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Disbauxa màgica i familiar
El rEvival fEstival, Els titEllEs DE trontolla o la fEsta holi hi DEbutEn
Res per aquí, res per allà.... i sor-
presa. Tot un clam dels espec-
tacles de màgia, que desembar-
quen avui a Balàfia per partida 
doble. Els trucs del Centenàrius 
donaran pas al Màgic Bala, un 
peculiar personatge trampós i 
astut ple de comicitat.  

Suscitarà rialles, com ho fa-
ran les cucanyes i jocs infantils 
i  els titelles de la Colla Tronto-
lla, una de les novetats festives. 
apunta el president de l’associa-
ció de veïns, Toni Baró. I, picant 
l’ullet a l’actualitat, el concurs 
de dibuix convidarà “a plasmar 
enguany el Pokémon de Balà-
fia”, comenta.
    Mentre que els joves vibra-
ran amb la sessió punxada pel 
DJ Ball, els majors de 30 anys 
faran demà, però, un exercici 
de nostàlgia, recordant els èxits 

dels 70, 80 i 90 a la crida del  
nou Revival Festival. L’endemà, 
bellugaran l’esquelet al ritme 
marcat per Slalom Express, tot 
arredonit per un sorteig. Tam-
bé evocaran l’ambient mariner 
amb les havaneres del grup 
Boira, o amb Veus de Ponent, 
una de les dos corals existents 
al barri. Farà els honors com 
a pregonera Mariví Chacón, 
un cop proclamades pubilles i 
hereus. Ells encarnen l’esperit  
d’una festa amb escacs, bitlles, 
futbol, xocolatada, ballada de 
country o una multitudinària 
llonganissada popular. L’àpat 
serà l’únic acte de pagament de 
les festes, que busca atraure un 
“públic familiar”. D’altra banda, 
en alguns actes s’ha fixat una 
aportació d’un euro per cadira, 
tot i que és gratuïta per als socis.

l. DElshams

La plaça Jardins de les Magnòlies és el centre neuràlgic.

Pas a una 
batalla de color

Balàfia convida diumenge  a 
viure una batalla incruenta, 
on les municions són pols de 
colors. A la crida de la Holi 
Festival of Colours, tothom 
s’aplegarà a la plaça abillats 
de blanc, per tal que ressal-
ti més els tons. S’utilitzen 
colors d’origen natural, que 
no solen provocar al·lèrgies, 
apunten des de l’organitza-
ció. Els socis tindran dret a 
endur-se una bossa gratuïta, 
mentre que els no socis la po-
dran adquirir per un euro. I 
per, acabar-ho d’adobar, una 
refrescant escumada.
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Balàfia

A Balàfia, 
festa major

És la nostra festa major, 
a Balàfia estem de festa. 
Aquest any també, Sant Bar-
tomeu, patró del barri, ens 
porta com cada agost aquests 
dies de relaxació, de retroba-
ment de la família, de germa-
nor, de gaudir per a tots els 
balafiafencs i baliafenques.

El dijous 18 el primer ac-
te serà una festa màgica i fa-
miliar per als més petits de 
la colla, a la plaça del Jardí 
de les Magnòlies. A conti-
nuació el pregó a càrrec de 
la sra. Mariví Chacón, pre-
sentadora i conductora del 
Cafeïna de LleidaTV. En-
guany volem destacar en el 
programa el Revival Festival 

de divendres, l’espectacle de 
titelles de la Colla Trontolla el 
matí de dissabte i la Festa Holi 
diumenge. 

Podeu llegir amb detall en 
aquest fullet tots els actes que 
la comissió de festes de l’AVV 
ha programat, en continuem 
tenint per totes les edats, amb 
una especial cura pels infants.

Pel que fa al barri, inaugu-
rem la plaça amb el nom de Do-
lors Piera, mestra de la Repú-
blica i sindicalista; les obres per 
condicionar el centre de joves 
estan en fase de contractació; 
s’ha anunciat la construcció de 
l’edifici de l’escola de Pinya-
na; esperem la presentació per 
la urbanització de la plaça del 
darrere de l’IES Torre Vicens, 
que inclourà un bosc urbà i el 
nou Cap 11 de setembre mi-
llora l’assistència sanitària 
pública.

La coral Veus de Ponent de 
l’AVV Balàfia és una realitat 
que agafa embranzida i ja ens 
ha obsequiat amb una primera 
trobada de corals magnífica. 
Volem agrair la tasca de Dona 
Samaritana i el seu cor Gospel 
Lleida sempre disponibles a 
col·laborar.

Encara resten moltes rei-
vindicacions de millora que 
s’han de concretar i realitzar 
al  barri més poblat i dinàmic 
de Lleida, ens falta un institut 
de secundària, la llar de jubilats 
pública, l’equipament esportiu 
de Roca Lletjós (en fase d’es-
tudi), més aparcaments dissu-
assoris davant de les piscines i 
del carrer Ciutadella, voreres 
als marges del carrer Alfar-
ràs i el repàs dels rebaixos de 
voreres per eliminar barreres 
arquitectòniques.

A Balàfia, som optimistes i 

de mica en mica anem comp-
tant amb la col·laboració de 
més entitats, comerços i es-
tabliments del barri que amb 
el seu suport ens ajuden a fer 
una festa major més comple-
ta i participada. Dona Balàfia 
Associació treballa pel progrés 
de les dones des de la mateixa 
associació. Les penyes Los Ju-
landrones, Kina Kreu, l’ACIB, 
l’Associació de Comerciants i 
industrials de Balàfia, la UE 
Balàfia, el complex esportiu 
Royal, el Club d’Escacs Balàfia, 
el Grup Sardanista basteixen 
la xarxa que ens permet ento-
mar una organització cada cop 
més costosa que forçosament 
ha de passar per les complici-
tats i l’optimització de recur-
sos. L’Ajuntament de Lleida, 
amb el conveni i els serveis, ens 
aporta recursos  imprescindi-
bles per tirar endavant. A tots 

ells el nostre reconeixement i 
agraïment.

El Vòlei Balàfia és referèn-
cia i un model  de bona gestió 
i el club bàsquet Balàfia amb 
el ple suport de l’associació de 
veïnes i veïns per anar bastint 
un teixit esportiu que comple-
menti el magnífic treball de la 
nostra Unió Esportiva Balàfia 
i el club de bitlles de l’AVV, us 
convidem a seguir-los.

A les voluntàries i els vo-
luntaris que any rere any ens 
donen el seu esforç, el reconei-
xement i l’ànim, sou la sal de 
la terra.

Som-hi, a Balàfia estem de 
festa major, que la gaudim to-
tes i tots!

Comissió de festes,
dones i homes de la junta

de l’aVV Balàfia


