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Cada cop més em meravella la natura, cada estació de l’any  té el 

seu encant  i aquesta també, són bufons tots els tons del groc al 

marró de les fulles que cauen dolçament per tornar a donar vida.

 S’atansa el Nadal, aquestes festes ens aporten felicitat i tendresa. 

Després acomiadarem l’any i n’encetarem un altre amb la il·lusió i 

l’esperança del futur.

En aquestes dates ens reunim pares i fills, la família sencera i fins i 

tot els amics i ens desitgem  el millor “Què així sigui”.

Tot seguint amb els millors desitjos d’aquesta la vostra Associació 

de Veïns de Balàfia us invitem a participar amb tots nosaltres en una 

estona de convivència on intercanviarem les nostres inquietuds i tots 

junts confegirem nous projectes per fer més gran, més humà i més 

nostre aquest barri on vivim.

El proper dia 23 de desembre a les 18.00 hores a la Sala d’Actes del 

Centre Cívic ens endolcirem un xic amb la tradicional torronada que 

resta oberta a tots els socis de la nostra entitat.

Us recordo als menuts de la colla que el dia 3 de gener de 2007 

a les 17.45 hores el Camarlenc emissari dels Reis Mags vindrà al 

Centre Cívic per tal de recollir les vostres cartes on, si heu fet bon-

dat, podeu demanar tota mena de regals.

També us faig sabedors que el dia 5 de gener de 2007 Ses 

Majestats de l’Orient, després de passar pels carrers, us lliuraran els 

presents i regals a la Sala d’Actes del Centre Cívic.

   Bon Nadal i Feliç Any Nou!

LÓPEZ TERRADOS “MANOLO”

President AAVV Balàfia
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Els darrers anys, la torronada ha estat amenitzada amb concerts de corda o corals de grups vinculats al barri
L.M.

LA TORRONADA INAUGURA LES FESTES
Quan els ornaments llumi-
nosos vesteixen els espais 
públics i els aparadors dels 
comerços, l'ambient nadalenc 
es respira arreu.
Al barri de Balàfia des de prin-
cipis del mes de desembre les 
llums anuncien l'arribada de 
les festes, però el calendari 
nadalenc cada any s'inaugura 
oficialment amb la tradicional 

torronada que organitza l'As-
sociació de Veïns de Balàfia.
Ja fa anys que es realitza 
aquesta activitat i és que 
sembla que és la millor opció 
per desitjar unes bones festes 
a tots els socis, veïns i cone-
guts. 
Així, un any més, el Nadal a 
Balàfia s'inaugurarà amb la 
torronada que, en la present 

edició, tindrà lloc el dissab-
te dia 23 de desembre a les 
18.00 hores a la Sala d'Actes 
del Centre Cívic del barri. 
L'acte reunirà a tots els socis 
de l'entitat al voltant d'una 
taula parada amb els dolços 
tradicionals d'aquestes dates, 
els torrons, les neules, les frui-
tes confitades...
La torronada és la millor excu-

sa per gaudir d'un ambient 
entranyable amb el veïnat 
i aprofitar l'avinentesa per 
transmetre els millors desitjos 
a tots els presents.
A partir d'aquest moment, els 
actes festius s'aniran succeint 
i arribaran al moment més 
rellevant amb el lliurament 
de regals per part de Ses 
Majestats els Reis d'Orient.
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Durant els últims anys el barri 
lleidatà de Balàfia està experi-
mentant unes notables trans-
formacions urbanístiques que 
es tradueixen, entre d'altres, 
en millores rellevants en els 
diferents serveis i espais 
públics de la zona, entre els 
més rellevants cal destacar 
l'obertura de les piscines, 
unes instal·lacions ubicades al 
costat d'una també novedosa 
residència geriàtrica. 
La transformació de la fisono-
mia de Balàfia passa també 
per la reurbanització d'alguns 
carrers i també l'obertura de 
l'emblemàtica Rambla que 
uneix el barri de Balàfia amb 
el seu veí, el de Pardinyes.
Aquesta expansió urbanística 
porta implícita la millora de 
serveis del barri, i també un 
creixement pel que fa a la 
seva oferta comercial.
Són moltes les empreses que 
des de fa uns anys han decidit 
establir-se al barri, i el que 
és més important, l'evolució 
urbanística ha permés que 
molts del comerços ja exis-
tents continuin mantenint la 
seva presència en aquesta 
zona de la ciutat.
Així, el barri es converteix en 
un gran aparador comercial on 
els veïns tenen a la seva dis-
posició tots els establiments 
necessaris sense tenir que 
desplaçar-se.
Arribades aquestes dates, 

els carrers, les places i els 
establiments es transformen i 
s'engalanen amb ornaments 
diversos i llums, anunciant les 
festes nadalenques.
La gent atrafegada, amunt i 
avall, omplen el barri, miren 
els aparadors, entren i surten 
dels comerços, amb la inten-
ció de trobar el millor regal per 
als qui estimen i els millors 

ingredients per elaborar els 
àpats nadalencs i és que al 
barri hi ha de tot, i els dife-
rents establiments compten 
amb professionals que asses-
soraran als seus clients, 
oferint-los un tracte directe i 
amable.
L'oferta comercial del barri 
de Balàfia és rica i variada i 
cal tenir present que és un bé 

preuat per a la zona; a més 
els professionals que estan 
al càrrec dels diferents esta-
bliments desitgen oferir els 
millors serveis als seus clients 
per això cada any participen 
en cursos de reciclatge, man-
tenen al dia els seus locals i 
s'esforcen perquè la gent del 
barri trobi en ells la resposta a 
totes les seves necessitats.

EL COMERÇ D’UNA ZONA EN EXPANSIÓ

El barri compta amb tot tipus d'establiments comercials 
L.M.
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Diferents afeccionats als escacs durant unes partides 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BALÀFIA

Els membres del Club de Bitlles de l'Associació de Veïns de Balàfia
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BALÀFIA

EL MÓN ASSOCIATIU, A PLE RENDIMENT
Balàfia no és només un barri 
on anar a passejar, comprar o 
prendre alguna cosa. Balàfia 
és molt més. És un barri en el 
que les persones poden trobar 
i desenvolupar alguna afició 
que els agradi. És un barri en 
el qual es potencia cada vega-
da més el nivell associatiu 
dels seus veïns i s'organitzen 
esdeveniments en els quals 
participen un gran nombre de 
veïns.
Per aquest motiu, i tenint en 
compte l'agenda i el calendari 
d'activitats es pot afirmar, 
sens dubte, que Balàfia és un 
dels barris més actius de tota 
la ciutat. 
L'any 2004 es va crear el Club 
de Bitlles, i des d'aleshores, 
ha participat en totes les 
lligues que se celebren a l'hi-
vern, a banda per suposat de 
les partides en les que partici-

pen quan són convidats a les 
Festes Majors del poble. 
Enguany, per la Festa Major 
del barri, el Club va organit-
zar la tretzena tirada, en la 
qual van participar més de 25 
pobles de tota la província.
A poc a poc, es van millorant 
els resultats en les diferents 
tirades en les que es parti-
cipen, i amb l'entrenament 
continu, s'anirà millorant més 
i més.

Per altra banda, al barri també 
són molt afeccionats als 
escacs i també, a mesura que 
passa el temps, i amb la parti-
cipació a diferents certàmens, 
es van aconseguint uns resul-
tats més bons.
En definitiva, dos clubs que 
creen escola al barri.

ESCACS

creo




nadal a balàfia 6

Estimats veïns i veïnes,  un 
any més des de la Vocalia 
de la Dona de l’Associació 
de Veïns de Balafia us volem 
desitjar un bon Nadal i una 
bona entrada d’any. 
Com és típic d’aquestes 
dates, toca fer balanç de tot 
el que ha passat aquest any. 
A mitjans de juny varem fer la 
cloenda del curs 2005-2006 
amb l’exposició dels tallers 
que es realitza al Centre Cívic 
on els participants als dife-
rents tallers, especialment de 
pintura a l’oli, manualitats, 
dibuix, costura, punt de creu, 
punt de coixí, i punt de mitja 
van exposar els treballs realit-
zats en els 9 mesos de curs. 
Després del descans estival, i 
tot just sortint de les festes del 
barri, hem iniciat un nou curs 
d’activitats i de tallers. 

Malgrat el “nom” de la nostra 
Vocalia, les nostres activitats, 
van adreçades tant a homes 
com a dones, grans i petits. 
Tenim gimnàstica esportiva i 
de manteniment tots els dies 
de la setmana en diferents 
horaris, tant matins com tar-
des i disciplines de relaxació 
com ioga, pilates i tai-txi.  
Per a qui els agrada ballar, 
organitzem  balls de saló, 
sevillanes, dansa lliure o 
dansa del ventre. Si el que 

voleu és fer activitats manuals 
tenim pintura a l’oliu, manu-
alitats i dibuix i pintura. Si el 
que us agrada és cosir podeu 
fer costura, punt de creu, punt 
de mitja o punt de coixí. I si 
us agrada la música us podeu 
apuntar al curs de guitarra o a 
la coral. I per aquells de vosal-
tres que us interessa el món 
de les noves tecnologies teniu 
els cursos d’informàtica que 
es realitzen en el Telecentre 
del Centre Cívic.

Durant el curs, també s’or-
ganitzen sortides, xerrades 
i tallers. Tenim previst orga-
nitzar xerrades de nutrició i 
tallers de relaxació, així com 
algunes sortides. Us mantin-
drem informats. 
Cal dir que totes aquestes 
activitats no es podrien fer 
sense l’esforç dels nostres 
professors i sense els veïns 
i veïnes que hi participen. 
Gràcies per continuar partici-
pant any darrera any.   

Animem a aquells que encara 
no ens coneixeu i que vulgueu 
apuntar-vos a alguna activitat 
o taller o tingueu propostes de 
noves activitats, tallers, con-
ferències o sortides, a passar-
nos a veure pel Centre Cívic.  
Teniu les portes obertes.
Novament, Bon Nadal i Feliç 
any 2007.

 ANGELINES, ISABEL I CRISTINA

Vocalia de la Dona           
AAVV de Balàfia 

LA VOCALIA DE LA DONA, ENTITAT ACTIVA

Peces de l'exposició dels tallers realitzats al Centre Cívic de Balàfia
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BALÀFIA

NOU CURS

creo
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Moment de la sortida de la XIV Mitja Marató Gran Premi Ciutat de Lleida celebrada durant la Festa Major
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BALÀFIA

LA MITJA MARATÓ DE LA CIUTAT DE LLEIDA
 Ja fa anys, prop d'un quart 
de segle, el barri lleidatà de 
Balàfia va organitzar una acti-
vitat per donar la benvinguda 
a la primavera, així va ser com 
va néixer una de les propostes 
esportives més rellevants de la 
ciutat i que s'ha conservat fins 
a l'actualitat amb l'esperit del 
primer dia.
Actualment, en el marc de la 

Festa Major de Balàfia tenen 
lloc un gran nombre d'acti-
vitats per a tots els gustos i 
edats, les de caire esportiu 
juguen un paper destacat i 
durant aquest any l'oferta s'ha 
ampliat, així, la passada cele-
bració estiuenca va comptar 
amb la celebració de la XXIV 
edició de la Cursa Popular de 
Balàfia i també la primera edi-

ció de la cursa infantil.
Cal destacar a més que 
la tradicional Mitja Marató 
Gran Premi Ciutat de Lleida 
se celebra també durant les 
festes del barri de Balàfia, 
i que aquest any se'n va 
celebrar la catorzena edició. 
L'organització de les curses i 
la mitja marató corre a càrrec 
de l'Associació de Veïns de 

Balàfia que any rere any posa 
tot el seu esforç perquè es 
puguin celebrar ambdues pro-
ves, ampliades enguany amb 
la primera edició de la Cursa 
Infantil Popular, que va comp-
tar amb una gran participació 
en les diferents categories. 
Aquestes activitats contribu-
eixen a configurar l'agenda 
cívica de la ciutat.

creo
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El carrer ha estat sempre un 
espai privilegiat per a tot un 
seguit de jocs on el moviment 
i la participació en grup són 
la clau, però la planificació 
urbana no ha tingut sempre 
en compte aquesta necessitat 
lúdica i ha limitat notablement 
les possibilitats d’activitat dels 
nostres nens.
Les àrees de jocs de la via 
pública conviden al moviment, 

al control de l’espai i al joc en 
grup. Són l’escenari perfecte 
per a jocs amb joguines tan 
atractives com la pilota, la 
galleda i la pala, el patinet, la 
bicicleta, la corda, etc. 
Per la seva banda, els espais 
dissenyats especialment per 
al joc a l’aire lliure a les ciutats 
(parcs, jardins, passeigs...) han 
de tenir en compte la parti-
cipació de grans i petits, així 

com la integració de nens amb 
deficiències, oferint recursos i 
dissenys adequats a les seves 
capacitats i necessitats.
L’educació en hàbits de pre-
venció i seguretat té molta 
importància en el joc a l’aire 
lliure, sobretot dintre dels 
pobles i ciutats.
La invitació de la Ludoteca 
de Balàfia i l’Associació de 
Veïns es va concretar, doncs, 

a convidar a tota la ciutadania 
a recuperar la presència del 
joc d’abans, del joc a terra, 
a l’aire lliure, jocs de les cul-
tures pròpies del nostre país 
i d’arreu del món i, sobretot, 
la riquesa i valor incalculable 
de la participació ciutadana, 
del relat narrat en les descrip-
cions dels jocs i com la ciutat 
ha recollit i incorporat tots 
aquests aspectes.
Aquest es un projecte interge-
neracional que compta amb 
la col·laboració i complicitat 
de l’IME (Ludoteca de Balàfia) 
i l’AAVV de Balàfia (Secció 
Esports). 
Aquest és un projecte pensat 
per conjugar dos recursos: 
els espais físics que ens 
ofereix el barri (places) i la 
voluntat de col·laborar entre 
sí dues entitats socials del 
barri: la Ludoteca de Balàfia i 
l’Associació de Veïns.
El projecte pretén engrescar 
als nens/es de la ciutat a que 
aprofitin les places i carrers 
per jugar de forma segura, 
integradora, divertida ... i alho-
ra aprenguin un tot un ventall 
de jocs, des dels més tradicio-
nals fins els d’arreu del món.
Per aquesta finalitat es pro-
gramaran diferents jornades 
en diferents places del barri 
de Balàfia. En cada jornada 
es presentaran una varietat de 
jocs, depenent de l’eix temàtic 
que es segueixi. Tanmateix, 
l’espai estarà dividit en dife-
rents zones de joc on cada 
nen o nena podrà interactuar 
lliurement durant el temps que 

La plaça Jardins de les Magnòlies va acollir la primera jornada festiva
LUDOTECA

JUGUEM A LA PLAÇA, UNA 
INICIATIVA FETA REALITAT

creo
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duri l’activitat. Hi haurà un 
espai específic per als més 
petits ( 0-3 anys) a totes les 
jornades i adaptacions a totes 
les activitats.
Les diferents jornades pro-
gramades són: Jocs Populars 
i Tradicionals (bitlles lleidata-
nes, saltar la corda, a bales, 
la xarranca, baldufes), jocs 
sense material, jocs d’arreu 
del món, etc...
Després de les jornades espe-
rem veure més nens/es jugant 
a les places i carrers de forma 
més organitzada, divertida  i 
participativa.
És un projecte organitzat 
juntament per l’Associació 
de veïns de Balàfia (Secció 
Esports) i la Ludoteca de 
Balàfia. 

L’objectiu principal del projec-
te és engrescar als nens/es 
de la ciutat a que aprofitin les 
places i carrers per jugar de 
forma segura, integradora, 
divertida ... i alhora aprenguin 
tot un ventall de jocs, des 
dels més tradicionals fins els 
d’arreu del món.
La primera jornada va tenir 
lloc a la plaça Maria Aurèlia 
Capmany el dia 27 de maig a 
partir de les 10.30 hores i va 
estar dedicada als jocs popu-
lars i tradicionals: bitlles llei-
datanes, saltar a la corda, la 
xarranca, la baldufa i a bales.
L’espai va estar dividit en 
diferents zones de joc on cada 
nen o nena ve poder interac-

tuar lliurement durant el temps 
que va durar l’activitat. Hi va 
haver un espai específic per 
als més petits ( 0-3 anys), que 
estarà a totes les jornades i 
adaptacions a totes les activi-
tats. Uns 250 nens i nenes van 
gaudir d’aquesta activitat que 
va comptar anb el recolzament 
del Grup Iria Flavia de joves 
dels Serveis Socials del Barri. 
També ens van acompanyar 
la Regidora d’Esports Sra. 
Montserrat Parra i el Regidor 
de Cultura Sr. Ramon Camats.
La segona jornada va 
celebrar-se el dissabte 7 
d’octubre al matí  a la Plaça 
de les Magnòlies i és dedicà 
a “JOCS SENSE MATERIAL” 
per aprendre a organitzar-se 
amb els altres nens i nenes. 
Aquest cop també va organit-
zar l’Institut Municipal d’Acció 
Esportiva que ens va aportar 
monitores i material,  vàrem 
comptar amb la complicitat 
de la Regina una padrina molt 
dinàmica. Ens va acompanyar 
el regidor de barri el Sr. Pere 
Alonso i també el regidor Sr. 
Camats. Esperem  en 2 anys 
al voltant de 20 jornades a 
totes les places del barri i 
creiem que és podrien montar 
també en altres places i altres 
barris de la ciutat que ja  han 
mostrat interés com Pardinyes 
i Mariola, així com pobles com 
Vilanova de la Barca, Rosselló 
i altres. Després de les jorna-
des esperem veure més nens/
es jugant a les places i carrers 
de forma més organitzada, 
divertida  i participativa.

JORNADES REALITZADES

Imatge de l'interior de la Ludoteca
TONY ALCÁNTARA

La Ludoteca i l'Associació de Veïns són els responsables del projecte
LUDOTECA
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El barri de Balàfia està en 
constant creixement i ordena-
ment. A poc a poc, però sense 
deixar que el temps s'aturi, 
es van prenent mesures per 
millorar de forma contínua un 
dels barris amb més progres-
sió de Lleida.
L'any 2006 ha estat un dels 
més prolífics quant a acaba-
ment de projectes, i ja s'han 
pogut gaudir durant l'any que 
acaba.

Un dels més importants va 
ser la piscina municipal de 
Balàfia, una llarga reivindicació 
dels veïns i veïnes de la zona. 
Les instal·lacions, ubicades 
en una zona d’expansió del 
barri al nord de Balàfia, s’han 
aixecat al costat de la resi-
dència pública per a la tercera 
edat del barri. El complex s’ha 
construït en uns terrenys de 
la Paeria d’uns 3.600 metres 
quadrats i consta de dues 
piscines, per a adults i per 
a nens. La més gran té una 
làmina d’aigua de gairebé 637 
metres quadrats i dues zones 
diferenciades de profunditat, 
la primera de 2,46 metres de 

fondo i l’altra d’1,17.
D’altra banda, la piscina 
infantil té una extensió de 24 
metres quadrats i una profun-
ditat d'encara no mig metre.
Tot el complex, incloses les 
dues piscines, està adaptat 
per a persones amb dificul-
tats motrius, ja que l’entrada 
compta amb una rampa 
d’accés al recinte i les pis-
cines disposen d’una zona 
de platja o una escalinata 
per facilitar l’entrada a les 
mateixes.
Les instal·lacions compten a 
més amb una zona enjardina-
da de més de 1.200 metres 
quadrats i arbres, així que són 
piscines de sol i ombra. El 
recinte disposa de vestidors i 
lavabos.

Una altra de les actuacions 
que ha dut a terme la Paeria 
és la remodelació dels carrers 
Felip da Silva i Nostra Senyora 
de Mig Aran, de Balàfia, des-
prés de 50 anys sense urbani-
tzar i patint inundacions.
La regidora d'Urbanisme de la 
Paeria, Marta Camps, va expli-
car que l’actuació era molt 

important “no pel volum de 
diners, però sí per als veïns”, 
ja que les dues vies tenien 
problemes d’inundacions.
Per això, el consistori va ini-
ciar les tasques per reformar 
els carrers, que han tingut un 
cost de 130.000 euros.
L’actuació va consistir a reno-
var els paviments dels carrers 

(tenen una amplada de nou 
metres) i construir les voreres.
La calçada té dos carrils, un 
dels quals és per a la circula-
ció de vehicles (un sol sentit) i 
un altre per a aparcaments.
A més, s'ha renovat la xarxa 
d’aigua potable, s'han canviat 
els fanals i s'han col·locat 
bancs i papereres. 

BALÀFIA, UN BARRI EN CONSTANT 
CREIXEMENT, ORDENACIÓ I MILLORES
DURANT EL 2006 S’HAN FINALITZAT OBRES URBANÍSTIQUES COM LES PISCINES O LA LUDOTECA, 
PERÒ PER AL PROPER ANY HI HA PROJECTES PENDENTS, COM L’AVINGUDA DE PINYANA  

La rotonda dels Països Catalans és la més gran de tot Lleida
ANNA CARRIÓN

LES PISCINES

CARRERS REURBANITZATS

creo
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El president de l’Associació 
de Veïns de Balàfia, Manolo 
López, s'ha mostrat satis-
fet per l’execució d’aquesta 
necessària obra i per totes 
les inversions que la Paeria 
ha destinat al barri en l’últim 
any, com les noves piscines, 
l’avinguda de Balàfia o el 
cobriment de les vies, moment 
que va aprofitar per agrair la 
paciència i comprensió dels 
veïns davant els treballs noc-
turns de l’obra.

L'obertura de la nova Rambla 
Balàfia-Pardinyes ha suposat 
un nexe d'unió entre els dos 
barris, i al mateix temps s'ha 
convertit en un carrer de 50 
metres d’ample amb un pas-
seig central de 23 metres, eri-
gint-se en la rambla més llarga 
de Lleida.
En un futur s'espera que 
aquesta obra “que ja permet 
la connexió directa dels barris 
de Pardinyes i Balàfia ho faci 
també amb el Secà de Sant 
Pere”. A més a més, aques-
ta infraestructura “reduirà 
l’impacte circulatori i permetrà 
desenvolupar la vida social” 
dels veïns de la zona nord de 
la ciutat, segons l'alcalde de 
Lleida, Àngel Ros.
La zona està dotada de tots 
els serveis bàsics, com les 
xarxes d’aigua potable, clave-
gueram i enllumenat.
A més, s’ha enjardinat i s'ha 
adequat l’espai interior de 
la rotonda ubicada entre la 

Rambla i el carrer Alcalde 
Recasens. En aquest espai 
s’ha instal·lat un rellotge solar 
de grans dimensions. Segons 
va explicar Jordi Domingo, 
cap de la secció d’Obres 
Públiques, el rellotge, que està 
elaborat en acer, té 18 metres 
de longitud i 12 d’alt i marcarà 
les hores en una base circu-
lar, tot i que els dies de boira 
estarà complicat! 
A la mateixa rotonda també 
s'han col·locat peces de 
formigó pintades de colors, 

segons va explicar Domingo.
Balàfia, Pardinyes i el Secà de 
Sant Pere ja estan més a prop 
gràcies a la plaça dels Països 
Catalans, una rotonda de 
3.200 metres quadrats, la més 
gran de Lleida, que actuarà 
com element vertebrador entre 
els tres barris del nord de la 
ciutat.
Més enllà del seu important 
paper vertebrador, la nova 
plaça destaca per les seves 
dimensions (3.217 metres qua-
drats i 60 metres de diàmetre) 

i per la singularitat dels seus 
elements, el més cridaner 
dels quals és un gran pi de 15 
metres d’alçada, que ja estava 
a la zona i que es va mantenir 
en el projecte de reforma.
A més, la rotonda es compon 
d’una font amb nou assorti-
dors que formen una cortina 
d’aigua. El brotllador divi-
deix l’illot en dues àrees, en 
les quals s’ha construït dos 
estanys (de 264 i 274 metres) 

Les piscines han estat una de les obres més celebrades a causa de la llarga reivindicació de l'equipament
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BALÀFIA

LA RAMBLA MÉS LLARGA

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT
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coronats amb pedres de riu 
i vegetació. De la mateixa 
manera, l'enjardinament de la 
plaça s’ha articulat a través de 
tres nivells de terrasses amb 
sortidors d’aigua, en les quals 
s’ha combinat diferents tipus 
de plantes i flors. El projecte 
de la rotonda inclou també un 
talús en un dels marges de 
la font, on s’ha col·locat una 
cascada d’aigua.

No tots els projectes que hi 
ha per al barri s'han acabat 
enguany, n'hi ha que ja estan 
endegats, però que no serà 
fins més endavant quan es 
podran inaugurar oficialment.  
Un d'aquests és l'avinguda de 
Pinyana. 
Aquesta enllaçarà la carre-
tera nacional 240 (carretera 
d’Osca) amb la nacional 230 
(carretera de Viella) i que 
a través de dues rotondes 
enllaçarà amb les avingudes 
de Balàfia i Torre Vicenç, unint 
els barris de Balàfia i Secà 
i millorant la connexió amb 
Pardinyes. 
A més, ja s'han presentat 
altres projectes com, per 
exemple, la rotonda de la 
plaça Països Catalans, la pea-
tonalización de José Olondriz,   
o la futura ciutat esportiva del 
Lleida Bàsquet, que està pen-
dent d’execució.
La futura avinguda de 
Pinyana, de poc més d’un 

quilòmetre i que té un pressu-
post d’execució de 5’4 milions 
d’euros, tindrà unes àmplies 
voreres de cinc metres, en 
una de les quals es marcarà 
un carril bici d’1,7 metres 
d’amplada i dos carrils per 
sentit. 
L’execució d’aquest important 
eix viari és fruit del conveni 
subscrit entre l’Ajuntament i 
l’Estat, mitjançant el qual el 
segon va traspassar la tra-
vessia a la corporació i es va 
comprometre a finançar les 
obres, mentre la Paeria assu-

mirà la licitació, l’adjudicació 
i la contractació de les 
mateixes, així com la respon-
sabilitat de la seva direcció i 
execució. 
Àngel Ros va recordar que 
el barri també té pendents 
d’execució altres projectes 
com el poliesportiu, un equi-
pament que compartiran 
amb el barri adjacent del 
Secà de Sant Pere i per a la 
construcció del qual esperen 
comptar amb una subvenció 
de la Secretària d’Esports de 
la Generalitat de Catalunya. 

L’alcalde confia que abans 
de final d’any o principi del 
següent, el projecte pugui 
començar a fer-se realitat. 
Les escoles són una de les 
altres infraestructures que ja 
estan aprovades i que l'únic 
que cal és posar en marxa la 
seva construcció definitiva. 
Actualment s'ensenya als 
mòduls, però s'espera que en 
breu es comenci a construir 
l'edifici que aculli de forma 
definitiva i amb total garanties 
l'escola bressol dels Països 
Catalans.

La ludoteca de Balàfia és un projecte acabat, en el qual els nens i nenes poden jugar amb els seus amics  
TONY ALCÁNTARA

VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

PER AL FUTUR
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EL CAMERLENC VISITA EL CENTRE CÍVIC
Les llums de Nadal del barri ja 
estan enceses, els comerços 
dels carrers de sempre estan 
guarnits, i tant si és el dia 
com sinó, les festes de Nadal 
ja són aquí. La decoració és 
un apartat fonamental, però 
sobretot pels més grans, ja 
que per als més petits, durant 
aquestes dates hi ha dues 
dates claus, una indubtable-
ment, és la nit del cinc al sis 
de gener, moment en que ses 
Majestats d'Orient passaran 
per casa de tots aquells nens 
i nenes que s'hagin portat bé 
amb els pares, els avis i els 
amics per deixar els regals 
que es mereixen.
I la segona cita clau és, tot 
i que pugui semblar contra-
dictori, dies abans d'aquesta 
emocionant nit. 
El dia 3 de gener, ja del 
2007, el Camerlenc passarà 
pel centre cívic del barri per 
recollir totes les cartes i així 
poder transmetre el missat-
ge als Reis Mags. Serà cap 
a tres quarts de sis de la 
tarda quan el representant 
de ses Majestats prendrà 
nota de totes les peticions 
de la canalla. Això vol dir que 
escoltarà quins són els regals 
més desitjats pels menuts, 

també els preguntarà si s'han 
portat bé amb la família i els 
amics i si han estudiat molt, 
i tots aquests detalls que els 
més menuts només recorden 
quan s'aproximen aquestes 
màgiques dates, però que han 
de saber que els Reis Mags 
d'Orient ho veuen els 365 dies 
de l'any.  

El representant dels Reis Mags fa una breu presentació abans de recollir les peticions dels infants
JOAN VILÀ I VILADEGUT

La canalla entrega les seves cartes al Camerlenc durant la seva visita
JOAN VILÀ I VILADEGUT

EL REPRESENTANT DE SES MAJESTATS 
D’ORIENT, EL CAMERLENC, RECOLLIRÀ LES 
CARTES I ATENDRÀ LES PETICIONS DELS MÉS 
PETITS EL DISSABTE, 3 DE GENER DE 2007
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ELS REIS MAGS D’ORIENT REPARTIRAN 
SOMRIURES I REGALS PEL BARRI

Ses Majestats d'Orient passaran per les residències de gent gran
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BALÀFIA

La canalla tenen una nit predi-
lecta, hi ha una cita ineludible,  
una nit en la que no es poden 
adormir de l'emoció, però 
que al mateix temps, el matí 
següent no hi ha problemes a 
l'hora d'aixecar-se ràpid i ben 
d'hora. Potser és l'únic dia 
en què els pares són llevats 
pels seus fills. Aquell dia tot 
són somriures, no hi ha plors. 
També hi ha corredisses. 
L'ocasió s'ho mereix. 

En algun lloc de la casa, els 
més petits trobaran amunte-
gats els regals que aquella 
nit els Reis Mags els hauran 
deixat. A casa o a la Sala 
d'Actes del Centre Cívic de 
Balàfia.
Després de la cavalcada de 
ses Majestats d'Orient pels 
carrers de la ciutat, on els 
nens i nenes es volen situar 
en primera fila per veure pas-
sar els personatges màgics 
que només es deixen veure Els més petits rebran de les mans dels propis personatges màgics alguns dels regals demanats

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BALÀFIA

Grans i petits gaudeixen per igual d'aquesta màgica visita
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BALÀFIA

A LA SALA D’ACTES
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una vegada a l'any, els reis 
Mags s'aturaran al Centre 
cívic de Balàfia per fer entre-
ga d'alguns regals als nens i 
nenes que millor s'hagin portat 
durant tot l'any. 
Amb una mica de sort, els 
Reis Mags atendran perso-
nalment els nens i nenes que 
s'hagin portat millor i si tot 
va bé, els regals que obriran 
seran alguns dels que havien 
demanat a la carta, que 
prèviament han entregat al 
camarlenc, el dia 3 de gener.
I és que els que ara som grans 
recordem amb una il·lusió que 
creiem oblidada l'emoció de la 
nit de Reis quan érem petits. 
Els pares, els avis, els ger-
mans, els tiets, tothom estava 
exultant, no podíem parar 
quiets. I ara de ben segur, 
amb les noves generacions 
revivim aquell sentiment. 

De fet, amb totes les gene-
racions es viu aquesta emo-
ció. Els Reis Mags d'Orient 
passaran a banda de pel 
Centre Cívic, també per les 
residències de Gent Gran del 
barri perquè totes les perso-
nes que hi ha puguin evocar 
els records de quan ells eren 
petits i sentin de manera dife-
rent la mateixa emoció, ja que 
de ben segur en els temps 
en els que ells eren joves no 
tenien la possibilitat d'escriure 
una carta als Reis Mags per-

què aquests els portessin 
molts regals.
Hi ha coses que han canviat 
molt, però d'altres que con-
tinuaran igual per molt, molt 
temps.
Les tradicions que envolten 
aquest sentiment de màgia. 
Un sentiment que ve acom-

panyat de tot un ritual. 
No es tracta només d'escriure 
la carta als Reis Mags i espe-
rar que arribi el matí del dia 
6 de gener per obrir tots els 
regals. 
La nit del dia 5 de gener, per 
exemple, s'ha de deixar al 
balcó o a la terrassa un plat 

amb galetes i també diversos 
gots amb llet, per tal que quan 
ses Majestats d'Orient arribin 
amb els seus camells i tot el 
seu sèquit puguin descansar 
un moment i prendre forces 
per emprendre el viatge per 
seguir fent l'entrega dels 
regals.
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Ses Majestats d'Orient, amb els seus patges reials, entregaran els regals a la sala d'actes del Centre Cívic
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BALÀFIA

A LES RESIDÈNCIES 
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