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L’Alcúdia de Crespins celebra el Dia
Nacional de Bulgària

 Publicat a 2 de març de 2013 el 8:15.  Escrit per Redacció

El proper diumenge 3 de març la localitat de L’Alcúdia de Crespins acollirà la celebració de

l’espectacle cultural “Bulgària, escenari dels segles” amb motiu del Dia Nacional de Bulgària.

L’acte, que començarà a les 11 hores en la plaça Sant

Jaume , estarà presidit pel President de la Diputació de

València, Alfonso Rus, i la cònsol general de Bulgària a

València, Maya Estefanova.

Aquest esdeveniment es realitza anualment baix la tutela

de l’Associació Aibe Balcan Xàtiva i pretén donar a

conèixer la cultura búlgara entre la ciutadania. Així, reunirà

a més de 1000 persones de tota la Comunitat Valenciana.

L’associació, arrelada a Xàtiva, està presidida per Vanya

Pencheva i celebra enguany el seu V aniversari.

En la commemoració del Dia nacional de Bulgària

participaren a més associacions búlgares i assembles

folklòrics búlgars procedents de Palma de Mallorca,

Madrid i València.

El 3 de març és la data que no simplement marca la fi del jou turc de cinc segles, no és

simplement el dia de la nostra salvació, és el dia al que s’associa el principi de l’ardu procés del

ressorgir, de la restauració de la tradició estatal búlgara trencada durant segles. Per al poble
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búlgar aquest commemoració és el símbol d’un somni complit en el cim del renaixement de la

pàtria forjada en l’alliberament amb el sacrifici dels seus herois.
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