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BUTLLET( INFORMATIU N~i

Teniu a les mans el darrer butlletí de I'any 1997, un any aparentment com els altres,
no obstant enguany hi hem d'afegir i amb goig, la celebreció de la primera setmana
cultural, una experiencia molt positiva que va allargar la festa major. Tot plegat un conjunt
cultural i festiu de molta volada, només enterbolit per haver de suspendre la cantada
d'havaneres del darrer dio, per mor de la pluja. Que hi farem, la felicitat mai no és completa.

Tornant al butlletí, ens complau afegir al present el lIistat de comeryos adherits a
l'Associació de Ve'lns i Comerciants del barri de Sant L1oreny, un co!.lectiu el qual, es digui
el que es digui, és un deis gruixos més importants de suport que tenim, puix no oblidem
que les botigues obertes al barri són la mostra de la seva vivencia. I també és de molt
agrair alguns comeryos, que pels motius que tots coneixem, han hagut d'abandonar el
barri pero segueixen fidels a I'associació i en continuen socis.

Aquest butlletí, pero, correspon al segon semestre de I'any i per aixo va fins les
entranyables festes de Nada!. La Junta us vol fer arribar amb el seu contingut, igualment
el resum de sis mesos d'activitats com els projectes per als que tanquen un altre any de
vida de la nostra Associació. I com sempre que ens adrecem a vosaltres, el prec, d'altra
banda imprescindible, de demanar la vostra co!.laboració en forma de presencia activa,
jo que esperona i molt, veure com els ve'lns passen pel nostre estatge i així es produeix el
maridatge entre aquells que regim l'Associació i els que en sou el veritable motiu d'anar
treballant per la co!.lectivitat.

En comenyar diem que la primera setmana cultural va resultar molt positiva i aixo és
veritat. Com també us volem dir que el motiu d'organi1zar-la no va ser altre que posar al
vostre abast quelcom inedit al barrio que ens destaqui i ens elevi el punt just per a que a
més de ser una Associació que vetlli per la problematica del nostre entorn, pugui vanar
se de ser una de les que representa un barri culte, format per uns ve'lns que siguin un
exemple dintre la ciutat de L1eida.

Les activitats que hem desenvolupat s'han vist, dones, ressaltades per la primera
setmana cultura!. Un afegit a tot el que anem fent dio a dio i on sempre delerem retrobar
vos.

De juliol a desembre. Sis mesos per a fer coses i per a projectar-ne per a més endavant.
Sis mesos que tindrem com sempre les portes obertes del nostre estatge, en el qual ens
complaura veure passar la seva porta cares noves, com posar cura en fer-vos agradable
la vostra visita.
Fem entre tots Associació. Fem barril



• COLLA GEGANTERA
Seguint I'activitat de la nostra colla gegantera, darrerament

ha participat a la celebració del lOé. aniversari del Grup Cultural
Garrigues i també ho faran a la V Trobada Gegantera de l'Associació
de Ve'ins de I'avinguda del Segre el dia 23 de novembre.

• VOCALlA DE LA DONA
Aquesta vocalia, ha comenyat el nou curs de natació i segueix

amb les activitats de tall i confecció, ceramica i manualitats, obertes
tanmateix a totes les dones de la nostra Associació. Informeu-vos
en.

• BIBLIOTECA
Continuen arribant lIibres per a la nostra biblioteca, de la qual

recordem que els socis en poden gaudir en servei de préstec.

• PIN'S
Us recordem que 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.

,

• LOTERIA DE NADAL
L'Associació de Ve'ins i Comerciants del barri de Sant L1oreny ,

juga enguany al número SO.683. Els interessats podeu adquirir
participacions al nostre estatge social i també als diversos
establiments del barrio

L'Associació obsequiara com és costum, amb una participació
de SO pessetes a cada associat.

• CISTELLA DE NADAL
També en aixo continua la tradició, tot i que enguany amb

augment de premiso A la cistella que obsequia l'Associació als socis,
s'hi afegeix un dinar o sopar per a dues pesones, a cadascun deis
restaurants del nostre barri, Iruña i Sant Jaume, els quals d'aquesta
manera co!.laboren afer més nostre el Nada!. El sorteig es faro el
dia 20 de desembre amb el número de cada soci, a un establiment
del nostre barri.



• CASTANYADA'97

El dia 31 d'octubre, tornarem

a muntar la parada de les

castanyes i com sempre

n'oferirem als nostres socis.

Volem que tots plegats gaudim

de les nostres tradicions i de les

bones castanyes de Tots Sants.

• NADAL
Un any més pararem el pessebre i les IIums adornaran el barrí,

fent que aquestes dates tant entranyables ressaltin en els nostres
carrers i ens les recordin.

• NECROLÓGICA
El dia 15 d'agost, en un fatal accident de transit, moria la senyora

Rosa Piñol i Piñol, esposa del conegut comerciant del barri senyor
Teodor Cots i Safont, propietari de la Polleria Vilanova, del carrer
Boters, alhora que ell patia greus ferides de les que sortosament
s'esta recuperant. Per mitja d'aquest butlletí, expressem el nostre
condol al senyor Teodor Cots i a tots els familiars de la senyora Rosa
Piñol.

• INFORMACIÓ DIVERSA
El Consell Comarcal del Segria convoca el VI Premi Literari per

a gent gran, "Joan Santamaria i Monné", al qual poden participar
totes les persones majors de 60 anys de les terres de L1eida. Les
modalitats són de prosa i poesia i el termini d'adimisió deis treballs
finalitzara el dia 14 de novembre de 1997.

Els interessats a participar-hí, són pregats de demanar les bases
al Consell Comarcal del Segria, carrer Canyaret, s/n 25007 L1eida,
teléfons233609-23 0686



El dio 14 de desembre es celebrara una nova edició de la
MARATÓ DE N3. Els recursos obtinguts es destinaran a la recerca
fonamental dins I'ambit de les malalties genétiques hereditaries. El
dio del programa es parlara de les distrófies musculars i la fibrosi
quística.
Si esteu interessats a participar, o voleu rebre material divulgatiu,
truqueu al teléfon gratu'it d'informació 900 300 500, o bé poseu-vos
en contacte amb l'Oficina de Benestar Social a L1eida, playa de
la Sal, 6, 2n.

Us recordem que la Federació d'Associacions de Ve'ins de L1eida,
en col.laboració amb l'Ajuntament de L1eida i I'empresa SEINSA
van presentar, el dio 16 d'abril la campanya "LLEIDA NETA", per
millorar I'entorn de la nostra ciutat, la qual es va iniciar el dio 21 del
mateix mes i es va dur a terme per algunes de les nostres Associacions
de Ve'ins i donada de la bono valoració que de la mateixa es va
fer voldrien tornar-la a dur a terme. És una campanya que consisteix
en que voluntaris deis barris de L1eida es despleguin pels carrers
amb I'objectiu de conscienciar als ciutadans que s'ha de potenciar
la neteja, la recollida selectiva, així com sensibilitzar als amos deis
gossos per la recollida deis excrements. Se'ls equipara amb una
samarreta identificativa i una gorra i se'ls hi donara díptics i bossetes
per a que els puguin repartir entre els ve'ins. Si voleu col.laborar
com a voluntaris, poseu-vos en contacte amb la nostra Associació.

L'Escola de Participació Ciutadana, ha endegat el Curs 97/98,
per tal que aquelles persones que estiguin interessades en algun
deis cursos, que es realitzaran durant aquest període, es pugin
inscriure als mateixos i ho facín el més aviat possible, sobretot en
els cursos que s'iniciaran próximament: PERFECCIONAMENT EN
RADIO - JORNADA D'ANALlSI TECNICA DE LA PROSTITUCIÓ 
ESPECIALlTZACIÓ PER A PROFESSIONALS DEL TREBALL SOCIAL
D'ATENCIÓ PRIMARIA.

Per inscripcions us podeu passar per l'Escola de Participació
Ciutadana, playa de Sant L1oreny , 1, de L1eida, o podeu trucar al
teléfon 28 22 72. -



RELACIÓ DE COMERCOS ADHERITS A L'ASSOCIACIÓ DE VE"iNS I
COMERCIANTS DEL BARRI DE SANT LLORENC

PERRQUERIES
Gels·Ma. La Palma, 15 - Tel. 27 12 29
Toni. La Palma, 13 - Tels. 27 22 87/28 0417
Juanita. La Tallada, 18, 1r. - Tel. 27 03 04

BARS·RESTAURANTS
Iruña. Plava de Sant L1orenc;:, 3 - Tel. 27 47 55
Sant Jaume. La Tallada, 41 - Tels. 26 63 66/28 15 19
Cafe Quatre Cantons. Boters, 1 - Tel. 28 29 47
Brasseria Els Trulls. La Palma, 21 - Tel. 26 80 27

BAR MUSICAL
Assoc. La Palma, 24 - Tel. 26 77 79

CARNISSERIA
Alegre. La Palma, 25

CANSALADERIES·XARCUTERIES
M. Ros. La Tallada, 21 - Tel. 26 99 84
Paul. Boters, 20 Tel. 27 01 07

POLLERIA
Vilanova. Boters, 10 - Tel. 26 62 37

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ DE SOCI

Nom i cognoms. ,D.N.I.. _

Adrec;:a -:-- Teléfon _

Data i lIoc de naixement _

Quotes

DAnyal: 2.400 pta. D Semestral: 1.200 pta. D Trimestral: 600 pta. D Bimensual: 400 pta.

. Pensionistes

DAnyal: 1.800 pta.D Semestral: 900 pta. D Trimestral: 450 pta. D Bimensual: 300 pta.

Comeryos

DMensual: 400 pta.

- Marqueu amb una X la modalitat de pagament escollida.

IMPRIMEIX: ARTES GRÁFICAS UNiÓN DIPÓSIT LEGAL: L-922.1996



JOIERIES I RELLOTGERIES
Guerrero. Sant Antoni, 16 - Te!. 27 17 73
Viladrich. Boters, 15 - Te!. 27 04 47

MODES I PATRONS
Tergar boutique. Magí Morera, 59 - Te!. 24 30 68
Modes Major's. Caldereries, 3. Te!. 26 11 11
Confenccions Pociello. La Tallada, 18 - Te!. 27 01 06
Patrons i Costura Ramona. La Palma, 2 - Te!. 27 22 30
Disseny i Patronatge La Tisora d'Or. La Palma, 9 - Te!. 26 04 05

FARMAcIA
Villalonga. Boters, 25 - Te!. 26 77 92

ARTICLES PER A REGAL ARTESANS
Cherokee, roba i complements, dona-home.
La Palma, 2 - Te!. 26 15 03. La Palma, 50 - Te!. 28 08 91.

ORTOPEDIA
Mestres. Boters, 21 - Te!. 26 04 82

ELECTRONICA
A. Gateu. Caldereries, 10-14 - Te!. 27 22 22

FORN DE PA
Bon Blal. Boters, 13 - Te!. 27 15 84

SABATERIA
Sabateria Artesana. La Palma, 14 - Te!. 27 11 91

REVISTES I PERIODICS
Quiosc Ballarin. La Tallada, 47

MOBLES
Tudela. La Palma, 6 - Te!. 26 87 83

AGENCIA DE VIATGES
Viatges Atenea. Almodí Vell, 2 - Tels. 26 73 18 - 27 41 55

ARTICLES PER A LA LLAR
Casa Roure. La Tallada, 10 - Te!. 28 07 82

LLlBRERIA RELIGIOSA
L1ibreria Ramon L1ull. La Palma, 9 - Tel./Fax: 282423

DIETETICA I SALUT
Santiverí. Caldereries, 8 - Te!. 27 23 95

EBENISTERIA-DECORACIÓ
Macarro-Carnicero. Carrer Nou, 16 - Te!. 27 35 52

FONTANERIA I GAS
Bonaventura Santiverí. La Cotxera, 28 - Te!. 27 45 81 Móbil908192 742
Antó-Pérez. Boters, 24 - Tels. 24 64 30 - 23 59 96

PINTURA INDUSTRIAL I DECORATIVA
J. Ramos. La Palma, 11 - Te!. 27 27 92

REPARACIÓ I VENDA DE PERSIANES

Persianes Ser-Tell - La Palma, 46 - Te!. 269639
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La primera circular de 1998, és com la finestra a través de la qual hem de veure
I'horitzó de tot un any de tasca per a demostrar que el nostre entorn és viu. Diem
aixo, tota vegada que -ho repetim- sembla ser que el nostre desn sigui donar sempre
senyal de vida d'un espai el qual ho necessita per a continuar incorporat a la ciutat.
No volem, pero, que aixo pugui semblar un cant a la impotencia, tota vegada que
els que hi vivim i més concretament els que a més tenim cura de l'Associació de
Ve'ins i Comerciants del barri de San L1oren<;, hi estem prou integrats com per afer
allo que calgui per tal que els nostres carrers i places en res no desmereixen deis
lIocs nous, encara direm més, la serenor deis velis espais ens estimula a treballar per
la seva conservació i rehabilitació.

És la primera circular d'un nou any, el que ens apropa al final del mil.leni i
voldriem que aquesta editorial fos interpretada com el que és, el desig de que no
s'aturi, ans al contrari, la rehabilitació de la L1eida historica, aixo sí, de manera que
conservant el regust d'altre temps, sigui prou engrescadora per a que aviat es torni
a veure poblada de ve'ins i comerciants, pero no com un lIoc on s'hi vagi com a
darrera solució, sinó com un lIoc confortable on hi torni I'ambient familiar que tenia
i que tothora recordem amb nostalgia.

Esperem la comprensió a la motivació de la primera editorial de 1998, encara
que pensem que el seu contingut és facil que sigui compartit per vosaltres.

Amb els millors desig de que el temps més breu ens apropi a la recuperació de
ve'ins i comerciants, ens disposem a seguir treballant per tal que I'espai historie no
desmereixi del que és el jove creixement de la ciutat de L1eida.

luna puntualització final. Potser algú dira que sempre fem referencia a la
conservació i rehabilitació del nostre espai. És cert i ja voldriem deixar de fer-ho,
pero creiem que cal continuar reclamant el que és just i que no és altra cosa que
fer quelcom per tal d'omplir de vida els barris de la L1eida historica. Heus ací el motiu
de la nostra insistencia.

Junts ho aconseguirem.


