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-AJUT C'A TA LA, que nasqué arran del 6 d'octubre del 19.14 i complí 

la missi6 que li era encomanada d'ajut als presos - tasca prou coneguda de 

tots els catalanistes republicans -, va ampliar la seva obra d'assistència 

,çocial els primers dies dc la .rublevaci6 militar del 19 de juliol. 

Aquesta Institució ha seguit la seva mar:ra ascendent, gràcies u ltz 

col·laboració entusiasta del tiOstre poble, i avui compta ja amb una orga

nització eficient per a socórrer als combatents i als familiars, 11isitant i 

ajudant periàdicamcnt els ferits i hospitalitzats. També presta assistència 

a tota mena de rrfugiats i a més té instal·lada la «Cosa de l'Infant•, on 

són acollits bon nombre de fills i familiars de combatents i refugiats. Té a A 
més un Consultori gratuït d'Especialitats Jfèdiques, cspeéialment dedicat -

a les nccl•.~silats d'AJUT CA TALA. 

ASS!STfi:NCIA INFANTIL, in#ituoio concebuda en temps dc· pau 

a la , Residtlncia Internacional d'Estudiantes> (Institut d'Acció Social Un i~ 

versitària i Escolar de Catalun)"a), va concentrar totes les saPes pos.9ibilitats 

per a la re.wlucirJ del problema dels infants refugiats u Catalunra, quan 

aquests infants necessitaven del suport de tothom. 

. .J.SSISTEJ\ CfA INFANTIL és, doncs, l'ofrena d'un poble, del 

nostre poble català, al.s infants espanyols. Fins a quin prmt té ¡•alar aqui!.S

ta ofrena, poden dir-ho la joia dels petits aplegats a les sec•es colònies, lc.~ 

il·lusions dels ctdolesccnts, la confia11ça d'aquells que ja res no temen prr 

a llurs fills. 

AJC:T J\FANTIL DE RERAGUARDA és també una obra del 

poble prr al poble; nascuda al setembre del 1936 com 1111 imperatiu d'aquell 

moment històric, ha realitzat ara la tasca més delicada de la guerra : la e 
cura dels infants t•n Cases .lfaternals, Guarderies i J}fenjadors Infantils. 

En els 17 mesos cie la scwa e:ristència ha creat 7 + Residències de nens 

per tot Catalunra, entre cUcs dues Ciutats lnfantíls (Pttigcerdà i Canto

nisros); tr11S granges per a nois d'edat pos~-escolar; dues estacions .vani tèt

rics per a. la deguda ~lassiflcació i revisió mèdica; rUI Sanatori per a pre

tuberculosos; una Cllnica; dues Guarderies, i dos Cl11bs Infantils. 'El total 

de nois acollits és de 3,.?00. Els nois amb Carnet d'A. [. R. inscrits als 

Clubs són 9,000. 

Les cases d'A. I. R. són veritable.s escoles i tenen, gairebé totes, 1/f/(1 

petita imoremta i un faller. 
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PROGR A MA 

P RIMERA PART 

SISENA SIMFONlA "PAsTORAL,. Beethoven 
f. Allegro ma non troppo. 

li. Andante molto mosso. 
III. Allegro. 
lv. Allegro. 

SEGONA PART 

EL ALBAJCÍN 

EYOCACIÓN 

DANZA DEL l\IoLii\ERo 
.-

(De "El sombrero de tres picos " ) · 

DAKZA oE '-'LA VroA BnE\' E:' 

LA ~fAJA Y EL RutsE:':OR 

ALLEGRO DE Co~CIERTO 

. ' 

MAHIA CANELA,. pianista 

TERCERA PART 

Albéniz 
Albéniz 
Falla 

Falla 
Granados 
Granados 

CINQUENA SIJ\tFOXIA, DEL :'NoL NióN". Dvol'ak 
I. Adagio. Allegro molto. 

IT. Largo. 
III. Scherzo molto ,.¡,ace. 
nr. .Allegro con fuoco. 
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