r·

10

A

Ó

G C I

p· O P

U

L

lt

A

.•

els adobs' i treballs ihditats que la possible· collita; però . : .. -Rocomàhe\'tl que -fe't.r tin'a' pfpbetu:ra .en tümi1¡yarcel. la·
rès més equi-vb-c'a t: Taot treball hi ha adobant bé ·1es •te·- · · ré·ciu:itliK . Rer _kiemp~1-:un til~ d!tÍ'n ;'tiuar-tà eqtíi'valeilf
a 250 ·metr-e-s quadrats ·o sigui 2s--¡)er·10,·o similar. Els
rres·com fent-ho segans la rutina En camvi; la produc-·
ció és propóréióhal a· ta:preparació, çultiu l adobada del
adobs de la fórmula esm~nfada, , .han _de reduïr_-se a_ ~a
terreny. ~ ·.
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ca és d'aprofundir -continuament el-nostre- catolicisme
per. j a írrndrar·lo despr,é s i -satutar'-tíe poê a ·poc, êl medi.
·'
~,i
~
· - · As'pïrein amb er 1iósÚe pe'riòdic..:.....'artibfc;iòsos è!e·hosEl full imprès que teniu als dits, era tard o d'ho~a
altres-a - p~onunciar sòbre els problémes plantejljts a :la
inevitable. A fi _d e-comptes, la neçessitat .a què respon.
comarca~ léf'sofo'eió justa l cristiana. :Ai:iò eps f11ra' re~ssept real,_ és tarnb.é prement i inevitable; Això ja ho
córrer sovfttt-a ·1es lliÇóns ·supr~rries 'dèi' ctfstianisme sò~
veiem de temps; dúiem de çap la .cieació d'.uJ1 per~òdic
cia L Tan fec~~deS èom 'són ¡· fa'n irisospitad-es en aé¡i.iesf
:ai;ld, p~rò ençara çom una ' cosa llunyana i sense .con Llobregat turhulénf. _-,
·· ·:
- ._, ··_-- · · -··
' ·· -· · ' . ·
torns préclsos.
- - En 'polítiC:ii tindrem 'preseiit: la Dedaradó col.lectiva
de· l'-E'p'iscopat''i..se.iripre,·~rÉvangêli '.· Pedant ;' réS de to~
Hi, havia obstàcles a superar; calia n~é~ qu~ res; -~n
' ' l'arnbient· general un punt de maduresa' q'ue· ens garan calism~s :oe poliHq'iieta furaf: No·v·0-1eñi, éóm 'diu Her:
t_ís .eficàcia i opqrtµnitaL,.. Ara .les coses ja s~mbl~n ma-.pèel, ·Pòsar"en peu de·guerra la rellgïó de la caritat.:
d_ures i l'estrèl')4ª :~~ Acció P,opu]aP amp el_s_eu progra· Aqu'estes · ñormes e_ns pòseh en èamí 'de ·fer,'ohra · consma ens ha fornit la precisió que cercàvèm. .
.trú'Gtiva. Religiosa. primordiaÍmèrit, però ta~1bé, de· reDe mç)f~ent, p~ró -~~-tavem pe~plex~~- C¿~st~à~~m· - top; cultura fi patriòtica: Entene~· que à casa nostra la
cultura 'ha sigut, és ¡' ha-'a1ésse'r 't'ristla'na,' si· ha · d'ésser
.a casa nostfa una precocitat , meravellosa per ~- inf~nt~r
quelcom. Nostres ~én la històriti i l'ànima màteixa · de
periòdics-uns periòdics nou-nats i teridrEs que mai :arCi.italunyii. I d'att~à_' ba'bda: no 'C't't!iem ·que Ta-·cult'ura tin·ribaven_a !-'e.d at .de disc~eció.,, .I tots inv.o_cant com nòs.altres u_nes . exigèncje~ ~s,pir.jtual~- q~e ~o' ad;1ieti~i1 es· · gui res: à tlir .'d'un ·accenfoament beli ferm ' de les ·valors
de fesperit ·1 _1' . ..,, •. : __ '-~;-., • 1 ' 1"" :-. " · - • __. ._ · · • · <· - ·
pera. R~m_iant, he¡n vist que si més ño. teriie111 l'avaii·tatge de veniï .darrera seu, , Ells hauran contrï'buït _,
· Tot plegat co~e~ qt!e'; ~an: .boniè; p·roje~t_es. ·aspira.desvetllar: e_n t!Lpúbfic;.1,1n!-LCllllSciència més viva d'aqt1e: . cions .... Corivingue1.I que més ·bóníc faria, taritmateix, donar-los'hi una bella efe'ctivitat. Això· hàurem de c~r
Jla ne_cessitat i _aixL ~et, i fE1,t,_a ad9b_ar-nos_el__ te.rr,eny.
car.
tot~ ~cf~ells.qu{; ~ri _í'.àc!i.!al f<:>_Í-mig~eix ~e. q-~g11c!ons
Èns ha .decidit;· o.i nié~, -,a: ~oo'peraciÓ, bell-~m.ent
i
aètituds
subversj\ies;. sentin èn'carà la' joia divina d'agrata, d'una comarca germana. A '-olsona com ·al Berfirmar
Qtielçom.
~?ens fè~sim 'pregar·; Aquesta v_~gada
~gadà, els .cdtòlics ;Sen:ten; afany_ -de, viur~ ¡fe.r viure el
iio_
sóh
v_
aguês
lirgè'ncí:e~
ttiltliralS' q~:. en_t.r~n eri )o:~ :
-seu catolicisme. Cercaven també per a· !Jut inq~ie'tuçl
Son els 1nteressos,·esp1r1tuals de la comarca 1 el palnproselitista un órgan adequat .. · Ens hem- trobat,- ·ensmon1 ciihià ~del poble. Són els afer~, sagrats per nosalhem _comprès-,germans que som --i a'ra la n<;>stra acció
fres
, de,Catalt111ya.cristiana. Aqu'est~s ~coses sagrades i
conju!lta, so~a . el signe de Crist, promet .una espera11Çi1nost'res,·
to.ts tenirn ei dret;' ¡' e'! denre í l'hohor, éi'empa~
d_ora fecu11ditat. .
· " · · -- ·
.
rar-les r \Ï inci'icar~les~ . ; - . . - ,.- " .. - - .
.
El sentit d'aquesta ·actuació l'indica pro~ clarament
-L_A R.En..\c'cló .
el títol -de-J tjuinzèiúiri .. son1'·gent d'Acció Popular. Seguirem el camí' de 'renovació.salvadora que ·als c'atòlics
.cle Catalliñya-·nan:fressat ' les directius del seu programa . ACCIÓ POPULAR ·vól dír;· prímer qüe tot,~' imió ¡.i·:.
Catòlics del B~rgadàl
organització. Però una organització de·catòlics exàgües
v~ostre .peri~~ic ·_ é~ ·ACCfó POtant se valdria que· no existfs. Tend-im vèrs un catolicis. . .. . ·.
me intel. l_igenU .viscut-, exèèl.lèfld'a de la vida. La ·tas PlJLAR.

A -l_s ·catòl ics del Berg-a dà
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