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ONZENA EDICIÓ
DE LES TARDES
DE BALL
AL CASINO

La iniciativa té l’objectiu de fomentar
l’activitat física entre la gent gran i
alhora facilitar a aquest col·lectiu
un espai de relació social.

ciutat amb ritmes moderns i moguts
perquè demostrin les seves habilitats
“dansaires”. Els ballarins també podran
escoltar i moure’s amb balls antics i
cançons del record que els traslladin a
temps passats.

L’Ajuntament de Lleida ja ha posat en
marxa l’11a edició del cicle Tardes de Ball
al Casino, un programa destinat tant a
fomentar l’activitat física entre la gent gran
com a facilitar a aquest col·lectiu un espai
de relació social. Amb aquesta iniciativa,
la regidoria de Serveis Personals de la
Paeria vol motivar també la participació
de la gent gran en el moviment cultural
de la ciutat.
Fins al dia 8 de maig, el Casino Principal
de Lleida acollirà tots els dijous a la tarda
la més variada selecció de balls amb
música en directe. Durant dues hores i
mitja (de les 17.30 h a les 20 h), aquest
espai municipal oferirà cursos per a totes
les persones grans de la ciutat que tinguin
ganes de moure el cos i passar una bona
estona.
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Cada dijous, tothom que vulgui podrà
ballar i participar en les activitats que es
programen dins del cicle. Les sessions de
ball aniran acompanyades d’una orquestra
que atendrà les peticions dels presents i
que farà ballar els més “marxosos” de la

Concurs de ball de primavera
Els assistents més agosarats ja han pogut
demostrar el que han après perquè, a
banda de la sessió de ball setmanal, el
dia 27 de març es va celebrar el Concurs
de Ball de Primavera. Les parelles de
ballarins van moure’s sobre la pista amb
nous passos i grans dots d’improvisació.
Els participants van haver de ballar totes
les modalitats –tango, pasdoble, swing i
vals, entre altres– i les tres millors parelles
del concurs van rebre trofeus de mans de
l’organització.

