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Ballarins de country, dansa urbana i 
balls de saló lluiran tècnica sobre pista

Balàfia escriu la festa amb c de 
coreografies. Tant és així que 
ensenyarà line dance en una 
trobada de country  a la fresca 
demà a la nit. D’entrada, mem-
bres de Lleida Country oferiran 
una exhibició, tot donant pas 
a una ballada popular fins a la 
mitjanit, una novetat festiva.

A mitja tarda, arribarà el torn 
de la dansa urbana. L’executarà 

A-Company, que van assolir la 
tercera plaça al campionat es-
tatal en categoria junior - b de 
l’acadèmia Dancescape.

Integrants d’un altre centre, 
Didance, seran els encarregats 
de lluir fluïdesa sobre la pista tot  
exhibint diferents balls de saló. 
Caldrà esperar-se fins diumen-
ge a un quart de dos per veure’ls 
en acció.

Exposicions sobre treballs de la gent 
gran i disfresses de los Julandrones
Diverses exposicions posen el 
contrapunt a l’agenda més lú-
dica. El vestíbul del centre cí-
vic acull aquest dies la quarta 
mostra de treballs i pintures, 
elaborades a la residència i 
centre de dia per a la gent gran 
Lleida-Balàfia.

Comparteix espai amb la 
mostra sobre dones amb lite-
ratura pròpia, que vol visibilit-

zar el treball de les fèmines en 
l’àmbit de la literatura catala-
na. Cedida per l’Institut Català 
de la Dona, reivindica figures 
com Isabel de Villena, Auro-
ra Bertrana, Mercè Rodoreda, 
Clementina Arderiu o Mont-
serrat Roig. Per postres, s’han 
“recuperat” les disfresses de la 
batalla de flors de la colla Ju-
landrones el 1979, apunta Baró.

S’emplacen al vestíbul del centre cívic.
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Dijous 18
19.30 espectacle de màgia a càrrec 
del mag Centenàrius. a la plaça jar-
dins de les Magnòlies.
20.30 proclamació de pubilles i hereu 
2016 i imposició de bandes. Tot se-
guit, pregó a càrrec de Mariví Chacón. 
a la plaça jardí de les Magnòlies.
21.00 Xupinasso d’inici de Festa 
Major.
21.30 Llonganissada popular. Begu-
da i pa amb llonganissa i gelat. preu: 
5  euros socis, 7 euros no socis. a la 
plaça jardí de les Magnòlies.
22.00 Nit espectacular de màgia 
amb el màgic Bala. socis, gratuïta la 
cadira; no socis, aportació d’un euro 
per la cadira. a la plaça jardí de les 
Magnòlies.

DiveNDres 19
11.00 Concurs de dibuix infantil. a la 
plaça jardí de les Magnòlies.
17.00 pubilles i hereus visiten els i les 
padrines de les residències del barri.
18.00 Cucanyes i jocs infantils. a la 
plaça jardí de les Magnòlies.
19.30 Xocolatada de festa major. al 
carrer Lérida de Colombia.
21.30 Trobada de country a la fresca. 
a la mitja part, exhibició de dansa ur-
bana a càrrec d’a-Company.  Tot ame-
nitzat pel Dj Ball. als jardins.

24.00 revival festival.

DissaBTe 20
10.00 XXiii Torneig de bitlles gran 
premi festa major Balàfia. al camp de 
futbol de la ue Balàfia.
11.30 Lliurament de trofeus de bitlles.
11.30 espectacle de titelles a càrrec 
del grup La Colla Trontolla. al centre 
cívic de Balàfia.
17.30 Futbol entre el juvenil a ueB 
versus el club el Tancat del vendrell de 
Tarragona. al camp de futbol de la ue 
Balàfia.
18.00 Festival infantil. unflables 
gratis a càrrec de peque party i ideal 
espectacles. a la plaça jardí de les 
Magnòlies.
19.30 Futbol amateur entre el ueB 
versus el club el Tancat del vendrell. al 
camp de futbol de la ue Balàfia.
20.00 recital d’havaneres de la coral 

veus de ponent. al centre cívic de 
Balàfia.
24.00 Gran revetlla dedicada a la sò-
cia i el soci amenitzada per l’orquestra 
slalom expres. a la plaça jardí de les 
Magnòlies.

DiuMeNGe 21
09.00 Xv open d’escacs. al hall del 
centre cívic.
12.00 Missa solemne en honor al pa-
tró sant Bartomeu. a l’església de sant 
antoni Maria Claret.
13.15 exhibició de balls de saló a càr-
rec dels alumnes de Didance. a la sala 
d’actes del centre cívic.
16.30 Holi Festival of Colours Balàfia. 
v Trobada Facebook DonesBalàfia as-
sociació. socis, una bossa gratuïta; no 
socis, aportació d’un euro per bossa.
a continuació, festa de l’escuma. a la 
plaça jardí de les Magnòlies.
Llançament del Dj ball.
18.30 Ballada de sardanes amb la 
cobla municipal Ciutat de Lleida. a la 
plaça jardí de les Magnòlies.
21.00 Cantada d’havaneres a càrrec 
del grup Boira i degustació de rom 
cremat.  soci, gratuïta la cadira; no so-
cis, un euro la cadira. a l’escenari de la 
plaça jardí de les Magnòlies.
22.45 Traca final de festa.

DiLLuNs 22
Tota la jornada, dia de la nena i el nen  
les firetes, a preus populars. al carrer 
penedès-plaça jardí de les Magnòlies.


