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Cada dio que passa ens mena afer reflexions sobre I'esdevenidor del nostre
barrí. És el tema de cada dio. Un tema que passa inexorablement per saber quan
el nostre espai tindra una definitiva orientació. És a dir, quan tindrem un barri com
cal. En la present circular, anunciem el que sembla ser una inminent inauguració
del local on les dones podran tenir un espai per a desenvolupar les seves activitats,
tot i que, pero, no deixem de fer present que el local sera -de fet jo hi esta- al carrer
L1uís Besa, 4, en mig de cases que s'estan rehabilitant la qual cosa vol dir que
almenys en aquest indret la cosa sembla que aviat tindra un bon aspecte i no
deixara de ser el que sempre ha estat.

Aixo pel que fa al que volem i que dio rera dio reivindiquem. Mentrestant anem
fent coses com podeu comprovar en aquesta circular, com fer un nou gegant,
L'HEREU LLüRENC; rebre I'alegria de que un veí guanyi el concurs del balcó més
bonic del centre historic; veure com els geganters participen arreu i les dones de
la vocalia no paren de fer coses; preparar la castanyada i per a més endavant les
festes de Nadal amb calor de barri; tot aixo després d'haver viscut a I'estiu una
molt bono Festa Major i gaudir del bonic pregó del senyor Ramon Correal, una
vertadera IIi<;ó magistral del que és I'entorn en el qual vivim, patim i disfrutem.

També veiem com per la lIei de la vida, ens deixen persones estimades, a les
quals recordem amb tot el nostre afecte.

Diem aixo, degut que voldriem que tothom s'adongui que el barri és viu. Ben
viu. Només cal que ens hi fem un repas i veurem com amb els millors desig el
comer<; procura mantenir-se al dio i fa mans i manegues per a que així sigui tot
servint de la millor manera. Que hi ha qui no enten el que és un barri de bon
ve·inatge? Aixo és cert. Per aquesta mateixa raó maldem per a que es faci aviat
realitat la total rehabilitació del barrí, per a que tinguem més ve'ins i els comerciants
ocupin les botigues que hi ha tancades i que són massa. Si aixo -un miratge?- es
fa realitat, algú no hi tindra cabuda i no com ara que malauradament s'hi troba
com peix a I'aigua.

Nosaltres, continuarem treballant per tal que no sigui només una il·lusió o miratge,
l'esdevenidor del nostre barrí.

Només una cosa ens fa falta: la vostra confian<;a i suport.



• EL PREGONER D'ENGUANY

Seguint amb el criteri deis darrers anys d'oferir fer el pregó de la nostra Festa
Major a persones de diferents ambits de la nostra ciutat, enguany vam tenir el goig
d'escoltar el senyor Ramon Correal i Modol, director general de publicacions del
didri LA MAÑANA de L1eida, el qual va fer una brillant i amena disertació en el moment
d'obrir les festes del nostre barri, la qual cosa ens complau agrair-Ii públicament.

• COLLA GEGANTERA

Aquesta branca de la nostra Associació, esta en constant activitat. Els geganters
han participat a les diverses trobades que s'han fet a les comarques de Ponent, les
quals ressenyem a continuació.

1 de maigo Festa de la Llar de Sant Josep. L1eida; 11 de maigo Festa Major de L1eida;
17 de maigo Alcarras; 6 de juny. Barri de Cappont. L1eida; 13 de juny. Festa del Grup
Cultural Garrigues i colla Germanor. L1eida; 12 de julio!. Juneda; 25 de julio!. Barri
Jaume I el Conqueridor. L1eida; 5 de setembre. Les Borges Blanques; 25 de julio!. Barri
de l'Ereta. L1eida.

A tot aixo hi cal afegir la presentació i bateig del nou gegant de l'Associació de Ve'lns
i Comerciants del Barri de Sant L1oreny , I'HEREU LLüREN<; el dia 1 d'agost en el marc
de la nostra Festa Major, assolint així quelcom que feia temps tots voliem tenir.

Les dades del nou gegant, són les següents:

Nom: I'HEREU LLüREN<;. Mida: 3'40 m. Pes: 33 Kg. Constructor: Antoni Roure i Sanuy.
Sastre: Francesc Benet i Calatayut. Modista: Victoria Baró. Vocalia de la dona: Isabel
Raya, Teresa Zúcar, Paulina Molió, Pepita Vázquez. Bateig: 1d'agost de 1998. Padrins:
Carme Acedo, campiona de gimnastica rítmica i Sergi Roure, onmpic de natació i
els gegants I'hereu Pepet i la pubilla Pepeta, de la Llar de Sant Josep. Cap de colla:
Joan J. Diez i Gutiérrez. Teléfons de contacte: Cap de colla 973 26 64 96. Associació
de Ve'lns: 9732804 84.

• CONCURS AL BALCÓ MÉS BONIC

Convocat per l'Ajuntament de L1eida, s'ha realitzat un concurs per a premiar els
balcons més bonics del centre historie de la nostra ciutat. Així el dia 30 de setembre
a la sala d'exposicions del Mercat del Pla, es feia ellliuramentdels premis el primer
deis quals s'ha atorgat al senyor Miquel Marsal, veí del carrer La Palma, 19, amb un
premi de 50.000 pessetes. Els altres dos premis han estat per la senyora Pilar Zapater,
del carrer Governador Monteada (25.000 Pta.) i la senyora Victoria Pérez (15.000 pta.)
del carrer de la Companyia. Per a tots ells, la nostra felicitació.

• VOCALlA DE LA DONA

En breu, s'inaugurara I'estatge que seNira per a desenvolupar millor les activitats
d'aquesta vocalia, com alhora també per a donar vida a un altre indret del nostre
barri, puix I'estatge esta al carrer L1uís Besa, 4.

I com ja és costum, les nostres dones han endegat les acitivitats per enguany, tal
com són el curset de natació, gimnastica, manualitats i altres que complementen
una activitat a la qual són cridades totes aquelles persones que s'hi vulguin afegir.

Informeu-vos-en a I'estatge de la nostra Associació.



• CASTANYADA
El dio 31 d'octubre, dissabte, a partir de

les 6 de la tarda hi hauró la tradicional parada
de castanyes al carrer del Bisbe, cantonada
de la Rambla d'Aragó, Els nostres associats
seran obsequiats gratu'itament amb castanyes
i un tast de moscatell. Us esperem a menjar les
primeres castanyes de l'any,

• FESTES NADAlENQUES
L'Associació de Ve'ins i Comerciants del

Barri de Sant L1oren<;:, prepara com cada any
quelcom que faci notar la joia de les festes
nadalenques, Així altra volta el barri tindró un
enllumenat especial. al nostre estatge hi hauró
el tradicional pessebre i el Camarleng deis Reís
Mags recollíró les cartes de la maínada,

• RIFA DE NADAl
L' Associació de Ve'ins i Comerciants del Barri de Sant L1oren<;:, ofereix jugar al

número 50,683 de la rifa de Nadal. Les butlletes les podreu trobar al nostre estatge i
a diferents comer<;:os del barrí. Els nostres associats, seran obsequiats amb una
participació de 50 pessetes cadascun.

• CISTElLA NADAlENCA
Com venim fent en els darrers anys, rifarem una cistella nadalenca entre els

nostres assoCiats, els quals hi optaran mitjan<;:ant el seu número de soci. El sorteig es
faró les vigílies de Nadal al nostre estatge social.

• NECROlÓGIQUES
- El dio 8 de juny moria la senyora Francesca L1as i Aixaló, mare de na Paulina

Molió, esposa del company Ángel Solana, tresorer de la nostra Associació, A ells i a
tota la família, els hi expressem el nostre més sentit condal.

- El dio 28 d'agost. va morir la senyora Lucienne Petard Gautiher, persona molt
carismótica al nostre barri i més concretament al carrer Nou on tants anys va impartir
c1asses de lIengua francesa, Madame Lucienne, com era coneguda i estimada per
tothom, reposi en pau,

• DE TOT UNA MICA
- L'advocada de la FAVLL, rebró les vostres consultes els dimarts i dijous de Ises

7 de la tarda a les 9 del vespre. Us podeu adre<;:ar a l'estatge de la nostra Associació.
- Si us agrada lIegir, sabeu que disposem d'un servei de préstec per a facilitar

vos un bon nombre de lIibres,
-Tanmateix els propietaris de gossos, sou pregats de tenir cura de recollir les

excrements que deixin pel carrer, com alhora que tothom dipositi les escombraries
als contenidors.

- Al barri s'hi han posat uns c6modes bancs. Recordem que s'hi ha de seure com
cal i no pos a I'espatller,

- Recomanem la vostra atenció en adquirir els productes com utilitzar els serveis
deis comer<;:os del barrí.

- Alhora, agrairem que passeu pel nostre estatge social. que el conegueu i ens
coneguem i tractem per a millor integració a l' Associació i al barrí.



El gegant I'HEREU LLOREN<;;,
amb els seus padrins

El senyar Ramon Correal i Modol. en el
moment de ter el pregó de la Festa Major

del barrí.

Sr. Miquel Marsal.
guanyadar del primer
premi de balcons més

bonics.
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