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Deportes

Els passos de costat, els grans salts i la particularitat de la
vestimenta reglada en la doma van ser els elements
representatius del moment. La plaça Sant Jaume va poder
contemplar com un cavaller creuà tota la zona indicant que
impressionar era possible.

Opinión

Amb essència menorquina
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Les festes de la Mercè de
Barcelona van acollir una
mostra de vuit cavalls illencs
en un cercavila format per
més de 3.000 persones que
recorregué els carrers més
cèntrics de la ciutat

Portada
Mercè Pons

Archivo
els carrers centrals de la
Cavalls. A la ciutat comtal van percebre l
ciutat comtal van poder
´espectacularitat del salt menorquí que van
Dibujo de "Zaca" degustar ahir un plat exquisit
oferir els vuit representants de doma
procedents de l´Escola Eqüestre Menorquina.
de mostra i exhibició de la
El públic present va saber diferenciar quins
Barcelona
doma menorquina, un
eren els cavalls de Menorca, només amb la
Palma de Mallorca cercavila que sobresortia
bellesa i la gran perfecció que demostraren a
per la presència del cavall
la seva exhibició. El salt al llarg de tota la
illenc. La seva bellesa en la
plaça Sant Jaume impressionà el públic.
perfecció de les tècniques
pròpies de la doma van ser la petjada i l´essència del patrimoni menorquí.
Un multitudinari públic, desitjós de celebrar les festes de la Mercè, es va
citar a les vies de Barcelona per tal d´observar detingudament l´exhibició
Premi Narració
oferida. Els vuit representants, procedents de l´Escola Eqüestre
Menorquina, van acompanyar el cercaviles amb una mostra de la doma que
Promociones
incloïa passos de costat, salts i balls amb moviments illencs, acompanyats
Agenda del día
de la vestimenta reglamentària per a aquesta especialitat. El moment
Agenda servicios culminant se situà a la plaça Sant Jaume quan un cavaller va demostrar al
Galería cultural
públic present que creuar tota la plaça a dues potes, és possible. Paco
Morlà, representant de la federació Hípica de les Illes, considerà un honor i
una satisfacció el fet que el cavall menorquí sigui conegut entre els
Loterías
barcelonins, "se sentien comentaris que indicaven la coneixença i la
diferenciació dels de Menorca".
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La festa va començar a la plaça Catalunya amb un immens carrusel format
per més de 3.000 persones. El passeig va recórrer carrers cèntrics fins
arribar a la plaça Sant Jaume on el batlle, Jordi Hereu, oferí unes paraules d
´agraïment a la presència dels participants. A l´acte, organitzat per la
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Fundació Destí Menorca amb la col·laboració de la Federació Hípica de les
Illes Balears i l´Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça
Menorquina, hi assistiren la presidenta del Consell, Joana Barceló; el
Tarifas
conseller d´Ordenació del Territori, Marc Pons; els batlles d´Alaior, Maó i
suscripción
Ferreries i regidors des Migjorn i es Mercadal. La celebració equina es
Tarifas publicidad perllonga fins avui amb motiu del 150 aniversari de la Unitat Muntada de la
Quiénes somos Guàrdia Urbana. El grup presentarà a la plaça de la Catedral dos nombres.
El primer serà un pas a dos acompanyat d´una explicació sobre els orígens
de la doma i del cavall de raça menorquina i un segon nombre en què els
Suplementos
vuit cavalls oferiran un carrusel amb la música i el ball del grup Aires des
Barranc de Ferreries
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Titular siguiente: "Tenemos que hacer lobby en la UE para que se
trate mejor a las islas"
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