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Benvolguts associats:

Aquest butlletí informatiu ha de fer fon;:osament referencia a olio que
hem realitzat l'estiu passat i entre les coses que ha fet la nostra Associació, cal
esmentar /'exit de la Festa Major del barri, igualment en participació com en
l'organització deis aetes for<;a reeixits.

D'un temps en<;o, l'Associació de Veins i Comerciants del barri de Sant
L1oren<; va agafant l'auge necessari per tal de fer-se notar, igualment en el nostre
ve'l'nat, com en la resta de la ciutat. Ho podem dir en veu alta puix la nostra, la del
barrí de Sant L1oren<;, és coneguda i reconeguda per tothom.

Tanmateix, tenim cura que aixo s'adigui tothora al que ha de ser una entitat
de la nostra ciutat, com bé s'ha notaten el programa de la Festa Majord'enguany,
la qual cosa ha fet que el Centre de Normalització Lingüística de L1eida, ens feliciti
com podreu comprovar per l'escrit que en seu nom ens ha adre<;at el seu president,
senyor Jaume Magre i Servet.

A partd'aixo, en el contingutd'aquestbutlletí comprovareu que el que diem
de l'auge que agafa la nostra Associació, es materialitza en diverses aetivitats les
quals, una vegada més, us oferim i desitgem que en participeu. No oblidem ql,Je
els dies que s'apropen són ben diferents deis estiuencs, doncs recollir--se agrada
més i per aixoles aetivitats al nostre estatge sovintejaran i seria bo comptar amb
la participació de tots vosaltres.

Que la catifa tardoral de fulles seques ens faci més planer el camí a tots
plegats, devers el millor per l'Associació de Ve'l'ns i Comerciants del barri de Sant
L1oren<;.

La Junta.
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Sr. Manuel Perez í Sola
Presídent de l'Assocíacíó de Veins del barrí de Sant Llorent;:
Lleída

Benvolgut amic,
Hetinguta les mans la revista-programa de la Festa Majordel vostre barri

i no en puc estar de fer-te arribar la meya felicitació sincera pel tacte que heu
tinguten el traetamentde la lIengua catalana, cosa que no dubto que us ha degut
comportar un esfor~ no petit.

Recorda que, per qualsevol cosa que necessiteu en materia de normalització
lingüística, teniu ben a pr~p el Centre de Normalització Lingüística des del qual
podem donar l'ajut que necessiteu en aquest sentit.

Et reitero la meya felicitació mes cordial. Salutacions i a reveure.

Jaume Magre i Servet
President del Consell del Centre de Normalització Lingüística de L1eida
L1eida, 18 de setembre de 1995

• GRUP DE GEGANTERS
Seguint la constant de participar a les diferents trobades geganteres, els nostres hi són

presents com ho seran als actes de l' 1 F Ciutat Gegantera, els dies 28 i 29 d'octubre a L1eida
i alhora els geganters de l'Associació de Ve"lns i Comerciants del barri de Sant L1oren~,

participaran al 11 Congrés de Cultura Popular i Tradicional de Catalunya 1995 ~ 1996.

• GRUP DE GRALLERS
Com a complement del nostre grup de geganters, encetem un curs de gralla, per la qual

'cosa comptem amb uns instruments recentment adquirits. Els interessats a participar en el grup
de grallers, poden adre~ar-se a la nostra Associació.

• BlTLlES
.Els compoñents de l' equip de bitlles tenen diversa activitat. Arrib la satisfaciió de

participar a les trobades que es fan a la nostra ciutat, representen molt dignament el barri de
Sant L1oren~.
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I est~m considerant la possibilitat que els Reis Mags visitin el barri.

* ANY INTERNACiONAL DE LA TOLERÁNClA
El dia 30 del passat mes de setembre, vam participar a la Festa del Civisme i la

Tolerancia, a I'estadi olímpic de Montjuk, tot donant suport a la protecció de la cultura i la
imatge de les minories etniques en aquest any 1995, designat per les Nacions Unides Any
Internacional de la Tolerancia.

* NOVA ASSOCIACIÓ DE VE"iNS
Els dies 23 i 24 de setembre, la nova Associació de Ye"lns del Noguerola, va celebrar

la seva primera Festa Major, a la qual vam assistir expressament convidats. Des del nostre
butlletí, desitgem molts exits als nous companys en la tasca de treballar per la nostra ciutat.

* 11 CURSA POPULAR "CASC ANTIC"
Et dia 28 d'octubre, a 2/4 d' 11 del m'Jtí, es fara la 11 Cursa Popular "Casc Antic",

organitzada per l'APA del Col.legi Públic Cervantes. Sortint del carrer Companyia, passara
per diferents carrers del nostre barrio La L1ibreria Ramon L1ull, el Forn de pa Bon Blat i la nostra
Associació, donen trofeus per als guanyadors. A la cursa hi participa gent del nostre barrio

* YOCAlIA DE LA DONA
L'activitat d'aquesta vocalia és ben notable. Actualment participa al curset de natació

a la piscina del Col.legio Episcopal, els vespres del dilluns, dimecres i divendres de cada
setmana.

També hi ha c1asses de tall i confecció, els divendres de 2/4 de 5 a 2/4 de 7 de la tarda,
al local de l'Associació de Dones del Barri Antic, al carrer Companyia n~2.

D'altra banda, a primers del mes d'octubre s'ha encetat un curset de manualitats al
nostre estatge, tots els dimecres de 4 a 6 de la tarda. I s'esta preparant un taller de ganxet,
per a més endavant.

Si voleu més informació d'aquestes activitats, demaneu-Io 01 local de la nostra
Associació.

*FESTES TRADICIONALS
Com ja és costum en la nostra Associació, la vigília de Tots Sants tindrem al barri les

tródicionals i típiques castanyeres i s'oferira castanyes i vi dok: als associats.
Per les festes nadalenques, tindrem el barri il.luminat amb la bonica manera que destaca

les festes més entranyables de I'any, i al nostre estatge, s'hi podra veure el pessebre com cada
any.

*PIN'S
L'Associació estudia ofertes per tal de fer uns PIN'S, la qual cosa ens permetria poder

lIuir el distintiu que ens identifica amb el barri de Sant L1oren~.

Un any mes l'Associació de Ve'(ns i Comerciants del barri de Sant L1oren~ juga
a la loteria de Nada!' Enguany tenim el

Nº 27.625
Les participacions de 250 PTA., les podreu adquirir al local de l'Associació i a diferents
comer~os del barri.
l. .. BONA SORT!
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Pessebre de l'Associació de Ye','ns i Comerciants del barri de Sant L1orenc;:

LLEIDA

Objectes de regal a sans
Roba i complements

Transfer i samarretes fetes a mil

La Palma, 2
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