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Manifest- Progama
de l'ACCIO P O P U L A R adreçat als catòlics de Catalunya
(Acabament)

Federació de joventuts universitàries
I al costat d'aquets homes de carrera voldríem veure agrupada la joventut universitària per tal que el seu
esperit fos sempre imformat per l'ideal cristià i per l'ideal de la Ciència d'on provenen tota dignitat i grandesa de l'home.

Escola social de Periodistes
Volem formar una escola social catòlica amb homes
de principis sòlids, d'ampla visió política nacional i internacional, coneixedors dels grans problemes que l'economia moderna comporta. Volem que en ella participin
especialment els periodistes i els homes d'acció catòlics.
Cal enrobustir la premsa comarcal i regional amarada
de sabor de la terra, la qual contribueix en gran manera a la formació d'homes de caràcter.

Unió espiritual de patrons
Déu dóna el cent per u al que dóna amb cor generós
Demanem la generositat als nostres rics per fomentar
Ses empreses que creen riquesa i donen treball; per subvenir les obres de Ciència i cultura catòliques i per
contribuir al sosteniment de les múltiples institucions de
caritat cristiana. Aspirem a la creació d'una unió espiritual dels nostres fabricants, industrials, propietaris i
comerciants, en la qual ells puguin desplegar llur acció
cristianitzadora indispensable en la societat moderna.

Federació de pagesos
Volem igualment una federació de totes les entitats
agrícoles que es confessen cristianes i dels nostres pagesos per a salvaguardar l'esperit, les tradicions i l'economia de la nostra pagesia que ha conservat i ha representat fins avui l'esperit racial de la terra.

Federació de mestres
Cal que l'acció del magisteri sigui un vertader apostolat. L'obra del mestre catòlic és altament civilitzadora. És el mestre el continuador de la missió educadora
de la família; el que ha de fer germinar la llavor de la fe
al cor dels tendres infants i regar-la amb el rou dolcíssim de la pietat cristiana. Volem grans organitzacions
de mestres catòlics amb llur assemblea anyal, amb una
escola normal lliure, amb cursets de vacances, editorials
escolars, exercicis espirituals. Tots els mestres catòlics,
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siguin seglars o religiosos, han de formar part d'aquesta federació.

Federació de dependents
S'ha d'organitzar els dependents de comerç amb el
retir per a la vellesa, amb germandats de socors per a
la malaltia i la mort; cal organitzar per als dependents i
aprenents hotels confortables per viure decorosament i
també per passar agradablement les vacances.

A ssociacions d'ob rers
Voldríem l'organització de l'obrer en associacions en
les quals, a la vegada que se li preservés la fe, trobés
aquell escalf i aquells consols que dóna la vida sobrenatural i que fan valorar d'una manera justa les coses del
món. Aquestes associacions obreres federades, tindrien
el dia dfi demà una força immensa. Les grans conquestes de la democràcia en diferents països són füles d'aquesta classe d'associacions.
Reclamem per a l'obrer la petita propietat, la casa,
l'hort, el treball a casa; un retir honrós per a la vellesa,
per a ell i, en cas d" premorir, per a l'esposa; també
volem un segur per l'atur forçós i per la invalidesa. Cal
a l'obrer un jornal remunerador que li permeti l'estalvi
indispensable en casos de malaltia. L'acció de la clerecia parroquial pot contribuir molt a la realització d'aquestes aspiracions. L'obrer cristià ni és un malagraït
ni un etern descontent.

Federació de funcionaris
Perquè l'engranatge de l'estat funcioni es necessiten
bons funcionaris. L'estat ni és un asil ni un hospital. S'ha
de formar la conciència del funcionari perquè adquireixi
tot el sentiment de la responsabilitat. La federació deies
associacions catòliques de funcionaris podria contribuir
eficaçment a recordar l'obligació sagrada del compliment del deure que el servei de la cosa pública reclama,
i facilitaria extraordinàriament l'administració de la cosa pública.

Patriotisme
L'Església ha conservat tot el patrimoni espiritual
de nostra terra, la llengua, la literatura, l'art, les tradicions. Ella ha plasmat l'esperit racial de pagesia i de la
gent de vila i de ciutat. Volem que l'estructura política
de Catalunya vagi d'acord amb la tradició, mai girada

