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NOU SEGELL PARROQUIAL

Segons el Codi de Dret Canònic, el llibre que conté les lleis de l’Església, “cada parròquia ha de 
tenir el seu propi segell” (cànon 535 § 3),  que, com sabeu, s’estampa en els documents que 
s’emeten  des  d’una  parròquia  (un  certificat  de  baptisme,  de  confirmació,  un  expedient 
matrimonial, etc.). Tots haureu tingut ocasió de veure o recordeu el segell parroquial que s’ha fet 
servir a la parròquia de Sant Martí de Viladrau fins ara. El segell és de forma oval, en el centre hi 
ha  un  dibuix  que  representa  sant  Martí  i  als  costats,  amb  lletres  majúscules,  hi  ha  escrit: 
“parroquia de san Martín de Viladrau”. El segell és bonic, però està molt gastat i la figura de sant 
Martí pràcticament no es distingeix. A més, el nom de sant Martí està escrit en castellà i no consta 
a quin bisbat pertany la parròquia de Viladrau. 

Després de donar-hi voltes i haver fet fer uns primers projectes per a actualitzar aquest segell 
parroquial, va semblar que el millor era no fer res de diferent del que ja teníem: fer un segell que 
reproduís exactament el medalló que hi ha a la clau de volta de sobre el presbiteri. En aquest 
medalló, que té forma circular, hi ha motllura arquitectònica i, en el centre, una imatge de sant 
Martí de Tours molt bonica. 

Es va demanar als tècnics del bisbat que tenen cura del patrimoni artístic, Srs. Dani Font i Guillem 
Mercadal, que vinguessin a l’església de Viladrau a mirar-se el medalló de la clau de volta de sobre 
el presbiteri, que en fessin fotografies i estudiessin la possibilitat de fer un segell parroquial a 
partir  d’aquestes fotografies.  La idea va semblar  bona i  tècnicament  fàcil  de realitzar  i  el  Sr. 
Guillem Mercadal va dissenyar el nou segell parroquial. 

A partir d’aquí el dia 6 de maig del 2010 es va adreçar una instància al senyor bisbe, acompanyada 
de  la  documentació  pertinent  (fotografies  i  disseny  del  nou  segell  parroquial)  en  el  qual  es 
demanava el següent: “Que es concedeixi autorització per anul·lar el segell parroquial actual i fer-
ne un de nou, d’acord amb la mostra adjunta. El segell parroquial que es proposa no suposa fer 
cap innovació estranya ja que és extret d’una fotografia de la clau de volta que hi ha sobre el 
presbiteri de l’església de Sant Martí de Viladrau, i la clau de volta té una forma ideal per a fer-ne 
un segell”.   

El senyor bisbe en una carta que ens va enviar el dia 26 de maig del 2010 ens va donar el permís 
corresponent i, per tant, a partir d’aquest dia la parròquia de Sant Martí de Viladrau té un nou 
segell parroquial que és el que us presentem avui, en format gran i a mida real. El nou segell 
parroquial és de forma circular i conté tres cercles: en el primer, en el centre, hi ha la figura de 
sant Martí de Tours compartint la capa amb el pobre; en el segon cercle, i envoltant la figura del 
sant,  hi  ha  una  motllura  arquitectònica;  i  en  el  tercer  cercle  hi  ha,  en  català,  la  inscripció: 
“Parròquia de Sant Martí de Viladrau – Bisbat de Vic”. Noteu, doncs, que el segell ara és en català i 
s’hi  especifica que la  parròquia de Viladrau és  del  bisbat  de Vic,  tal  com ha de ser.  Tota  la 
documentació referent al nou segell parroquial es guarda en l’arxiu de la parròquia.

Esperem que el nou segell parroquial agradi, potser no pas a tothom, però sí que creiem que pot 
agradar a la gran majoria de feligresos. La idea era no substituir un  segell parroquial per què sí  o 
per caprici sinó fer-ne un de nou atès que el vell està massa gastat. 



Donem, doncs, les gràcies al senyor Bisbe per haver-nos donat el permís per a  canviar de segell 
parroquial i als senyors  Dani Font i al Sr. Guillem Mercadal per haver-nos-el realitzat amb tanta 
il·lusió i competència.     

El mossèn

  Medalló de la clau de volta 
de sobre el presbiteri.

  

Disseny del nou segell 
parroquial.

Nou segell parroquial,
mida real.


