
La festa musical de divendres a la 
mitjanit centrada en els èxits dels 
anys 70, 80 i 90 promet ser un 
dels moments més brillants de la 
Festa Major de Balàfia que avui 
comença. De fet, la música és 
la gran protagonista al llarg dels 
cinc dies de diversió previstos en 
el barri lleidatà. Així, cal destacar 
la tradicional trobada de música 
country a la fresca, també demà 
divendres just abans de la sessió 
per a nostàlgics; o bé el recital 
d’havaneres amb la Coral Veus 
de Ponent, dissabte al vespre. La 
revetlla de dissabte estarà ame-

nitzada pel grup Slalom Express; 
i encara hi haurà més havaneres 
diumenge, amb el Grup Boira, 
acompanyades del tradicional 
rom cremat.

FESTA DE COLORS

Una altra activitat destacada 
és la celebració del Holi Festival of 
Colours Balàfia, una festa popu-
lar en la que l’objectiu és tacar-se 
de vius colors utilitzant pols d’ori-
gen natural de diferents colors. Es 
recomana vestir amb roba blanca 
per a que aquests ressaltin més. 
Les bosses de colors es podran 

adquirir a la mateixa festa o bé 
a les firetes. Després, la tarda de 
diumenge acabarà amb una festa 
de l’escuma a la plaça dels Jardins 
de les Magnòlies.

Festival revival per a 
nostàlgics marxosos
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Avui dijous, a les 7 del vespre, la plaça Jardins de les Magnòlies 
serà l’escenari de l’inici de la Festa Major de Balàfia amb la 
lectura del pregó que farà la periodista Mariví Chacón i el 
nomenament de pubilles i hereus. La festa seguirà amb el 
tradicional ‘xupinazo’ i la llonganissada popular, i acabarà amb 
l’espectacle El Màgic Bala / FOTO: Oliver Villas Fotògraf

Aquesta tarda, pregó amb Mariví Chacón 
i proclamació de pubilles i hereus

Festa de l’escuma 
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