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Els dijous, Tardes de Ball al River Cafè
• Les sessions, de caire gratuït, apleguen una mitjana de 200 assistents
Les Tardes de Ball, que organitza la Paeria, arriben enguany a la 22a edició. El tret
de sortida de les sessions de
ball, que són gratuïtes, va
tenir lloc el 20 de març i se
celebraran tots els dijous de
març i abril a les 17.30 hores
al River Cafè.
Les orquestres Frenesí,
Glacé i Grup 43 s’encarreguen de posar la música
perquè els assistents puguin
demostrar la seva destresa
ballant al ritme de tango,
txa-txa-txa o pasdoble.
L’activitat es clourà el 9 de
maig, a partir de les 17.00 h,
amb el Ball de la Festa Major
de la Gent Gran, que es farà
al pavelló 3 de Fira de Lleida
als Camps Elisis.

En el decurs de l’acte es
lliuraran els premis als guanyadors del concurs de ball.
En l’edició anterior, la parella vencedora era formada
per Joan Raido i Carmen
Larroya. Cal recordar que
en l’edició del 2013, les Tar-

Les orquestres
Frenesí, Glacé i Grup
43 fan moure el cos
als lleidatans al ritme
de tango, txa-txa-txa
o pasdoble
des de Ball van aplegar unes
3.400 persones, amb una
mitjana d’assistència d’uns
200 lleidatans a cada sessió.
Aquesta iniciativa, que al
llarg dels anys s’ha anat con-

Unes 200 persones participen en cada sessió de ball. © H. S.

solidant amb un gran èxit
de públic, s’adreça a tota la
població aficionada al ball,
especialment a la gent gran,
i té l’objectiu d’oferir un espai de lleure i de relació social que permet, a la vegada,
mantenir-se en bona forma
física.

D’altra banda, Anna Roca,
alumna de gràfica publicitària de l’Escola Municipal
de Belles Artes Leandre Cristòfol, ha guanyat el premi
del concurs del cartell de les
Tardes de Ball, que té una
dotació econòmica de 600
euros. •••
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