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DIA DELS REIS D’ORIENT
És un esdeveniment celebrat per l’Església 
catòlica per commemorar la visita dels tres 
Reis Mags d’Orient al Jesús infant, per regalar-li 
mirra –símbol de la humanitat–, or –símbol de 
la reialesa– i encens –símbol de la divinitat–. A 
Espanya, durant la nit de la vigília, s’organitzen 
grans cavalcades per donar-los la benvinguda. 
I tothom espera que  l’endemà Ses Majestats 
hagin pogut deixar regals a cada casa.

ANY NOU AMAZIC
És l’inici de l’any 2973 en el calendari amazic, 
utilitzat al Magreb per regular les feines 
agrícoles estacionals. Es compta a partir del 
950 aC, que correspon a la data en què el rei 
amazic Sheshonq I va ser entronitzat com a 
faraó d’Egipte. Activistes amazics l’empren, 
actualment, per reafirmar i valorar la història, 
cultura i llengua del seu poble.

FESTIVAL SINULOG
Festival de les Filipines que se celebra el tercer 
diumenge de gener.  És una festivitat catòlica 
en honor al Jesús infant, en què es duen a 
terme processons religioses i desfilades amb 
música tradicional, així com una dansa ritual 
que commemora l’acceptació del catolicisme 
pel poble filipí, en el s. XVI.

COMMEMORACIÓ INTERNACIONAL 
DE LES VÍCTIMES DE L’HOLOCAUST
Commemoració del dia que les tropes 
soviètiques van alliberar el camp de 
concentració i extermini nazi d’Auschwitz-
Birkenau, l’any 1945. La seva finalitat és 
recordar no només totes les persones que 
van morir a causa del feixisme, sinó totes 
les víctimes de les ideologies d’odi, com 
el racisme, la xenofòbia, l’aporofòbia, la 
islamofòbia i la discriminació per gènere i/o 
orientació sexual, entre d’altres. 

DÍA DE LA ALTAGRACIA
Dia de la patrona de la República Dominicana. 
La Mare de Déu també és coneguda com 
Tatica, la de Higüey. Durant aquest dia, la ciutat 
de Higüey i la basílica de Nuestra Señora de 
Altagracia són llocs de peregrinació que reben 
milers de dominicans i estrangers.

DIA ESCOLAR DE LA PAU I LA
NO-VIOLÈNCIA
Llorenç Vidal —poeta, pedagog i pacifista 
mallorquí— va instaurar, l’any 1964, el Dia 
Escolar de la Pau i la No-violència, el 30 de 
gener, data en què es complien 20 anys de 
l’assassinat de Mahatma Gandhi a mans 
d’un fanàtic integrista. Gandhi és considerat 
internacionalment com un exemple de la 
resistència pacifista. Vidal, en col·laboració amb 
el músic Andreu Bennàssar, va crear l’himne 
Germans de les estrelles, per recordar als infants 
que, malgrat les nostres diferències, tota 
persona és ciutadana del món.

Dia dels Reis d’Orient

Any Nou amazic

Diada del Poble de 
Menorca

Dia Escolar de la Pau i 
la No-Violència

COMMEMORACIÓ 
Internacional de les 

Víctimes de l’Holocaust

Día de la Altagracia Any Nou xinès

Festival Sinulog

ANY NOU

DIADA DEL POBLE DE MENORCA
Commemora la incorporació de Menorca a 
la corona catalanoaragonesa, l’any 1287, i, en 
conseqüència, la fi del domini àrab de l’illa (s. 
IX-XIII). Coincideix amb la festivitat religiosa 
de SANT ANTONI, a qui –segons la tradició–
havien invocat les tropes cristianes per poder 
guanyar. La celebració inclou una missa a 
la catedral de Ciutadella de Menorca i una 
recreació dels tres tocs de bandera que Alfons 
III va fer davant les portes de les muralles, 
abans d’entrar-hi. També es du a terme la 
tradicional benedicció d’animals, perquè Sant 
Antoni n’és el patró.

ANY NOU XINÈS
El calendari xinès és lunar. Enguany va del 
22 de gener de 2023 fins al 10 de febrer de 
2024. Cada any es relaciona amb un animal de 
l’horòscop xinès; així, el 2023 és l’any del bou.  
Les celebracions duren des de la vigília d’Any 
Nou fins al dia 15. La celebració és el FESTIVAL 
DE LA PRIMAVERA i és seguit a una quarta 
part del món, inclosos altres indrets com Hong 
Kong i Singapur. Trets habituals de la festivitat 
són l’abundant decoració de color vermell, els 
sopars familiars, els focs artificials i l’entrega de 
sobres vermells, símbol de bons auspicis. Els 
carrers són l’espai habitual on tothom pot seguir 
les tradicionals actuacions de la dansa de dracs.
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FEBRER MAÓ, DE TOTS COLORS

2

3

27LA CHANDELEUR 
És la festa de la Candelària, originalment en 
honor del déu Pan, divinitat de la purificació, 
la fecunditat i la prosperitat. A França, se 
celebra preparant les crêpes américaines de la 
Candelària, per tradició del Papa Gelasi I, que 
repartia creps a tots els devots que arribaven 
a Roma.

DÍA DE LA VIRGEN DE SUYAPA
És una de les tradicions més antigues 
d’Hondures; la Mare de Déu és denominada 
popularment la Morenita de los Milagros. Diu 
la tradició que l’estatueta va ser trobada a la 
basílica de Suyapa i se li reconeix la capacitat 
d’obrar miracles. El poble acut a les misses en 
honor seu, per fer-li una oració i demanar-li 
qualque miracle.

DIA MUNDIAL DE LA FRATERNITAT 
HUMANA
Aquest dia commemora la trobada del papa 
Francesc i el gran imam d’Al-Azhar (Egipte), el 
2019, de la qual va sorgir la Declaració d’Abu 
Dabi, segons la qual la solució per posar fi a 
la violència, l’extremisme religiós, les guerres 
i el terrorisme, arreu del món, es troba en 
l’educació, la conscienciació i el respecte a les 
diferents cultures i religions.

CARNAVAL / CARNESTOLTES / 
CAMESTORTES*
És una festivitat molt compartida arreu del 
món. En general —tot i que cada país té les 
seves particularitats pròpies—, se celebra 
amb espectacles de murgues, parodistes i 
comparses.

*A Menorca i altres indrets de les Illes Balears és 
Camestortes.

DIA DE LA INDEPENDÈNCIA DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA
Fa referència a la segona independència de 
la República Dominicana, el 1844, respecte 
d’Haití, el país veí, que l’havia conquistada 
i la va governar —amb duresa i repressió— 
durant més de dues dècades. Aquesta 
data se celebra anualment per culminar el 
CARNAVAL DOMINICÀ, que es remunta 
a l’any 1500, a les runes de la ciutat de La 
Vega. Actualment es caracteritza per una 
gran desfilada a La Vega, a la qual participen 
representants de les diferents regions del 
país, vestits amb les seves vestimentes 
tradicionals.
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La Chandeleur Día de la Virgen de 
Suyapa

Dia Mundial de la 
Fraternitat Humana  

Inici del Camestortes* 
(Menorca) 

Inici del Carnaval (el Perú)

Inici del Carnaval 
(el Brasil)

Inici del Carnaval 
(Bolívia)

Camestortes* 
(Menorca) 

Darrer dia del 
Camestortes* 

(Menorca)          

Dia de la 
independència de la 

República Dominicana
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MARÇ MAÓ, CIUTAT FEMINISTA
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DIA DE LES ILLES BALEARS
Commemoració de la data d’entrada en vigor 
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears 
del 1983, que també és la mateixa que la del 
nou Estatut del 2007.

BABA MARTA 
Festa celebrada a Bulgària per acomiadar 
l’hivern i donar la benvinguda a la primavera. 
Es fa a l’entorn de la figura mitològica de 
la Baba Marta (àvia del març), per a la qual 
es confeccionen i es regalen martenitsas, 
símbol de salut i felicitat per l’arribada de la 
primavera, després del llarg hivern búlgar.

DIA DE L’ALLIBERAMENT DE BULGÀRIA
Commemora la firma del Tractat de San 
Stefano, amb el qual Bulgària va posar fi als 
500 anys de domini turc. 

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
El 8 de març és un dia per visibilitzar la 
lluita feminista, que treballa per posar fi a la 
situació d’inferioritat de la dona i al sistema 
patriarcal que la provoca. A diferents indrets 
del món s’organitzen actes per posar sobre la 
taula les desigualtats de gènere, en temes tan 
diversos com la corresponsabilitat i cura de la 
llar, la bretxa salarial, la discriminació laboral, 
la cosificació, l’assetjament i els feminicidis, 
entre d’altres discriminacions i violències 
masclistes.

DIA DE LA INDEPENDÈNCIA DE 
BANGLADESH
Es commemora l’alliberament del jou 
paquistanès, el 1971, aconseguit a través 
d’una guerra de guerrilles contra l’exèrcit del 
Pakistan, que va comportar la mort de devers 
3 milions de persones. Encara avui la població 
de Bangladesh és conscienciada sobre les 
atrocitats comeses sobre la població bengalí 
i demana que els perpetradors rendeixin 
comptes, com a pas necessari i com a 
garantia de justícia i del procés de tancament 
dels fets per a les víctimes i les seves famílies.                            

RAMADÀ
23 MARC-21 ABRIL. Correspon al 9è mes 
del calendari islàmic i és un dels 5 pilars de 
l’Islam, considerat per totes les persones 
musulmanes com el mes del dejuni, l’oració, 
la reflexió i la comunitat. Commemora la 
primera revelació que va rebre el profeta 
Muhàmmad (o Mahoma).

MARZANNA
Antiga tradició polonesa celebrada, sobretot, 
pels infants. Consisteix en el fet de dur en 
processó un ninot de palla, símbol de l’hivern 
i de la maldat, que s’acaba cremant a les 
fogueres, amb l’objectiu de posar fi al fosc 
hivern i donar la benvinguda a la primavera.

DIA DE LA MEMÒRIA PER LA VERITAT 
I LA JUSTÍCIA
L’efemèride se celebra en la data del darrer 
cop d’estat a l’Argentina i cerca generar 
memòria i consciència col·lectiva perquè els 
cops d’estat i les violacions dels drets humans 
no es repeteixin mai més, i també té l’objectiu 
que els seus autors i promotors siguin jutjats 
i castigats. 
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Dia de les Illes Balears
Baba Marta

  

Dia de l’alliberament 
de Bulgària

Dia de la Memòria per 
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Dia de la 
independència de 
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Ramadà  

Dia Internacional de 
les Dones 

Marzanna  
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ABRIL MAÓ, CIUTAT COSMOPOLITA
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PRIMA APRILIS
Tradició que consisteix a fer bromes (és 
l’equivalent del Dia dels Sants Innocents). La 
llegenda del seu origen es remunta al s. XVI, 
quan anteriorment se celebrava l’Any Nou 
durant la setmana del 25 de març. Arran de 
l’adopció del calendari gregorià, aquesta es 
va traslladar a l’1 de gener, canvi que molts 
països van tardar a adoptar, de manera que 
van seguir celebrant l’Any Nou fins l’1 d’abril; 
per això, van ser considerats com els babaus 
d’abril, fet que va derivar en la tradició de 
fer bromes just aquell dia, la víctima de les 
quals s’anomenava peix d’abril, prenent com 
a referència el zodíac. A Menorca s’anomena 
DIA D’ENGANAR; a Gran Bretanya, APRIL 
FOOL’S DAY; i els francesos en diuen 
POISSON D’AVRIL.

DIA DE LA INDEPENDÈNCIA DEL 
SENEGAL
Es commemora el pacte de 1960 amb la 
potència colonial francesa, a partir del qual 
es va formar, en un principi, un estat federal 
amb Mali, encara que pocs mesos després 
els països es van separar i organitzar en 
dues repúbliques diferents. Se celebra amb 
desfilades militars i actes oficials.

QINGMING – DIA DELS MORTS
A la Xina, és un dia per honorar els morts. La 
història de Qingming es remunta a fa més de 
2.500 anys (636 aC, aprox.), en època de Duc 
Wen, que va declarar tres dies sense foc, amb 
el resultat que només es mengessin plats 
freds, per plànyer la mort del seu lleial criat, 
Jie Zitui. En aquesta data es fan ofrenes de 
menjar als avantpassats, es resa en memòria 
seva, es fan net les seves tombes i es crema 
encens i un paper daurat o platejat, conegut 
amb el nom de doblers dels esperits.

DILLUNS DE PASQUA
Aquest dia marca el final de la Setmana 
Santa. En algunes comunitats autònomes 
d’Espanya, com a les Illes Balears, és festiu. 
A Catalunya, València i Murcia, padrins i 
padrines regalen a fillols i filloles una mona 
(un pastís fet, preferentment, de xocolata). El 
seu nom prové de l’àrab, ja que els moriscos 
solien entregar aquest present als seus 
senyors per celebrar que el dejuni de la 
Quaresma havia finalitzat.

DIVENDRES SANT
L’Església catòlica commemora el Sant 
Enterrament de Jesús a Jerusalem.

PASQUA ORTODOXA
L’Església ortodoxa es regeix pel calendari 
julià (i no pel gregorià, com l’Església 
catòlica). A Romania se celebra la vigília 
negra el dissabte de Pasqua, quan els fidels 
fan dejuni fins a la posta de sol i acudeixen 
a les esglésies amb espelmes, per escoltar la 
missa, fins que —ja a mitjanit— el sacerdot 
les encén perquè puguin tornar a casa.

DIJOUS SANT
L’Església catòlica commemora l’Últim Sopar 
de Jesús amb els apòstols.

DIA INTERNACIONAL DEL POBLE GITANO
El 8 d’abril de 1971, en el I Congrés 
Internacional Gitano, es van institucionalitzar 
la bandera i l’himne del poble gitano, que 
vol recordar la persecució i el genocidi 
nazi que van patir durant la II Guerra 
Mundial, que va superar el mig milió de 
persones assassinades. La celebració 
d’aquest dia també vol recordar al món les 
seves contribucions en l’àmbit cultural i la 
importància d’acabar, d’una vegada per totes, 
amb l’estigma i la discriminació que pateixen.

5

21 EID AL-FIT
Festa religiosa i pública que se celebra als 
països de tradició musulmana, amb motiu 
de la fi del mes del Ramadà i del dejuni. Es fan 
oracions comunitàries i un gran esmorzar, així 
com dinars familiars. Al Senegal i Gàmbia 
l’anomenen KORITÉ.

25
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FESTA DELLA LIBERAZIONE
És la festa de l’alliberament d’Itàlia, que 
commemora el final del feixisme i la captura 
del dictador italià Mussolini, el 1945. Se 
celebren multitud d’esdeveniments. També 
es fan concerts i hi ha cors que interpreten 
diferents cançons, com la famosa Bella Ciao.            

SANT JORDI 
Dia Internacional del Llibre. Se celebra 
especialment a Balears i Catalunya. 
Coincideix amb la commemoració de la mort 
de William Shakespeare i de l’enterrament 
de Miguel de Cervantes, dos dels més grans 
escriptors de la literatura universal.

DIA DEL REI
Commemora el naixement de l’actual rei 
dels Països Baixos, Guillem Alexandre, i se 
celebra, sobretot, a Amsterdam. És la festivitat 
més important de l’any, de manera que tot el 
país es vesteix de color taronja, en honor del 
llinatge de la casa reial d’Orange-Nassau. Entre 
les diferents activitats, s’organitzen mercats de 
segona mà, anomenats vrijmarkt (mercat lliure), 
en els quals els neerlandesos poden mostrar 
la seva reconeguda destresa per negociar i 
regatejar.
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Prima Aprilis

Dia del Rei  Festa della Liberazione

Sant Jordi  Eid al-Fit

Pasqua ortodoxa Dilluns de Pasqua 

Dia Internacional del 
Poble Gitano 

Divendres SantDijous SantDia de la independència 
del Senegal 

Qingming  
Dia dels Morts

Diumenge de 
Resurrecció
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MAIG MAÓ, OBERTA A TOTHOM
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FÊTE DU MUGUET 
Aquesta festa se celebra a França per una 
tradició que es remunta a l’època del rei 
Charles IX, al qual havien regalat un ram 
de lliris. Seduït per la seva bellesa i pel seu 
delicat perfum, el monarca va decidir oferir-
ne una festa, cada any, a les dames de la cort. 
El lliri és símbol de la primavera, de la bona 
sort i de la felicitat, i es regala en aquesta data 
als éssers estimats, per desitjar-los felicitat.

DIA INTERNACIONAL DE LES 
PERSONES TREBALLADORES
Commemoració del moviment obrer 
mundial. És festiu nacional a la majoria de 
països del món i constitueix una jornada 
de lluita reivindicativa per la millora de les 
condicions laborals.

DIA DE LA CONSTITUCIÓ DE POLÒNIA
Commemora la proclamació de la primera 
constitució polonesa, el 1791. S’uneix a 
la Festa del Treball de l’1 de maig, amb la 
qual crea un pont festiu anual denominat 
MAJÓWKA.

FÊTE DE LA VICTOIRE
França commemora l’efemèride de la 
rendició alemanya i del final de la II Guerra 
Mundial, el 1945. Se celebra una cerimònia 
que recorda totes les persones que la van 
patir, els militars i civils caiguts en combat o 
sota les bombes, les persones perseguides i 
deportades, i les víctimes de l’antisemitisme, 
del racisme i de l’obscurantisme, en honor de 
totes les quals es fan ofrenes florals. 

DÍA DE LA PATRIA A L’ARGENTINA
L’Argentina commemora el primer govern 
crioll argentí del 1810. En aquesta data és 
típic menjar locro, l’estofat tradicional. 

DIA D’ÀFRICA
L’origen d’aquesta celebració es remunta 
al I Congrés dels Estats Africans, el 1958. 
De llavors ençà, els governs africans 
realitzen trobades per afrontar junts els 
desafiaments del continent i per reivindicar 
els seus avenços socioeconòmics, inclòs 
l’alliberament del colonialisme. Països com 
Mauritània aprofiten l’esdeveniment per 
celebrar les diferents cultures africanes 
existents al país i a fora.

DIA DE LA INDEPENDÈNCIA DEL 
PARAGUAI
Se celebra seguida del Día de la Madre Patria, 
que és el 15 de maig. Commemora que el 
país guaraní va aconseguir la independència 
l’any 1811, sense cap vessament de sang, 
fita que és motiu d’orgull nacional i que va 
significar la seva emancipació definitiva de 
la Corona espanyola, per convertir-se en 
República del Paraguai.

DÍA DE LA MADRE BOLIVIANA
Des del 1927, Bolívia homenatja el valor 
de les dones de Cochabamba a la batalla 
de la Coronilla, en què es va lluitar per la 
independència del país; i, al mateix temps, 
serveix per reconèixer la gran labor que 
implica la maternitat de totes les mares.

DIA D’EUROPA 
El 9 de maig de 1950, cinc anys després de 
la fi de la II Guerra Mundial, va tenir lloc la 
Declaració Schuman, que proposava la 
creació d’una Europa unida, amb l’objectiu de 
beneficiar tots els països europeus, promoure 
el seu desenvolupament econòmic, lluitar 
contra els extremismes i mantenir la pau al 
continent. Va ser la llavor a partir de la qual es 
va crear la Unió Europa (UE), el 1993. 

DIA DE LA CULTURA BÚLGARA I 
L’ALFABET ESLAU
En el s. IX, el príncep Ratislav I de Moràvia va 
encarregar la labor d’evangelitzar el territori 
en llengua eslava als germans missioners 
Ciril i Metoli, que van inventar l’antic alfabet 
ciríl·lic, per poder traduir la Bíblia. L’alfabet 
ciríl·lic és utilitzat a més de 20 països per 250 
milions de persones i és una de les majors 
aportacions búlgares al món. A més del 
búlgar, utilitzen aquest alfabet llengües 
com el rus, l’ucraïnès o el serbi. Aquest dia 
se celebren nombroses activitats culturals i 
religioses.

8
FESTA DEL LLAC DE BARO
La Festa del Llac de Baro, o Dahlamon —
en llengua malinke—, té lloc a Guinea a 
finals de maig (la data exacta es concreta 
unes setmanes abans). Cada any, milers 
de guineans de totes les ètnies —i també 
hostes de països estrangers— acudeixen 
al petit poble de Baro, habitat per genis i 
diables. La festa també hi juga un paper 
econòmic i social important, ja que allà se 
segellen matrimonis, es fan negocis, etc. En 
un moment de la festa, la població acut en 
processó a la vora del llac sagrat, on, amb 
trampes i xarxes, fan el que anomenen la 
gran pesca, agraeixen la visita de la gent i 
demanen desitjos.
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Fête du Muguet
Dia Internacional 
de les Persones 
Treballadores

Dia de la constitució 
de Polònia

Fête de la Victoire Dia d’Europa Dia de la 
independència del 

Paraguai

Dia de la cultura búlgara i 
l’alfabet eslau

Día de la Patria a l’Argentina

Dia d’Àfrica Día de la Madre 
Boliviana
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JUNY A MAÓ, SOM CIUTADANES DEL MÓN 
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DÍA DEL MAESTRO (BOLÍVIA) 
Bolívia va declarar aquesta efemèride l’any 
1924, per homenatjar els i les mestres del país 
que imparteixen els primers coneixements 
a la infància i la joventut, amb sàvies i 
pacients ensenyances, com si fossin uns 
segons progenitors. Una de les grans figures 
reconegudes en aquest àmbit és Franz 
Tamayo, que va desenvolupar una pedagogia 
adaptada a la realitat ètnica i cultural de 
Bolívia, en detriment dels models estrangers 
imposats. Durant tota la jornada, els infants 
i joves preparen actes de reconeixement i 
agraïment al personal docent i a la seva tasca.

DIA DE LA INDEPENDÈNCIA DE LES 
FILIPINES
Es commemora la proclamació de la 
independència de Filipines, el 1898, després 
de la derrota espanyola a la batalla de Cavite, 
durant la Guerra Hispano-estatunidenca, 
conflicte armat que va posar fi a tres segles 
de dominació colonial espanyola.

FESTAS JUNINAS (EL BRASIL)
Estan integrades per les festivitats de 
San António (13 juny), São João (24 juny) i 
São Pedro (29 juny). Són d’origen colonial 
portuguès i van arrelar a les zones rurals com 
una forma de celebrar la collita agrícola. Es 
fan fogueres, es mengen plats tradicionals 
—fets a base de blat de moro— i es ballen 
danses amb la vestimenta típica camperola.

SANT JOAN
Sant Joan, a Ciutadella de Menorca, és una 
de les festes populars més emblemàtiques 
de les illes Balears. A Maó també és una 
celebració molt popular, durant la qual 
s’encenen festers i es cremen bujots. La 
festivitat també és molt celebrada en 
altres indrets del món. Així, per exemple, a 
l’Amazònia peruana se celebra San Juan del 
21 al 27 de juny, amb fires d’artesania i llibres, 
música, dansa i passacarrers. El dia 23, les 
famílies surten al camp i mengen juane, plat 
típic de la regió, fet a base d’arròs i gallina, 
embolicat amb fulla de bijao.

DÍA DE LA BATALLA DE CARABOBO
Veneçuela commemora la batalla 
més important de la guerra per la seva 
independència contra Espanya, l’any 1821, 
quan Simón Bolívar va alliberar Caracas de 
l’Imperi espanyol.

ANY NOU AIMARA O ANDÍ 
AMAZÒNIC 5531
Tradició mil·lenària que celebra el solstici d’hivern, 
en la qual els sacerdots comunitaris realitzen 
rituals i mostren l’agraïment a la Pacha Mama 
(Mare Terra), i li sol·liciten la seva benedicció. Se 
celebra al Perú, Bolívia, Xile i l’Argentina.

DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI
Nombrosos països commemoren, en aquest 
dia, els disturbis de Stonewall (Nova York, 
EEUU), de 1969, que s’han considerat 
les primeres mostres de lluita contra la 
persecució de l’homosexualitat.

EID AL-ADHÀ
La Festa del Sacrifici és la més important 
del món islàmic. Commemora el passatge 
alcorànic en què Abraham va mostrar la seva 
voluntat de sacrificar el seu fill Ismael (a la 
Bíblia, és Isaac), com un acte d’obediència a 
Déu, però que, finalment, és substituït per 
un be.DIA MUNDIAL DE LES PERSONES 

REFUGIADES
L’aniversari de la Convenció sobre l’Estatut 
dels Refugiats, de 1951, vol donar visibilitat 
tant a les causes que provoquen l’èxode de 
persones que fugen del seu propi país, com 
als perills que aquest comporta, així com la 
situació precària dels camps de refugiats, les 
dificultats per començar una nova vida i els 
obstacles per fer valer els seus drets.

DUANWU. FESTIVAL DE LES BARQUES 
DE DRAC
És un dels festivals xinesos més antics. 
Commemora la mort de Qu Yuan —un 
important poeta, ministre del rei Chi—, que 
va ser obligat a exiliar-se per diferències 
ideològiques amb el rei i la noblesa, en 
referència a la lluita contra la dinastia Qin, 
i va acabar suïcidant-se al riu Miluo, per la 
impotència de veure la victòria dels Qin. Els 
vilatans, en assabentar-se, van córrer cap al 
riu amb les seves barques, amb la intenció 
de recuperar-ne el cos, i hi van llançar zongzi 
(arròs embolicat amb bambú), per evitar que 
els peixos es mengessin les restes mortals. 
De llavors ençà, se celebra el Festival de les 
Barques de Drac, reconegut com a Patrimoni 
Cultural Immaterial per la UNESCO. 13

SANT PERE
És el patró dels mariners i pescadors. A Maó, 
es fan diverses activitats al port, com el 
popular joc des capellet.
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DIA DE LA INDEPENDÈNCIA DELS 
ESTATS UNITS
Commemoració de la firma de la Declaració 
d’Independència per part de representants 
de tretze colònies de la Gran Bretanya, que 
es van unir com a nació independent l’any 
1776. Durant aquest dia, els principals carrers 
de les ciutats s’omplen de gent que ondeja la 
bandera dels Estats Units, es fan desfilades, 
barbacoes amb amics i familiars, es disparen 
focs artificials, hi ha concerts i discursos.

DIA DE LA INDEPENDÈNCIA DE VENEÇUELA
Commemora la firma de l’Acta de Declaració 
d’Independència que va separar Veneçuela 
de l’Imperi espanyol, el 1811. El país va passar 
de ser un règim de monarquia absoluta a una 
república, de la mà de la societat patriòtica 
de Simón Bolívar i Francisco Miranda.

DIA DE LA INDEPENDÈNCIA 
D’ALGÈRIA
Representa la fi del domini colonial francès, 
l’any 1962. Algèria va haver de lluitar durant 
anys per aconseguir la seva autodeterminació, 
fet que va esdevenir un referent important per 
a la resta de colònies anglofranceses a l’Àfrica.

DIA DE LA INDEPENDÈNCIA DE L’ARGENTINA
El 1816, el Congrés de Tucumán va declarar 
la ruptura dels vincles de dependència 
política entre les províncies i la Monarquia 
espanyola, i va renunciar a qualsevol forma 
de dominació estrangera. 

DIA DE LA INDEPENDÈNCIA DE COLÒMBIA
Commemora la firma de l’Acta de la Revolució, 
del 1810, quan Colòmbia es va alliberar del 
colonialisme espanyol.

DÍA DE LEMPIRA
Hondures rendeix homenatge a l’indi 
Lempira, cacic del poble lenca, considerat 
l’heroi nacional per la seva entrega a la 
lluita contra els conquistadors espanyols. 
La moneda hondurenya rep el seu nom i la 
seva imatge apareix a les monedes de 20 i 50 
cèntims, així com al bitllet d’1 lempira.      

DIA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME
La gent de la mar celebra processons 
marineres als principals ports de Menorca, 
en honor de la seva patrona.

CARNAVAL CUBÀ
21 A 27 JULIOL. El més famós és el de 
Santiago de Cuba. Es va començar a celebrar 
en el s. XVII i va evolucionar a partir dels 
festivals de Mamarrachos, que es feien a finals 
d’estiu. El Carnaval d’hivern era per als cubans 
blancs i es va deixar de fer el 1920; el d’estiu 
era per a la classe baixa, ja que era l’època de 
descansar de les feines del camp. La música 
i la dansa del Carnaval cubà ha influenciat 
molt altres gèneres, com la conga de saló. 
Durant els dies de Carnaval té lloc la FESTA 
NACIONAL DE CUBA, el 26 de juliol.

DIA DE LA BASTILLA
És un dels esdeveniments més importants de la 
història i constitueix la festa nacional francesa. 
Commemora la caiguda del poder monàrquic 
que va governar el país fins al 1789, procés que 
va iniciar la Revolució Francesa i va donar pas a 
la primera constitució democràtica. Aquell dia 
es va prendre la presó de la Bastilla, símbol de 
l’opressió de la Corona francesa. 

ANY NOU DE L’HÈGIRA
Muhàrram és el primer mes del calendari islàmic, 
que enguany representa l’inici de l’any 1445.

9

25 DIA DE L’APÒSTOL SANTIAGO
L’apòstol Santiago (també anomenat sant 
Jaume) és patró d’Espanya i de Galícia. Si cau en 
diumenge, marca l’ANY JACOBEU, quan pertoca.

També és festa a l’Equador, on aquesta jornada 
commemora la fundació de Santiago de 
Guayaquil, després de diversos trasllats i conflictes 
entre la població nativa, entre 1534 i 1547. Es fan 
desfilades amb carrosses, la gent acut als centres 
històrics, es duen a terme diferents activitats 
culturals i tenen lloc rememoracions històriques 
al·lusives a la fundació de la ciutat.

28 DIA DE LA INDEPENDÈNCIA DEL PERÚ
Commemora com el general San Martín i la 
seva expedició llibertadora van aconseguir 
la independència del Perú enfront de la 
Monarquia espanyola, el 1821.  

AIXURÀ 
És el dia 10 del mes de muhàrram (el 
calendari islàmic). Tot i que se celebra de 
diverses maneres segons les tradicions de 
cada país, el dejuni és el ritu més practicat. 
Així, per exemple, al Marroc representa la 
festa de la família, la infància i la caritat, i els 
infants reben regals, dolços i roba nova.
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FESTA NACIONAL SUÏSSA
Commemora la fundació de la Confederació 
Helvètica, el 1291, que constitueix el primer 
contracte entre els tres cantons suïssos 
(Uri, Schwyz i Unterwalden), en què es van 
jurar socors i auxili mutu. Se celebra des del 
1891 i no hi pot faltar un sopar amb el típic 
formatge raclette fos, acompanyat amb carn 
o verdures, així com les desfilades d’infants 
amb llums fets de paper i els focs artificials.

DIA DE LA PÀTRIA (BOLÍVIA)
Se celebra la proclamació de la República 
de Bolívia i de l’Acta d’Independència, del 
1825. També és conegut com el DÍA DE LA 
LIBERTAD, ja que van haver de lluitar 13 anys 
per aconseguir-la. Es commemora la data 
amb desfilades i és tradicional fer barbacoes i 
menjar choclo (blat de moro).

FERIA DE LAS FLORES (MEDELLÍN, 
COLÒMBIA)
Milers de visitants hi acudeixen per veure 
les desfilades de silleteros, que fabriquen 
carrosses totes fetes de flors; també s’hi fan 
corones i casetes. És la icona de les arrels, la 
cultura i la història de Colòmbia, perquè és 
concebuda per recordar, exaltar i perpetuar 
els valors d’Antioquia.

DIA DE LA INDEPENDÈNCIA DE 
L’URUGUAI
És considerada una data simbòlica, ja 
que commemora la consecució de la 
independència de l’Uruguai respecte de 
l’Imperi lusità-brasiler, el 1825; però, al 
mateix temps, es va firmar la seva unió a 
les Províncies Unides del Río de la Plata, i 
no va ser fins al 1828 que es va formalitzar 
veritablement la independència jurídica.

DÍA DE LA CARTA MAGNA AKONIBIE
És la commemoració del 40è aniversari de la 
Constitució de Guinea Equatorial. És un dia 
que se celebra en família: la gent va a missa  i, 
a continuació, preparen un gran dinar.

DIA DE LA MARE DE DÉU D’AGOST
Commemora l’elevació de la Mare de Déu 
al cel; és una de les festes catòliques més 
rellevants d’Espanya. Aquest dia també és 
festiu en altres indrets del món. Així, per 
exemple, a l’illa portuguesa de Madeira, se 
l’anomena DIA DE NOSSA SENHORA DO 
MONTE; és la tradició més celebrada de 
l’illa i, durant dos dies, una gran quantitat 
de persones hi acudeix per honorar la Mare 
de Déu. La ciutat viu una gran animació, 
amb parades de menjar i molta música. A la 
ciutat de Chochabamba (Bolívia) es fa una 
peregrinació al Temple Matriz de Quillacollo, 
on tenen lloc demostracions de devoció, amb 
desfilades, festes, misses i processons; és una 
celebració feta en honor de l’anomenada 
VIRGEN DE UKUPIÑA.

DIA INTERNACIONAL DELS POBLES 
INDÍGENES
Les poblacions indígenes es troben entre 
les més vulnerables. Amb aquest dia es vol 
conscienciar el món sobre la necessitat de 
protegir les persones indígenes de cada 
regió de la discriminació, d’aturar els seus 
desplaçaments forçats, de garantir els seus 
drets i benestar, d’empoderar-los per donar a 
conèixer les seves problemàtiques, de donar-
los suport en les seves causes i de protegir les 
seves cultures, llengües i sabers.

DIA INTERNACIONAL PEL RECORD 
DEL COMERÇ D’ESCLAUS I LA SEVA 
ABOLICIÓ
Commemora el dia en què es van revoltar els 
esclaus de Santo Domingo (Haití), el 1791, 
fet que va donar inici a l’abolició del comerç 
transatlàntic d’esclaus. Durant els més de 
400 anys que va durar el tràfic d’esclaus, es 
van arribar a transportar més de 12,5 milions 
d’africans a Amèrica. Aquestes persones —
entre les quals hi havia dones i infants— van 
ser sotmeses a treballs durs i a una vida plena 
de condicions infrahumanes, a causa del 
racisme i els prejudicis socials.
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MAGAL DE TOUBA
Centenars de milers de persones pertanyents 
a la comunitat islàmica sufí Mourid  
commemoren l’alliberament del seu líder 
espiritual, Chaikh Ahmadou Bamba, i pelegrinen 
a la ciutat sagrada de Touba, al Senegal. Se 
celebra amb llargues recitacions alcoràniques, 
menjars comunitaris i recitals de hasida.

JANMASHTAMI
Festivitat de l’hinduisme, celebrada a l’Índia, 
el Nepal i Bangladesh, que commemora 
el naixement de Krishna, un avatar del déu 
Vishnu. També és celebrada per part de la 
població del Pakistan, on és dia festiu opcional. 

DIA DE LA INDEPENDÈNCIA DE BULGÀRIA
L’any 1908, el príncep Ferran de Tarnovo va 
proclamar la independència del país i es va 
autoproclamar zar; va convertir Bulgària en 
una monarquia que va durar fins a l’arribada 
del comunisme, el 1946.

DIA DE LA INDEPENDÈNCIA DE LES 
PROVÍNCIES UNIDES D’AMÈRICA 
CENTRAL
Guatemala, el Salvador, Hondures, 
Nicaragua i Costa Rica commemoren la 
firma de l’Acta d’Independència de 1821 del 
Virregnat de la Nova Espanya, del qual havien 
format part durant tres segles. A Hondures, 
per exemple, les famílies hissen la bandera 
nacional a les cases particulars i els carrers 
es decoren amb banderes i globus amb els 
colors nacionals. 

DIA EUROPEU DE LES LLENGÜES
Aquesta efemèride és una iniciativa del 
Consell d’Europa i de la Unió Europea. Té la 
finalitat de preservar la diversitat lingüística 
—com a element clau de la nostra herència 
cultural— i de promoure l’aprenentatge 
d’idiomes, per poder conèixer noves maneres 
de veure i interpretar el món, i facilitar l’entesa 
intercultural entre els pobles que el formen. 

MARE DE DÉU DE GRÀCIA
Són les festes majors de Maó, en honor de la 
seva patrona. La celebració té lloc entre el 7 
i el 9 de setembre. Es remunten a l’època en 
què l’Ajuntament va decidir complementar 
els actes religiosos amb la tradició cívica de 
la Colcada, que antigament s’organitzava 
per Sant Joan. Aquest dia, a Cuba, se celebra 
la festivitat de la VIRGEN DE LA CARIDAD 
DEL COBRE, la seva patrona, que també 
rep el nom d’OSHUN, pel sincretisme 
entre el cristianisme i les creences Yoruba, 
introduïdes pels esclaus subsaharians que 
van arribar a l’illa. Es fan sacrificis d’animals, 
cerimònies d’iniciació i ritus de lloança i petició a 
Oshun, deessa que regna sobre les aigües dolces 
i es representa vestida de groc i portant or.

FIESTAS PATRIAS (XILE)
Xile commemora quan, durant les guerres 
napoleòniques contra Espanya, l’any 1810, 
el rei Ferran VII d’Espanya va ser deposat 
pel francès Josep Bonaparte i 500 veïns 
de Santiago de Xile es van reunir —en 
l’anomenat cabildo abierto— i van jurar 
fidelitat al deposat Ferran VII. Eren les 
primeres passes cap a la independència. Per 
celebrar-ho, milers d’habitants es reuneixen 
a Santiago de Xile, on es comparteixen jocs, 
s’escolta música en viu, es balla al ritme 
tradicional de la cueca i es gaudeix de 
menjars típics, com els anticuchos.

28   DIA EN QUÈ GUINEA VA DIR NO
En aquest dia, l’any 1958, Guinea va ser 
l’única colònia francesa que va dir no al 
referèndum de la constitució francesa 
que pretenia establir una comunitat 
francoafricana. Aquest gest, que va ser el 
pas decisiu cap a la seva independència, 
va obrir el camí de la independència a tota 
l’Àfrica negra de parla francesa. Guinea va 
aconseguir, finalment, la seva independència 
el 2 d’octubre d’aquell mateix any. 

ZHONG QIU JIE. DIA DE LA LLUNA
També conegut com FESTIVAL DE LA 
TARDOR MITJANA, aquesta celebració 
venera la lluna símbol de la fertilitat i de les 
bones collites. Es va iniciar fa més de 4.000 
anys, durant la dinastia de l’emperador Yang, 
i és una de les tradicions més importants 
de la Xina. S’hi acostumen a fer reunions 
familiars, durant les quals es mengen pastissos 
tradicionals de lluna i es fabriquen fanalets 
amb diverses formes, que es deixen anar a les 
vores dels rius.
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DIA DE LA UNITAT ALEMANYA
Commemora la firma del contracte, el 1990, 
entre la República Federal d’Alemanya i 
la República Democràtica Alemanya per 
reunificar el país. 

INDEPENDÈNCIA DE GUAYAQUIL
L’Equador rendeix homenatge al procés 
independentista de la província de 
Guayaquil, que va aconseguir separar-se 
de l’Imperi espanyol, fet definitiu per a la 
independència del país. Cada any es realitza 
la FERIA DE GUAYAQUIL, amb activitats 
culturals, desfilades i ofrenes florals.

DIA DE L’ALLIBERAMENT DELS 
ESCLAUS A CUBA
Cuba commemora l’inici de la lluita per la 
llibertat i la independència, l’any 1868, quan 
Carlos Manuel de Céspedes va alliberar els 
seus esclaus i els va animar a sumar-se a 
la lluita destinada a rompre el jou colonial 
espanyol a Cuba.    

DURGA PUJA
Celebració hindú d’adoració de la deessa 
Laksmí. A Bangladesh, durant la nit de lluna 
plena de Kojagori, se n’elaboren imatges i el 
poble li dedica oracions, durant cinc dies; 
també es duen a terme acolorides desfilades, 
així com altres celebracions de caràcter 
públic i privat.

DESCOBRIMENT D’AMÈRICA
Commemora l’arribada de Cristòfol Colom a 
Amèrica, l’any 1492. Abans d’aquest viatge, 
els europeus de l’edat mitjana pensaven 
que el món sencer només estava format per 
Europa, Àsia i Àfrica.

A Espanya, també és conegut com Día de la 
Hispanidad, encara que, des del 1987, rep el 
nom oficial de DÍA NACIONAL DE ESPAÑA. 
En alguns països de l’Amèrica Llatina és un 
dia de reflexió. A l’Argentina l’anomenen DÍA 
DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL; 
i a Veneçuela i Nicaragua és el DÍA DE LA 
RESISTENCIA INDÍGENA, amb una doble 
finalitat: d’una banda, donar a conèixer 
l’holocaust, la colonització i l’espoli que van 
patir —a partir d’aquell moment— els pobles 
precolombins; de l’altra, restaurar els drets 
dels pobles indígenes i reivindicar el seu 
patrimoni cultural ancestral. 

Coincideix amb aquest dia la commemoració 
de la INDEPENDÈNCIA DE GUINEA 
EQUATORIAL, durant el govern de Francisco 
Franco (1968), i la FESTA DE LA UNITAT 
NACIONAL SAHRAUÍ, l’objectiu de la qual és 
aconseguir l’autodeterminació del Sàhara, 
considerada l’última colònia espanyola.

DIA DE LES BIBLIOTEQUES
Commemora el memoricidi que va tenir lloc 
el 1992, arran de la destrucció de la Biblioteca 
Nacional de Sarajevo com a conseqüència 
del conflicte bèl·lic als Balcans. La crema de 
llibres i de biblioteques ha estat una pràctica 
habitual al llarg de la història —generalment 
promoguda per fanàtics—, que ha portat 
a èpoques d’ignorància, odi i venjança. 
Exemples d’altres biblioteques destruïdes 
són: la Gran Biblioteca d’Alexandria o la Casa 
de la Ciencia, de Granada. La pèrdua de 
sabers d’un poble significa l’empobriment 
del patrimoni de tota la humanitat. 

DIA DE LES NACIONS UNIDES 
Efemèride que vol recordar quins són els 
seus objectius, entre el quals figuren la pau i 
la seguretat, el desenvolupament sostenible i 
el respecte pels drets humans.
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TOTS SANTS
Celebració de tradició cristiana en què la gent 
va als cementeris per recordar les persones 
estimades. A Menorca, és típic menjar els 
bunyols de Tots Sants durant aquesta jornada.

Als països d’Amèrica Central i Amèrica 
Llatina se l’anomena DÍA DE LOS MUERTOS. 
En alguns d’aquests països és costum que 
les famílies es desplacin fins als cementeris i 
s’hi enduguin instruments i plats tradicionals, 
per menjar-los allà i cantar en memòria dels 
difunts. És un dia molt celebrat a països com 
Mèxic i l’Equador.

DIA DE LA REVOLUCIÓ D’ALGÈRIA
Commemora l’inici de la guerra 
d’alliberament nacional d’Algèria contra el 
domini colonial francès, el 1954.

BONFIRE NIGHT
És una tradició britànica que es va originar 
el 1605 (època d’auge del protestantisme) 
per celebrar la fi de l’anomenada Conspiració 
de la Pólvora, un atemptat fallit en què els 
catòlics planejaven fer explotar la Cambra 
dels Lords, pel qual el primer detingut i 
condemnat per traïció al Govern va ser Guy 
Fawkes. En aquesta celebració, el Regne Unit 
s’omple de focs artificials i de fogueres, on es 
cremen ninots amb l’efígie de Fawkes. 

DIA DE LA CAIGUDA DEL MUR DE BERLÍN
Efemèride coneguda amb el nom de 
Schicksalstag (DIA DEL DESTÍ, en alemany), 
que commemora la manifestació pacífica —el 
1989— de 70.000 persones contra el govern 
socialista de l’Alemanya oriental, durant 4 
setmanes, acte que va culminar amb la caiguda 
del mur de Berlín —símbol de la Guerra Freda—; 
representa l’inici de la reunificació alemanya.

THANKSGIVING DAY O THANKSGIVING 
(ESTATS UNITS) 
El Dia d’Acció de Gràcies és un dels festius 
més importants dels Estats Units. Se 
celebra el quart dijous de novembre i va ser 
inaugurat pel president George Washington 
el 1789, en forma de sopar compartit entre 
natius i colons, per donar les gràcies per 
la collita, que resultava indispensable per 
alimentar tota la població durant l’hivern. 
Els elements principals de la festivitat són la 
família i el menjar, especialment el gall d’indi.

KALI PUJA
Festival dedicat a la deessa Kali, una de les 
deesses principals de l’hinduisme. Kali és 
la shakti (energia) del déu masculí Shiva i 
és considerada una de les seves esposes. La 
consideren la Mare Universal; és destructora 
de la maldat i dels dimonis. A Bangladesh, 
per exemple, es decoren les cases i els 
temples, i es fan santuaris per adorar-la.

DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ 
DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
És un dia per conscienciar la societat sobre la 
necessitat de prendre totes les mesures possibles 
per acabar amb qualsevol de les violències que 
s’exerceixen contra les dones i les filletes.

DIA DE LA INDEPENDÈNCIA DE POLÒNIA
Es recorda la gesta de l’exèrcit liderat per 
Józef Pilsudski, que va desarmar l’exèrcit 
alemany i va aconseguir la independència 
polonesa, l’any 1918, després de ser ocupat 
durant 123 anys per Prússia, Rússia i Àustria.

DIA DE SÃO MARTINHO
És el Dia de Sant Martí. A moltes comunitats 
portugueses se celebra amb una gran festa; 
es fan fogueres, es torren les castanyes i es 
tasten els primers vins de la temporada. 
Aquest festival es coneix amb el nom de 
MAGUSTO (es creu que aquesta paraula 
prové del llatí magnus ustus, “gran foc”).

DIA DE LA INDEPENDÈNCIA DEL MARROC
El Marroc commemora, amb aquesta 
efemèride, la fi del domini colonial francès, 
el 1956, de la mà del Rei Mohamed V, de la 
dinastia alauita.
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30 SANT ANDREU
A Polònia, consisteix en la celebració d’una 
nit d’auguris, en la qual —originàriament— es 
feien endevinalles sobre el futur matrimonial de 
les dones fadrines, gràcies a la interpretació de 
les formes que prenia la cera fosa en contacte 
amb l’aigua freda. Actualment és una festa 
popular i divertida, amb participació d’ambdós 
sexes i de totes les edats. 

A Romania, és una nit de supersticions i 
tradicions d’origen paleocristià, com els 
encanteris per descobrir l’ànima bessona i 
altres temes, relacionats amb la llar, la gent i 
els animals. També es diu que, durant aquesta 
nit, els esperits perduts porten calamitats, de 
manera que, per evitar-les, es posen alls a les 
portes de les cases. 

28 DIA DE LA INDEPENDÈNCIA DE MAURITÀNIA
Commemora el final del colonialisme francès 
a Mauritània i la fundació de la capital, 
Nuakchot, en una època en què el 90 % de 
la població del país encara era nòmada. 
Arran de la independència, un gran nombre 
de pobles indígenes va entrar a Mauritània 
procedent del sud del riu Senegal, fet que va 
conformar la seva diversitat social i ètnica.
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DIA DE ROMANIA
Commemora la unió de les províncies 
romaneses, el 1918. Se celebra com a festa 
nacional des de la Revolució de desembre 
del 1989. Es duen a terme desfilades militars 
i civils —amb les vestimentes tradicionals 
romaneses—, concerts i altres actes festius.

DIA DE LA CONSTITUCIÓ
Durant aquesta jornada, coincideix que tant 
Espanya com la República Dominicana celebren 
el Dia de la Constitució respectiu. A Espanya 
es commemora l’aprovació de la Constitució 
democràtica, després de 40 anys de règim 
dictatorial de Francisco Franco. La República 
Dominicana, per la seva banda, commemora la 
Primera Constitució Dominicana, del 1844.

SINTERKLAAS
És el precursor del Santa Claus/Pare Noel 
nord-americà. Als Països Baixos, aquesta 
celebració es remunta al 1360, quan es 
deixaven pa, galetes i sabates als infants 
pobres. La tradició diu que Sinterklaas 
resideix a Madrid, viatja en vaixell des del 
port d’Alacant fins arribar al seu país i, una 
vegada allà, es desplaça a cavall. Quan arriba 
—a mitjans de novembre—, els infants l’esperen 
per fer-li les seves peticions de regals per al 
6 de desembre. Les pepernoten —galetes de 
gingebre, pebre i espècies— són un clàssic 
d’aquestes dates. També se celebra a països com 
Polònia i Romania.

DIA DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ
Festivitat espanyola que té l’origen el 1585, 
arran del Miracle d’Empel dels Terços de Flandes, 
que va convertir la Immaculada Concepció en 
patrona de la infanteria de l’Exèrcit espanyol.

DÍA DE LA VIRGEN DE CAACUPÉ
És considerada la patrona de la República del 
Paraguai. Té una basílica catòlica a la ciutat de 
Caacupé, que ha esdevingut un important lloc 
de peregrinació, on els peregrins arriben després 
de caminar 900 quilòmetres. Nou dies abans, es 
resa el rosari i es toquen les campanes, a mitjanit, 
acompanyades amb coets i focs artificials, que 
anuncien l’inici de la festa patronal. Durant la 
vigília, hi ha balls típics, com les galoperas, es toca 
l’arpa paraguaiana i canten grups de mariachis.

DIA INTERNACIONAL DE LES 
PERSONES MIGRANTS
La Declaració de Nova York sobre Refugiats i 
Migrants reconeix la contribució positiva dels 
migrants i es compromet a protegir la seva 
seguretat, dignitat, llibertat i drets. La cerca 
de feina i l’accés a poder obtenir un salari 
digne figuren entre les principals causes de 
migració; però també n’hi ha d’altres, com 
el canvi climàtic, les catàstrofes naturals, la 
demografia o la inestabilitat política i social. 
Totes les persones tenim dret a canviar de 
país, sigui per necessitat, per cercar una vida 
millor o pel simple desig de conèixer món.

DIA INTERNACIONAL DE LLUITA 
CONTRA LA ISLAMOFÒBIA
La islamofòbia és una forma de racisme i 
xenofòbia manifestada a través de l’hostilitat, 
exclusió, rebuig i odi contra el col·lectiu musulmà, 
sobretot quan aquest es troba en minoria. 

NADAL 
És una de les festes més importants del 
cristianisme. Commemora el naixement de 
Jesucrist a Betlem.

FERIA DE CALI
Se celebra del 25 al 30 de desembre i és 
un dels esdeveniments més populars de 
Colòmbia;  també és coneguda com la FERIA 
DE LA CAÑA. L’origen es remunta al 1958, 
quan es va organitzar per superar la tragèdia 
causada per una gran explosió, que l’any 
anterior havia provocat grans destrosses i 
nombroses pèrdues humanes. Amb els anys, 
s’ha popularitzat molt, fins al punt d’acollir, 
actualment, més de 300.000 persones. Cali 
va ser reconeguda com la capital internacional 
de la salsa, i, conseqüentment, s’hi representen 
tots els ritmes tropicals ballables. El menjar 
tradicional és la carne a la llanera.

DIA DELS DRETS HUMANS
Aquest dia, l’any 1948, es va signar la 
Declaració Universal dels Drets Humans.

SAN LÁZARO
Cuba rendeix gran veneració a aquest sant, 
que és considerat el protector de la gent 
pobra i de les ànimes perdudes. Aquest dia 
s’ofereixen grans sacrificis al poble de Rincón, 
centre de culte de la província de l’Havana, 
cap on peregrinen anualment més de 15.000 
persones. 
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SANT ESTEVE
A les illes Balears i a Catalunya constitueix 
la segona festa de NADAL.

BOXING DAY
És una tradició celebrada a la Gran Bretanya 
i a les nacions que van pertànyer a l’Imperi 
britànic. Consisteix a fer donacions i regals a 
les persones desfavorides, durant la segona 
festa nadalenca.
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