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E~t1l cristia.-
:... 'ESGLE5IA ~ COSA DE TOT5

Ergulll1Y s'acompletxen v1rlt ~ys de la pn,)r.Ul!laci6 del Cane1l!
VaticA !l. Pot sBll'blar ~ UJpic parlar....-.a, paro ffi> bQ fer-ho
de tant B'l tant - el Papa ha convoeat c..-I Sínoda axtrDllrdinaM
anb ac,.Jest fi-, si rnés no par espolsar la pols que, in~ra

bletnent, oopolsa tetes les coses hu:nanas, l!IIIlb el pas del ternps.
1 cree que els :aics han de sentir-se espacialmB'lt Jniosos pel
fet QUe Bn aQUella 0C85Si6 f6s rnconaguda. oficia.lment la sava
voceci6 com ;!I actillelflBnt oparents al seNai da Grist i de l' Es
glllsio, sortint de la si~le pass1.vitat rsceptiva. per p"s~ el
Prot09onisme QUa el!'? correspon com a membres lIius del Poble de

v DiIu •
De fet, hi ha he.gut un moment transcendental 9(l la nastra lIida:
el del nastre 8aptiSlllS, De llavars llI'1ya, estem implicats en el
Misteri de Crist, aro QUi estem vitalmDl'1t comorornasos, vincu1ats
a la seva Persona i a la seva Missi6, Se'ns ho digull després del
bany purificaliJr i 1nieieliJr de la nova vida, tot ung1nt~os amb
el sant crisma: "siguis membre de Crist, sacerliJt, profata i rei
per " b. vida eterTla". Aix! quedill"elll adlicrits al Cos Místie de
Crht, és a dir, 9 la seY!! Esglásia COIIl a lIertaders i IIUUntics
1IIBllbI"99 seus.
PeM:anye.n, dones, a l'E9I!01ésia no d'c..-Ia lII<lI1er!! accidental o p;

trínS8Cll, COllI una afegits a. quelcom axistent fora de nosaltres,
s1.ncS d'c..-IB flÚsd consubstancial i intern,,: no tan soIs est8'll en
l'Esglásill, $in6 QUe 50IlI Esglésill, la constiturm, no altrement
com los cllL1u10s del nostre cos no eston en al cos, sW (J.JO
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fOnllf)'l 01 coso Ni que sigui, dones, er. l,lI1a minúscula part, cecl!l
c::-istlili pol dir "s6c E591ésia", "l'Església este. =nstituIda par
...1". 1 és preciHamBl"lt '" tra"és na l'Eeglésil!l CJ.le el cristiili 5'1,1
nt<l>1 III Cnet, que n'és el 591. F....deldor i Cop¡ lis mitj5l1yllf'lt l'Es
;;lé51& que dall6111n e. nosaltres ele tresors de rBdBflllJG~ 1 de
santedat QUe el 5enyor aconsegví per noseltres arrb la seva Vida,
~rt 1 ResurreccilS.
Re3, doocs, no é5 estrl'lnY ti ¡'Esgléh, del que 11 ¡lassa Il. ~das

e...... deh seu!!! IlIlrbras; -per eixd vetlla per 0115, els exhorta,
cIs edoct.M.na, Bis corrageb;, 915 fa pertlcip....ts de les !leves
ri~ses sobreroll.tur"ls -e:s sagr__.ts_. per el1s praga 1 ofe
reix per ells 1 aro e115 Clltda dill el "cr1fici 9,.lcarístic .....
en Justa =lT'3SPondi!lnt;ilI, res roo pot ~ver-hi In 1 'Esgl~1a ~
no üfocti a cada crist:..a; les !leves noceesltats, les !leves Pl"BO
C<JPBcions, 815 seos llxit'J o freC8ssos, eIs sofril!lonts i les &1a
Iiries ..• tot ha de ser IIDtiu d'interils personal i de rapercussi6
en 1111 vidlll de coda lSl.
P!lr IlIQUest cem:! 1 errb B.~e5tlll esp1rltualitat F",rl3'll de l'Esglés1a
QUelCQlll nostra i 11'1. donarem a oontlixer III tants hames 1 fins III

t.".t!'l cr:l..,Uans Que es c'esconeix~ III s1 mateixos 1 del QUe sia
nifica i és 10 condici6 de cr15tians.
Csbl!llment, el Centra PaITIlquis1 és uns associlllci6 de cristiane
que s'han unit per ajudar-se 11 dur a terme la missi6 eclesial
qua a:menyalen els seus EstBtuts, i prec1sament en el m6n, que
és el Que, !legons el Concili, carlllcteritza l'esplritue.l1tat i
l' acci6 deIs cristians lBics. Pero d' lI.ixO id' altres coses en
par111.rem més BI1Oave.nt.

El Consiliarl

¡==7 de Juo'Iy 1965, a les 10 de la nit

PFn.JECCIO ~ LA PEl...LtW-A ~
J E S U 6

se¡;ons 1 'Evangeli de 6ant L1uc.

Filmada integrsmBl1t B Isl"lllel.



A inlclativa de l'''TENEU QA..TlJAAL I<IRTENC, 1 anb la

col.laborec16 de la JlX1ta Coord1nadon de les Enti

tats del barri d'fbrta el dla 5 Ó8 Juliol, a la nit,

l' lH'"EO CATALA

donara lX1 concert al T~la PaITOqulal da 58nt Joan

d'Harta.

Esparem qua sera lX1a i5B"1yalada Bfl3m~r1das al nostra

barrio

" V 1 6 , al jovent del Centre.

Comenceu a organltUlI'-VOs 51, par la Festa Yajor voleu

prendro Part a les ~etl01ons inte~tltats que en

la segona edlo16 prepllll'8 llll Junta Coordlnadora.

FE L 1 C I T " e 1 o

" la nostn CNt.E SOu:. 1 VENOFIELl pel fet d'hl!var slgut

nomenllldlll "CeItalana de l'klyM No para d'aceplll'Br premiso

SECCI~S -

AGRI..PMlENT ESCa.TA Slr Al~der Flem1ng

Acabant el curs, estem preparant els C8llPemBllts d'estlu,

1 conunlquem als nBlls 1 nenes de 7 a 14 a<1YS Que vu1liluin

venlr. Us esperem 1 No us ha panse.... 1

~

Progl"Bi'l'08016 - Mes de J\.I1Y

01ssabte, 1 - IIlI!tinal a 2/4 d'11

Oiuloenge, 2 - tarda a 2/4 de 5
.. LA ~RRA DE LOS r.t.NXIS Mi" !l.ELO A II..ERTE "



Diaasbte, 8 - matinal a 2/4 d'11
Diumenge, 9 - tarda 1Io 2/4 de 5

Ira! t Dianey, presenta,

" EL DRAGCJ.I EN EL LNiO DE FUEGO" i " LAS ORIGINAlES
A'JENTURA5 ...,mWlA5 DE SLIfIERtJNl" ( DibuilUJ5 EI'l colors)

EEBART f(J...KLOfuc O'HCJHA

Activitltts.-
- El dia 12 de "'lIoig el gnlp infantil va P«rlic1.par en

la cloenda de la Roda d'Esbarts.

- El moteix dia el grup Jovanivol va p3rtieipar a lo
Ballactl!l del Cicle de üa'laa, a l'Esbart Millet.

ilia lr. da JlXlY, a la tarde, el Grup de Aspirants
p5rtieipe; a l'Aplec de Les Ro:::lueh'-i, BIllb ll'Otiu del
25 i!!. aniverse.ri de l'Entitat.

- El dia 16 de Juny, a 1115 6 d~ la tarda i arrb ITOtiu
de la FlIstll de Sant Lluls, patrn dal Centra, l'Es
bart cferirti U"l8 bllllada 8f' 111 que hl partieipe.ran
tcts els grups. A aquBstll Feata us hi espeI'Bm e.
tothom i us demanen també 111 \/Ostra participaci6
com a mambres Iletius del Centre Parroquial.

- També us volem fer 5!lber que el di:'!; 4 de loIaig es
va casar la mestra deIs Grups infantils i de paras,
nllo Rosar Miró amb en Joan Fuste.
L 'Esbart 11 va cferir 11 la sortida de l'Església
i en el restaurant, t.Il petit recital de danses, oom
homenatge i desig de feliei tat als nous recent ce.SlltS.

L'BQUip fanen! ha acabat la 111ga fa ben pocs dies i he.
cbtingut 1."19. bo-la elassif1caci6, guenYerlt ult1.mtPent a
algJ.rla dela millors eQUips de 11ur categoria.

La tlll'l'lPOrada, pero, continua par a las noies del C.P.,
':Iones ara co~a el c:aqJienat de Copa, en esperam fer
un bc7t P!lPer.

Per a l' BQU1p masculí la tBllpClrada Ja s' ha e.cabat. En el
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ca~i[Jnat de 11iga s'lla E1sso1it una molt bone. e1assificació,
pero per diferencia de g01$ 6mb l'equip de C/'lldes no s'ha.
pogut pujar de categoría..

En la. Copa S'hB fet un gran torneig, eliminant al cempió de
16. Divisió. PSI' veritable mala 50rt, i degut a diversas
lesions de diferents jugeoors no s'ha flogut arribar a. les
5smifinBls d'BQU8St tOlneig.

Per sert o els problemes de cemp per a. la propsra tSllllorada,
astan quesi totalment solucionats i després de gsstions fetes
podrsm jugar 815 partits molt aprop del nostre Centre.

GRUP FDTOGRAFIG DEL G.P.H.

Els díss 6 i ? d'abril, s'ha participat en BIs campionats
de Catelunya per comarques, jugat El la ciutat de Valls, Cln

el nostra equíp format per, Miró, Vélez, Domingo i Vallribera,
han ~c~seguit el títoL

El juga'.ior Ja.ume Miró he estet sotscampi6 en el torneig in
dividuel.

Durant el mas de rfII"'lig es juguen el~ c~ionll.t5 de Cat"lunYB
absoluts amb le participaci6 de Jaume Miro.

L'equip de lB 2a. categoria d'DAR, s'ha clll.ssificat per Il.

jugar le final d'aquest mateix tomeig.

Tot i que Je s'h(ln acabat lB majoria de COlllleticions per
equips, els nostres Jugadors segueixsn Jugant en categoria
individual o dobles.

~
Tots els socis del CF GOneixeu la secci6 Fotografica. Qui no
ha conte"1Jlat algunB esposició al llarg deIs 24 anY5 de la
seva existenci.a?

Actualment som un centenar de perslXles associades, E!t1cara
que les tertúlies mensua1s no sán pas tan nombrases com es
podria eEperar. Pero no ens desanimem pas, i anem intE!t1tant
que l' art fotograFic desvetlli inquietuds al cor deIs home5.

Aquest curs s'han organitzelt exposicions tuts e15 mesos. Es
un deJ.s obJectius que ens haviem praposat, i l'e5tem dusnt a
bon terma. Des de febrer exposem les obres daIs nostres SOC15.
Va comenltW" l' amic Gaspar PQul1ó, un vetera. E!t1 l' art de la
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fotografia, al qual, arrb la 58f1zillsSEl que 5BITlJre el carac
teritza., ene done una 1110;6 de feina bsn reta.

- Quante5 obres ha expcsat?
-Vuitanta-einc. No ás gran cosa. He tocat una mica tate
els temes: paisa.tge, neturalesa IIOrta, arquitecturo,
persones, marines o •• poca COSB •

....voUs anys fent fotografia ?
~és de cinquanta. Pero me! havia fet una exposici6.

Aqueste ~s la primera. Ara ja tlstic praparant una coL
1soci6 d'un mateix tema. M'egradare. exposar-la el ~roxim

curso
...fIarl! 'ns deIs comenl~amBl1ts.

-Als dinou anys 001 vaig eOlTJ;lrar la primera maquina. de
fotografiar: une Ki'lda,k 4><5, de caixo negreo Em costa, de
segona ma, 12,90 Ptas. Are tino millors apaTells, roolt
más !lofisticsts. l::s molt más raeil de treballll.l' amb les
maquines d'avui die.

-Fa. JlI;lltes fotografíes actualment?
-un promig d'un n:ldet de diapositives cada setmane, - en
tinc més de 5000 - i 005 o tr'8S n:ldets de blanc i negre
al mes.

-Gluins temes li agreden més?
-la naturalesa. He recorregut la Costa Br"wa de dalt a
baix. Durant molts anys he sortit sol cada festa, a les
cinc de la matinada. També de nit, a 5itges, a Montjuic,
al port•.• AixO ho feia anys enrera. Ara és perillcSs
anar sol, fins i tot a ple dia.

-Ha COf1cursat alguna vegada:? Ha guanyat premis?
-Moltes, i moltes copes i medalles. TarriJé diners. Fa

Quinze anys concursava a la T. V. i cada mes em guanyava
les 500,- o 1000,_ Ptas. Ara ja no concurso. Jo seSc mol\>-o/
classic i no estic de moda.

-Pero vost~ esta al dia. Fa viratges de primera.
-Oh, aixO he he apr~s ara, des Que vine a les terttúlies
mensuales. Sempre és temps d'usar noves tecniques.

-Per molts anys pugui aprendre i ens pugui ensenyar als
novells.

El mes de mary hem eontemplat les fotografies de l'amie ilngel
Per8z.

Una bonica col.leocicS de 40 obres treballades en diferents técni
queso Molts anys Ve ser company de l'Emili Aeguart. Els dos
feren possible l'arxiu 1!otografic de l'HistOria d'Horta.
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L 'smic Perez no 85 C(I(lSB de treballar tanc"t al laboratori 1
fer' mil contlinrlcions lII'IIb prod..octes química par aconsegulr l,lI15
viretges sensacionals.

El mes d'Abril hll exposat Dora Sarra. La seva série de paisetges
1 persones deIs ~tre punts card1nals ens parlsn de la seva
afie16 cBI1trada BI1 la fcto-reportatge.

No tle1xau de visitar les PI'Óxitnes exposlcions: mes de maig,
Ranon r.Iolins i mes 00 juny I Ignllsi Valli"olesUl.

Espsr"BIII le. vostre. col.labemoló Brl el conCUl"S de diaPositivas
que se celebrara durent les f'estes ele San;;.;.'.;;Ll;;;";;;'".;.' .J

FESTES DE SANT LLUis
Oia 16 de Juny

12 horas - Lliurament de premis i projecci6 pública de les
diapositivas que hauran CDI1CUrregUt al conCUl"S
orgMitzat par la Seccié FotogrAfica.

18 rores - Actuaci6 del nostrs EfflAAT

Hi prendr8f"l part tatos les saves secciona.

EXPQSICIO FQTQGRAFlCA

(bres d'IlJ1l1Si Val1honesta
Oberta els dlas 15, 16, 22 i 23 de jl.ll1Y.

Ola 22 de luny

\"...A les 20 horas - A la Parroquia

M 1 S S A
d'ecclé de gracias i petició d'l!ljut al bon D6u
pel nostra Csntre.

Despl'Ú, a casa nostra, 5CPAA DE GEAMIlNOA.

(Cal porter-s6 l' entrapa. Le cesa hi poSlll la
bagude).

Esperem Ql.l8 tots ala actas es lleuren concorrsguts de bcn
I'lOI.t:Ina da socis. Delren8'll aspecill.lment l'asslstw,c18 a la
Iol1SSII, COIII a Bllpnassi6 llilla de conulite.t cristiana, 1 al
sopar da gBnEnOr, per 11 conMxe~os millar 1 a:nseqO~t

ment ast1.Jl'e.r-oos més.



RECCAOS O' ALTRES TElf>S

Mics: en a(J.Iesta sagona presa de contacte a.rrb voseltres
us parlar"l5 de COtII va iniciar-sa el nostre CwItre 1 tarrbá
deIs seus fl$ldeldors i primer presi~t.

En IIquells temps, segons ha arribat fins a no581tres, el
jovent que assistia I!I la funcl~ religiosa del diumenga a
la tarda, en sortint es reunia generalment a l'era de Can
Cortada, on pas58ba l'estons entl BIs jocs d'oquell t~s.

Jogarien possiblEltl'lEll1t a les boles, a la gallina cegl!l, a
penyol"'l'ls, ca<;arien sargantanas, o jwarien a ~xa5COs" o
a "corretjeta la ning ning".

Un bon dia, el rector Llu!s Centarell eIs propasa la crea- .....,
cid d'~ ctrltre ca~l1c per l'estil del que ja func10nllva
a la vila de Gricia l!IJ!t¡ el nom de Llu!905 de GI'ilc1a. En
grescats per la 1dee, un d1urnenge CJJa159Vl:11, probablement
a psu, per la rruntsnye del Csrmel, jll (J.Je no disposaven
de tramvill ni autobús, ni de metro o >.lv1Ó, es prasentaren
11 aquall cBntre, en foren dagudem8flt instruits sobre el
seu fUl1C1onll!l1B1t 1 ss~istiren a una reprosantrtció de "Els
Pestorets" •

L'entusiasme d'lIquell gn..op de Joves permeté que l'sny 1866,
s'inaugures l'Entitat Ill'!b La der.or.rlnllc~ ir.ieial de "Centre
Moral !nstn.x:tiu" 1 es lbniclli's a Cal .K.lcus, al final del
earrar Ba1x de Uarirler, on fonna una pltlceta, i on proba
b18lllf'll1t no haureu 8stllt mal ~lts de vosaltres jav8s (JJe
em lleg1u, anb tot 1 trober-ne a cent 8scanyollts "'etres
del C(lTrer d'Horte. TEI'1im, per tant, eent dinou a"ys de
vida.

Els soc1s fundadors foren tretze i entre ells hl havin un
Josep Urele1x, besavl del nostra diaca del mateix. nomo Va
ser escoll1t COlII a president en Josep Pedrls, COll8Q\.lt com
B1 Japet ele Ce. La Pelra, qui, SlJ!lons sBllbla, fou l'únic
(JJe pogu' assistir al cinquenta'lari. Era heme de gnn re
ligios1tat i recordo perfectarlrent que QI.ler1 Jo en!l un noiet
i an'tI la Fam!lia 1If18Vem 8 soper el turd de le Pein, QUan
8 la tomada paSS8vem pel davant de la rIlasie, en JaPet, ja
vell xaruc, sentat en el llindar de la portalada, anb le
b~rretina al cap, desgrenavs el sent rosari enb la SOVa llent,
S:l.tuada más al interior, aJTb la veu ja fatigade., prime i a
tiplada, sanSB Pllnlr Bsment en la gent que paSS8V8 cantant 1
fent gatzara. AQuast fcu el nostre primor President 1 •

Pare Sollf 1 Sans.
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