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EXPOSICIÓ:
TEMPS DE TRANSICIÓ
LA PREMSA MUNICIPAL
AL BAIX EMPORDÀ

A la Sala d’exposicions de «la Caixa»
del 7 al 30 d’octubre
Av. Ridaura s/n
Santa Cristina d’Aro

Santa Cristina d’Aro disposa d’una revista d’informació municipal des de l’any 1984
fins avui, més o menys de forma ininterrompuda. No obstant això, del primer al darrer
exemplar hi ha hagut canvis de format i de contingut, la qual cosa es detalla tot seguit.

Butlletí d’Informació Municipal
Núm. 1-22 (1984-1995)

La primera publicació periòdica d’àmbit local editada
per l’Ajuntament va rebre el nom de Butlletí d’Informació
Municipal. El primer número sortí al carrer el març de
1984, en suport paper. A la presentació del mateix, a
càrrec de l’alcalde, Josep Llensa, es qualificava la seva
aparició de “sorpresa”, malgrat que havia estat una de
les promeses electorals de l’equip de govern. El butlletí,
segons l’alcalde, pretenia oferir “una panoràmica completa de la gestió municipal… i punt”. Amb tot, els dos
primers números –els de març i abril de 1984- es van
dedicar a recollir, només, les actes del Ple Municipal
per tal de “recuperar el temps endarrerit”, les quals es
remuntaven a la sessió de constitució de l’Ajuntament,
de 23 de maig de 1983.

L’alcalde també declarava que a la revista no hi podia figurar l’opinió de les forces
polítiques municipals, per tal de garantir que fos completament asèptica i quedés al marge
de campanyes electorals. En definitiva, l’objectiu final era oferir “dades completes i no
manipulades” per tal de saber la “veritat”, a través del compromís amb la “exactitud”; i
esdevenir “el reflex digne del progrés del nostre Poble”1.
En el número 9, Llensa s’acomiadava del poble de Santa Cristina i, en referència al
butlletí, el definia com una finestra a partir de la qual el ciutadà/na podia “entrar, d’una
manera còmoda, dins l’Ajuntament”2. A partir del número següent, el nou batlle, Enric
Roselló, anunciava l’inici d’una “nova etapa de les cròniques municipals”, per bé que
reiterava –en la línia de Llensa– que un dels principals objectius del butlletí era permetre
al lector/a “seleccionar el que hi ha de veritat a crítiques i tertúlies”3. Tanmateix, ni el
format ni la informació continguda van canviar substancialment. Amb el retorn de Llensa
a l’alcaldia, aquest obrí el butlletí núm. 16 defensant el fet d’haver-se tornat a presentar
com a candidat a les eleccions l’alcaldia4.
L’estructura interna del Butlletí al llarg de la seva existència es basà en la publicació
de les darreres actes dels Plens Municipals i de les Comissions de Govern –aquestes,
des del número 6-5; les anomenades “Qüestions a remarcar”, que solien ser extractes de
normatives relacionades amb allò que es tractava als plens o detall de la tramitació
d’expedients importants per a la vida municipal; l’apartat titulat “Plens d’ahir”, en què es
transcrigueren actes de diversos plens del segle XIX i inici del XX6; així com altres qüestions
puntuals7.
Pel que fa a l’aspecte extern de la revista, cadascuna de les portades presentava els títols
corresponents i una imatge damunt un fons d’un sol color, el qual anava canviant. Les
imatges es solien repetir al llarg de diversos números. Van aparèixer fotografies de l’església
parroquial, la sala de festes de El Cortijo, Canyet, la Llar d’Infants, el camp de futbol i
l’edifici sociocultural, i també un dibuix de Romanyà de Gerard Bussot. A la contraportada
sempre hi figurà l’escut municipal.
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Les pàgines mesuraven 32 cm., es presentaven grapades i el seu nombre varià molt
d’un número a l’altre, situant-se entre les 44 i les 132 –la revista vingué paginada des del
núm. 18–. La impremta que s’encarregà de l’edició del Butlletí fou Gràfiques Bigas, de
Sant Feliu de Guíxols, la qual l’edità amb el dipòsit legal 189-84.
La periodicitat del Butlletí fou irregular, arribant-se a tirar quatre números el primer
any (1984) i un o dos els anys següents (1985-1992), però pràcticament es podria dir que
es tractà d’una revista semestral.

Santa Cristina Informa. Butlletí d’Informació de l’Ajuntament
de Santa Cristina d’Aro
Núm. 1-10 -1ª època- (1996-2000)

L’any 1996 la revista municipal cristinenca canvià de nom, d’imatge i de continguts, i
s’edità amb dipòsit legal GI-55/96. Llavors es passà a dir Santa Cristina Informa. Butlletí
d’Informació de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. La nova alcaldessa, Pilar Blasco,
impulsà aquesta renovació, i l’ajuntament continuà essent l’editor d’aquesta publicació
periòdica, tot i que comptà amb el suport –des del núm. 5–, de la Diputació de Girona.
El primer número aparegué el juny de 1996. Aquesta vegada es diversificaren els
seus continguts, de manera que, finalment, es podia parlar d’una autèntica revista
d’informació municipal, i no només d’una eina que
permetia conèixer el funcionament intern dels òrgans
representatius i de govern locals.
Pel que fa a l’aspecte extern de la revista, cadascuna de
les portades presentava la capçalera i títols respectius, i
donava pas tot seguit a les notícies i reportatges inclosos
en aquell número, acompanyats de fotografies dels actes
ressenyats; tot plegat en diferents tons de gris. A la
contraportada sempre hi van aparèixer seccions
especials, com les de Blanc-Gris-Negre, Serveis
municipals i Programació d’actes.
Les pàgines mesuraven 42 cm., es presentaven
grapades –des del núm. 5–, i el seu nombre varià d’un
número a l’altre, situant-se entre les 4 i les 12 –la revista
es paginà des del núm. 5–. La periodicitat del Santa
Cristina Informa fou, sempre, semestral

Santa Cristina Informa. Butlletí d’Informació Municipal i
Ciutadana de Santa Cristina d’Aro
Núm. 11-15 -2ª època- (2001)
Per primera vegada tingué la figura de la coordinadora –que va recaure en Marta
Corcoy– i l’assessorament el realitzà la Facultat de Ciències de la Comunicació de la
UAB. Al mateix temps, una empresa tenia cura de la maquetació i fotolits i, una altra, de la
impressió –Gramagraf, SCCP–. El tiratge total oscil·là entre els 1500 i 2000 exemplars.

El primer número d’aquesta segona època aparegué el març de 2001 i, el darrer, el juliol
del mateix any. Pel que fa a l’aspecte extern de la revista, cadascuna de les portades
presentava la capçalera i títols respectius, i donava pas tot seguit a les notícies i reportatges
inclosos en aquell número, companyats de fotografies dels actes ressenyats; tot plegat en
diferents tons de blau. A la contraportada hi figuraven les seccions especials, com les de
l’agenda d’actes i els telèfons d’interès.
A partir de 2001, el Santa Cristina Informa encetà la seva segona època i estrenà un nou
subtítol, que passava a ser Butlletí d’Informació Municipal i Ciutadana de Santa Cristina
d’Aro. També es canvià el format i la imatge externa. Amb tot, els continguts eren, si fa no
fa, els mateixos, és a dir, els d’una revista municipal que feia
referència a les notícies de l’actualitat local. Aquesta vegada la
publicació es féu amb dipòsit legal B-14611-2001, i anà a càrrec
de l’ajuntament, amb el suport de la Diputació de Girona.
Per primera vegada tingué la figura de la coordinadora –que
va recaure en Marta Corcoy– i l’assessorament el realitzà la
Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB. Al mateix
temps, una empresa tenia cura de la maquetació i fotolits i, una
altra, de la impressió –Gramagraf, SCCP–. El tiratge total oscil·là
entre els 1500 i 2000 exemplars.
El primer número d’aquesta segona època aparegué el març
de 2001 i, el darrer, el juliol del mateix any. Pel que fa a l’aspecte
extern de la revista, cadascuna de les portades presentava la capçalera i títols respectius,
i donava pas tot seguit a les notícies i reportatges inclosos en aquell número, d’interès.
Les pàgines mesuraven 29 cm., es presentaven grapades, i el seu nombre varià d’un
número a l’altre, situant-se entre les 6 i les 12. La seva periodicitat fou, a partir d’aquesta
època, major, passant a tenir caràcter mensual.

Santa Cristina Informa. Butlletí d’Informació Municipal i
Ciutadana de Santa Cristina d’Aro
Núm. 16-26 -3ª època- (2002-2005)

Des de febrer de 2002, el Santa Cristina Informa encetà la seva tercera època, motivada
pel canvis en l’alcaldia –que ocupà Ricard Herrero–, i en l’equip
de govern.
Malgrat tot, el subtítol del butlletí es mantingué, com també el
seu format i imatge, a excepció d’uns retocs en la imatge de
fons de la capçalera, que passà de ser d’una cala del litoral a ser
el campanar de l’església. Pel que fa als continguts, eren similars
als de les èpoques primera i segona, i el dipòsit legal, coordinació,
assessorament i impremta seguiren com abans, excepte a partir
del núm. 20, que foren: dipòsit legal GI-55-1996, coordinació i
maquetació a càrrec del propi Ajuntament i impremta Norprint,
S.A. L’edició va córrer a càrrec de l’ajuntament, com sempre,
amb suport de la Diputació de Girona, i el tiratge total fou d’entre
1500 i 2000 exemplars.

El primer número d’aquesta tercera època aparegué el febrer de 2002. El darrer –fins
ara–, serà el 27, d’aparició prevista pel novembre de 2005. Pel que fa a les portades,
seguiren l’estructura de les de la segona època. El color de cada número va anar variant
i, fins i tot, s’edità la primera portada en color de tota la trajectòria del butlletí, en el núm.
18. A les contraportades hi continuaren figurant les seccions especials: agenda d’actes,
telèfons d’interès i, més endavant, el termòmetre de Santa Cristina i les dades sobre el
transport interurbà.
Les pàgines mesuraven 29 cm., es presentaven grapades, i el seu nombre varià d’un
número a l’altre, situant-se entre les 8 i les 20. La seva periodicitat fou, a partir d’aquesta
època, un xic més variable, oscil·lant entre els dos i els quatre números anuals1.

Imatges del plafó dedicat a la revista municipal de Santa Cristina d’Aro
·
·
·
·
·
·

Homenatge al Dr. Martí Casals (25 de juliol de 1980) [Col·lecció de fotografies de
l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (CF - AJSCA)]
Inauguració del nou camp de futbol municipal (15 de desembre de 1985) [CF - AJSCA]
Representació de «Els Pastorets» a la Sala de Festes del Cortijo (Nadal 1983 - 1984)
[CF - AJSCA]
Ballada de sardanes durant la Festa de la Gent Gran a la Sala de Festes del Cortijo
(1983) [Autor: Miguel Laguna, CF - AJSCA]
Representació de titelles al pati de la Biblioteca - Casa de Cultura (aprox.1983 - 1984)
[CF - AJSCA]
Desfilada de majorettes durant la cavalcada de reis (s.d.) [CF - AJSCA]
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Repertori de la Col·lecció de revistes municipals de l’Arxiu Municipal de
Santa Cristina d’Aro
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Núm. 1, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1984 (març).
Núm. 2, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1984 (abril).
Núm. 3, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1984 (juny).
Núm. 4, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1984 (novembre).
Núm. 5, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1985 (juny).
Núm. 6, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1985 (desembre).
Núm. 7, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1986 (juliol).
Núm. 8, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1986 (desembre).
Núm. 9, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1987 (maig).
Núm. 10, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1988 (desembre).
Núm. 11, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1989 (març).
Núm. 12, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1989 (desembre).
Núm. 13, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1990 (desembre).
Núm. 14, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1991 (octubre).
Núm. 15, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1991 (desembre).
Núm. 16, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1992 (abril).
Núm. 17, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1992 (octubre).
Núm. 18, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1993 (juliol).
Núm. 19, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1993 (octubre).
Núm. 20, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1994 (març).
Núm. 21, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1994 (agost).
Núm. 22, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1995 (març).
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Núm. 2, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1997 (gener)1.
Núm. 3, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1997 (novembre).
Núm. 4, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1998 (març).
Núm. 5, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1998 (agost).
Núm. 6, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1999 (març).
Núm. 7, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 1999 (maig).
Núm. 8, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 2000 (febrer).
Núm. 9, [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament:] 2000 (juny).

Santa Cristina Informa.
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Núm. 11, 2ª època, Santa Cristina d’Aro: Ajuntament: 2001 (març)2.
Núm. 12, 2ª època, Santa Cristina d’Aro: Ajuntament: 2001 (abril).
Núm. 13, 2ª època, Santa Cristina d’Aro: Ajuntament: 2001 (maig).
Núm. 14, 2ª època, Santa Cristina d’Aro: Ajuntament: 2001 (juny-juliol).
Núm. 15, 2ª època, Santa Cristina d’Aro: Ajuntament: 2001 (juliol).
Núm. 16, 3ª època, Santa Cristina d’Aro: Ajuntament: 2002 (febrer).
Núm. 17, 3ª època, Santa Cristina d’Aro: Ajuntament: 2002 (abril).
Núm. 18, 3ª època, Santa Cristina d’Aro: Ajuntament: 2002 (juliol)3.
Núm. 19, 3ª època, Santa Cristina d’Aro: Ajuntament: 2002 (desembre).
Núm. 20, 3ª època, Santa Cristina d’Aro: Ajuntament: 2002 (febrer).
Núm. 21, 3ª època, Santa Cristina d’Aro: Ajuntament: 2003 (maig).
Núm. 22, 3ª època, Santa Cristina d’Aro: Ajuntament: 2003 (setembre).
Núm. 23, 3ª època, Santa Cristina d’Aro: Ajuntament: 2004 (gener).
Núm. 24, 3ª època, Santa Cristina d’Aro: Ajuntament: 2004 (juliol).
Núm. 25, 3ª època, Santa Cristina d’Aro: Ajuntament: 2005 (març).
Núm. 26, 3ª època, Santa Cristina d’Aro: Ajuntament: 2005 (juliol).
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Núm. 1, Santa Cristina d’Aro: Ajuntament: 2004 (octubre).
Núm. 2, Santa Cristina d’Aro: Ajuntament: 2005 (abril).

Manca el núm. 1 del Santa Cristina Informa.
Manca el núm. 10 del Santa Cristina Informa.
3
A partir d’aquest número, es pot consultar en xarxa la versió .pdf del butlletí a: http://www.santacristina.net/municipi/
butlleti_municipal.htm
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