Festes • Abril de 2013

Torna la Feria de Abril amb una vintena d’actes

• L leida acollirà el prestigiós Campionat Nacional de Cavalls de pura raça espanyola

Imatge de la darrera edició de la Feria de Abril, que té lloc als Camps Elisis de Lleida. © Paeria

La 9a edició de la Feria de Abril de
Lleida es desenvoluparà de l’1 al 5 de
maig als pavellons 2 i 3 de Fira de Lleida als Camps Elisis. La Casa de Andalucía de Lleida ha programat un any
més cinc dies plens d’activitats, que
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inclouen el Campionat Nacional de
Cavalls de pura raça espanyola, el qual
tindrà lloc del 3 al 5 de maig amb la
presència d’unes 125 quadres. És la
primera vegada que aquest esdeveniment esportiu es fa a Catalunya.

L’1 de maig, a partir de les 10.30 h,
tindrà lloc la colorista i festiva cercavila que recorrerà els ponts Vell i de
Príncep de Viana i alguns carrers de
la ciutat, amb música i ball de sevillanes durant tot el recorregut i amb
la presència d’un nombrós grup de
cavallistes i carruatges de cavalls. A
les 13.00 h el públic podrà assistir a
la multitudinària missa rociera i, en
acabar, al dinar de germanor. Al vespre, es durà a terme l’espectacular
encesa dels llums de la portalada. Tast
de productes gastronòmics andalusos, espectacles, música i ball i el 5è
concurs de sevillanes (dissabte 4 de
maig) són alguns dels actes inclosos
en la programació de la fira. També hi
haurà actuacions de copla espanyola i
de l’escola de ball i els dos cors rocieros
de la Casa de Andalucía (Romero y Jara
i Alma y Compás), del grup de ball de
Balaguer, del cor rociero de Miami Platja i del grup de ball de Pardinyes. •••

