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CERCLE O' ESTU DI S
El Grup « Pleyan de Porta», grup central de ¡'Unió Diocesana de Joves Cristians

inaugurara, el dia 1.er d' Octubre, el Vé any del funcionament del seu Cercle d'Es
tudis: curs 1935 -1936.

Aquestes paraules protocolaries inc!ouen una llir,;ó que 'cal remarcar.
A un poble tan individualista com el nostre li costa d: adaptarse a una disciplina

col' lectiva. que ho fa, ens deia de poc un venerable religiós molt interesat per les
coses de la nostra ciutat, que aquí a Lleida no pren res, no arrela res? Quina
maledicció de Déu plana damunt els nostres caps? 1 assenyalava diversos casos
concrets de caracter polític i religiós. Encara els únics que us bellugueu sou vosal
tres. No sou el primer que feu aquesta constatació haguerem de contestar-li, agrafts.
Es conseqüéncia del nostre caracter despreocupat que's tradueix en aqUell tant se val,
ja esta bé, ja s'ho faran ..... tan característic d'aquestes terres. Deixalles de la domi
nació d.els moros? Possiblement. Aixis, al menys, ho afirma un prestigiós sacerdot
lleidata. Dons bé, a desgrat de tot, els nostres xicots s'hi adapten perfectament al
esperit d'organització. Si no'n tinguéssim d' altres proves aquest cinc anys de dis
tiplina i de perseveranr,;a en l'estudi deIs problemes vius de I'Apologetica, SoqJolo-
gia i Ascetica cristiana bastarien per conquerir-nos un titol definitiu. . .

Cinc an!/s de Cerc!e d'Estudis I Amb quin sant orgull ho escrivim aixo. 1 quina
prova més formidable constitueix en favor de la Federació. Es la nostra obra més
amagada, més oculta, peró també la més trascendental i profitosa. Aqui si que po
driem repetir, amb gracies contínues a la Providencia, si scires donum ·DeL .... si
coneguessiu, cqtolics, el bé de Deu que ha infiltrat animes endins deIs nostres
xicots I A quants d' ells els haura encarrilat definitívament. Quants joves hauran
d'agrai'r eternament a la Federació la solució deIs problemes de la seva vida espiri
tual, intelectual i social en l' edat mes crítica com es la postescolar. Veritablem.ent
es la nostra obra. Erir,;ada de perills, aureolada de espines, peró flairosa i reconfor-
tant com l'humil violeta boscana. ..

Els c.atolics conscients de llur digmtat, i lleidatans de cor, d'avant d' aquest
mirac!e ele seriositat i de eficacia e.xulten de goig i obren-el cor a l'esperam;a. El
resurgiment de la. ciutat el veuen en aquest joves que malden per estructurar el seu
esperit amb els principis rectors d'una vida totalitariament cristiana.

',a ....
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' El dia primer del corrent, tingue 1I0c, com estava anunciat,

I'excursió del grup avantguardista de Lleida al poble de Llar,de
canso'

A les 6 del matí sortiem, de la pla<;a de Sant Josep. 45 avant
guardistes, acompanyats pel Rnd. Consiliari, i pels professors deIs ,

<1. Cerc1es d'Estudis » Rnd. Herman Miret i Sr. josep Solans, arribant, després.'
d'un viatge feli<; i joiós, a les 7 a Llardecans, on fórem rebuts per un estol nom
brosíssim de joves fejocistes i avantguardistes d'aquella població.

A la capella de la Verge de Loreto, celestial Patrona del poble, celebra la
missa de Comunió General Mn. josep Macarulla.

¡Que n'era de corprenedor veure aquella espaiosa església plena de gom a
gom, predominantment de joves! i sobre tot i que mag~ífic fou I'acte de I'a
Comt\nió, quan 150 joves, amb un fervor admirable i una unció tota celestial,
obriren les portes deIs seus tendrers cors per a donar-hi hostatge al bon Jesús,
centre deIs seus amors i únic móvil de la seva actuació.

Al sortir de missa -ens veierem, gratament sorpresos, amb un espléndit
esmorzar, obsequi deIs nosíres amics de Llardecans.

A les, 9, aasistírem al solemne Ofici, que es celebrá a I'església parroquia'l,
ofician el zelós i aetivíssim Sr. Rector Rnd. Ramon Molins, ocupan la Catedra
Sagrada el nostre Rnd. Cons¡liari, qui ,ens parla de la necessitat que té tot fidel
d'acoplar-se sota les banderes de l'Acció Catblica, seguint sempre i en tot mo~
ment el guiatge de la jerarquía ;, les Filies de Maria cantaren la missa de la'
Mare de Déu de Núria, acompanyades per I'orquestra parroquial, formada en
sa tbtalitat per elements avantguardistes d'aquella població, dirigits pel seu !

Conciliari, I'infatigable Mn. Francesc Mateu. Confesem que en restarem admi
rats, i ens plau trametre'ls la nostra més entusiasta enhorabona per les seves
activitats artístiques. Fou per a nosaltres un bell exemple, que'ns esperonará a
trebal)ar més i mes per jesús i per les solemnitats del culte de la seva església.

Acampats pels jolius paratges deIs afores de la poblacio ens enfronta
rem amb les nostres minestres, posant de manifest la nostra jovenesa i el
nostre bon humor, i després d'ésser obsequiats, pels nostres amics, amb café i
refrescos, es juga un partit de futbol entre un equip de Llardecans i un deis
nostres, empatant a Ogols, després d'un encbntre emocionant. ,

A les 5 de la tarda ens reunírem al temple parroquial per a obsequíar a nos
tra Mare celestial i al seu FilI diví: amb exposició del Santíssim, res del Sant
Rosári, cant del Trisagi a la Sma. Trinitat, benedicció i reserva. Fou un acte de
ferma espiritualitat que'ns deixa un regust de Ce!.

, 1 per fí a dos quarfs de set, al' teatre deIs fejocistes de dita població, obse
quiarem als nostres amics amb una representació.

Feu la presentacíó el nostre 'Consiliari ~ pada després per agrair al poble de
L1ardecans, deIs obSéquis i atencions que durant tot el dia ens havien prodigat,
el nostre soci en Ferran Tarragó; I'avantguardista Antoni Ibañez, recita <1. La

AVANTQUARDISME

( Continuara en el proxim número).



•••

un selecte Pesebre. Oportunament es publicaran
les bases d'aquest Concurs, amb valuosos pre
mis.

Secretariat. Ha prés possesíó en el seu ca
rrec de Secretari, el nostre amic n'Antoni Vall
lIebrera.

PORTADEQ RUP 1 5 4 . P-L EYA N

•••

Cercle d'Estudis. El dia 4 d'Octubre s'inau
gurara a. D. el Cercle d'Estudis, continuant tots
els divendres de 8 a !Hiel vespre.

Tots els fejocistes han d'esfor<;ar-se per
assistir-hi amb constancia i puntualitat, per tal
com és la base fonamental de la !lostra formació.

Recés Mensual. Tindra 1I0c, a. D., el di u
menge dia 29.

A dos quarts de 9 Missa de Comunió amb
platica a Sant L1orens.

A les 4 de la tarda, Viacrucis, Meditació i
Rosari, a Sant Pau.

•••
Reunió Mensual. El mate ix diumenge dia

29, a les 12, tindra 1I0c la Reunió mensual al
local social.

Ordre del dia :
1. Comentari al Evangeli, pel Rd. Conciliari.
2. Qüestions d'Actualitat, per L1uis Aige.
3. La materia és una Forma de I'energia, per

Francesc Castelló.
4. Qtiestió litúrgica, per Pau Quinquilla.
5. Precs i preguntes.

•••
Catecisme. Després de les vacances estivals

se prengueren lIur :activitat els catecismes de
fora el pont i del camí de Corbins.

El P. Codina, superior de la residencia de
PP. Claretians donara una classe de formació
de catequistes.

•••
Congregació Mariana. Recomanem vivament

a tots els fejocistes que es facin congregants.
Cal assistir a ,'acte de la congregació tots els
diumenges a dos quarts de 9, adoptant-se'l com
a seu.

•••
Concurs de Pessebres. Com els anys ante

riors, la nostra Agrupació Excursionista, té en
preparació el Concurs de Pessebres pel proper
Nadal. Hi ha I'intenció de construir a l'Estatge
social un Pessebre que per la seva monumenta
Iitat superara sens dubte als deIs anys passats.
Els nostres avantguardistes construiran també

••
Biblioteca. Oberta cada dia de 8 a 9 del

vespre. Continua amb gran éxit el préste gratui't·
de Ilibres a domicili.

L1ibres nous: La Paraula a Catal~nya, La
paraula en la !lengua i La paraula viva, per
Ivon l'Escop. El criteri, de Balmes.

• ••
Atletisme. Els propers diumenges dies 22 i

29 es celebraran al camp Escolar al matí i tarda
els campionats comarcals d'atletisme, als quals
hi prendra part el novissim i entussiasta equip
de la nostra secció. Per tal de poder encoratjar
als nostres atletes són pregats tots el amants de
I'esport fejocista de assistir ais mateixos. •

• ••
Futbol. Com en anys passats I'equip qe la

F. J. C. prendra part al c~mpionat amateur de
L1eida. Els elements interessats en la formació
de l'equip són pregats de donar la seva fitxa,
als membres de la junta directiva de la secció.

•••
Ping·pong. Continuen els treballs prepara

toris per la celebració deIs I1Ié campionats socials .
que a. D. es celebraran. el próxim mes d~ Octu
bre.

• ••
Fejocistes. Si seguiu la Missa amb missal

gaudireu plenament de la bellesa de les oracions
litúrgiques i el temps us passara volant ... i no us
aburrireu a Missa ... i us sabra greu pensar que
heu estat tant temps sense seguirla amb missal.

Aviat es possara a la venta el Missal del
poble, uns fullets amb tota la Missa, a O'to cén:
tims.

Fej ocistes! Feu Cerclo d'Estudis



Per causes imprevistes la tanda d'Exercicis en complert recolliment
anunciada darrerament, tindrá lloc a. D. del 4 al 10 del mes de
Novembre. :: .. .. :: Preu mínim de la Pensiá 35 pessetes.

«CiRUP BOR]ESlI, n.o 225. Aquest Grup el dia 25 del
mes passat celebra la festa de la Benedicció de la seva Ban
dera.

Resulta una festa magnífica,' plena d'animació i entu-
siasme. .

Beneí la Bander~ l'Excm. i Rvdm. P. Salvi Huix, O: C.,
Bisbe de la Diócesi i I'apadrinaren el conegut metge dela
nostra Ciutat Dr. josep A. Segarra i la seva di~tingida

esposa Na Paquita Martf.
L'acte d'afirmació fejocista fou presidit per l'Excm. i

Rvdm. Sr. Bisbe. La sala on es celebrava esta va plena fins
a vessar i foren nombroses les persones que no pogueren
entrar-hi.

Tots els parlaments interessaren fortament al púbIlc que
els aplaudí amb entusiasme. L'Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe fou
o.vacionat al entrar a la sala i al cloure I'acte.

El dinar de germanor es veié molt concorregut: 73
comensals. El presidí el M. lItre. Dr. Eloi Reñé, Vice-Secre
tari de Cambra i Canonge Lectoral de la Sta. Eglésia Cate
dral de L1eida i que al matí havia celebra t la Missa Solemne
de Comunió general, en la qual foren molts els joves que
s'atanyaren a la Sagrada Taula.

A les 5 de la tarda, a la Parroquia, es digué el Rosari
Glossat, amb exposició del Santíssim, després del qual es
dona per acabada la festa.

Des d'aquestes ratlles ens plau regraciar a tots els Grups
de la Diócesi que assistiren a la nostra Fésta, els noms deIs
quals no esmentem per tal de no incorrer en algún oblit que
lamentariem mol1.

- El mes passat amb motiu de celebrar-se la Festa de
Benedicció de la nostra Bandera, no es celebra la reunió
general reglamentaria.

Aquest mes ¡'hem celebrat el dia 15. Després de comen
tar els temes d'actualitat com son el Congrés jubilar de la
j. O. C. a Bélgica i altres el militant, encarregat de la Secció
esportiva del Grup, Angel López desenrotlla els temes
«Esport Fejoeista» i «Germanor Fejoeista», el primer
corresponent al mes passa1. .

A la tarda, de 2/4,de 3 a 2/4 de 5, es celebra Reces Espi
ritual a l'Església del Carme de la Residencia de les Germa
nes Carmelites.

j. A. V. .

SOLERÁS. El grup Sí. Domingo, 295 de la F. j. C.
d'aquest poble porta una nutrida representació a la ciutat de
Borges Blanques amb motiu de la benedicció de la bandera
del seu grupo S'hi junta un grup de símpatitzants del poble
veí de Torms. Tots vingueren plens de coratge ¡" entu
siasme.

S'ha obert, després d'un lIarg període de temps de vacan
ces, el Cercle d'Estudis, senyalant- hi un nou procediment,
que consistira en desenrotllar una Ponéncia, tots els mesos,
a carrec deIs mateixos joves. Per al mes de Setembre la té
assenyalada En Benito Guiu, qui disertara sobre « La Fede
raeió de laves Cristians de Catalunya ».

Tenim altres projectes que realitzarem al temps oportu.

El Corresponsal.

LLARDECANS. Si les activitats son prova de la vitalitat
de les institucions, els nostres Grups poden considerar-se
rublerts de vida, atenent a les activitats desenrotllades en el
mes transcorregut.

En les festivitats religioses de nostra Festa .Major ~Is

nostres joves contribuiren personalment al major esplendor
de les mateixes, cuidant d'acompanyar, amb els instruments

: músics, i 'éantar les Misses solemnes, fer de majorals i treu
rer les santes imatges en les processons i amb lIur assisten
cia constant a tots els actes.

El Diumenge, dia 1 de Setembre, vingueren a nostra vila
un gran nombre d'Avantguardistes de L1eida, dirigits pel ,seu
Rnd. Conciliari Mn. josep Maearulla, acompanat pels semi
naristes Rnd. Germá Miret i Sr. Soláns.

Celebrarem una Missa de Comunió i un Ofici solemne
amb sermó, lIuidíssims, un partit de futbol ¡una secció de
teatre. que foren la joia de nostres vilatants.

Total una gran festa de germanor fejocista i un estímul i
poderós exemple per a tots.

El dia de la Nativitat de Nostra Senyora els nostres
avantguardistes i un bon nombre de fejocistes anarem a

[URCICIS [SPIRIJUAlS

Montoliu, que celebrava la seua Festa Major, amb el fi de
acompanyar i cantar la Missa i representar unes funcionetes
de teatre.

Aprofitant unes hores lIiures i la proximitat, tornarem la
visita als' amics de LIeida i jugarem un partit amistós de
futbol amb els mateixos.

Al tard regresarem joiosos, cantant els nostres hinmes,
al reces de nostres lIars.

El Corresponsal.

TORRECiROSSA. Hem donat ja d'altá el nostre Grup
amb 22 fejocistes. .

Tenim ganes de treballar de ferm. Fins ara hem aeórdat
celebrar Cercle d'Estudis tots els dimarts. Els restants dies
de la setmana els dedicarem a diverses activitats: assaig de
cants Iitúrgics, futbol, teatre, etc.

SECRETARIAT DIOCESÁ

El proper diumenge, día 22, alguns de¡'s nostres propa
gandistes es desplayaran per les comarques garriguenses per
tal d'establir grups que es troben en formaeió.

Probablement els pobles a visitar seran : Torregrossa,
Ca.stelldans, j uncosa, Torms, Soleras, GranadeIla i Mon
toliu.

NOTA DE REDACCIÓ

Preguem a tots el nostres Grups de ia Diócesi, procurin
enviar-nos els originals, abans del dia 15 qe cada mes, per
tal que « A CTIVITATS» surti el dia assenyalat de la seva
publicació.

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

Aquest número esta passat per la censura
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Senyora...,

les darreres navetats d'istiu i tardar les trabara als
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KIOSC DE LA 'BONA PREMSA, MaJor, 17' .-.-- ¡Protegiu-Io!

1- I
Academia 5A5TRERIA

,...

MARTíNEZ
Director: D. EDUARDO MARTíNEZ

ENSENYANyA GENERAL

I COMERCIAL..
IOIOMES..
PERITATGE MERCANTIL..
CLASE ESPECIAL

PER A SENYORETES.. •

Les més altes
novetats amb
generes del pais

•. .
Sempre el més
nou ....:..,.~ ~ ~

Av. República, 36_2.ón - LLEIDA Majar, 51 entr1. Lleida

Protegiu i compreu als nostres anunciants de « ACTIVITATS ».
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~ 1)roSuería Simón
(Q" Productos químicos y farmacéuticos - Aguas minerales - Específicos ~y nacionales y extranjeros - Perfumería - Cepillería - Pinturas y

Esmaltes - Barnices y Pinceles.

•••
Papeles pintados para decorar habitaciones y para cristales

en dibujos blanco y color .

•••
Tratamiento para combatir las plagas que atacan el cultivo de
los almendros, mahzanos, ciruelos y demás árboles frutales.
Azufres, Sulfato de cobre, Arseniatos de sosa y plomo en polvo y
p,asta, Sulfato de nicotina, Insecticidas y Raticidas de varias clases.

S. SU N É RI BERA.
Mayor, núm. 2 L É R 1 D A Teléfono, 1610 _
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