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presentació

Com tots sabem, des dels ini-
cis de l'Agrupació Cultural de -
Porreres, 1'informació dirigida
als socis regularment, consistia
en una fulla feta amb multicopies
ta i que, la veritat sia dita, —
gràcies a la presentació, feia -
molt poques ganes de llegir, i de
fst, quasi ningú la ll^ia. L'A-
grupació Cultural, a tiavés de -
la 3unta directiva, ha cregut n_e
cessari donar nova forma a aquejS
ta informació creant LLUM d'OLI,
bolletï que serà editat periòdi-
cament amb informació de las di-
verses activitats de la nostra -
entitat, així com notícies de t_i
pus cultural i dr- interès gene —
ral nel noble de Porreres.

Aquesta idea no és nova. 3a al
tres juntes intentaren tirar enda
vant aquest projecte, que per les
raons que fos mai va cristal.lit-
zar en una realitat com la que te
nim davant ara. Així i tot, l'es-
forç tant econòmic com de feina -
Is de ressaltar. Tothom sap que -
tant el potencial econòmic con de
personal Is bastant réduit i la -
solució al problema no Is redueix
mis que a superar aojesta sit jacio'

tasca prou àrdua. L'equip
dacció conscient de totes
ficultats, ha envestit la
ció de LLUITI D'OLI amb el desig de
fer una revista que arribi als so
cis i simpatitzants i que al ma-~
teix temps conti amb el seu recol
zament, el qua fera que l'intent"
tengui l'èxit que tots volem, co-

que condicionarà la continui-
la revista.
OLI desitja Isser ben re-

de re-
les di—
confec-

sa
tat da
LLUM D
but por tots.

FA 43 ANYS...
homenatge al dessaparegut periòdic

la voz de Porreras
Ara fa 43 anys, s'editava a Porreres un periòdic independent que

amb el nom de LA VOZ DE PORRERAS va sortir al carrer fins al juliol
de l'any 1936. Estava fet en castellà i va tenir la redacció i admi
nistració primer al carrer Glòria n° 4 i despris a Gallo nS 45 del""
nostre poble. Valia 20 cèntims el número.

LLUM D'OLI s'ha volgut fer eco del que dasprls de tants anys con
sidera una notícia, ds la que s'havia deixar constància avui quan"
apareix aquest primer.número, deb del que volem reivindicar el periò
dic que en 33 ocasions va veure la llum, llum que fou apagada per -""
causa de l'esclafit que significà l'insurrecció del 18 de juliol de
1936.

Malgrat el caire diferent d'aquella publicació i la que avui tan
bé veu la llum per primer vegada, creim oportú fer un homenatge a -
La Voz de Porreras, que sense dubte va ésser un fet cultural a tenir



NOVA aUNTA A i. Aiarvui-***,!'
F.l passa1; novembre i a la darrje

ra Junta Celierai de Socis, que dit
sia ris pas va contar arnb paca as-
sistència, passat revista a les a£
tivitats de i'Acri-i pació a u rant el
78 i també ais projectes futurs, i
dequt a la dimissió dels membres -
de la Junta a excepció de Joan 8a£
celó, es va elegir nova Junta, que
quddà for napa per Joan Sorell Juan,
Ma:: i à Liado Cerdà, Antoni Palerm,-
Joana Mora, Francesca Nicolau Nic£
lau', maria Enárcelo Crespí i Joan -
Barceló Bauçà que no havia dimitit.

La nova junta a la sa va primera
reunió elegí, els càrrscs que qued^a
ren com res°:,a detallat al recuadre
adjunt, al que es necessari afegir
el nombrament de tresorer a Fran-
cesca Servera. També s'acordà reu-
nir-se ei primer diumenge de cada
mes per tal de tractar e.l s assump-

tes que es presentin d'interls, -
a i XL com per programar les activ_i_
tats.

Com a programa d'actuanió inm_e
diat va quedar clar el desig d'i_m
pulsar l'integració dels joves a
les activitats de l'Agrupació, r_e
llançar al grup de teatre, la in-
vestigació històrica i cultural,
així com artística de la Vila de
Porreres, l'ensenyement del cat_a
là que s'havia deixat anar un poc,
i mantenir, potser donant un al —
tre caire, les d.verses activitats
que estan marxant regularment, de
cara a obtenir un major ressò po-
pular.

Des d'aquesta pàgina, la Junta
vol fer una crida a tots els so-
cis a participar més en les acti-
vitats que més Ris hi agradin, i
col·laborar amb la nova Junta.

PRESIDENT: Joan Sorell Juan
VICE-PRESIDENT: Macià Lladó Cerdà
SECRETARI: íYlaria Barceló Crespí
VOCAL: Toni Palerm (Teatre)
VOCAL: Francesca Nicolau Nicolau (local)
VOCAL: Joana Píiora (Joventut)
VOCAL: Joan Barceló Bauçà (escacs)

CATALÀ A L'ESCOLA
Sembla que avui ja caminem seriosament cap a la normalització de la

nostra llengua, i això com a Entitat preocupada per qualsevol fet cul-
tural i a més defensora de la nostra identitat com a comunitat total—
ment definida dLns el conjunt de pobles de l'Estat Espanyol, no pot -
deixar d'alagrar-nos de veritat. El que aquest avanç és un fet, ho de-
mostra el que cada dia hi hagi més gent que acudeixi als nombrosos cur_
sets de català que es fan per tot arreu de l'illa, ho demostra també —
la quantitat d'escoles estatals i privades que, encoratjades pels esta
ments oficials, donen aquest tipus d'ensenyança als nostres nins(i ho
evidencia així mateix el creixent ús del català a tots els mitjans de
comunicació (diaris, radio, pel·lícules, etc.)

Dins un espai de temps -que suposem curt- l'ensenyement de la no_s
tra llengua serà obligatòria a tots eis centres docents, així com ja -
ho és al Principat de Catalunya, i serà emprada en la majoria d'actes
públics oficieis i privats, per tot això creiem de gran interès tot -
ello que prepari el terreny per quan arribi aquest moment.

Finalmrnt volem expressar el nostre rebuig a perdre ei temps discu-
tint al nom. de la llengua qu3 parlam i escrivim, ja que científicament
esto recor agut per tots els filòlegs i escriptors més significatius, -
que el no;;: da la llengua que es parla al Principat do Catalunya, al mar
ge oriental d'Aragó', País Valencià, regió de Carxe (Murcià), Illes Ba-
lears i Pitiüses, Departament dais Pirineus Orientals a l'Estat Fr~n-

—• -*- • •- 3 -• . . ;- -, -l·-—-i ' » t -XjtàJL·La ¿_s eu natal à .



el grup de teatre
prepara Msa padrina"

» L 1 grup d 2 19 a t r e està rj r e P 3 r ?• n t l ' o h r s
"5a padrina", després d'uns rn,sns d'.inacti-
va tat. Mentrestant, s'estudia la poäsibili-

CQ̂ ^̂  - - ̂ - -_ ;_

ha començat el curs
de català

de fer t e a t r e ja¿_s_p r o g r e j_si s t a.
. El dissabte dia ?3 acaba 3! plac per ma

tricular-se al curs de catesla qua durarà -
ms 4 mesos,! estarà a càrrec de Rafnl Fe-
rra, mestre d'sscola.
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està montant la
sala de mùsica

• • A una de Ics sa las act uà í nen t desocupades
c1 ..¡l nos t re local ni ha p rev is t instal·lar una
sala de música. íViece = aite'fi ideas: j o v e s nosau-
v _ s en c o n t a c t e amb .Dcana filara o f r ancüsca Ni.
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l'equip de 1a.,
quart al campionat
d'escacs

El nostre equip d'Escacs ha tengut una
bona actuació els Campionat de ftlallorca per
Equips de Primera Categoria, havent quedat
en quart lloc de la classificació entre 10

p"artTc~ipants, el que sunosa que després dò tres anys de prendre-hi part
e c'S situam entrü els 10 millors clubs de l'iJla.

Dels 9 partits se n'han guanyat 5, contra Alcuikla, Pollsnsa, Trui,
Lloseta i I.ica, i perdut 4 (San Fernando, Campos, Andratx i Sta. Pila r-
n árida). Lea V/ictòries totes foren pels resLiltats de 3 a 2.

En quant i l'equip de 2§. categoria, que enguany per primern vegada
hs pres la sortida, podam dir que està fent un bon paper, per quan els
seus components són els jugadors més jov3S de la secció. Durant tôt el
campionat venen ocupant la part central de la taula classificatòria.

ATENTS SOCIS I S ï IY1PATITZAMTS DE L'AGRUPACIÓ !!!!!

Propera^ent, aquests dies, tendra lloc una xocolatada al nostre
local social. Hi haurà cançons i alegris que és cosa d'aquest
temps.

Apuntau-vos a Na fíliquela filaria

llibres
ELS T R I O M F A D O R S de 3oan F rancesc (Ylarch. Edit. T ut r meda. Ciutat de

mallorca. 1978.

C U L T U R A I l/IDA A h l A L L Q R L A E M T R E LA G iJ i lRRA I LA P O S T G U E R R A (1930-
1950ide Joseo lYlasr.ot i lïluntaner. Publicacions de 1 'Abadia de lilonss-



VE NADAL

Quan we Nadal, la cançó del miracle
amb el pessebre de molsa i arboç,
ens fa pensar en unes ganes molt wives,
ens fa pensar en un desig de debò,
de donar coses al noi de la Mare,
coses que wing ui n del dintre del cor...

(Josep IY1. de Segarra)
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