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És en aquest espai que darrerament hem hagut de lamenta( la oemora en
deixar lliure el carrer La Palma, en el sentit del "tap" que tenia.al com~nc;ament
del mateix per mor del "túnel" de vigues de ferro que hi havia des de I'esfondrament
de la casa número 6 d'aquest carrer i que juntament amb les nJt1es a la vista
produ'ia una desagradable sensació en,aquell indret del comenc;ament del carrer
La Palma, on els ve'ins deis números 1 i 3 han sofert un calvari del qual sortosament
ja s'han deslliurat. Allí s'hi albira un nou horitzó, tot i que no podem aeixar de dir
que ens costa avesar-nos a no tenir-hi la carismatica botiga de mobles Tudela.

Anant d'un extrem a un altre, ens trobem que el final del cárr~r La Palma
també ha sofert una molt important transformació tot i que encara esta pendent
I'enderroc deis immobles deis números 31 i 33, aquest I'emblematic ~difici de
la coneguda i sempre enyorada casa "del Sucre", la qual en~ sap molt greu que
no s'hagi rehabilitat pel barri. Les coses són, p~ró, així. Davant seu hi ha ara un
molt acurat mur i I'indret és un p'as de vehícles ¡nolt beil senY9litzat.. .

No voldriem acabar aquesta editorial sense dir allo que tantes vegades hem
manifestat i que al barri n'hi ha exemples ben recents, en el sentjt de que s'ha
rehabilitat algunes cases. Ara veiem amb goig que dos lIeidatans han creat una
construtora especialitzada a rehabilitar edificis del centre historie i pel que fa als
de la nostra influencia hi tenim la casa del carrer Caldereries número 12 i la del
carrer La Palma número 2. Els felicitem tot desitjant que segueixin endavant amb
el projecte.

I com és veritat que val més una imatge que cent parauels, en aquest butlletí
hi inserim unes fotografies que ens mostren els canvis que ha sofert el carrer La
Palma.

A veure si encetar un nou segle ens dura moltes més coses bones pel barri.
Així sigui.



• GRUP GEGANTER
. S'ha celebrat la tercera trobada de gegants del barri de Sant L1oren<;, dintre de
la nostra festa majar d'enguany. Com en les edicions precedents la festa gegantera
ha esdevingut un notable éxito

Tanmateix els nostres geganters han participat a les trobades d'A1carras, Cappont,
Jaume I El Conqueridor, Germanor, Ereta, Grup Cultural Garrigues, Av. del Segre, de
la Festa Major de L1eida i la Llar de Sant Josep.

El Grup disposa de PINS i samarretes per aquells que en vulguin adquirir.

• GRUP DE BITLLES
Aquest Grup esta tramitant el posar en degudes condicions la pista de la pla<;a

Sant Antoni M. Claret (neteja, una tanca més alta, etc.) tot i que els dissabtes ja s'hi
fan entrenaments d'aquesta activitat que es vol potenciar.

• VOCALIA DE LA DONA
Continua I'activitat en relació al taller de cosir, tall i confecció, com també el

curset de natació de I'area de la dona del barri de Sant L1oren<;.

• FA GOIG RECORDAR...
DE LA FESTA MAJOR DEL BARRI. ..
Fa goig recordar I'interessant pregó del Sr. Xavier Benet, i Pinós, una IIi<;ó magistral

de la historia del nostre barrio
La desfilada de models, confeccionats per les dones de la nostra vocalia de la

dona. Ho van fer molt bé.
Les revetlles, participatives i amb molta marxa.
La cantada d'havaneres, una cita de motles persones que com sempre s'ho van

passar d'allo millar.
I no hi podia faltar una bailada de sardanes.
La festa dedicada als socis i gent gran del barri, va resultar un deis actes estrella

de la festa major. Feia goig veure la pla<;a de Sant L1oren<; amb el sopar molt ben
servit pel restaurant Iruña i el fi de festa amb I'actuació del cantant Jaume Oró.

De debó, fa goig recordar-ho.

• CASTANYADA
I com a proleg de les festes nadalenques, cada any tenim la parada de castanyes

la vigília de Tots Sants, enguany davant del nostre estatge eixit de les cases que tenia
davant. Es pot dir que vam "inaugurar" el nou indret.

• RIFA DE NADAL
LAssociació de Ve'ins i Comerciants del barri de Sant L1oren<;, us proposa jugar al

número 35.844 de la rifa de Nadal d'enguany. Les participacions les podreu adquirir
al nostre estatge social i també a diferents comer<;os del barrio Els associats, seran
obsequiats amb una participació de 100 pessetes cadascun.

• CISTELLA NADALENCA
Com cada any, rifarem una magnífica i ben assortida cistella de Nada!, amb el

número de cada associat. El sorteig es faro com de costum públicament en un
establiment del barrio

• PESSEBRE
Us comuniquem que a I'estatge de I'Associació de Ve"ins i Comerciants del barri



Nadales, cantades
amb acompanyament
d'instrumental i
percussió.

de Sant L1orenc; hi farem el tradicional pessebre de Nadal, continuant una arrelada
tradició de la nostra Associació.

• CONCERT DE NADAL
Enguany tindrem concert de Nada!. Sera el divendres dia 22 de desembre, a les

9 del vespre a I'església de Sant L1orenc;, amb I'actuació de l'Agrupació Musical
ILERCORDA GRUP, dirigida pel senyor Francisco Escartin, persona molt vinculada al
nostre barri per haver-hi viscut molts anys i col'laporat a les nostres festes majors.
PROGRAMA
* Danza Húngara (Instrumental) J. Brahms
* Per tu ploro

(Sardana) (Instrumental i cantada) Pep Ventura
* Camino de rosas (Instrumental) J. Franco
* Célebre serenata __(Instrumental i cantada) F. Schubert
* Rondó

(Suite en Si menor) (Instrumental) J.. S. Bach
* Santa Lucía --

(Napolitana) :-::-::c:--__(Instrumental i cantada) G. Cottran
* Minué-Segle XVII (Instrumental) R. de Visée
* Torna a Sorrento

(Napolitana) (Instrumental i cantada) E. de Curtis
* Campana sobre campana
* El noi de la mare
* Fum-Fum-Fum
* El cant deis ocells
* Gloria In Exelsis Deu
* Campanas de Navidad
* Romance anónimo__(lnstrumental)
* Oh sole mio (Instrumental ¡cantada) G. Capurro
* Minuetto (Instrumental) W. Amadeus Mozart
* Ave Maria (Instrumental ¡cantada) F. Schubert

Agrupació MusicallLERCORDA GRUP
Baríton: Jesús Espuñes
Mezzo-Soprano: Pepita Elvira
Director: Francisco Escartín.

• NECROLOGICA
- El dia 22 del mes d'octubre, va morir el senyor Miquel Flores Gil, soci de la nostra

Associació.
Ens unim al dol deis seus familiars i amics.

• DE TOT UNA MICA
- Repetim I'oferiment del servei de préstec de llibres als nostres associats. Passeu

per I'estatge de I'Associació i us en facilitarem.
- Tanmateix preguem als propietaris de gossos que tinguin cura de recolir els excrements
que deixin pel carrer, com alhora que tothom dipositi les escombraries als contenidors.
- Recomanem la vostra atenció en adquirir els productes com utilitzar els serveis deis
comerc;os del barrio



EL COMEN~AMENT

IEL FINAL

DEL CARRER LA PALMA

EN ~ACTUALlTAT

.------- Telefons d'interes -----...,
Mossos d'esquadra 088
G.U. Centre Historie ~ 973 28 33 34
Central 092
Policia Nacional 091
Bombers 085
Serveis Personals 973 24 89 88
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