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Jove: La. F. J. C. c:omparteix )"e§plai i la c:ultura

•
CASA BORRÁS Almacenes BAL I U S

.=============-- -"=============",,.

MAYOH.83

Exposición y venta de cuadros
tapices. relieves, oleografías.
marcos tallados. óvalos, etc.

•
CONFECCIÓN ESMERADA DE MARCOS

Despacho: COHSTITUCIOH. 18 :: Almacenes: CA8RIHETY, 13 y 15
Apartado 18 • LÉRIDA

LOZA-VIDRIO
ARMERIA-GARTUCHERIA-PÓLVORAS

PERFUMERIA
FERRETErnA - BATERIA DE COCINA

CALEFACCIÓ
OBJETOS REGALO - CUCIDLLERIA

Almacenes CANAL5

CARMEN, 6

LERIDA

MERCERI4 -NOVEDADES
GUANTE I:UA-BISUTERIA
MONEDEROS - MEDIAS
CALCETINES - SECCION

LANAS y LABORES'

TALLER DE [ALADOS YPLISADOS

COMESTIBLES FINOS, CARAMELOS, BOMBONES, CAFÉS, Etc.

TURRONES, CHAMPAGNES y LICORES DE TODAS CLASES

(~asa Baró de JOSE REGANY
San Antonio, 27
LERIDA

.I============~

ELS PRODUCTES AMB AQUESTA l\'IARCAELECTROMAGNÉTICO
FRANCISCO MORRERES

R. 21221 .

n[Oi[O diplomado en la fuuela .
national de Radio De lo~ ff. UU.

Radio-Radiovisión y sus aplicaciones de inducción
Tallada, 34 LE R 1 D A SON ARTICLES DE QUALlTAT. -
~ove católic: ~a ets de la F. ~. C.?
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L'A «:«:ió Catoli«:a es un deure de la "Vida «:ri.tiana

•
LA INDUSTRIAL METAL'LÚRGICA

FUNDICIÓ DE METALLS

SALVAIJOR PAITUVÍ
Av. de la República, 6:r - LLEIDA

JOSEP PUJOL
PASTELERIA

QUEVIURES
Reparacíó de maquinaria de tota mena
Lletres, plaques i figures, per fa~anes i
cementiris :: Bombes, griferia, ensulfa-

tadores i accessoris : : Instal'lacíons
d'aigües potables i regadiu. Boters, 15 LLEIDA

ACADEMIA

MARTINEZ
ENSENYANCA GENERAL

1 COMERCIAL

• •

IDIOMES

Director: D. EDUARDO MARTlNEZ-Av. República, 3b - 2. ón - LLEIDA

PERlTATGE MERCANTIL

•
CLASSE ESPECIAL

PER A SENYORETES

• •

RAMON PANES
Estereria; 12, Teléfono 1402, Pl. Maciá, 20. - LE R 1 D A

-.
Mercería - Novedades - Guantería

Marcelino Miarnau Carpintero de Obras

• • •
DIRIGENTS. Ja e~Jteu subs«:rits a LA PARAULA?

Especialista en Carpintería de
Arte para Establecimientos, Igle'

sias, Salones. etc.

(S~celor de Dolores Miarnau)

Mayor, b8 LERIDA Teléfono 2057
\

Palma, 23 LERIDA
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Fejocistes i simpatitzans: Feu les comandes a les cases qu~ s'anuncien

Gestoria Administrativa

Tramitació de tota mena d' as

sumptes administratius i gestions

:-; a les oficines públiques. ;-:

#W

MONTANA
e·
Pla~a de la Sal, 18, pral.
Apartat 47 • Teléf. 1283
L L E 1 D A

ECONOMIA I PROMPTITUT

- EN ELS ENCARRECS -

,
Representante General de las provincias de Lérida y Huesca

mAl [lmmlA ~f UfiD8~~ [lnm Ift[mm~ !

FUNDADA EN 1845

JOSE FREGOLA FABREGAT - [alle fermin fialán, 16, bajos· LERIDA

LA ANÓNIMA DE ACCIDENTES

Seguros de Responsabilidad Civil
Seguros Colectivos, Ley de Accidentes del Trabajo,

Seguros Individuale~,

CONSULTE PRIMAS Y CONDICIONES

CERRALLERIA ARTISTICA 1 D'OBRES EN GENERAL

• ]JI)t)~IIIIIIEIIIIIIP' (
a

•

Reparaclons de Portes d'Acer

La religió es la passió deis cors grans

Carrer del Paher Rules, 14
(Detr"s de l'Esglésla de Sant Joan) LLEIDA

•

Fejocistes i simpatitzans: Feu les comandes a les cases qu~ s'anuncien

Gestoria Administrativa

Tramitació de tota mena d' as

sumptes administratius i gestions

:-; a les oficines públiques. ;-:

#W

MONTANA
e·
Pla~a de la Sal, 18, pral.
Apartat 47 • Teléf. 1283
L L E 1 D A

ECONOMIA I PROMPTITUT

- EN ELS ENCARRECS -

,
Representante General de las provincias de Lérida y Huesca

mAl [lmmlA ~f UfiD8~~ [lnm Ift[mm~ !

FUNDADA EN 1845

JOSE FREGOLA FABREGAT - [alle fermin fialán, 16, bajos· LERIDA

LA ANÓNIMA DE ACCIDENTES

Seguros de Responsabilidad Civil
Seguros Colectivos, Ley de Accidentes del Trabajo,

Seguros Individuale~,

CONSULTE PRIMAS Y CONDICIONES

CERRALLERIA ARTISTICA 1 D'OBRES EN GENERAL

• ]JI)t)~IIIIIIEIIIIIIP' (
a

•

Reparaclons de Portes d'Acer

La religió es la passió deis cors grans

Carrer del Paher Rules, 14
(Detr"s de l'Esglésla de Sant Joan) LLEIDA

•



.RE!DJACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: TALLADA, 42

Organ de la Uni'ó Diocesana de Joves Cristians

Any I LLEIDA, 2·0 DE5EMBRE 1935. Núm. 6

,

l'ACCIO "CATOllCA
El nostre Venerable Prelat, Excm. i n·lm. P. Salvi Huix,

ha determinat organitzar l'Acci6 Catolica diocesana ~eguint les
Normes que els Rvdms. Metropolitans espanyols tenen promul~

gades.
La nova organització, com es sabut, adopta com a princi~

pi general la divisió dels quadres d'Acció Catolica en quatre
organismes: homes, dones, jov~ntut masculina i ioventut feme~

nina, dintre de les quals, i conservant la seva autonomía, es~

taran conectades totes les entitats o agrupacions d'Acció Cato
lica, siguin de iniciativa particular .0 oficial per aconseguír
1'harmonia, l'esperít de solídaritat i la unitat de direcdó indis~

pensables a tota obra d'apostolat.
La «U~ió li>iocesana de Joves Cristians» formara part oficial~

ment del organisme de joventut masculina d'Acció Catolíca en
qu.alitat d'«adherída», i podra, per t~nt, continuar la seva tasca de
proselítisme cristia emprant l1urs metodes peculiars i conservant
íntegra la seva fesonomia i organització.

Restem pregonament reconeguts d'aquesta nova prova de con~

sideració que per part de 1'Autoritat Eclesiastíca reb la nostra Fe~

deració, a l'ensems que·acatem reverentment totes les disposicions
que el nostre Sr. Bisbe es digni ordenar per fer més f€c(;>nd el

\

noble trebal1 que te assignat l'Acció Cat0lica.
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Qrup 154, Pleyan de Porta

Quart aniversari de la FundaGió de la F. l. C.

Es celebrara el diumenge, dia 29 de desembre , amb els següents actes:
Matí, a les 8'30, Missa de Comunió General a I'Oratori deIs Dolors.

Fara la platica el Rvnd. P. Joan Serrat, S. J.
A les 10'30, Missa Solemne, al mateix Oratori, cantada pel Chor fejocista.
A les 11 '30, Reunió mensual, amb el següent ordre del dia:

Comentari de l'Evangeli pel Rvnd. Conciliari.
Comentari d'actualitat, ¡Jer LIuis Aige.
Quatre anys de Federació a LIeida, per Josep Canals.
Precs i preguntes.

Tarda, a les 4, Viacrucis, Meditaci6, Rosari i Platica a la Residencia deis
PP. Claretians (Sant Pau).

Els nostres Consiliaris

Carnets. Tenim a disposició deis,
socis que encara no el tinguin el car-

net de militant obligatori per a. tots.

l'ensenya. Faran.un magnífiic acte de
propaganda i encoratjaran als tebis i
indecisos,

No lIanceu "Flama". Preguem a
tots els que no ¿ol'leccionin «Flama»
que vulguin portar-la a Secretaria, un
cop I'hagin lIegida, per propaganda.
Fem el mateix prec als subscriptors de

Ensenyes. Recomanem en gran' «La Paraula», doncs també en neces
manera als nostres socis que portin sitem per identic fí.

Cercle d'estudis. Continuen amb
for~a animació tots els divendres, de
8 a 9 del vespre.

Els dimecres tene'n un cercle d'estu
dis especial els Caps de Colla.

El nostre estimadíssim Sr. Bisbe s'ha dignat ratificar en els seus carrecs
de Conciliari Diocesa, Conciliari del -Grup «Pleyan de Porta», i Director Dio'
cesa Avanguardista, als Rvds. Josep Vilas, Ramon Macarulla i JOsep Macaru,
11a, respectivament.

Ens felicitem de continuar tanint entre nosaltres a tant bons amics i mes'
tres tot demanant a Déu els guil com fins ara. per trebaUar per la Seva Gloria
i salvació de la nostra joventut.

Escoles nodurnes. El seu funcio
·nament es un exit. Cada dia augmenta
la matrícula. La }. O. C. i la J. A. C.
hi tenen un magnífic camp de propa
ganda. Alguns del assistents a les sus
dites escoles ja s'han donat d'alta a
la Federació.
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AVANTQUARDISME

•
•

TAllADA, 42

Sería una cosa ben plaent el portar a aquestes planes un resl:1m dels actes
que els nos tres petits aspirants, o sia els avantguardistes, han celebrat du
rant aquest di~s.

Són tants, i tots ells plens de bon gra, sense cap mica de palla, com doncs
fer·ne un resum que pugui donar una petita idea del nervi de cada un? Ens
haurem de contentar en honorar aquesta fosca resenya amb alguns deis seus
més importants actes celebrats, com són l'assistencia de 60 avantguardistes
a la Comunió General que a l'església de San Joan, celebraren tots els grups
d'Acció Católica, per donar gracies deIs nous nome~amentscardenalicis.

El nombre cada dia més creixent de joves que ingressen als nostres rengles,
ens donen proves suficients de les nos tres actuacions. Ben vé ens ho demostra
l'assisténcia cada dia més nombrosa que cadá diumenge tenim a l'església
deIs Dolors a les 10 i als cercles d'estudís que cada dia de festa cel'lebrem al
Seminari, éssent l'assistencia intermitja d'uns 50 a 90 avantguardistes.

Aquest any ja que contem amb un espaiós local podrem donar per primera
vegada a coneixer les nostres prosperitats amb la construcció d'un formós pes
sebre, que podra visitar-se des del dia de Nada!'

Amb uns resultats favorables per als nos tres sportmans es celebren cada
diumenge uns divertits partits de foot-ball entre diferents i competits equips de
la nostra tiutat.

A V ANTGUARDISTAl Ja assísteíxes cada díumenge i día de
festa a la Míssa deIs Dolors a les 10 í mítja? Procura assístír,hi.

Secció Oimnastica Esportiva

Resum de les aetivitats de la secció durant la temporada 1934.35

FUTBOL. L'equip de la secció, prengué part al lIT Campíonat Amateur de Lleída, finalítzant
en quart lloc í guanyant el díploma corresponent .

. BASQUET-BOL. Durant la finída temporada, s'ha organitzat aquesta secció. Compta amb
2 equíps í !i la primavera vínent prendnl part al 1 Campíonat de Basquet a Lleída.

PINO-PONO. S'efectué. el 11 Campíonat social, que obtíngué un gran exít de partícipació.
Ara estem organítzant amb un aItre club de Lleída el Primer Campíonat Lleídaté..

LLUITA. Hem ~reat ja ,un equíp de lluítadors que promet ésser un aItre exit de l'esport de la
Federació de Joves Crístíans a Lleída.

. ATLETISME. L'equíp de la secci6 ha pres part al 11 Campíonat províncial d'Atletísme, con
que.ínt un formós trofeu. Comptem ademés amb un titol de campíó í recordmand províncí!il,
i un altre títol de sots.Campió.

Preparem per al día 1 de gener proper, una jornada per íntentar batre í establír díversos
records de Catalunya de la F. J. C.
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Rennió Extraordinaria del Vonsell Diocesa. El diumenge, 8 de desembre, tingué
1l0c una reunió extraordinaria del Con'
sell Diocesa, amb assistencia deIs de'
legats deIs Grups forans,

EIs príncipals acords presos foren
els següents:

1. - Adherír,se incondicionalment
a la nova reorganització de l'Acció
Católica de la nostra diócesi que pro'
jecta el Sr. Bisbe, i veure amb satis'
facció que la «Unió Diocesana de Jo
ves Cristians», sigui conectada a la
«Joventud d'Acció Católica». Tots re'
coneguerem la necessítat de que els
fejocistes siguin els primers en donar
exemple de obediéncia a la Jerarquia
entrant a formar part, individualmen-t,
del organisme oficial de joventuts.

2. - Convocar una Assemblea dio
cesana per a últims de febrer del any
que anem a comenr;ar, com a prepara'
ció del Congrés General del mes
d'abril.

T T

LLARDEVANS. Comencem la nota de
les activítats d'aquest mes amb la tris'
ta nova de la mort de l'avantguardista
del nostre Grup 212 «Sant Jaumei>, En
Josep M." Ruestes que llíura l'fmima a
Deu el dia 30 de novembre a l'edat
de 13 anys.

Encomaneu,lo a Deu.
El dia 10 del corrent festívitat de la

Verge de Loreto patrona i titulaT de
nostre Grup fejocista, fou celebrat'
amb tota solemnitat. Un bon nombre
de fejocistes i avantguardistes reberen
el Bon Jesús; la Missa major fou can'
tada i acompanyada per la secció de
música i orquestra'parroquial, predica
el panegiric el nostre distingit amic
Ms. Ramon Torres, Conciliari del
Grup de Soleras, i la secció de teatre
posa en escena, entre altres, l'obra
fejocista «Foc en el món».

Tenim gran demanda de participa,
cions de la Rifa de Nadal. Es el

convenciment deIs nos tres vilatans
que ens ha de tocar la Grossa. Si ens
afavoreix la sort ja els ho participa'
remo Entre tant, felices Pasqües de
Nadal a tots.-

El Corresponsal.

T T

JUNED.4. Com a principal base de
les nostres activítats aquest Grup va
seguint amb ritme normal els seus
cercles d'estudis els quals es donen
dues vegades a la setmana, els dimarts
i els dj'jous.

Just és que fem constar la satisfac'
ció que sentim d'haver incrementat la
vida de pietat en aquest poble. Abans
de fundar,se la Federació, en la nostra
vila tots els actes pietosos i d'una ma'
nera especial les comunions, es mira,
ven amb una indiferencia tant absolu'
ta per part deIs homes, que glar;ava el
coro Avui g. a Deu, ja no es així i un
bon exemple en donarem el dia de la
Puríssima.

La secció que potser més ha arrai
gat en el Grup es l'artístíca, la qual
porta representats tres drames i sis
actuacions. L'última actuació fou el
dia 24 de novembre a Aitona amb el
drama «víctimes de l'ambició», el ma'
teix dia que el Sr. Bisbe hi realitzava
la seva visita pastoral, Tots els fejocis'
tes afiaren a la Comunió general, on
es palesaren els fruit-s deIs exercicis
espirituals que durant la setm'ana ha'
bía dirigit el nostre Consílíari. Durant
el dia acompanyarem al Sr. Bisbe, i
departírem les nostres impresions amb
aquella bona gent, i a la nit 'els nos'
tres artistes obtinguerem un exít escla'
tant amb 11ur actuació.

També pensem, amb l'ajut de Deu,
organitzar els Reis portant les jogui'
ne~ als nens de la localitat que ho de'
sitgin sense descuidar,nos deIs pobres.

Actualment tenim concentrades les
nostres activitats en la construcció
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d'un pessebre, car l'any passat al im~
plantar en la nostra vila aquesta tan
bona i tradicional costum gairebé ig
norada, foren mol tes les persones que
el visitaren quedant altament compla~

gudes i santament edificades.

T T

OS DE BALAGUER, Els fets més des~
tacats que demostren l'activitat del
Grup Cervoles en aquesta temporada
poden reduir,se als següents: Dia 13
d'octubre. Sortí una nutrida represen~

tació cap a Tremp per assistir a la be~

nedicció de les banderes de la F. J. C.
i demes J. C. d'aquel1a localitat,1 de
novembre: Al matí Missa cantada,
Sm. Sagrament (de Ribera) i a la nit
la ~radicional castanyada amb el Sant
Rosari i després alegria germanívola
amb el demés que suposa una festa del
caire com aquesta. -24 Novembre.
Commemoració del quart Aniversari
de la fundació de la F. J. C. amb Co
munió general del Grup i fon;a assis
tencia de les al tres J. C., interpretant
se pels fejocistes els motets de Co
munió.

S'ha seguit cel'lebrant el cerde
d'estudis tots els dissabtes que des del
primer de Desembre sera d'apolegelica.

S'esta preparant amb molt d'entus
siasme la funció teatral que a. Deu ce
lebrarem en les properes festes Nada
lenques.

T T

TORREGROSSA, Deu fer tres o quatre
setmanes que ens envien un paquet de
15 «Flames» tan desitjades pels joves
d'aquest poble, éssent llegides amb
fon;:a entussiasme. No obstant con
vindria que aumentessim el número
fins a 25 per a poder acontentar a
tothom.

Anem fent amb regularitat el cer~

ele d'estudis establert per a tots els
dimarts. Comenc;:arem per el desen~

rotllament de c;:o més elementdl i rudi~

mentari per a la formació religiosa,
social í liturgica, ja que la causa efi,
cient de les activitats d'un militant,
creiem que radica en aquesta formació
i una intensa vida esperitual. Ademés,

a cada reunió, s'acostuma llegír i co'
mentar algún article de «Flama».

El dia 8, per tal d'honorar la nos
tra Santíssima Mare la Inmaculada
Concepció molts fejocistes reberen el
Pa deIs Angels, pregant fervorosament
per l'exit de la F. J. C., ja que no ens
fou possible el fer~ho en la proppassa
da data del seu aniversario

La reunió mensual del mes passat,
tingué lloc el dia 26, recalcant entre
altres coses la conveniencia d'assistir
hi tots els miJitants, igual que al cerc1e
d'estudis.

T T

BORGES. Les activitats del postre
Grup son:

Cercles d'estudis d"Apologetica ca
da dijous. Cereles d'sstudis de Socio~

logia cada diumenge.
La reunió mensual la celebrem ge

neralment el 3.er diumenge de cada
més amb Comunió al matí i el Recés
Espiritual a la tarda.

Estem en vies de formació de les
Seccions d'Esports i Dramatica.

J. A. V.
T T

SOLERAS. Fara uns vuit mesos que
comenc;:a la F. J. C. en aquest poble,
la que continua g. a Déu amb exit, i
celebra normalment les seves reu·
nions.

Tenim els cereles d'estudis setma~

nals i una reunió mensual de caracter
general, en la que es desenrotlla una
ponencia a carrec d'un fejocista; les
altres reunions es complementen amb
l'estudi del catala, aritmetica, grama
tica, etc.

Esports. Tenim el futbol, teatre, i
estem preparant un equip de basquet~

ball, havent verificat algunes anim.ades
excursions.

Estem molt esperanc;:ats que aques~

ta proxima primavera podrem inaugu~

rar un espaiós local, posant tots el
nostre esforc;:, de cara al apostolat per
a con,querir els joves del nostre poble
que no estan amb nosaltres encara, i
de cara la bendició de la bandera.

(Segueix al final)
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I\V (tD~(IJIQ§ ID
BASES

1. -S~admeten ínscrípcions de pessebres al. estatge social, carrer de la
Tallada, 42, fins al dia de Nadal al migdia, tots .els dies feiners de 8 a 9 del
vespre, i de 11 a 1 del matí o de 3 a 8 de la tarda, els festius.

2.-AI omplenar el butlletí d'inscripció, caldra fer-hi constar e!s dies i
hores per a ésser visitats llurs pessebres pels demés concursants. Els que ho
desitgin podran indicar, que poden ésser visitats pe! públic en general.

3. - Tot pessebre que contíngui detalls estranys al ~oncurs, composicions
indecoroses o irreverents no sera admés al mateix. Tampoc ho seran els que
no donguin facilítats per a ésser visitats per els demés concursants i Jurat
q ualificador.

4. -S'admeten també inscripcions de pessebres construi'ts en establíments
de caracter col'lectíu o públic, com col'legis, centres 'catequístics, etc., etc.
Per a dits pessebres s'establíra un premi especial. . 1

5. - Es conGlició precisa per a prendre part al concurs, que el pessebre estí-
gui construit dintre la capital, i que estigui acabat el dia de Nadal.

6. -El repartiment de premis tindra 1I0c al saló de festes de la- Congrega
ció Mariana, el díumenge 26 de gener de 1936.

7.-EI fall del Jurat sera inape1'lable, i tíndra amples facultats per a resol
dre els casos no previstos en aquestes bases. El fet de prendre part al concurs,
implica l'acceptació d'aquesta condició.

PREM IS
(Reladó deIs rebuts iíos ~vuí)

ll>e l'Excm. i n·lm. Sr. Bisbe de la Dioce~i.

Del Consell Diocesa de la F. J. C. de Lleida.
Del Sr. Ramon Areny.
Del Consili~ri Diocesa de la F. J. C. de Lleida.
Del Sr. A. Bergós (Premi Joan Bergós Dejuan).
Del Sr. Lluis Alonso.
De la Joventut d'Acció Popular.

Oportunament per mitja de la premsa local, i al námero vinent

d'ACTIVITATS, anunciarem la llista definitiva de pre!l1is.

I\V (tD~(IJIQ§ ID
BASES

1. -S~admeten ínscrípcions de pessebres al. estatge social, carrer de la
Tallada, 42, fins al dia de Nadal al migdia, tots .els dies feiners de 8 a 9 del
vespre, i de 11 a 1 del matí o de 3 a 8 de la tarda, els festius.

2.-AI omplenar el butlletí d'inscripció, caldra fer-hi constar e!s dies i
hores per a ésser visitats llurs pessebres pels demés concursants. Els que ho
desitgin podran indicar, que poden ésser visitats pe! públic en general.

3. - Tot pessebre que contíngui detalls estranys al ~oncurs, composicions
indecoroses o irreverents no sera admés al mateix. Tampoc ho seran els que
no donguin facilítats per a ésser visitats per els demés concursants i Jurat
q ualificador.

4. -S'admeten també inscripcions de pessebres construi'ts en establíments
de caracter col'lectíu o públic, com col'legis, centres 'catequístics, etc., etc.
Per a dits pessebres s'establíra un premi especial. . 1

5. - Es conGlició precisa per a prendre part al concurs, que el pessebre estí-
gui construit dintre la capital, i que estigui acabat el dia de Nadal.

6. -El repartiment de premis tindra 1I0c al saló de festes de la- Congrega
ció Mariana, el díumenge 26 de gener de 1936.

7.-EI fall del Jurat sera inape1'lable, i tíndra amples facultats per a resol
dre els casos no previstos en aquestes bases. El fet de prendre part al concurs,
implica l'acceptació d'aquesta condició.

PREM IS
(Reladó deIs rebuts iíos ~vuí)

li>e l'Excm. i n·lm. Sr. Bisbe de la Dioce~i.

Del Consell Diocesa de la F. J. C. de Lleida.
Del Sr. Ramon Areny.
Del Consili~ri Diocesa de la F. J. C. de Lleida.
Del Sr. A. Bergós (Premi Joan Bergós Dejuan).
Del Sr. Lluis Alonso.
De la Joventut d'Acció Popular.

Oportunament per mitja de la premsa local, i al námero vinent

d'ACTIVITATS, anunciarem la llista definitiva de pre!l1is.



PESSEBRE OFICIAL

Instal'lat al nostre estatge, Tallada 42, i constru'it pel soci Ramon Borras
Vidal, podra visitar-se un artístic naixement i diorama de la Fugida a Egipte.

També podra visitar-se una exposició deIs Goigs recollits fins a la data per
l'Agrupació Excursionista i uns grafics de les principé\ls excursions realitzades
enguany.

Hores de visita: Díes feint;rs, de 8 a 9 del vespre. Dies festius, de 11'30 a
1 del matí i de 3 a 8 del vespre.

1

~ . Diumenge, 26 de gener de 1936 - Tarda a les 5 i mitja •
Vesprada Teatral, amb motiu del

Repartiment de premis del

IV Concurs de Pessebres

al saló de festes de la Congregació Mariana.

PROQRAMA

(

1I1

L'Elenc Artístic del Grup Pleian de Porta de
la F. J. C. de Lleida, posara en escena el 11I1

drama en tres actes

l' EVANGELISTA

I

¡

sota la diretció deIs fejocistes Estanislau Re'
bull i Josep Canals, i la col'laboració d'altres
aventatjats aficionats.
Durant un entreacte es procedira al reparti'
ment de premis del

IV Concurs de Pessebres =J
Per a entrades-invitacions al local social, Tallada. 42, des de una setman: abans .

•
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IV Concurs de Pessebres
patrocinat per l' Agrupació, Excursionista de la

Unió Diocesana de Joves Cristians de Lfeida

.

BRESSOL DIVí: URNA DE MISTERI,

BressoI diví, urna de misteri, paret mitjera de dos mons!

Ningú no podia pas bastir'te' tan gran- i tan petit alhora,

'sinó 1'Amor. En mig de ta pobresa, tú, paradoxa sublím, ets

un joiell, que tens per estoig un' pesebre i per germa un

Anyell.

Així com en mig de ta riquesa ets el calze humil d'una

Flor-de la Flor de Jessé-que tot just nada al bell mig d'una

nit fredolíga, esclata en plor!

El bressol principesc deIs Faraons, fet d'or i argent, i en

aula decorada, era el ja<; de la miseria vestida de grandor,

símbol tragíc d'un món vello

El bressol de Betlem, desferra d'un asil de transeunts,

sens més confort que un coston de palla i uns pobres volque'

rets, es el solí diví de la grandor vestida de pobresa reaemp'

tora, símbol gloriós d'un món nou.

Bressol del pessebre de Betlem, bressol del Rei Pacífic,

de l'Admirable del fort... viuras en nostre COl' eternament.,

Ets el punt central de la Historia: i tota la teva gloria

et ve d'un naixement!

BONAVENTURA PELEGRí, PvRE.

11
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BONAVENTURA PELEGRí, PvRE.



La senyal de les Obres de Déu
Jesús" el Déu de la pau, aquell el naixement temporal del qual fou saludat

pel cor angelic amb el bell i triomfant cantic de «Gloria a Déu en les altures i
pau en la tena als homes de bona voluntat»j el que no troba salutació més
escaient al seu caracter i a la seva missió que la de «la pau sia amb vosaltres»,
va pronunciar, també durant la seva vida mortal aquestes solemnials i aparent~
ment, extranyes paraules: «no he vingut pas a portar la pau sinó la guerra».

Jesús, el pacífic i mansuet Jesús, portador de la guerra? Sí, portaclor de la
guerra precisament perque ho era de la paUj portador de la pau precisament
perque ho era de la guerra. Perque portava la guerra al mal amb tots els seus
aspectes i sota totes les seves formes i manifestacions, era portador de la pau
que treu esplendida florida on desapareix el funest gram de malrlat que 1'0fega,
perqué portava la pau necessariament havia de sorgtr contra ella, per tal de difi~

cultar~la i d'impedir-la, la l1uita del mal.

La Federació de Joves Cristians vc també a portar la pau, la pau als joves
que cerquen la felicitat emllotant els seus cors amb vicis deprimentsj la pau a
les famílies, la pau als poblesj a tots, la pau de Jesús.

Mes per la mateixa raó, aquesta Missió de pau, presuposa també la gu na
a tot alió que enfosqueix els enteniments i Higa els cors, a tot alló que pertor~

ba les families i revolta i envileix els pobles.

A l'etern enemic de la pau, al princep de la mentida i del mal, no li pot ésser
indiferent l'acció de la nostra Organització, i la de p'erseguir amb la ra biosa

, empenta que el caracteritza, com va perseguir Jesús, com ha perseguit l'Esgle
sia, les animes santes i totes les obres i totes les empreses que han cercat i
cerquen la glória de Déu i el bé de les animes .

. No en dubtem, amics. Serem combatuts, serem perseguits serem calum
niats. Fins potser, i segons el que Jesús va anunciar ja als seus, hi ·haura qui
cooperant a aquesta guerra contra la nústra Organització, es creura fer una
bona acció.

Tot aixó ha de venir, més encara: cal que vingui. La quietut, la falsa pau,
la manca de Huita, fóra senyal de la ineficacia de la nostra acció perqué, ja ho
hem dit, no pot haver~hi pau sense treure abans el que dificulta, el que impos~

sibilita la pau, i aixó implica la guerra; fora senyal ~ue la nostra obra no es
més que humana, puig que li mancaria el distintiu de les obres de Déu; la creu.

No ens sorprengui, doncs, ni ens espanti la lluita, vindra, potser, d'aHa on
menys l'esperarem, i sera més dura, sera més cruel com més gloria donara a
Déu i més animes salvara la nostra estimada' Federació.

Esperem la amb serenitatj sostinguem~laamb fermesa, fita sempre la nos~

tra mirada i la nostra més absoluta confian~,a en Déu, únic ideal de la nostra
organització, que solament áspira treballar i sacrificar·se per a reconquerir tota
la joventut per Nostre Senyor Jesucrist.

Josep M. a PRUNERA.
President del Consell Diocesa.
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La prosperitat de la 'F. J. C. a Lleida
Hi ha una dita que diu que els números canten. Aquesta frase, podem aplicar-la
al treball desenvolupat durant aquest quatre anys. Els números i els fets canten.
Amb grans gambades dones, anem a esbocar les activitats que palesen abasta
ment la vitalitat de la nostra obra a la nostra diócesi. No són precisament
aquestes les que nosaltres voldríem donar, sinó unes altres més crescudes
en proporció a la gran tasca que hi ha en el nostre camp per desenrotllar. No
obstant ens en sentim cobejosos per tractar-se d'una cosa completament nostra
forjada a cops de mall, deIs nostres esfor~os.

Les diversesactivitats a la nostra diócesi, s'han succelt de la següent faisó:

MOVIflIENT DE SOCIS
Fejoclstes i Avantguardistes

EXTENSIO DE L'OBRA
• GRUPS FEJocrSTES
.ie: GRUPS AVANTGUARDISTES
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Per altra part el grup de la nostra ciutat s'ha distingit per le següents
activitats:

Seccíó de píetat.-Aquests secció comprenent des del primer moment
de la seva existencia, la necessitat de cooperar a les obres d'apostolat i de for
mació rel'ligiosa, ~a portat a terme la cel'lebració de quatre tandes d'exercicis
en complert recolliment,

Ha organitzat ademés, els recessos mensuals, que la Federació tan assi
duament porta a cap. Ha col'laborat així mateix n la Caritat Cristiana, a l'Ado
ració Nocturna, a les Quaranta Hores i al Rosari rle l'Aurora.

Ha difós la costum de seguir amb el Missalla Santa Missa, i fer que aques~

ta sigui ajudada pels joves assistents en lloc deIs escolans.
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Agrupacíó obrera.-Aquest organisme de la F. J. C. branca vital de la
nostra Federació, ha donat, un deis fruits més esplendorosos. Amb l'ajut de
Déu desde el primer d'any de 1933, la J. O. C. porta donats 80 cercles d'estudis
per a obrers.

Han practicat els Sants Exercicis 37 joves obrers. Cal remarcar amb for~a

exit la fundació d'unes escoles nocturnes, durant els cinc mesos d'hivern espe
cials per als nostres obrers, les quals després de topar amb serioses díficultats,
hem pogut fer-Ies públiques, actuant als baixos del nostre estatge social.

Cal esmentar ademés, en pro d'aquesta Agrupació l'assistencia deIs nostres
militants a altres escoles de caracter rel'ligiós i a l'ensenyament del Catecisme
en diversos centres de les afores de Lleida.

SeccíÓ. gimnastica í esportíva. - De fa tres anys que els nostres joves
es dediquen intensament a l'esport, a l'atletisme, gimnastica i futbol. Ells han
prés part activa als campionats d'atletisme i futb01., que durant aqU,est temps
s'han realit~at a la nostra ciutat. EIs nostres joves amb el braó habitual en ells
han aparegut als camps amb la nostra ensenya al pit, representant un brillant
papel' en totes les seves actuacions.

Excursíonísme.-Des deIs primers dies de la Federació la secció excur
.sionista és de les que rnés s'han destacat en identificar la nostra obra amb el
seu caire. Tots els estius s'han realitzat diverses i importants excursions porta
des a cap, algunes de elles amb for~a exit.

No podem per menys que constatar el nostre goig en la creació d'aquesta
secció, que ha complert un buit considerable, a la nostra ciutat, aportant ex
cursions netes d'aquelllaicisme eixorc que desvirtua I'encis, que hem de trobar
a les excursions els que pensem en cristíél.

Ens plau posar de relleu com a excursions sobressortins les realitzades a
Montserrat amb un nombre de 150 excursionistes un cop i 200 nens de la cate
quesis, un altre. També cal esmentar la d'Andorra, Monestir de Piedra, de dos
dies i a Fran~a i Su'issa de 10 dies.

Aquesta secció s'ha distingit ademés en les seves diverses activitats anexes
a ella, com son fotografía, pessebres, arqueologia i folklore. En fotografia tenim
celebrat un concurs en el que hi concorregué aficionats de tot Catalunya. En
guany es va a celebrar el IV CONCURS DE PESSEBRES, que ha fet reviurer
a la nostra ciutat la magnífica tradic.ió cristiana deIs nostres avis.

En arqueologia s'ha pogut reunir quiscuns objectes i pedres que ens han
permés iniciar Un petit Museu. El folklore a aquesta secció ve representat
per una col'lecció de goigs recollits en les recerques de les contrades nos
trades.

No podriem passar per alt els festivals artístics i teatral s que han tingut
l10c amb motiu del repartiment de prernis deIs concursos que han omplert de
gom a gom la sala de fes tes de la Congregació Mariana

Musicals.-No podem esmentar moltes activitats en aquest sentit. No
ohstant ha comen~at a actuar una petita secció de cants populars, i la novel1a.
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agrupacíó rondallísta, que amb actívítat sorprenent, esta assajant actualment
tres cops a la setmana.

Avantguardísme. - Els que segueíxen les ressenyes del nostre organ, po
dran copsar e! bellugueig constant í encoratjador deis nostres xavals, esperan
¡;ament de la nostra obra. A Lleída cal constatar les seves actívítats de quatre

, anys, amb la Míssa dominical que es celebra a I'Esglessía de Nostra Sra. deis
Dolors; cercle d'estudis als diumenges a la tarda al Seminarij equips de futbol;
secció tea,tral, i tan tes altres activitats que són orgull del grup lleídata. Amb
Olés orgull pero encara, ens vanagloríem deis grups que amb poc temps, s'han
constitult als pobles de Soleras, Llardecans, Torres de Segre, Os de Balaguer
i Juneda.

DIOCESANES (contínuacíó)

TORRES DE SEGRE. El día 4 d'aquest
mes, festa ,de Sta. Barbara, Patron'a
de la parroquia, i festa. major del P6~
ble, els nos tres fejocistes assistíren a
I'ofici solemne del matí. La part mu~

sícal ana a carrec de la secció coral
que interpreta unamissa a dues veus.

Dímarts passat, dia 10, COl1JenCa
rem les nostres activítats en el nou
local amb la ínauguració oficial del'
Cerc1e d'Estudis. Dísserta el nostre
Sr. Rector sobre: «L'exístencia de Déu
davant I'Historía».

Apart de les conferencies o llÜ;:ons
que puguí haver-hi entre setmana, hem
fixat el dijous per la discussió de les
ponencies de! Cercle d'Estudis.

T~nim molt aven¡;ada la COl'lstruc-

ció d'un camp de futbol i basquet, en
UDS terrenys cedíts per I'Ajuntament
d'aquesta Víla,.

Per aquestes festes nadalenques
prepar.en la representació escenica deIs
Pastorets.

BENAVENT DE LLEIDA. Si els nostres
calculs no fallen, esperem que molt
prompte podrem donar la falaguera
'notícia de la fundació del Grup fejo
cista. Envieu-nos propaganda.

TORREL4MEU. Hem comen¡;at els
treballs per int~ntar la formació d'un
grup fejocista. Fins ara son treballs de
sondeig. Encomaneu-l'los a Déu.
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8 88 Figures de Pessébre de pasta, de fusta i de fang 8

~ LLI~~~~~:osJ\ R. F R E GOL A ~
8 Teléfon núrn 2028 8
8 Placa de ,la Sal, 18 L L E IDA 8
~ Venda del calendari arlístic religiós per a 1936' ~
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