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El Fejocisme,' Acció Catolica

Es simptomatic que d'em;:a d'uns dies s'ens interrogui amb una insistencia fra
pant, i per conductes ben dioersos, sobre la nostra situació enoers I'Acció Católica.

A fi de que tothom pugui orientar-se degudament en, assumpte de tan cabdal
importancia farem un senci!! resum de les nostres aspiracions i de la realitat present.

El Fejocisme aspira a ser la branca oficial de laJooentut d'A. C. EIs seus pro
grames i la seoa actuació es desenoolupen en un pla de pura i exclusiva A. C. Tots
els qui s'han pres la moléstia d'estudiar-los, sense prejudicis de cap mena, ai.Ús ho
han reconegut. Si oolguessim qduir testimonis en fariem una !larga !lista, i de
reconeguda oalua. El primer número d'ACTIVITATS en retreia tres models ben
significatius. Ara tenim el discurs taquigrafic de l'Emm. Cardenal Primat de Ta
rragona, quina lectura recomanem oioament, pronunciat a la sessió de Clausura de
la lIa Setmana General d'Estudis de la F. J. C. el dia 28 del proD-passat Juliol,
que's un enfilall de !loanr,:es per la bona actuació de la Federació en el camp de
l'Acció Católica, i que arriba adhuc a sortir decididament en defensa nostra rebut
jant les dificultats de més consideració que s'ens ha dirigit.

Pero la nostra aspiració no hem pogut aconseguir encara quefos una realitat
oficial. El Fejocisme no es encara Acció Catolica oficial. Per aixó es necesari que'ls'
Prelats de les diócesis catalanes col'lectivament aixis ho resolguin; o bé que cada
Bisbe en particular prengui aquesta determinació en la seoa Diócesi. Ells son els
directors nats de totes les branques d'A. C., i per tant son ells, exclusioament, els
qui tenen la darrera paraula.

A la diócesi de Girona ja s'ens ha concedit aquesta oficialitat. Tenim la con
fianr,:a ben fonamentada que dintre poc temps ho faran aiJ.ís mateix altres Reoeren
dísims Prelats. L'any passat el Sr. Bisbe de Vic deia als Consiliaris de la Federa
ció reunits en una tanda d'Exercicis Espirituals; « no sou encara Acció Católica,
pero ja ho serea ». Son ben paleses les mostres d'adhesió i encoratjqment qae rep el
fejocisme en les restants diócesis catalanes. Qai no recorda, amb fruició, la setma
na bri!lantíssima tiA. C. celebrada darrerament a Seo tiUrgell on la Federació, '
per boca del admirable i mai prou !loat President general Felia Millet, porta la oeu
cantant de la ¡ooentat Católica? '
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De la nostra diócesi fora inmodestia parlar-neo I tampoc es necesario Ben
púbtic i notori es l' ajut que tothora ens ha prodigat la jerarquía. La nostra gratitut
al 11m. Dr. /rurita, i al 11m. P. Huix, sera eterna.

Ens preguntava, en l'apat de germanor de la na Setmana General d'Estudis, el
vocal del Consell suprem de la joventut d'A. G. de Madrid: «¿que resultados favo
rables esperan Vds. del hecho que se les declare entidad oficial?», i haguerem de
contestar-ti que concretament per nosaltres era qüestió de vida o mort. Si no podiem
ésser Acció Católica desapareixeriem. No tindriemIaó d'existir. No essent entitat
de pielat, ni profesional, ni política, tindriem una significació híbrida, sense finali
tat, a L'ensems que forem un entorpiment, a desgrat de tota la bona voluntal imagi
nable, per a la verdadera joventut d'A. C. I també d'alguna manera, s'ens podria
aplicar alió de Sto Agustí: «Magnae vires et cursussed praeter viam. » Molt avan
r;ar i córrer pero fora de camí. Llavors entendrien que fa Providencia ens havia
destinat al ofici de precursors, i acatariem reverentment els Seus plans, perque els
nostres xicóts estan educats en aquest sentit i preparats per aquesta contingencia.

Ens falta resoldre ara el punt més delicat. Del fet que la Federació empri ordi
nariament en les seves actuacions la !lengua catalana alguns n'han volgut deduir
determinades conseqüencies que, naturalment, han aprofitat tots els qui no simpa
titzaven amb el nostre moviment, sense que'ns interessi escatir-ne les raons, per
combatre'ns. L'Emm. Cardenal de Tarragona, en la ja anomenada na Setmana
d'Estudis, digué respecte d'aixó la paraula justa. Nosaltres, doncs, no tenim que
afigir-hi res més. L'únic que d'aquesta qüestió ens afecta es la dificultat real que
aixó comporta per nosaltres, ja que vivim en una diócesi on la meitat deIs seus
pobles son de llengua castellana. La Acció Católica te caracter diocesa, peró al
matei.x temps l'A. G., com subratllen tots els comentaristes, i es de sentit comú,
te vinculada la seva eficacia en el grau d'adaptació i d'aprofitament, de la gran
varietat de matisos accidentals amb que la Provindencia ha diferenciat els pobIes
de la terra com a demostració evident de fa inexhausta riquesa deIs seus atributs.

Tant si ens pfau com si no, aqui rau el punt cantellut del problema. Peró l'home
apostólic compren que fa manera practica de resofdre una dificultat no es defugír-la
ni negar-la sinó superar-la.

Concretant-nos, per abreujar, al nostre camp d' acció indicarem dues solucions
amb les quals el bifingüisme de la nostra diócesi entenem que no fora obstacle per
a portar a terme una forta organització dejoventuts d'A. C.

1. a Crear una « Unió Diocesana dejoventuts d'Acció Católica» que federés,
en una}unta suprema, dues organitzacions identiques en ef fi i diverses en efs pro
cediments, la " Unió diocesana de joves Cristians », per a/s pobles de llengua cata
lana, i la «Unión diocesana de joventudes Católicas», per als pobles de llengua
castellana. Es confegirien uns estatuts, i es concretaria la forma practica de rea
titzar les campaniJes de conjunto

2. a Donar !libertat per a que tothom organitzés el grup parroquial en la forma
que millor ti semblés, a base d'aceptar tots unes poques normes generals d'actua
ció, i es federessin diocesanament amb un organisme suprem d'enllar;.

Confesem, peró, que la primera solució fa trobem més racional i més organica.
Hem donat honradament la nostra opinió, com correspont als joves, que.son

fleals i els agrada «jugar neto »

I amb aixó queden contestats tots els nostres interpel' lants.



·QRUP 154 PLEYAN DE PORTA
Recés Mensual. El celebrarem a. D. el dia

1 de Setembre, amb el següent ordre :
A les 8 del matí, missa de Comunió General

a I'església deIs PP. del Cor de Maria (Sant
Pau); es dirá a intenció del nostre éJmic fejo·
cista Felicia Amigó. Acabada la missa ens tras
Iladarem al Seminari on esmorzarem.

A les 9'15, meditació que fara el Reverend
Consiliari del Grup Mn. Ramon Macélrulla.

A les 10, temps ¡liure fins a les 12, hora de
terminada per a assistir a la Reunió .

. A les 4 de la tarda, reemprendren novament
el Recés amb la practica del S.ant Via-crucis.
Finit aquest acte ens donara una Iliyó practica
de liturgia el Rn. Consiliari deis Caps de Colla
Mn. Ramon Espasa. Després d'una estona de
descans, hi haura Exposició de jesús Sacramen
tat i meditació a carrec del Rd. ConsiliéJri Dio
cesa Mn. josep Vilas.

Preguem amb insistencia a tots, que facin un
esfory d'assistir-hi per tal d'aprofitar-se d'aquest
mitja de perfeccionament espiritual.

•••
Reunió. Fes-te un deure d'assistir a la

Reunió Mensual que tindra Iloc a. D. el proper
diumenge, dia 1 de Septembre, a le~ dotze del
migdia, baix el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de I'acta de la Reunió
anterior. - 2. Explicació del Sant Evangeli. 
3. DQs enemics inseparables per en Manel Quin
quilla. - 4. Tema d'actualitat -per en Prudenci
Pelegrí. - 5. Precs i preguntes.

\••••
Biblioteca. Oberta els dilluns, dimecres,

dijous i dissaptes de 8 a 9 del vespre. Funcio
nant el servei de préstec de Ilibres a domicili.

L1ibres nous: Memories d'un Cabaler de
jaume Raventós. L'Hermíta. Maurice de Roíg i
Raventós. Els dos' són obres escullidíssimes de
la literatura catalana. La participació litúrgica
en la missa, de M. Alujas. ¿Existe Dios? Un
magnific resum 'de les principals existencies de
Déu..

hercicis [spirituals

Curset de Catala. Els dilluns i dijous de 8 a
9, hi ha classe de cata'a, a carrec de Mn. j08ep
Vil as, catedratic de catala al Seminari.

•••
Carnets. Tots els qui encara no tinguin el

carnet poden passar pel secretariat a recollir·lo.
Cal portar dos fotografies de 3 per 4 cm.

• ••
Musicals. L'amic Isidre Panadés esta orga

nitzant un grup de guitarrístes, comptant ja amb
valuosos elements. Hi 'son convidats tots els afi
cionats.

Es parla també d'organitzar per al proper
hivern una secció per al conreu del cant popu
lar, a carrec d'en josep Canals. Aquesta secció
seria la base de la futura secció Coral.

• ••
Excursió a Ginebra. Tal com venia anun

ciant-se, va celebrar-se amb tota felicitat, I'ex
cursió a Su'issa. Els excursionistes tornaren
molt satisfets i. .. amb ganes de tornar-hi. Que
consti la nostra felicitació a l'Agrupació Excur
sionista, per l'éxit .assolit.

•••
. '11" Setmana General d'Estudis. Hi assistí una

ncmbrosa representació del nostre grupo Torna
ren entussiasmats.

•••
Kio'sc de la Bona Premsa. S'ha encarregat

de I'administració del dit kiosc el nostre com
pany Antoni Vall-lIebrera, Amb tal motiu el
recomanem a tots els nostres amics.

•••
Enhorabona. La donem a I'amic Uuis Aige.

pel seu nomenament com a Secretari particular
del Sr. Alcalde.

tleg~u « El Correo» de Lleida

Del 9 al IS' de Setembre es celebrará a. D.
una tanda d'Exercicis en complert recolliment.

Preu mlnim de la Pensió 3S pessetes.
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• }uncosa Ha sigut nomenat Coadjutor d'aquest poble el
jove Sacerdot i enamorat entusiasta de la federació En San
tiago Turmo.

Esperem, de la seva activitat, que moIt prompte tindrem
constitu'it un Grup fejocista.

• Torms Reina entusiasme entre els joves d'aquest poble
per constituir aviat un Grup fejocista. Dos o tres d'ells im
pacients per poder ostentar la n~stra ensenya s'han donat ja _
d'alta al Grup veí, de Solerás.

8 L1ardecans En la prop pasada reunió mensual acorda
rem construir una bandera per al Grup, un gimnas i un camp
de tenis.

La secció dramatica continua donant les seves represen
tacións amb éxit creixent.

Hem concertat amb els avantguardistes de L1eida celebrar
un dia de fgermanor i esbarjo en nostra vila amb Missa de
Comunió, partit de futbol i funció de teatre.

Per a les solemnitats religioses de la próxima festa Major
ens hem posat a la disposició deIs Rds. Sacerdots de nostra
parroquia per ajudar-Ios a tot el que convingui.

• Torres de Segre Moguts per la importancia que repre-
. sentava la na Setmana General d'Estudis, es supera en molt
les esperances que teniem de reunir un estol de fejocistes
per tal de que es saturessin del veritable esperit de la fede
ració. Nou .companys nostres, amb el Rnd. Consiliari, es
traslladaren a Barcelona, el dia 24 del mes passat, per tal
d'assistir en representació del Grup, als actes i reunions de
dita Setmana.

El darrer dia del passat mes de Juliol es celebra la corres
ponent reunió mensual.

Estem activant les gestions per a fundar un gimnas i crear
- una secció de falcons.

De retorn de -Barcelona, i com a complement del nostre
viatge, els assistents a la Setmana d'Estudis, férem una
excursió al Penedés, de caire agrícol, per tal de fer-nos carrec
d'aquella rica comarca. AIIi tinguérem el goig de visitar I'an
tigua casa pairal de « Can Bas» de Lavern, model de les
tradicionals i típiques masies catalanes, propietat de la dis-

• Os de Balaguer Parlava en el número passat de donar
a la publicitat una nova de bastant interés per al nostre grupo

Unes bones families barcelonines han tingut cura de sub
vencionar-nos el cost d'una xamosa bandera. Ens diu~n que
per al 15 del prop-vinent mes de Sete.l11bre ja la tindrem
lIesta.

No cal dir ,que eJs hi estem totalment agra'its.
Hem adquirit un nou camp de futbol. L'Ajuntament ens

ha protegit amb el donatiu de 200 pessetes.
Altra volta ens hem enfrontat amb I'equip fejocista de

Balaguer i s'ha pemostrat una vegada més la tecnica de que
feia menció amb el resultat de 3 a cap a favor deIs de Bala
guer.

Es desenrotIla amb la perfecta germanor própia deIs fejo
cistes. A' BOROES

s

Aquest número esta passat per la censura

fingida familia O!ivella. Després de veure totes les instala
cions i dependencies de la Casa, i plens J'obsequis i aten
cions, ens traslladarem a St. Sadurní d'Anoia on visitarem,
també, les Caves de xampany de la coneguda Casa ( frei
xenet ».

Podem ben dir que fou un viatge ben aprofitat i que
retornárem a les nostres lIars plens de satisfacció i optimis
me.

Des d' aquestes planes no puc per menys de manHestar,
en nom propi i del Grup, el nostre més afectuós agraiment a
la cristiana familia Bas de Lavern per les atencions rebudes
de la seva gentilesa i amabilitat, així com també a la Casa
( freixenet ».

.• Solerás L10at sigue Déu, l' obra altament recristianitza
dora de la federació de Joves Cristians de Catalunya és
propaga i creix considerablement. Avui saludem cordialment
I'aparició de la nova revista « ACTIVITATS », i amb ella a
tots els demés grups i simpatitzans de la nostra volguda
federació, esperant será un nou mitja per a comunicar-nos
entre tots els nostres germans fejocistes.

Anotem entre les váries activitats del nostre grup, el bon
papel' que realitza la secció coral durant tots els Diumenges
de Quaresma contant el «via-crucis» de Millet, acabant amb
a comunió general del Dijous St. en la que s'hi acostaren
varis deIs ñostres joves; la magna diada d'Acció Catblica del
dia de St. Pere amb la comunió, sermó predicat, amb la com
peténcia deguda, sobre el tema de palpitant actualitat, Acció
Catblica, per Mn. Ramon Macarulla, qué a I'ensems revisa
el grupo

• }uneda Célebrem I'aparició de ACTIVITATS, puig
que creiem que sera un lIay eficasissim per I'unió deIs diversos
grups de la diocesi. Ens plau adressar la més cordial felicita
ció a tots els companys fejocistes.

Essent el nostre grup esencialment agrícola, són gairebé
foryoses les vacances estivals. Tan soIs celebrem la Reunió
Mensual.
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• Artesa de Segre El
dia 1 d'agost morí a Artesa
de Segre el jove felicia
Amigó Mitjavila. Ha mort
en plena joventut, 28 anys
quan en tots els ordres feia
concebir les més falagueres
esperances. L10at sia Déu.

La seva mort fou exem
pIar com la seva vida i causa general consternació. Els fami
liars pIoraven l'ésser volgut, els joves I'amic bó, fidel i
assenyat i els vellets el puntal més ferm pel pervindre de la
població. Les seves virtuts, el seu bon caracter i la seva'
-competencia professional Ii captaren tan generals simpaties
que fins joves de les més oposades idees es disputaren I'ho
nor de portar-lo amb els seus brac;:os a I'acte dei enterrament.
Sentia i entenia I'Acció Catolica i n'era un entusiasta propa
gador. La f. J. C. de C. el contava entre els seus membres
més ardits i no puguen constituir grup en la seva Parroquia
com eren els seus anels s'inscrigué al grup de L1eida desde
la seva fundació. forma part del Pelegrinatge de la nostra
joventut a Roma. Al cel sia jove tan exemplar i que les seves
virtuts ens esperonen.

El nostre' condol a la familia. Que els nostres joves el
tinguen present en les seves oracion~. ...-_---



Agrupació Excursionista
LLEIDA

Visitant-se a I'ensems la Seu d'Urgeli

PRESSUPOST: 16 Ptes.

Amb moíiu de la festa de la benedicció de la bandera
del Grup 225 de Borges de la F. J. C. de C.

25 d'Agost

EXCURSIÓ
PRESSUPOST: 3 Ptes.

8 Setembre

EXCURSIÓ a

a BORQES
Son pregats d'assistir·hi tots els fejocistes

ANDORRA
Sortida : 4 del matí.

Per a Inscripcions fins al dijous abans de la data de I'excursió, dirlgir.se al estatge social, Tallada, 42, de 8 a 9'30 tots els vespres.

A V A N T·a U A RD I SM E
El dia 25 del mes passat es celebra com tots els anys, la solemne festa del Con

curs de Fanalets a l'Academia Mariana. Els Avantguardistes del Grup de L1eida pre- 
sentaren un artístic fanal representant I'Escut Ayantguardista a I'una cara i la silueta
del Castel1 principal a l'altra, óbra del jove artista en joan Crous. Fou unanimement
elogiat, tan per la seva acurada confecció, com pels canvis de color i de l1um. La
seva reproducció pot admirar-se al nostre Secretariat.

Amb una activitat, molt \loable, estan els nostres avantguardistes preparant unes
funcions teatrals i jocs ritttlics, per afer més plaenta la visita que ajudant Déu realit
zaran als grups de L1ardecans i juneda.

Desitgem q,ue's vegin coronats amb I'exit més complert.

Secció aimnastica i EsporHva

Atl'etisme. La secció d'atletisme de la
F. j. C. ha estat'invitada a pendre part als
campionats comarcals d'atletisme a L1ei
da, que es celebrara!) a. D. els últims dies
del Setembre vinelJt. Amb aital motiu pre
ga aquesta secció a tot~ els fejocistes que
desitgin pendre-hi pa~t es serveixin donar
el seu nom a la junta i son pregats d'as
sistir als entre,na.ments que diariament es

I

.celebren al Camp Escolar de 6 a 8 del
matí. Preguem als Grups forans que dis
posin d'elements de posarse en relació
amb aquesta secció, per la seva praticipa
ció als mateixos.
Ping-Pong Aquesta secció ha disposat la
celebració del III <;ampionat social de Ping
Pong es prega a tots els fejocistes que
desitgin pendre-hi part donguin la seva
inscripció a la junta.

Preu de la inscripció 0'50 cts. El cam
pionat es disputara por eliminatorias.



Senyora...
les darreres novetats d'istiu .i tardor les trobara als

MAGATZEMS EL PILAR
aran Secció de Sastreria a mida i confeccions

Generes de Punt

111

Generes propis
per a sacerdots

111

Preus ]imitats

1I1

MA]OR, 36

LLEIDA

111•. , .... .,..
ELECTROMAONETIC· • Vloos ~((t MIsil)

Francesc Morreres
Qui ha sofert tots els

examens de reglament

dins

l'Escola Nacional de Radio R. 21.221

. de la ======

Casa Muller
de Tarragona

Diposit: P. MAGRIÑA
Sant Antoni, 38 :: LLEIDA

T

Tallada, 34· LLEIDA..,..----------e." ...1----------._"

3f + ~~a11ada
Succesor de .6. dDateu ".torres

~~

·..
ite{~íts : mo"etats
{ fSeneres de punt

~Dajor, 6211I.er 1Lle{tla

FARMACIA Y LABORATORIO
DE ANÁLISIS

S. Clavera Armenteros
Teléfono 1671

Pórticos Bajos, 9 .. LÉRIDA



Lleida

Les més altes
novetats amb
generes del pais

•
Sempre el -més_
nou ~ ~ ~ ~•

Major, 52 entrl.

MIRÓ: IMPREMTA CATOLICA - LLEIDA

CLASE ESPECIAL

PER A SENYORETES

PERITATGE MERCANTIL

IDIOMES

-

ENSENYANCA GENERAL

I COMERCIAL-
--

(

;

Director: D. EDUARDO MARTíNEZ

MARTíNEZ

Av. República, 26_2.ón - LLEIDA

Protegiu i compreu als nostres anunciants de « ACTIVITATS».

KIOSC DE LA BONA PREMSA, .Major, 17 ¡Protegiu-lo!

1I I
Academia 5A5TRERIA


