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Us arriba un nou butlletí de la nostra assocjació, el qual és el proleg del que
seran unes djades festives el proper mes d'agost a honor de Sant L1oren<;. I no
ho dubteu, enguany tindran un gran atractiu puix hi afegirem una setmana
cultural per tal que el barrí es distingeixi com es mereix.

Comen<;em aquesta editorial, fent esment del que sera la festa del nostre barri,
tot comen<;ant a albirar quelcom que feja temps era una assignatura pendent
de tots quants el formem i també per a oferir a la ciutat de L1eida la seva millor
imatge. Així els dies 4 al 7 d'agost seran com un tast de la festa major, amb dues
conferencies a corree deis senyors Xavier Benet i Joan Bellmunt, una sessió de
música a corree del reconegut grup PIXIE&DIXIE, competicions d'escacs,
"botifarra" i una exposició deis dibuixos fets pels infants en diferents edicions de
la nostra festa major. Naturalment, sera del dia 8 al la d'agost que viurem la
festa grossa, pero en conjunt sera una setmana en el decurs de la qual el barri
de Sant L1oren<; brillara amb lIum propia tot esperant que els seus ve'ins i tota
la ciutat ens vulguin acompanyar a gaudir de tot allo que amb molta il.lusió
comencem des d'ara a preparar.

Naturalment el programa oficial de la festa major de 1997, ho recollira
amb tot detall, pero us podem avan<;ar que el pregó el faro el Doctor en
Filosofia i L1etres i professor d'historia a la Universitat de L1eida, senyor Jaume
Barrull i Pelegrí, el qual va néixer al carrer la Palma, ara fa cinquanta anys.

Hi ha una cosa que volem remarcar sobremanera, i és que esperem
que vosaltres, estimats ve'ins, us feu resso del present missatge i el passeu a
parents i amics per tal que tots plegats poguem formar una gran familia festiva
i agermanada, del 4 al la d'agost.

Rebeu la cordial salutació de la Junta de l'Associació de Ve'ins i
Comerciants del barri de Sant L1oren<;.



• ASSEMBLEA GENERAL
A la darrera assemblea general ordinaria de la nostra associació,

celebrada el dia 12 d'abril de 1997, els reunits es van manifestar
unanimament en el sentit de fer arribar a I'autoritat el neguit que hom
té per alió que "hi ha lIocs del barri que presenten una mala imatge pel
que s'hi veu i s'hi viu", En aquest sentit i atenent la petició deis reunits, es
va fer arribar sengles escrits a I'alcalde i governador civil, així com als
partits polítics amb representació a I'ajuntament de L1eida, D'arrel d'aixo,
hem tingut respostes que ens manifesten la total comprensió de la petició
deis ve'ins del barri de Sant L1oren<; i alhora s'ha notat I'efecte de I'actuació
policial.

• GUÁRDIES DE BARRI
Com ben segur sabeu, actualment hi ha guardies de barrí, en el cas

del de Sant L1oren<; hi tenim dos agents, als quals podeu acudir en cas
de necessitat, o bé acudint al nostre estatge social i us hi posarem en
contacte,

• VOCALlA DE LA DONA
Proximament s'inaugurara el local destinat a les activitats de la vocalia

de la dona, situat al carrer L1uís Besa, número 4, baixos, Us recordem que
aquesta vocalia desenvolupa diferents activitats, com tall i confecció,
ceramica, gimnastica, balls de saló, natació (per aquesta especialment,
cal demanar informació a la vocalia), i es prepara una activitat molt
interessant per a tothom, com és fer repas de col.legi als nens i nenes
del barri. '.

• CONSUM I TRADICIONS POPULARS
També hem d'esmentar que seguim conreant les nostres tradicions,

com és el cas de la castanyada de Tots Sants, al carrer i a I'estatge social,
com el Nadal amb el pessebre i els lIums que fan més festa en dates tan
entranyables, Hem de reconeixer, pero, una mancan<;a la qual esperem
superar en altres anys, com és el cas de que els reis mags arribin fins al
nostre barri i més concretament a la nostra associació,

• COLLA GEGANTERA
Els nostres geganters continuen I'activitat participant a les diferents

trobades que es fan, També hi ha el projecte de construir uns gegants
encarnant personatges típics de L1eida,

• LOCAL SOCIAL
Recentment s'ha procedit a pintar les dependencies del local de

l'Associació de Ve'ins i Comerciants del barri de Sant L1oren<;, amb la qual



cosa és encara més agradable la seva estada, Veniu a veure-ho,

• PUBILLA DEL BARRI
Davant la proximitat de la nostra festa major, preguem a les noies

que vulguin optar a ser Pubilla i/o Dames d'Honor, que ho indiquin a la
major brevetat possible al nostre estatge social o bé ho facin saber a
qualsevol membre de la junta directiva.

• CUINA, PASTISSOS I BALCONS ORNATS
Tanmateix aquelles persones que vulguin participar als concursos de

plats cuinats i de pastissos, com també al de la balcons ornats i flors
naturals, són pregades afer lIur inscripció a I'associació de ve'ins.

• PIN'S
Tenim a la vostra disposició un PIN de l'Associació de Ve'ins i

comerciants del barri de Sant L1oreny , El seu preu és de 300 pessetes,

• BIBLIOTECA
Continuen arribant llibres a la nostra biblioteca la qual us recordem

que funciona en servei de prestec per als nostres socis.

• BÚSTIA DEL SOCI
Quan vam comenyar I'edició d'aquest butlletí, vam pensar que seria

molt bonic que en el mateix hi hagués col.laboracions esquematitzades
deis nostres socis. Ja ho sabeu, seguim esperant poder inaugurar la Bústia
del Soci, en el proper butlletí.

• COMIAT
Després de més de 700 anys de presencia a L1eida, les germanes

c1arises deixen ara el seu darrer 1I0c de residencia a la nostra ciutat, el
convent de Santa Clara, L'Associació de Ve'ins i Comerciants del barri
de Sant L10reny les va visitar i els hi va manifestar la pena que ens causa
la seva marxa i alhora els hi va lIiurar un record en atenció als molts anys
de permanencia al nostre barri.

• NECROLÓGIQUES
Des del darrer butllett hem hagut de lamentar el traspas deis següents

associats:
Sra, Antonia Peralta i Bondia.
Sra. Concepció Peralta i Bondia.
Sr. Antoni Huguet i Escola.
Sr. Antoni Díaz ¡Rodríguez.

Reposin en pau.



Components de la vocalia de la dona, la festa major del barri
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Els socis de tAssociació de (/eins i Comerciants del barri de Sant
Llorenf~ podran recollir el proiJrama oficial de la nostra festa
majolj a partir del dia 30 de juliol de 6 de la tarda a 9 del "espre.
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