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Des de la darrera circular, al nostre barrí han passat moltes coses les quals
han canviat substancialment el seu entorno A mig mes de desembre de I'any
passat es va produir I'esfondrament de I'edifici núm. 6 del carrer La Palma,
sortosament sense haver de lamentar cap desgracia personal tot i que s'hi va
estar ben a prop,

Al carrer Caldereries s'esta treballant en el que ha de ser un aparcament de
cofxes. Mentrestant s'esta enderrocant el tram final de la dreta del carrer La Palma.
També cal dir que al carrer L1uís Besa s'ha obert un espai on hi havia unes cases
les quals juntament amb la que es va esfondrar fa un temps, ara s'han derrocat.
Aixo i I'espai que es ve arreglant a la vara de I'hort de Santa Teresa, és d'esperar
que ben aviat doni a aquest indret del barri un altre i millar aspecte.

Aixo és a grans trets el "canvi" que podem ressenyar des de la darrera circular,
no obstant pero, a fi que es noti la millora desitjada, cal que el ve"inatge sigui
I'adequat.

Altrament direm que, finalment s'ha obert el transit rodat al carrer La Palma
la qual cosa hem de reconeixer que ha tardat massa, fins arribar a provocar una
important mostra de solidaritat consistent en la recollida de 740 signatures en
suport de demanar una acció contundent pel que fa a tornar al barri I'alegria
d'antany i fer possible que els jo pocs comerciants que hi ha, pugin guanyar-se
la vida amb la seva activitaf, minvada per un seguit de condicionants que, tot i
la milloria, encara queda lIuny I'objectiu, d'altra banda ben lIoable, de deixar de
ser la ventafocs de la ciutat.

En aquesta mateixa circular anotem coses positives pel barri, com és el cas
de la recent inauguració de la nova Comissaria de la Guardia Urbana al Centre
Historie, ubicada al xamfra del carrer de la Galera amb el carrer de la Tallada.

Que tot sigui per a bé i arribi el dia en que des d'aquesta circular poguem
parlar només en positiu de la vida quotidiana del nostre barri. La propera festa
majar, la preparem ja amb el desig d'un bon auguri perque així sigui.



• DIADA DE SANT JORDI

Seguint la tradició, l'Associació de Veins i Comerciants del barri de Sant L1oren<;, va
celebrar la diada de Sant Jordi obsequiant tots els associats amb la tradicional rosa i un
panet. aquest un regal de Forns Bon Blat.

• GRUP GEGANTER

Aquest grup ha portat una destacada activitat. com és el cas de la participació a les
següents trobades: 25 d'abril, a Juneda; 1 de maig a la Llar de Sant Josep de L1eida; el
dia 9 del mateix mes, a la Festa Major de L1eida; el dia 16 a Alcarras; el dia 30 a els AJamús
i el dia 12 de juny al Grup Cultural Garrigues de L1eida.

• CATALUNYA PEL KOSOVO

La nostra Associació, es va solidaritzar amb la campanya endegada en ajut al Kosovo
i hem de manifestar que en aquesta, com en altres ocasions en que s'ha hagut de demostrar
que hom ha de col·laborar en suport deis necessitats, es va aconsseguir el meritori objectiu.

• COMISARIA DE LA GUARDIA URBANA

El dia 8 de juny es va inaugurar la nova Comissaria de la Guardia Urbana al Centre
Historic. Aixo ve a omplir un buit que teníem en aquest aspecte. La trobareu al xamfra del
carrer de la Galera amb el carrer de la Tallada i per si us convé us facilitem el telefon: 973
283334.

• UNES ALTRES IMPORTANTS ATENCIONS
- Si algú sap o pateix algun problema d'alcoholisme o ludopatia [problemes de joc),

es pot adre<;ar a la FAVLL, telefon 973 26 10 26 i es procurara ajudar a solucionar cada
caso

- Al carrer de L1uís Besa núm. 15, hi trobareu les assistentes socials del barri, per a
qualsevol cas relacionat amb el bon desenvolupament de la s~va vida quotidiana. Consulteu
les si ho necessiteu.

- Al barri també s'hi ha inaugurat l'Escold Bressol i Ludoteca, ubicada entre els carrers
de la Tallada i de la Cotxera. .... - -
Ens en felicitem.

• VOCALIA DE LA DONA . . .
Enguany. per 10 Festa Major de L1eida, es va procedir a realitzar una ofrena floral a Sant

Anastasi juntament amb les'altres representacions de la ciutat que habitualment ho fan.
Un deis punts destacats de la vocalia és el curs de manualitats al qual us podeu afegir

fent només la deguda inscripció al nostre estatge.

• FESTA AL BARRI
- Amb I'eslogan Que passa a la pla<;a?, el dia 14 de maig es va presentar una sessió

de teatre a la pla<;a de Sant L1oren<;, organitzada pels serveis personals de I'Ajuntament de
L1eida.

- L'endema, era la Banda Municipal de L1eida, la que hi va fer un selecte concert sota
la direcció d'Amadeu Urrea.

- Ara toca el torn al cinema, amb la projecció de diversos curtsmetratges, actes
patrocinats per l'Ajuntament de L1eida amb el suport de la Fundació "La Caixa" i organitzat



per l'Associació Cultural Ulyses. Les sessions seran els dies 1, 8, 15, 22 i 29 de juliol, a les 11
de la nit. a la plae;:a de Sant L1orene;:,

- Sera el dio 31 de juliol que farem la 11 Trabada Gegantera de la nostra Associació,
mentrestant la festa majar del barri sera els dies 6, 7, 8 i 10 d'agost amb els tradicionals
actes com són la presentació de les pubilles, les revetlles, un passi de models a carrec de
la vocalia de la dona, les havaneres, jocs infantils, concursos de cuino, de bitlles i de balcons
guarnits. Remarquem que per aquest darrer, el de balcons guarnits, caldra fer préviament
lIur inscripció al nostre estatge. La festa del soci es fara el dio 10, amb I'actuació del cantant
Jaume Oró.

Enguanyel pregó de la nostra festa majar, el fara I'escriptor senyor Joan Bellmunt i
Figueras.

• NECROLOGIQUES
- El dio 3 de gener i 28 de more;: van morir el senyor Edmundo Díaz Perera i la senyora

María García Pedrero, pares ¡pares polítics respectivament deis nostres associats, la senyora
María Díaz i el senyor Joan Ramos, Els expressem el nostre més sentit condal.

- El senyor Antonio Zúcar Miranda, pare de la companya i esposa d'en Joan J, Diez
Gutiérrez, ambdós membres de la junta de la nostra Associació, morí el dio 20 de gener.
Rebin el més sentit condal de tots els seus companys,

- El dio 10 de juny, va morir el senyor Josep Iglesias Jové, soci de la nostra entitat. Vagi
el nostre més sentit condal per a la seva esposa, la senyora Teresa Gracia i família tata,

- Víctima d'accident. el dio 12 de juny va morir en Jesús Fernandez i Vazquez, fill de
la nostra associada senyora Aurora Vazquez i nebot deis nostres companys Pepita Vazquez
i Josep Boneu. En aital avinentesa, ens mostrem més que mai a la vara de tata la família,
especialment de la seva esposa Anna, fill Albert i more Aurora,

• ASSEMBLEA GENERAL ORDINÁRIA DE SOCIS
El dio 30 d'abril es va celebrar I'estatuaria assemblea general de socis de l'Associació

de Ve'ins i Comerciants del barri de Sant L1orene;:, de la qual en va sortir la junta directiva que
anotem a continuació.
President ., " , , ,., , Josep Boneu i Purroy

Vice-president 1r""." " .. "" " " .. """"""Manuel Pérez ¡Sola

Vice-president 2n" .. " """" ,,.,,"""""Maribel Sierra i Uceda

Secretari " " .. " " """"",, Miquel Castella i Tora

Tresorer "" """ " .. "" .. " """ .. ,,,,J. L. Martínez i Gonzalez

Comptador , ,"', , , " ,,,.,,', ,, ,',,,Josep Crusat i Modal

Butlletí i relacions públiques .. " " " " Sebastia Gracia i Petit

Vocal., , ,.. ,""", , " " "', ,.,, ..Ángel Solana i Castell

Vocal " , , ,.,', .. ,', ,', ,', " Félix Serna i Tella

Vocal "., " .. ", .. "",." ... " """""",,,,,,,,,, ,, ,,,,Bonaventura Santiveri i Saques

Vocal ".,,,.,.,,',,:.,""",,.,",,.,'''''''''',, .. ,', ,''', .. ,,,.Tereso Zúcar i Garcia

Vocal " .... " .. " .. """ .. " ... " ... """"" ...... " """ .. ,,,,,Isabel Raya i del Moral

Vocal "".,,,.,,,, .. ,,,, .... ,,.,,"',,.,,,.,",, .. ,'''''''''''',,,,, ...Pere Pubill i Maig

Cap del grup geganter "."" .... """"".""."."",, ..Joan J. Diez i Gutierrez
Tots i cadascun deis components de la nova junta directiva de l'Associació de Ve'ins i

Comerciants del barri de Sont L1orene;:, es complauen a posar-se a la vostra disposició alhora
que us demanem la col'laboració per a tirar endavant el repte de fer un barri més i millar
dio a dio.



ENGUANY CELEBRAREM LA SEGONA TROBADA GEGANTERA DEL BARRI

OBRES DE REPARACIÓ DE L'ESGLÉSIA DE SANT LLOREN<;

IMPRIMEIX: ARTES GRÁFICAS UNiÓN DIPÓSIT LEGAL: L-922.1996


