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Benvolguts ossociots:

El mes de gener represento per o molts I'inici d'una nova manera
de viure, ni que oixó sigui només un propósito Un propósit el qual
sempre va acompanyat de renovats projectes, com si el canvi d'any
fos el que ens hi empeny, Potser sí que és bo creuere en alió "d'ony
nou vida novo", peró la vida que necessitem per tal de no ancorar
nos en el passat, més que nova ha de ser de ferma prometen<;a de
continuar dio a dio la tasca que ens pot donor la tranquil.litat a
codascú de nosaltres d'haver fet alió necessari per ajudar a la
convivencia, principalment entre els que formen el nostre entorno Jo
veieu com n'hi ha prou omb que la vida no sigui novo ni massa
diferent, oixó sÍ, cal pegar una ulloda al que hem fet per tal de polir
quelcom que no hagi resultat com voliern i per a preparar el que hem
de fer de bell nou, agafant com a model, aixó sÍ, el que ens ha sortit
més bé.

1si voleu, d'aixó diguem-ne "vida nova", el cert, peró, és que
de nou només ho és el calendori,

El que si voldriem que fos nou és aquest butlletÍ, tota vegada
que hom desitja que sigui lo veu de tots els associats. Animeu-vos i a
veure si omb la primavera, el proper butlletí ens porta les vostres
col.laboracions. El barrí ens neces ita a tots i més que res la vostra
opinió. Manifesteu-Ia,

La Junta



Ciutat
Vella
LLEIDA

El mes de gener ens ha dut ellogotip que des d'ara identificara els barris de la ciutat vella,
El concurs per tal d'obtenir ellogotip, ha estat organitzat pels Serveis Territorials de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i així és com el jurat format pels senyors Miquel Roig Nadal, Víctor Pérez
Pallarés, Ignasi Puente Marrot, Caries M, Sanuy Bescós iAntoni L1evot L1ovet, assistits com asecretari
pel senyor Pep Tort Bardolet, van atorgar el premi al senyor Gonzalo Rubín de Celis,

Paral.lelament al concurs per a obtenir un logotip que identifiqui tots els barris del nostre
entorn, les Associacions de Ve'ins del mateix van proposar uns eslogans entre els quals han escollit
el seguent: Tradició i Futur.

* CONCERTS
Els dies 7 i 21 de gener, hem tingut sengles concerts a Pesglésia de Sant L1oreny, dintre el

cicle d'actes organitzats per les Associacions de Ve'ins de la ciutat vella de L1eida, amb la col.laboració
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, El primer, amb I'actuació de la Coral
Esplai Sant Anastasi i el Cor de Cambra Joliu. El segon concert, va anar acarrec de la Coral Intermedia
del Sícoris Club i la Coral Estel del Cercle de Belles Arts.

En ambdues sessions, hem comptat amb un nombrós públic el qual ha mostrat la seva
satisfacció per Pacurada actuació de les corals participants, a les quals PAssociació de Ve'ins i
Comerciants del barri de Sant L1oreny, va obsequiar al final de cada concert, reunint-nos en una
amical trot5ada en la qual tothom va coincidir en que actes com els que comentem, cal repetir-los per
mantenir la tradició tot afermant-Ia en el futuro

* AJUT A BOSNIA
Hem col.laborat amb la campanya TU POTS FER QUE SIGUI NADALA BOSNIA, resultant

un exit la crida feta al nostre barri, en el referent a la recollida d'aliments.
Ha estat un bonic gest de solidaritat amb el poble bosnia.

* PESSEBRISME
L'Agrupació Iierdenca de Pessebristes, ens ha atorgat un diploma-accessit del LXI Concurs

de Pessebristes de 1995, la qual cosa cal dElstacar per la tasca que realitza el nostre company Josep
M. Mata i Seuma, amb la col.laboració de PArea de la Dona.

* ELS CASTELLERS AL BARRI?
Al nostre estatge, es van reunir diversos representants de les Associacions de Ve'ins del

centre historic, per a donar recolzament als Casteliers de L1eida, en el senti! de que puguin disposar



de I'antiga església de Sant Pau, al carrer de la Palma, per a les seves activitats socials i d'assaig.
No cal dir que seria bo que aixo fos una realitat, tota vegada que donaria vida a un deis espais més
carismatics del barrio

* CURS DE CATALA
Els interessats a participar al Curs d'lniciació de Catala (Nivell L 1), poden fer-ho acudint

a les c1asses que es donen tots el dimarts i dijous des de les 8 de la tarda a2/4 de 10 de la nit, a
l'Escola de Participació Ciutadana, a la playa de Sant L1oreny, nº1, on també us facilitaran informació
i us podreu inscriure al curs d'iniciació de catala. Si voleu telefonar, empreu el número 28 22 72.

* VOCALlA DE LA DONA
Continuen les c1asses de tall i confecció, els divendres de 2/4 de 5a2/4 de 7 de la tarda,

al local de I'Associació de Dones del Barri Antic, al carrer Companyia nº 2.
Igualment continua el curset de manualitats i ganxet al nostre estatge, tots el dimecres de

4 a6de la tarda.

* BIBLIOTECA
La Biblioteca esta ben asssortida, per la qual cosa si voleu podeu vindre a lIegir o bé servir

vos del servei de prestec per al nostres socis. Tot plegat esta a la vostra disposició.

*GRUP DE GRALLERS
Com sabeu, a l'Associació hi funciona un curs de gralla. Els interessats aparticipar-hi, poden

adreyar-se al nostre estatge social per aformalitzar lIur inscripció.

* CARNAVAL
Ala desfilada del carnaval d'enguany, hi hem estat presents amb una carroya en la qual

hi hem representat una "crítica" a la lentitud de la rehabilitació del centre historic.
Ha estat una realització d'elements de Mssociació de Ve'ins i Comerciants del barri de Sant

L10reny i la col.laboració d'amics de la mateixa, sobre un projecte del senyor Joan Ramos.

* BÚSTIA DEL SOCI
Us preguem volgueu comunicar-nos qualsevol dada referent a la vida social del nostre

entorn, com alhora les suggerencies que cregueu per a millorar la vida de la nostra Associació.
Esperem les vostres notes, com esperem inaugurar la Bústia del Soci, en el proxim butlletí.

* NECROLOGIQUES
- El dia 30 de novembre de 1995, morí el senyor Josep Santiveri i Jové, pare del nostre company i
membre de la Junta, Bonaventura. Ben coralment expressem el nostre condol a la seva esposa
senyora Maria Áurea Soques, fills i a tota la familia.
- També hem de lamentar el traspas del company Josep L1uch i Pascual, el dia 14 de desembre de
1995. Els seus companys de la Junta ens unim al dol de la seva muller Gregoria, germans i demés
familia.
Reposin en pau.
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