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La primera circular de 1998, és com la finestra a través de la qual hem de veure
I'horifzó de tot un any de tasca per a demostrar que el nostre entorn és viu, Diem
aix6, tota vegada que -ho repetim- sembla ser que el nostre destí sigui donar sempre
senyal de vida d'un espai el qual ho necessita per a continuar incorporat a la ciutat.
No volem, per6, que aix6 pugui semblar un cant a la impotencia, tota vegada que
els que hi vivim i més concretament els que a més tenim cura de I'Associació de
Ve'ins i Comerciants del barri de San L1oren<;, hi estem prou integrats com per afer
all6 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 hist6rica, aix6 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, per6 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 hist6ric no
desmereixi del que és el jove creixement de la ciutat de L1eida,

luna puntualifzació 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,
per6 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 hist6rica, Heus ací el motiu
de la nostra insistencia,

Junts ho aconseguirem,



• PREMIS ALS SOCIS
La cistella de Nada!, va anar a parar a la senyora Marta Niubó, de

I'establiment Disseny i Patronatge La Tisora d'Or, del carrer La Palma, 9 mentrestant
que els socis senyors L1uís Aran i Carmel Puértolas, van obtenir el premi d'un dinar
o sopar per a dues persones, als restaurants del barrí, Iruña i Sant Jaume,
respectivament.

• OlA INTERNACIONAL DE LA DONA
La Vocalia de la Dona de I'Associació de Ve'ins i Comerciants del Barri de

Sant L1oren<;, va participar a I'acte que la Delegació del Govern de la Generalitat
de Catalunya a L1eida i l'lnstitut Cataló de la Dona, van organitzar a la nostra
ciutat el dia 8 de mar<; al matí, per tal de donar suport a I'iniciativa del Parlament
Europeu d'impulsar una campanya mundial de sensibilització a favor deis drets
de les dones Afganeses.

A la pla<;a de Sant L1oren<; va lIegir un manifest la senyora Carme Torres en
presencia del Delegat de Govern de la Generalitat i la senyora Carme Castelló
de l'Oficina d'lnformació de l'lnstitut Cataló de la Dona a L1eida, i un bon nombre
de persones que es van solidaritzar a I'acte enlaitant globus blancs i signant un
document d'adhesió.

• ACCIÓ MUNICIPAL
Recentment s'han tapiat portes i balcons d'alguns edificis per tal d'evitar la

seva ocupació i alhora conflictes al barrio

• OFERIMENT
L'advocada de la FAVLL, rebró les vostres consultes els dimarts i dijous de les

7 de la tarda a les 9 del vespre. Us podeu adre<;ar a I'estatge de la nostra
Associació. •

• CURS DE NATACIÓ
Per tal de participar-hí, informeu-vos a I'estatge de I'Associació i més

concretament a la Vocalia de la Dona de la mateixa.

• COLLA GEGANTERA
Us informem que és a punt el nou gegant de l'Associació de Ve'ins i

Comercíants del Barri de Sant L1oren<;. Ja us informarem del dia en que es faró
el seu bateig.

• PER UN BARRI NET
Preguem als propietaris de gossos, que tinguin cura de recollir els excrements

que deixin pel carrer, com alhora a tothom que dispositi les escombraries dintre
els contenidors. És entre tots que farem que el barri estigui ben neto



• PLA ESPORTIU ESPEciFIC DEL CASC ANTIC
Amb motiu d'incidir en la xarxa social del Barri del Casc Antic, i reproduir

I'estructura esportiva adree;ada a la ciutat, adaptant els continguts i les activitats
a aquells components que fan del Casc Antic un barri amb la necessitat d'invertir
hi recursos i esfore;os, per vertebrar i dinamitzar tots els col.lectius que configuren
aquesta zona de la ciutat, hom presenta aquest Pla Esportiu Específic, com a
annex del Pla Director d'Esports de l'Ajuntament de Ueida.

Aquest Pla Esportiu Específic, cerca I'objectiu de benestar i progrés que han
de tenir tots els ciutadans de la nostra ciutat.

La Paeria, per tant, en un esfore; per respondre a les demandes i necessitats
d'aquests ciutadans, ha decidit impulsar aquest Pla Esportiu Específic, de manera
que millori el nivell i la qualitat de la practica esportiva de la seva població,
alhora que reforci la seva identitat col.lectiva.

Per a informació i inscripcions: Serveis Socials Barrí Antic, carrer Companyia,
2. Teléfon: 973 248988. Horari d'oficina: de 10 a 13 h.

• NECROLÓGICA
El dia 24 de desembre de I'any passat, moria la senyora Maria Filella i Guimet,

esposa del nostre secretari en Sebastia Gracia i Petit. Expressem el nostre condol
al company Sebastia Gracia, fills i família tota en aquest moment tan dolorós
per tots ells.

• RECOMANACIÓ
Recomanem la vostra atenció en adquirir els productes com utilitzar els

serveis deis comere;os del barri. ElIs són una part molt important del mateix.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÁRIA
La Junta Directiva de l'Associació de Ve'ins i Comerciants del Barri de Sant
L1orene;, convoca ¡'estatutaria assemblea ordinaria de socis pel dia 25 d'abril
de 1998, a les vuit de la tarda i mitja hora més tard de segona convocatoria,
amb el segÜent

ORDRE DEL DIA
- Lectura i aprovació, si s'escau, de I'acta anterior.

- Estat de comptes i aprovació del mateix, si s'escau.

- Informe de gestió.
- Proposta de ratificació deis carrecs de I'actual Junta Directiva.

- Precs i preguntes.

NOTA: Al final de I'assemblea hi haura un petit refrigeri.



DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

L'Associació de Ve'ins i
Comerciants del Barrí de
Sant L1orenc:;, a favor deis
drets de les dones
Afganeses.

El senyor Josep Giné, delegot del Govern

de la Generolitot de Cotolunyo a L1eido,

la senyoro Carme Torres (lIegint el

monifest) i la senyoro Carme Costelló,

de I'lnstitut Cotoló de la Dona, en I'oete

fet a la plo<;o de Sont L1oren<;.
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