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Hola!

És a les vostres mans, el p'rimer butlletí informatiu de l'Associació
de Ve'(ns i Comerciants del barrí de Sant L1oren<;. Com totes les coses,
comen<;a amb molta modestia, amb I'intenció, pero, de fer-Io creixer
per a convertir-lo en el mitja de contacte amb tots vosaltres, com
també en el que us permeti expresar les vostres opin ions i suggerencies.

La Junta de l'Associació, preten potenciar un seguit d' activitats
les quals ens apropin més encara, en el mateix desig de millorar el
barri, en qualsevol aspecte que n'estigui mancat, pero sobretot en
allo que li doni vida i seguretat.

És cert que el camí a recórrer és pie d'entrebancs, PQro també ho
és que si fem pinya tots plegats, assolirem el nostre just objectiu.

També sou pregats a vindre al nostre estatge social, a viure'l. Per
aixo restem a la vostra disposició de les 7 de la tarda a les 9 del vespre.
Us hi esperem, alhora, per coneixer-nos millor.

Som-hi dones, que el barrí és de tots ¡entre tots I'hem de posar
al nivell qtle es mereix.

La Junta



.A I'assemblea general ordinaria de socis de l'Associació de
Ve"¡'ns i Comerciants del barri de Sant L1orenc;, celebrada el dia
6 de febrer de 1995, laJunta directiva va quedar constitu"¡'da de
la següent manera:

President: Manuel Pérez i Sola

Vice-president: Josep Boneu'¡' Purroy

Secretari: Sebastia Gracia i Petit

Vice-secretar.i:

Tresorer:

Comptador:

Vocals:

Assumpci.Ó Besa i Esteve

Angel Solana i Castell

Joan Josep Diez i Gutiérrez

Felix Serna i Tella

Josep M. Pujol i Camí

Francesc Blasco i Palacín

Josep M. Mata i Seuma

Carme Lesan i Solé

Antonia Ojeda i Orihuela - - .

Bonaventura Santiveri i Soques

Josep L1uch i Pascual

. Josep Crusat i Modol

Teresa Zúcar i Garcia

Isabel Raya i Del Moral

En referencia als vocals d'aquesta Junta, es podra delegar en
ells vocalies específiques en diferents arees d'actuació de
I'associació.



Mar~

- Del dia 1 all Od'aquest m~s, hem tingut j'exposk:ió de vestits de
l'Associació de Tallers als Barris, organitzada amb motiu de la
celebració del Dia Internacional de la Dona. .

- El dia 10, I'arquitecte director d'urbanisme, de l'Ajuntament de
L1eida, Sr. Josep M. L10p iTorné, va donar una conferencia sobre
L'URBANISME APLlCAT AL CENTRE HISTORIC DE LLEIDA.

- Es participa amb una carro~a al carnaval de L1eida. Igualment el
disseny de la carro~a, com els vestits deIs que la van ocupar amb
una sana alegria, va resultar un exit.

- S'ha endegat un Gurset.de sardanes, per a totes les edats. Les
c1asses es fan els dissabtes de 5 a 7 de la tarda, al Centre
Parroquial de Sant L1oren~, a la pla~a de Sant josep, a carrec d'en
Manel Portero. Els participants, rebran un diploma d'aptitud,
dintre les festes del nostre barre.

Abril
- El dia 22, a I'estatge social, a partir de les 1Odel matí, celebració

de la festa de la rosa, amb la qual s'obsequiara els socis de la
nostra associació, així com també amb el pa de Sant jordi, una
gentilesa de forn de pa "Bon blat".

- El dia 29, participació a una trobada de bitlles, organitzada pel
Consell Comarcal del Segria.

- El dia 30, a les 10 del matí. Trobada de bitlles, al patí de la Llar
de Sant Josep, amb la participació de 6 grups.
A les 10 de la nit, sopar de germanor al Restaurant Sant Jaume,
carrer La Tallada, 41.

- Si voleu aprendre algun tipus de manualitats, podeu fer-ho
acudint al nostre estatge social, els dimecres de 4 a6 de la tarda.

Maig
- El dia 1, participació a les festes de la Llar de Sant Josep, amb el

grup de geganters, juntament amb altres de convidats.

- El dia 1'1 la nostra associació participara amb una carro~a a la
batalla de flors de la Festa Major.



Seguint el costum deis darrers anys, l'Associació de VeYns i
Comerciants del barri de Sant L1oren~ organitza un sopar de
germanor, per tal de reunir-nos al voltant d'una ben servida taula i
passar unes hores de sana companyia.

Dia 30 d'abril a les 10 de la nit
Restaurant Sant Jaume. Carrer Tallada, 41

MINUTA

Amanida Catalana

Ternasco

Postres

Vi - Aigua Mineral

Cava

Cafe - Licors

Amanida Catalana

Combinat de peix

Postres

Vi - Aigua Mineral

Cava

Cafe - Licors

Preu: 2.400 pessetes

Inscripcions:
Per tot el dia 27 d'abril, de les 6 de la tarda a les 9 del vespre, a
I'estatge de l'Associació de VeYns i Comerciants del barri de Sant
L1oren~, carrer la Palma, 39
La mi~uta que es desitgi, es fara constar a I'hora de fer els encarrecs.

ESPECIALlTAT EN:
- COQUES DE RECArTE
- PA CUi'T AMB LLENYA I FET A MA
- PA DE PAGES

.
FORN DE PA

~
bon b1<:k Tallada. 27 - Tel. 26 68 27

Trinitaris. 4 - Tel. 20 27 61
Greal6. t4.(L1ivia) - Tel. 249928

Templers, 11 - Tel. 260460
Av. Alacant. 6 - Tel. 20 21 88

LLEIDA


