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En apareixer per primera vegada, a la !lum pública, la nostra revista, creiem
obligatoris uns mots de presentació .

El nostre moviment de jOl?entuts Cristianes entra ja de pIé en el cinqué any de
la seva existencia. El dia 8 d'Abril del any "1931 tniciarem les primeres temptatives
d'organÜEació; arOctubre del mateix any celebravem el primer Cercle d'Estudis, i
poc temps després, com recordaran els nostres amics, ferem, oficialment i solemne,
la inauguració de la n@stra Obra. ja no som neófits. Condició preciosa per poder
giiaitar I'esdevenidor amb prudent optimisme. Som encara, peró, massa descone
guts. Hi ha molts cristians a la Capital, i fora d'ella, que desconeixen absoluta
ment la nostra existencia; i moltíssims més .que no'n saben un mot de la nostra
finalitat com a membres actius de I'Acció Católica diocesana. Ai.;¡,ó, 'fzaturalment,
ha donat !loc a una varietat de clasificacions, de la nostra Obra, tan desorbitades,
i de vegades tan enverinades per passions de bandol, que prou bé podien haver arri
bat a produir un estat general de malmirenr,;a si la apatia de la nostra gent no
hagués operat, en aquest cas, de sedant providencial.

Parlem sempre en termes generals, 1parlem amb la llibertat d'uns joves que"
decidits a camviar el seu mon, comensen per reconeixer, noblement, la tam col-lec
tiva que més entrabancs'ens ha d'oposar per ésserla més especificament lleidat'ana:

L'equívoc i ia apatía son els grans enervants de les forr,;es del esperit. Els cris
tians auténtics cql que reaccionin, energicament, contra aquest malastrucs, sense
por ni timidesa. '

« ACTlVI7ATS» cooperara, amb les altres publicacions católiques de Catalu
nya, afer possible aquesta reacció.

'¡ aixó d'una manera molt particalar.
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Tenint en compte que nosaltres vivim plenament enrolats en aquest formidable
moviment de joventuts d' Acció Católica conegut amb el nom de « Federació de

JODes Cristíans de Catalunya», que disposa d'un equip modélic de premsa d'orien
tació, seria dispendiar energies, vanament i sense autoritat si intentessim suplantar
en el més mínim el seu mestrivol guiatge. No. La nostra missió en aquest punt es
redueix a ésser un reflex molt humil, es veritat, peró fidelissim de la seva llum.

Hi ha,. peró, un altre aspecte interesantíssim, més concret, que'15 nostres perio
dics oficials no poden atendre amb l'amplitud i eficacia que la multiplicació cada
dia creixent deIs Grups reclama, i que cau de pIé dintre ,el nostre radi d'acció. Ens
referim a tot 90 que podriem dir-ne vitalitat estrictament diocesana, donant la deguda
importancia a tota mena d' actívitats que'l Consell Diocesa cregui oportú desemvolu
Dar per a la. més perfecta adaptació del esperit i de les normes de la Federació.

La nostra apologidica, doncs, ha d'ésser especial. Fonamentada en aquella
dita del Martír Sant Cebria. « Non multa lóquimur sed vivimus », no maldarem per
dir grans coses sinó per ter-les.

El títol del periódic es el resum perfecte d'una tendéncia i d'una tactíca.
« ACTIVITA TS» rendeix en aquest dia homenatge de fervorosa adhesió a les

seves legí imes autoritats eclesiastíques, en especial al Exm. i Rdm. P. Salvi HuLt,
bisbe de fa nostra Diócesis i director nat de totes les obres d'Acció Católica.

« ACTIVITATS» saluda efusivament la prempa católica de la nostra terra,
especialment fejocista, i posa les seves pagines al servei de tota iniciatíva noble que,
apartaq.a de la política de partít, contribueÜi al millorament espiritual de les nos
tres joventuts.

AVANTCiUARDISME
Desde les planes de la nostra revista ens plau trametre la més afectuosa salutació

a tots els Avantguardistes lIeidatans; a n'aquest estol nombrosissim de jovincels que
amb tanta constancia .i entusiasme militen a la vanguarda de les organitzacions d' Ac
ció Catblica, i que son I'esperanga del resorgiment cristiá de la nostra terra.

La nostra salutació volem que arribi a tots els avantguardistes deIs Grups del
Bisbat, a tots els de Catalunya; i fins a tots els aItres jovenets, qué, no coneixen
encara la nostra obra, es troben allunyats de nosaItres; doncs a tots vos estimem
com a germanets, ja que per la salvació de tots el bon jesús morí en la Creu.

La nostra tasca es coneixer a jesús, estimar a jesús, servir a jesús amb t0t el
nostre cor amb totes les nostres forces; i fer-Io coneixer i estimar de tots els infants,
i estem segurs que amb I'ajuda de Déu i sota el guiatge deis nostres superiors ree
xirem en la nostra empresa; perqué:

Si som els més petits
Som ferms i decidits.

¡Avantguardista! Fes-te un deure d'assistir: A la teva missa que és celebra tots
els diumenges i festes de precepte al oratori de la Congregació de Nostra Senyora
deIs Dolors, a les 10 i mitja. lal Cercle d'Estudis, o secció catequística, que tenen
1I0c, a les 4 de la tarda, al Semirrari Conciliar.
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Recés Mensual: El celebrarem a. D. el
dia 28 del corrent, amb el segiient ordre :

A les 8 del matí, míssa de Comunió
General a I'església deIs PP. del Cor de
Maria (Sant Pau). Acabada la missa ens
trasladarem al Seminari on esmorzarem.

A les 9' 15, meditació que fara el Reve
rend Consiliari del Grup Mn. Ramon Ma
carulla.

A les 10, temps lliure fíns a les 12, hora
determinada per a assistir a la Reunió.

A les 4 de la tarda, reemprendrem no
vament el Recés amb la practica del Sant
Via-crucis. Finit aquest acte ens donara
una l1i<;ó practica de litúrgia el Rn. Con
siliari deIs Caps de Colla Mn. Ramon
Espasa. Després d'una estona de descans,
hi haura Exposició de jesús Sacramentat
i meditació a carrec del Rd. Consiliari
Diocesa Mn. josep Vilas.

Preguem amb insistencia a tots, que fa
cin un esfor<; d'assistir-hi per tal d'aprofi
tar-se d'aquest mitja de perfeccionament
espiritual.

Exercicis Espiritua!s: Del 9 al 15
de Setembre es celebrara a. D. una tanda
d'Exercicis en complert recol1iment, a la
que hi assistira tot el Consel1 Diocesa,
segons acord pres en junta Directiva. La
Secció de Pietat prega a tots eis socis de
la F. J. C. i a tota la joventut en general,
que secundin aquest acord, dedicant cinc
dies cada any per a meditar les veritats
eternes.

Catecisme: Amb assistencia d'una
cinquantena d' infants i dirigit per un Pare
del Cor de Maria amb la colaboració de
alguns socis de la F. J. C., ,funciona un
catecisme els diumenges de 10 i mitja a
11 i mitja del matí a la Carretera de Bar
celona. En data molt propera se n'inau
gurara un altre a la barriada de darrera
I'Estació.

Demanem a tots aquel1s que sentin el de
sig de trebal1ar en aquesta obra tan bene'i
da del nostre estimadíssim' Prelat, que
donin el seu nom al president d'aquesta
secció.

Cercles d'Estudis extraordinaris: Do
nada la gran importáncia que té la forma-

ció deis dirigents per a la nostra obra, que
abans que tot és obra d'Apostolat tenim en
projecte uns C .d'E. especials que a. D.
comengaran molt aviat.

Reunió: Fes-te un deure d'assistir a la
Reunió Mensual qe tindra 110c a. D. el
proper diumenge, dia 28 a les dotze del
migdia, baix el segiient ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de I'acta de la
Reunió anterior.-2. Explicació del Sant
Evangeli.-3. Dos enemics inseparables
per en Manel Quinquil1a.-4. Tema d'ac·
tualitat per en Prudenci Pelegrí.-5.
Precs i preguntes.

Secciq Ciimnastica' i Esportiva: El
proppassat dilluns dia 15 del corrent cele
bra junta aquesta secció, per talde ele
gir nova junta directiva. La junta pro
posada pel delegat del Grup a la secció
fou aprovada per ac\amació quedant els
carrecs de la següent manera: President:
Francesc Codines, secretari, en Prudenci
Pelegrí; Tresorer, en Lluis Monfa; i vo
cals, Adolf Rodríguez i joan Mas.

Biblioteca: Esta oberta els dilluns i
dijous de 7 a 9, del vespre, funcionant el
servei de prestec de l1ibres. Llibres nous:
Vida de Pier Giorgio Frassati, L'anima
d'un militant, Els Sacraments de R. Ara
gó, 3 vols Baptisme, Confirmació i Peni
téncia. La doctrina social de la Iglesia,
del P. Rutten. A propósito del Evangelio,
del P. Hoornaert. Revistes: Ens hem sus
crit a la j. O. C. i a la jeunesse Ouvriere
de Belgica. Rebem també diverses revis
tes catalanes i castel1anes.

No IIanceu «Flama"! Preguem a tots
els que no es col'leccionin. «Flama» que
vulguin portar-la a secretaria una vegada
I'hagin lIegida, per a utilitzar-Ies per a
propaganda. Fem el mateix prec als sus
criptors de «La Paraula», doncs també en
necesitem per a identic fi.

Curset de catala : Els dil1uns i dijous
de 8 a 9, hi haura c\asse de catala. a ca
rrec de Mn. josep Vilas, catedratic de
catala al Seminari. La primera classe sera
el dia 5 d'Agost, la matrícula és gratuita.

Aquest número esta passat per la Censura
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D I o e E s A N E s
NOTA DE REDACCIÓ

« ACTIVITATS:& sortira puntualment el dia vint de cada
mes. Convé que'ls nostree Grups ens envien les seves acti-
vitats abans del dia quinze. .

Donat I'espai reduit de la nostra revista preguem que'ls
redactats siguin breus.

OS DE BALACiUER

Per primera vegada a la Diocesi tenim un portaveu de la
tasca realitzada per cada Grup c;:o que ens imposa el deure
de posar-hi tot quan sigui al nostre abast com també felicitar
els promotors d'una obra tan 1I0able.

Des d'aquestes pagines adrecem la més sincera salutació
als demés grups.

Amb nombrosa concurrencia celebrarem el dia 1. er de
Maig, la festa de la Mare de 'Déu d'Aguilar, patrona desl
Avantguardistes. En aital dia els Avantguardistes de Balaguer
ens honoraren amb lIur visita. A la tarda i amb vertadera
germanor es feu un partit de fútbol enfrotant-se els Avant
guardistes de les respectives localitats. El resultat del partit,
que fou interessantissim, fóu I'empat a un gol. Cap al tard i
en mig d'un comiat entussiasta, retornaren a lIur poble cantant
el seu airós himne.

Dies després, 10 de juny, concertarem un altre partit de
fútbol amb els f~jocistes del mateix poble. Ens enduguerem la
victoria per cinc a tres. Hi ha que reconeixer, pero, que ens
superaven en tecnica. .

La secció coral ha actuat també per primera vegada.
Quasibé diria que ha tingut un xic massa d'aspiracions. Es
tracta de que el dia de «Corpus Chisti» estrenarem la missa
del SSm. Sagrament a 3 veus del mestre j. Ribera.

Si teniu en compte que a excepsió de 2 ó 3 no hi ha cap
jove que sápiga música. deduireu que la tasca es un xic difí
cil. Es que nosaltres som amants de posar a la práctica aquell
aforisme que diu « audacia, fortuna, hóminis juvat .»

Aquestes són les principals gestes del grup sense comp
tar que hem fet una serie de partits amb pobles forasters.

Esperem que per al número proxim podrem assenyalar
més activitats i de més envergadura.

MODEST GAlA,
Corresponsal.

Paraules Episc;opals

Mil benedicions implorem a favor de la
Federació de Joves Cristians, vulgarment dits
" Fejocistes ", de la Diocesi, per la bona ac
tuació que porten en obrar el bé, pels bons
desitjos que'ls anima i la consoladora espe
ran~a que constitueixen per a temps a venir;
i una a1tra benedicció ben especial enviem a
la nova revista, que amb el Ílom de "ACTI-

, VITATS" estan a punt de donar al públic,
per tal que sigui sempre l1a~ de més estreta
unió entre'ls Grups del Bisbat, medi de comu
nicar-se les iniciatives i ferm puntal que'ls
sostiagui a tots, en les variacions i febleses de
la vida individual i social.

Lleida, 17 de Juliol de 1935.

t SALVI, Bisbe de Lleida.

•
LLARDECANS

Els Grup 209; «VERGE DE LORETO» i 212 «SANT
JAUME» fejocista i avantguardista respectivament de nostra
Vila, saluden cordialment a tots els demés grups i simpatit
zans de nostra volguda Federació, des d'aquesta secció de la
revista «ACTIVITATS » que'l Consell Diocesa ens reserva
i que nosaltres procurarem aprofitar per a comunicar-nos
amb els nostres germans fejocistes que, aci i allá, treballen
dintre del camp que la Providéncia els ha assenyalat, per a la
consecució del suprem ideal de la Federació que es la con
questa de tota la joventut per al Crist.

Preguem a Déu que la nostra revista, que avui plena d'es
perances i il-Iusions surt a la lIum del dia, sigui elllac;: d'unió

.

i l'estimul de millorament per als Grup contituHs i la forc;:a
que remogui els obstacles que impedeixen la formació d'aJ
tres nous, fins que la nostra organització, ja tan poderosa, tin
guí una cel-Iula viva en totes les parróquies de la Diocesi.

En els números successius donarem, Déu aidant, una breu
ressenya de la história, activitats i projectes deIs nostres
Grups. JOSEP R. MORCILLO,

Corresponsal.

CiRUP 296 TORRES DE SECiRE

Es amb veritable satisfacció que celebrem I'aparició d'AC
TIVITATS com a portdntveu deIs nostres Grups Diocesans;
puix que és d'esperar que sigui el 1I0c que ens mantindra
estretament units, i, a I'ensems, un estímul, per tal de que
els nostres treballs en pro de la conquesta i formació de la
jO'lentut, es multipliquin i donin, amb I'ajut de Déu, el seu
maxim rendiment.

Saludem, doncs, I'aparició d'« ACTIVITATS» boi desit
jan-li la prosperitat i I'encert que la noblesa de la nostra causa
reclamen.

El dia 30 del passat mes de ]uny, tingué 1I0c la reunÍó
mensual del Grup.

Entre altres acords es prengué el d'enviar una representa
ció a la Setmana General d'Estudis, i, també, que per la Festa
Major, la Secció Dramatica doni una representació teatral.

En quan al primer, després de remarcar entre els nos
tres militants la seva especial importancia, pot donar-se com
un fet, puix són bastants els que s'han inscrít com assam
bleistes.

Des de primers de més tenim establerta l'organització
deIs Caps de Colla.

Ha quedat encarregat de la secció corresponent al nostre
Grup, com a corresponsal d'«ACTIVITATS», el nostre ¿om
pany en Francesc Florensa Primo AMADEU FILELLA,

President.

CiRUPS NOUS

Són mo1ts els pobles en que a no tardar gaire es formaran
grups fejocistes. Estant a punt de donar-se d'alta els grups de
Torregrossa i Granadella.

D I o e E s A N E s
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LLARDECANS
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Agrupació Excursionista
LLEIDA

Oies 21 al 28 de Juliol
Excursió amb autómnibus Pullman a

Lió = Marsella i Ginebra
Havent·se cobert totes les pla~es, es dona per tancada I'inscripció.

Mes d'Agost

Día 18

Excursió a Montserrat
Sortida a les 4'30 del matí.

Del 19 al 29

PRESSUPOST: 13 ptes.

(L'inscripció es tancara el dla.15 d'Agost.)

fXCURSIO COl-lfCTlVft APARIS, BRUSfl-lfS I lURDfS
(Organitzada per la F. J. C. de C.)

(Amb motiu de I'Exposició Internacional de Brusel#les i del Gran Con#
grés Jubilar Internacional de la J. O. C. (Joventut Obrera Católico)

P RE U S 11." classe Ptes. 825 3." classe (No Fejocista) Ptes. 390
2." classe Ptes. 575 ;'l,. classe (Fejocistas) Ptes. 360

(Els Rvs. Sacerdots i Consiliaris són considerats com a fejocistes.)

Per a informes i inscripcions (fins al dia 31 de Juliol) al estatge social. Tallada, 42

Tenim a Jo disposició de qui ho sol#licite impresos amb detalls corresponents.

SorUda (excursions Ginebra i Montserrat): Oavant café Sui~.

Per a I'excursió a Bélgica, els preus s'entenen desde Barcelona, des d'o" sortira amb tren especial.

Contriblliu a la formació de la Biblioteca Fejocista.
Doneu-nos els llibres que dormen en vostra Biblioteca.

t
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Senyora...
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Academia

lilose DE LA BONA PREMSA, Major, 17 ¡Protegiu-Io!

~II~~~=~Il

5A5TRERIA

MARTíNEZ
Director: D. EDUARDO MARTíNEZ

ENSENYAN~A GENERAL

I COMf:RCIAL-
IDIOMES-
PERITATGE MERCANTIL-
CLASE ESPECIAL

PER A SENYORETES- •

Les mé altes
navetats amb
generes del pais

•
Sempre el més
nau ~ ~ ~ ~

...
Av. República. 26_2.ón - LLEIDA Majar, 52 entrl. Lleida

Protegiu i compreu als nostres anunciants de «ACTIVITATS ».

MIRÓ: IMPREMTA CATOLICA - LLEIDA
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