, veïns il·lustres o anònims, en 
què tant s’evoca el passat de la zona –sobretot quan són entrevistes a 
gent gran– com s’exposa una visió particular al voltant de la casuística 
de cada barriada. La sèrie d’entrevistes més ambiciosa, tant pel tipus 
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d’entrevistat com per la profunditat i l’extensió dels textos, és “Urba-
nisme a la gironina”, publicada a El Pont del Dimoni entre 1995 i 1998. 
Consisteix en converses amb representants dels partits polítics de Gi-
rona, així com amb experts de diversos camps, sobre l’urbanisme de 
la ciutat i les necessitats i mancances que presentava. 

A banda de la informació comentada, la premsa veïnal també és un 
vehicle per a l’expressió de l’opinió. D’entrada, els editorials fixen la 
posició de l’associació de veïns sobre un afer determinat, normalment 
sobre el barri o la ciutat, però en alguns casos també en debats de 
caire general. En general, no hi ha seccions destinades a l’opinió pura 
en contraposició a la informació; un cas singular és el d’El Pou, que en 
algun número dedica un apartat específic a l’opinió dels veïns més jo-
ves de Germans Sàbat, “Els joves escriuen”. En canvi, les cartes sí que 
s’emmarquen en seccions específiques: “Els lectors escriuen” d’Onyar, 

“Els socis opinen” d’El Pont del Dimoni, “Bústia” de Poble, “Cartes dels 
veïns” i “Viure i conviure a Sant Narcís” d’El Despertador de Sant Narcís 
i “Bústia” de Xemeneia. Altres revistes opten per destinar-hi les últi-
mes pàgines del número, com el butlletí de l’Associació de Veïns de 
Can Gibert. 

Algunes revistes aconsegueixen anar més enllà de la simple in-
formació i del comentari i publiquen interessants reportatges, més 
o menys extensos, però sempre ben documentats, sobre qüestions 
històriques o d’actualitat al voltant d’un barri o de la ciutat. Aquest 
gènere és cultivat notablement per Poble i El Pont Major. Cadascuna 
hi dedica una secció fixa, titulada en ambdues capçaleres “Informes” 

–recordem que la segona revista neix de part de l’equip de redacció de 
la primera, un cop es va deixar de publicar–, i tant podien ser repor-
tatges al voltant d’un fet històric significatiu com informes d’actualitat 
de qüestions sociològiques, polítiques o demogràfiques, elaborats a 
partir de dades i estadístiques. Altres publicacions que inclouen re-
portatges en les seves pàgines són Entre Rius i Rieres, El Dimoni, El Des-
pertador de Sant Narcís i el Butlletí de la Plataforma Campdorà Té Veu. 

Finalment, aquests periòdics són, com hem comentat, un canal 
obert a l’expressió del veïnat, de manera que no només s’accepten 
aportacions de caire periodístic o cartes d’opinió. Així doncs, trobem 



160 ELOI CAMPS DURBAN

en unes quantes capçaleres col·laboracions literàries, ja sigui en for-
ma de relat breu o de poesia. Fins i tot, alguna revista hi destina una 
secció fixa, com el “Racó poètic” d’El Pou. Una altra mena de textos 
de col·laboradors són les receptes de cuina; n’hi ha, per exemple, a El 
Pont del Dimoni i al Butlletí de la Plataforma Campdorà Té Veu. És des-
tacable que algunes capçaleres publiquen, amb més o menys regula-
ritat, vinyetes humorístiques, una peça a cavall del gènere d’opinió i 
la col·laboració artística. Ja Onyar reserva un espai a la contraportada 
per a l’acudit gràfic, com més tard fan el butlletí de Can Gibert del Pla, 
El Cul de la Lleona i El Pou.

6. 3. 2. Temes
Urbanisme
Si hi ha un tema transversal en les capçaleres analitzades, és l’urbanis-
me i totes les qüestions que s’hi vinculen. Aquest és el principal front 
d’acció de les associacions veïnals gironines, a banda de l’organització 
d’activitats als barris. Els efectes de l’especulació i la manca de planifi-
cació heretats de la dictadura van ser denunciats a les pàgines dels but-
lletins dels barris de les grans ciutats (Guillamet, 1975); així, a Barcelona 
la premsa veïnal va plasmar la pressió popular contra plans urbanístics i 
per reclamar millores socials i urbanes (Huertas i Vilaseró, 1982). 

En la premsa veïnal gironina és habitual que el tractament de les 
qüestions relacionades amb l’urbanisme i els equipaments es faci des 
d’un enfocament crític, com demostren els abundants casos detectats 
en aquest estudi. Com a exemples significatius, es poden esmentar les 
crítiques al Pla Parcial del Sector Oest i les Normes Subsidiàries for-
mulada per El Pont Major (número 2, 1983); a la decisió que la variant 
de la N-II passés per la Vall de Sant Daniel que es va emetre des d’Entre 
Rius i Rieres (número 1, hivern de 1986); a la gestió urbanística de la 
zona del Pou Rodó que va publicar El Cul de la Lleona (número 8, gener 
de 2001) i a l’ampliació a quatre carrils de l’AP-7 en el tram de circum-
val·lació a Girona, a El Pou (número 5, 2006). Puntualment, les propos-
tes i crítiques llançades des de l’associació de veïns tenen rèplica per 
part de l’alcalde, com en el cas del butlletí de Can Gibert, que publica 
les respostes de Joaquim Nadal (número 2, 1981). 
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Generalment, les revistes no es queden només en la informació 
sobre un problema i la queixa, sinó que incorporen –de vegades al 
mateix article– alguna proposta per millorar la situació. Així, podem 
destacar aportacions com les que formulen els veïns de Santa Eugè-
nia a través d’El Pont del Dimoni per a la frontissa del Güell, incloent 
un pla d’urbanització alternatiu al de l’Ajuntament de Girona, elaborat 
per arquitectes professionals (número 20, tardor de 1996); la idea dels 
veïns de Campdorà, expressada al butlletí de la seva plataforma, per 
urbanitzar la carretera de Palamós i mitigar l’efecte d’element físic di-
visori al barri (Campdorà, número 6, 2008), o el plantejament d’El Pou 
arran de la necessitat de construir un centre cívic i una pista espor-
tiva a Germans Sàbat, amb una proposta consensuada entre un bon 
nombre d’entitats de tot el sector, i amb una enquesta veïnal sobre la 
idoneïtat dels equipaments (número 1, 2001).

Història local
Aquest tema és molt rellevant per a la funció de construcció i transmis-
sió de la identitat col·lectiva dels barris que té la premsa veïnal, bé per-
què no es perdin els elements que els singularitzaven abans de passar 
a formar part de Girona, bé perquè els nous habitants que poblaven 
els barris de nova construcció coneguessin com era i com es vivia a 
l’indret temps enrere. 

La secció d’història més destacable, pel que fa a continuïtat i ex-
haustivitat dels textos, és “4 pedres de...”, de la revista El Pou, a tra-
vés de la qual Jaume Prat presenta el patrimoni arquitectònic dels 
paratges que envolten Germans Sàbat. Anteriorment, altres revistes 
s’havien preocupat per divulgar aspectes històrics dels seus barris. 
Un dels objectius fundacionals d’El Dimoni, explicitat en l’editorial del 
primer número, és representar “totes aquelles vivències que, com a 
poble que som, mai haurien d’haver desaparegut”; en aquest sentit, 
s’hi publiquen diversos articles divulgatius i reivindicatius de la histò-
ria i el patrimoni de Santa Eugènia. A El Dimoni de Santa Eugènia, dins 
la secció “Temàtics”, es difonen dos articles sobre la “petita història 
local” de l’antiga vila. Tant Poble com El Pont Major, a la seva secció de 
reportatges titulada “Informes”, aborden aspectes del passat de Sarrià 
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de Ter i el Pont Major. En diverses ocasions, la Revista de l’Associació de 
Veïns de Montilivi ha obert les seves pàgines a historiadors locals, que 
hi han aportat articles i cròniques que, sumades, ofereixen una visió 
de conjunt del passat del paratge i el barri que s’hi va erigir. Per la seva 
banda, quasi a cada número el Butlletí de la Plataforma Campdorà Té 
Veu publica un reportatge, sovint il·lustrat amb fotografies, sobre al-
gun tema històric del nucli i el seu entorn natural. Finalment, La Revis-
ta de la Vall, la darrera de la tradició de premsa veïnal de Girona, fa un 
èmfasi especial en la recuperació i divulgació del patrimoni de la Vall 
de Sant Daniel. 

Entitats
A banda d’informar de les gestions i les activitats de les associacions 
veïnals, aquestes revistes també solen ser un espai per a l’expressió 
d’altres entitats i col·lectius que operen al barri. Així, els butlletins ve-
ïnals són un aparador perquè l’associacionisme local expliqui el seu 
dia a dia i també un vehicle perquè puguin formular reivindicacions 
des del seu sector d’activitat: la cultura, l’assistència social, la solidari-
tat internacional, l’esport, etc. 

Més enllà del barri i la ciutat
Als seus inicis, la premsa veïnal de Barcelona era un petit espai de 
llibertat periodística, en el sentit que tenia capacitat per esquivar la 
censura –prèvia o a posteriori– que afectava la premsa informativa i, 
d’aquesta manera, servia per abordar qüestions polítiques generals, 
més enllà dels límits d’un barri concret (López, 1994). A Girona, com 
s’ha vist més amunt, la premsa veïnal apareix en democràcia, quan 
la llibertat d’expressió ja figura com a dret constitucional. Ara bé, les 
revistes dels barris continuen sent una plataforma des d’on parlar i 
reflexionar sobre assumptes d’abast català, espanyol i global. Així, El 
Dimoni critica el Manifest dels 2.300 contrari a la immersió lingüísti-
ca a Catalunya; el periòdic eugenienc (número 3) i Poble (número 13) 
condemnen el cop d’estat del 23-F i reafirmen el seu compromís de-
mocràtic; la revista de Sarrià de Ter aborda també la nova proposta 
d’ordenació territorial de Catalunya, que l’afecta de ple en el procés 
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de recuperar la independència municipal (número 14); Santa Eugènia 
de Ter reivindica la campanya del 0,7 %, pensada perquè els països 
desenvolupats destinessin aquest percentatge del PIB al Tercer Món 
(número 4); El Pont Major es pronuncia contra el militarisme –en plena 
Guerra Freda– (número 1) i Xemeneia critica la Llei d’estrangeria i els 
seus efectes sobre les persones migrants (número 14). 

6. 3. 3. Llengua
Cap publicació presenta un criteri explícit sobre la llengua en què pu-
blica els articles. En aquest sentit, sembla que preval la lliure expressió 
de cada col·laborador. De les vint revistes, onze són completament en 
català, set combinen català i castellà en proporció variable i dues són 
majoritàriament en castellà. Pel que fa a la llengua com a tema, Onyar 
publica diversos articles divulgatius sobre el català i El Despertador de 
Sant Narcís reserva un espai a cada número per al “Racó lingüístic”. 

6. 4. Funcionament intern
6. 4. 1. Organització
Les revistes veïnals són el resultat de nombroses col·laboracions –ve-
ïns que hi escriuen, d’altres que hi aporten informació, i anunciants 
que contribueixen a finançar-les–, però són possibles en bona part 
gràcies a la tasca d’equips reduïts. Sovint, neixen de la inquietud d’un 
sol membre d’una associació de veïns, que proposa a la junta o al con-
junt de socis la creació d’un butlletí per al barri. Si fem un símil amb la 
història de la televisió local de Catalunya, que també té un origen molt 
lligat a la iniciativa ciutadana, hi ha dues figures clau en el naixement 
d’una publicació veïnal: una seria l’“animador sociocultural”, qui té la 
idea d’un projecte comunicatiu per incidir en la realitat local i fer-ne 
un mecanisme de mobilització col·lectiva; l’altra és una persona amb 
prou coneixements tècnics sobre el mitjà perquè sigui logísticament 
viable (Moragas, 1998: 92-93). En el cas de la premsa veïnal, el segon 
perfil correspondria a algú amb nocions de disseny gràfic, maquetació 
o informàtica, que s’encarrega de donar forma a la publicació. En al-
guns casos, tots dos rols els assumeix la mateixa persona, com Ramon 
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Ternero, de la Revista de l’Associació de Veïns de Montilivi o Josep Lluís 
Rodríguez (Jep Roma), d’El Cul de la Lleona. En algunes revistes, del 
disseny i de la maquetació se n’encarreguen persones concretes, però 
en altres no hi consta ningú que tingui encomanada aquesta tasca; de 
fet, diverses revistes entregaven els textos a la impremta i allà els mun-
taven el número abans d’imprimir-ne els exemplars. D’altra banda, en 
algunes manxetes hi figura també una persona que busca i recull les 
quotes dels anunciants del barri. Pel que fa al funcionament intern, les 
decisions sobre la marxa de la revista i la preparació de cada número 
se solen prendre en les reunions de les juntes de les associacions; a 
partir de llavors, és el coordinador qui es posa en contacte amb els 
col·laboradors, assigna les pàgines i els espais i recopila els textos. 

Encara que ja n’hem comentat el caràcter amateur, la premsa ve-
ïnal també s’obre a la participació de periodistes professionals. En la 
de Barcelona, en haver sorgit com un canal d’expressió relativament 
lliure en temps de dictadura, la presència de periodistes era notòria 
en determinades capçaleres, perquè representava l’oportunitat d’es-
criure sobre temes i en uns termes que no eren tolerats en la premsa 
sotmesa a censura. En canvi, la premsa veïnal gironina no ha hagut 
d’assumir aquest paper, de manera que la implicació de professionals 
del periodisme hi ha estat molt més reduïda. En la majoria de revistes 
no hi intervé cap periodista ni en la concepció ni en la gestió quotidia-
na; les excepcions són El Dimoni i Eldimoni.com, coordinats pel perio-
dista Manel Mesquita. Però en algunes sí que s’hi ha produït una col·la-
boració assídua a l’hora d’escriure articles. És el cas de Joan Ventura, 
Salvador Garcia-Arbós i Josep Maria Fonalleras a la Revista de Montjuïc, 
on aportaven peces d’opinió, normalment sobre el barri; per la seva 
banda, Cristina Valentí col·labora en la Revista de l’Associació de Veïns 
de Montilivi amb entrevistes a veïns destacats. 

6. 4. 2. Finançament
Parlant de la premsa comarcal, Guillamet apuntava ja l’any 1975 que 

“el problema de fons és sempre l’amateurisme, o sigui l’absència d’un 
plantejament econòmic i empresarial de base”, atès que aquest tipus 
de mitjans “sovint no es dota d’una estructura jurídica i financera prò-
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pia i específica” (Guillamet, 1975: 26-35). L’afirmació continua essent 
vàlida per a la premsa de proximitat posterior, i la veïnal no n’és cap 
excepció. Tanmateix, presenta alguns avantatges respecte a altres ma-
nifestacions de premsa comarcal en partir d’una entitat ja establerta, 
fet que, a priori, li garanteix un mínim de recursos econòmics i humans. 

La premsa veïnal gironina presenta quatre fonts de finançament: la 
publicitat, la venda directa, les aportacions de les associacions de ve-
ïns i les subvencions públiques. En general, cada revista recorre a una 
o dues vies per obtenir els diners per poder-se imprimir –recordem 
que es tracta de publicacions en què la mà d’obra és voluntària i són 
sense ànim de lucre–, de manera que no han necessitat diversificar 
gaire els seus ingressos. 

La fórmula més utilitzada –en deu capçaleres– és la publicitat com 
a font única. Els anunciants són, generalment, comerços i empreses 
del barri, tot i que en alguna revista hi ha publicitat genèrica de cai-
xes d’estalvis i també de grans magatzems de la ciutat. Les tarifes són 
baixes, pensades per recuperar la inversió en la impressió dels peri-
òdics. Algunes capçaleres, com El Dimoni i el butlletí de l’Associació 
de Veïns de Can Gibert, assumien també el disseny dels anuncis. En 
alguns casos, com el d’El Pou, els diners aconseguits amb la publicitat 
de la revista servien per pagar algunes despeses de l’entitat, com ara 
la contractació de grups musicals per a la festa major del barri. D’altra 
banda, preguntats sobre els hipotètics condicionants que els anunci-
ants puguin exercir sobre la línia editorial o els continguts de les revis-
tes –una qüestió recurrent en el debat sobre l’autonomia editorial dels 
mitjans de comunicació–, els responsables de les publicacions veïnals 
gironines afirmen, en tots els casos, que mai s’ha produït cap tensió 
en aquest sentit. 

La venda ha estat un mecanisme de finançament molt poc emprat; 
només El Dimoni –en la seva voluntat de presentar-se com una publi-
cació homologable a la premsa generalista– i El Pont del Dimoni man-
tenen, al llarg dels seus números, un preu de venda. El Cul de la Lleona 
inicialment surt amb preu de venda, però a partir del quart número 
passa a ser gratuïta. Per la seva banda, El Pou només té preu al número 
inicial. De fet, tenir un preu de venda era un requisit per aspirar a ob-
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tenir una subvenció per a l’edició de publicacions periòdiques; aquest 
va ser el motiu pel qual El Pont del Dimoni i El Pou decideixen posar-ne. 
En tots quatre casos, es combina la venda amb la publicitat per cobrir 
els costos de la revista. 

Finalment, algunes associacions han decidit finançar les revistes 
amb fons propis de l’entitat i, per tant, no recórrer –o fer-ho en menor 
mesura– a la publicitat. La pionera Onyar i El Despertador de Sant Nar-
cís no inclouen publicitat a les seves pàgines; en canvi, Les Fulles de la 
Devesa sí que n’hi té, però restringida a una pàgina, i el gruix del finan-
çament prové de l’associació. L’única capçalera finançada completa-
ment a través d’una subvenció pública, concretament de l’Ajuntament 
de Girona, és La Revista de la Vall. 

Taula 2. Vies de finançament 
Revista Publicitat Venda Entitat Subvenció
Onyar   x  

Santa Eugènia de Ter x    

Poble x    

El Dimoni x x  

La Inquietud x    

Associació de Veïns Can 
Gibert del Pla x    

El Pont Major x    

Entre Rius i Rieres x    

El Vaixell x    

El Pont del Dimoni x x  x

Revista de l’Associació  
de Veïns de Montilivi x    

El Cul de la Lleona x x   

Xemeneia x    

Revista de Montjuïc x    

El Pou
x

x 
(primer 

número)
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El Dimoni de Santa  
Eugènia x x   

El Despertador de Sant 
Narcís   x  

Eldimoni.com   x  

Butlletí Informatiu  
de la Plataforma  
Campdorà Té Veu

  x  

Les Fulles de la Devesa x  x  

La Revista de la Vall x

6. 4. 3. Impressió, tiratges i distribució
La gran majoria de revistes veïnals gironines opta per impremtes pro-
fessionals, que en alguns casos també s’encarreguen de maquetar-les 
a partir dels textos i imatges que els subministren les entitats. Les dues 
principals impremtes on se n’han imprès més són Pagès, d’Anglès –
sis– i FIBE, de Santa Eugènia –quatre–. Sant Narcís, Curbet i Juper, de 
Girona; Grafis/Sant, de Riudellots de la Selva; Montserrat, d’Amer, i 
Cantalozella, de Santa Coloma de Farners, han imprès cadascuna una 
publicació veïnal. En aquesta enumeració, cal tenir en compte que al-
guna revista ha canviat d’impremta al llarg de la seva trajectòria. 

Onyar és l’única revista que hem pogut certificar que s’imprimia 
amb la tècnica del ciclostilat, molt emprada en les primeres revistes 
veïnals barcelonines i, en general, entre la premsa clandestina durant 
el franquisme. Potser també ho van ser La Inquietud i el butlletí de Can 
Gibert del Pla, a jutjar per la seva factura. Finalment, de quatre capça-
leres no se n’ha pogut esbrinar on eren impreses. 

Les xifres del tiratge són molt dispars. D’entrada, no es disposa de 
les dades del nombre d’exemplars de set revistes, de manera que les 
nostres inferències no poden ser del tot sòlides. Una variable a tenir 
en compte és els habitants del barri o sector a què es dirigeix cada 
revista. Als més poblats i densos, com ara Santa Eugènia, Sant Narcís, 
Montilivi i Germans Sàbat, les capçaleres han vorejat o sobrepassat els 
1.000 exemplars per número; en canvi, als de poblament més dispers, 
com Campdorà o Montjuïc, el tiratge és clarament inferior. Un altre 
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factor que incideix en el tiratge és la periodicitat: per regla general, les 
publicacions anuals presenten xifres més altes. En són excepcions Po-
ble, que essent mensual va arribar a tirar 1.300 exemplars, i El Dimoni, 
que en va tirar 1.500 en els tres números mensuals en paper que va 
editar. Finalment, el tiratge també es relaciona amb la difusió que l’as-
sociació vol que la revista tingui: en alguns casos, són publicacions 
pensades sobretot per als socis i per això tenen una circulació més 
reduïda; en canvi, altres aspiren a arribar, passant de mà en mà, a tot 
el barri. 

Taula 3. Tiratge
Revista Nombre d’exemplars

Onyar 60-70

Santa Eugènia de Ter -

Poble 1.300

El Dimoni 1.500

La Inquietud -

Associació de Veïns Can Gibert del Pla -

El Pont Major 800

Entre Rius i Rieres -

El Vaixell 1.000 (número 1); 300 
(resta de números)

El Pont del Dimoni 700

Revista de l’Associació de Veïns de Montilivi 300-500; posteriorment 
1.500-1.800

El Cul de la Lleona 150-200; 300-400 (per la 
festa major del barri) 

Xemeneia -

Revista de Montjuïc -

El Pou 1.000-1.200

El Dimoni de Santa Eugènia -

El Despertador de Sant Narcís 2.000 (número 1); 800-
1.000 (resta de números)
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Butlletí Informatiu de la Plataforma Campdorà 
Té Veu 300-400

Les Fulles de la Devesa 300-400

La Revista de la Vall 300

La distribució es du a terme, en la majoria de casos, a través dels 
membres de les associacions de veïns, que les reparteixen a les bús-
ties dels socis i també en deixen als establiments del barri perquè els 
clients n’agafin. En canvi, la Revista de Montjuïc –després dels primers 
números– i Les Fulles de la Devesa opten per enviar la revista per cor-
reu postal. El Dimoni i El Pont del Dimoni, que tenien preu de venda, es 
podien adquirir en llibreries i quioscos. 
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7. Conclusions

Aquest llibre, fruit de la investigació finançada per la sisena beca dels 
Premis Rahola de Comunicació Local, estudia en profunditat la prem-
sa veïnal de Girona, un objecte d’estudi inèdit en la historiografia de 
la premsa local. L’objectiu general és detectar, descriure i analitzar les 
característiques d’aquests periòdics al llarg de la seva història, des de 
les darreries dels anys setanta del segle XX fins a l’actualitat. A par-
tir d’aquí, desglossem els tres objectius específics de la investigació: 
explicar els elements que defineixen la premsa veïnal en matèria de 
continguts, organització i finançament; indicar-ne les funcions socials 
en el sistema comunicatiu gironí, i descriure el paper que han tingut 
per al moviment veïnal de la ciutat. 

L’estudi es fonamenta en un marc introductori en què s’entrellacen 
algunes nocions teòriques amb una sintètica contextualització histò-
rica. Així, d’un costat, se situa la premsa veïnal a l’encreuament dels 
models, molt propers, de la premsa comarcal catalana, exponent ge-
nuí de premsa local del país, i dels mitjans de comunicació ciutadans, 
que aspiren a estendre l’exercici periodístic al conjunt de la societat 
civil. Pel que fa a la història, ens ha semblat imprescindible oferir pin-
zellades de l’evolució del moviment veïnal català des del franquisme 
ençà, del sorgiment de la premsa veïnal a Barcelona i de la història 
més recent de Girona, en les seves vessants urbana i social, així com 
de la seva premsa. 

La premsa veïnal gironina presenta dos eixos principals en la seva 
proposta de continguts: d’una banda, la informació local i, de l’altra, la 
divulgació. Informativament, s’ocupa de notícies a les quals la premsa 
diària difícilment pot arribar o pot oferir amb detall, atès que l’àmbit 
de cobertura tan reduït permet donar-hi un tractament molt més ex-
haustiu. Més enllà de l’actualitat, els periòdics veïnals s’encarreguen 
de difondre elements del patrimoni i del passat del seu entorn, de ma-
nera que ajuden a conservar i transmetre allò que singularitza cada 
barri de la ciutat. Pel que fa a qüestions organitzatives, sovint una 
persona o un equip reduït assumeix la coordinació dels continguts i 
les gestions per materialitzar la revista; en reunions periòdiques es de-
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cideix qui hi col·laborarà i quins articles hi haurà. Tothom hi participa 
de manera voluntària. En matèria de finançament, hi ha quatre vies 
d’ingrés: la publicitat (la més freqüent i l’única en què se sosté un bon 
nombre de revistes), els recursos propis de les associacions de veïns, 
la venda directa i les subvencions públiques. 

A partir de l’anàlisi de les publicacions i de la confrontació dels re-
sultats del treball de camp amb el marc teòric, es delimiten cinc fun-
cions de la premsa veïnal gironina: informació, participació, identitat, 
reivindicació i retiment de comptes. Els mitjans de comunicació dels 
barris complementen els mitjans generalistes amb informació de pro-
ximitat; s’obren a la participació de la ciutadania, ja sigui d’individus 
o d’entitats i col·lectius; preserven i difonen la singularitat dels barris 
tot divulgant-ne la història; actuen de portaveu de les reivindicacions 
veïnals per tal d’aconseguir millores, especialment en urbanisme i 
equipaments públics, i són un mecanisme de transparència de les as-
sociacions que les impulsen. 

Les publicacions estudiades en aquest treball han tingut un paper 
notable al si del moviment veïnal. En primer lloc, n’han estat i en són 
un important instrument de difusió, tant per donar-se a conèixer entre 
els veïns com per traslladar-los propostes o animar-los a implicar-se 
en l’associacionisme. A través dels editorials, les entitats veïnals es 
posicionen en nombrosos debats, tant locals com nacionals. També 
utilitzen les revistes per conèixer l’opinió dels veïns sobre assumptes 
d’actualitat local. Finalment, aquestes capçaleres serveixen com a 
mecanisme de transparència per a moltes entitats, que hi publiquen 
cròniques d’assemblees generals, balanços econòmics anuals i relaci-
ons d’altes i baixes de socis. 

La premsa veïnal de Girona suposa, doncs, un model de premsa 
local popular, participatiu, voluntarista i sense ànim de lucre. Ha ar-
relat sobretot en antics municipis annexionats, que reivindiquen llur 
personalitat històrica, i en nous sectors construïts en l’últim tram del 
franquisme i la Transició, inicialment mancats d’infraestructures i ser-
veis bàsics. Nascuda ja en democràcia, és una premsa que contribueix 
a la construcció de l’esfera pública local, que informa detalladament 
i sovint amb una mirada crítica del que s’esdevé als barris. Més enllà 
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d’aquesta tasca, constitueix un element de cohesió, que relliga unes 
comunitats al voltant d’unes experiències i uns neguits comuns. 

Amb tot, la recerca pateix diverses limitacions. D’entrada, no s’ha 
pogut aconseguir la col·lecció sencera d’algunes revistes, perquè no 
es conserven a l’Arxiu Municipal de Girona ni tampoc als arxius de les 
associacions de veïns. Tampoc s’han pogut trobar testimonis per a 
cadascuna de les vint publicacions que poguessin explicar-ne detalls 
organitzatius que, sovint, no apareixen als exemplars, de manera que 
per a algunes capçaleres la informació recollida i analitzada és incom-
pleta. D’altra banda, l’estudi té un caràcter eminentment descriptiu, 
centrat a realitzar l’inventari complet de la premsa veïnal i definir-ne 
els elements que la singularitzen. En aquest sentit, no s’aprofundeix 
en l’anàlisi dels continguts, ni tampoc en els processos de confecció 
ni en les motivacions i les percepcions de les persones que hi partici-
paven. 

En definitiva, el llibre defineix i caracteritza un tipus concret de 
premsa local a partir d’un volum de dades suficient i d’una cerca ex-
haustiva que combina diverses fonts. Confiem haver demostrat, a par-
tir de l’anàlisi de les publicacions i del testimoni de persones que hi 
han estat al darrere, que la premsa veïnal no només és una part signifi-
cativa de la tradició periodística de Girona, sinó que es perfila com una 
font documental de primer ordre per entendre les transformacions ur-
banes, econòmiques i socials de la ciutat en les darreres dècades. 
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La premsa veïnal és el grau zero de la premsa local, la que s’ocupa 
de les qüestions quotidianes i més properes. Neix de la inquietud de 
les associacions de veïns per dotar-se d’instruments comunicatius, 
informar d’allò més immediat i fomentar la participació ciutadana. 
A Girona, les primeres revistes veïnals apareixen a finals dels 
setanta i, des de llavors, formen part del paisatge periodístic de 
la ciutat. A través d’un estudi històric, el llibre descriu cadascuna 
de les publicacions dels barris gironins i assenyala les principals 
característiques d’aquest model de periodisme popular. 
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