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Imatge d’un ball búlgar tradicional

Este diumenge 3 de març se celebrarà a l’Alcúdia

de Crespins el Dia Nacional de Bulgària,

organitzada per l’Associació Balcan de Xàtiva sota

el lema ‘Bulgària, escenari dels segles’. Per a

esta cita de divulgació de la cultura búgarà

s’esperen unes 1.000 persones provinents de tot el

País Valencià; i participaran a més associacions

búlgares i assembles folklòrics búlgars procedents

de Palma de Mallorca, Madrid i València.

El 3 de març, és la data que marca la fi del

domini turc sobre els búlgars després de cinc

segles. Per al poble búlgar esta 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”.

Les celebracions començaran a les 11h a la Plaça Sant Jaume , i per a la inauguració es comptarà amb

la presència del President de la Diputació, Alfonso Rus, i la cònsol general de Bulgària a València,

Maya Estefanova.

L’esdeveniment es realitza anualment sota la tutela de l’Associació Aibe Balcan Xàtiva, presidida per

Vanya Pencheva, i que enguany celebra el seu cinqué aniversari.
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