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SETEMBRE, OCTUBRE I 
NOVEMBRE. 

 

 

Hem buscat informació en 

diferents mitjans de totes les 

festes tradicionals catalanes 

de Catalunya que se celebren  

durant els mesos de JUNY, 

JULIOL i AGOST:  festes, 

fires, celebracions,  gastrono-

mia, música....  

 

Ho hem decorat utilitzant tot 

tipus de materials i molts d’ells 

reciclats com ara fils, envasos 

de plàstic, bastons, papers, 

tasses....   

 

 

 

Hem representat tradicions 

pròpies del poble: La Festa 

Major , Els Diables “Rojos de 

Junda”, Les Cassoles de Tros,  

l’Aplec de la Sardana i moltes 

altres de tot  Catalunya: La 

Festa de Sant Joan, les Hava-

neres, Els Castellers, Les Fa-

lles d’Isil, Les trobades de 

Puntaires, l’Aquelarre de Cer-

vera, la Flama del Canigó i 

altres. 

 



 

La primera festa de gener és Cap d’Any. 

Aquest dia és molt important, perquè és el 

primer dia de l’any que comença. Un altre dia 

festiu important d’aquest mes és el dia 6 de 

gener, dia de Reis. Els Reis d’Orient passen 

per totes les cases dels pobles i ciutats a por-

tar regals per a tothom. El dia anterior, 5 de 

gener al vespre, fan la cavalcada de Reis i 

llencen caramels als nens i nenes.  

Els dies 15, 16 i 17 de gener és la setmana 

dels barbuts, que eren uns sants amb barba 

llarga i es deien Pau l’Ermità, Maur Abat i 

Antoni Abat.  

El 30 de gener també celebrem el dia de la 

Pau a l’escola.  

La dita que hem treballat del mes 

de febrer diu així: 

“Febrer, febreret 

Set capes i un barret”. 

Escriu el mes de febrer en diminutiu 

perquè és el mes de l’any més curt. 

Com que estem encara a l’hivern i 

fa molt de fred, ens hem d’abrigar 

bé per no tenir fred, amb una capa i 

si convé  fins i tot amb un barret.  

La festa que trobem al mes de fe-

brer és una festa religiosa que es fa 

quaranta dies després de Nadal i 

commemora la presentació de Je-

sús al temple de Jerusalem. 

És molt coneguda la dita: 

 ‘Si la Candelera plora, l’hivern és 

fora; si la Candelera riu, l’hivern és 

viu’. 

FEBRER 

DESEMBRE 

GENER 

El mes de MARÇ és ben afortunat doncs 

té festes i celebracions tradicionals cata-

lanes importants com el Carnestoltes, la 

Vella Quaresma i la Fira de St. Josep. 

També hi ha munt de dites del temps 

doncs aquest mes combina uns dies d’hi-

vern i uns de primavera. 

El 18 d´ABRIL per Dijous Sant a Ver-

ges es representa LA DANSA DE LA 

MORT en processó. El 2018 es va fer 

un canvi important: es van incorporar 

dues noies a ballar-la, abans només 

la ballaven nois. 

El 22 d´abril aquest any és el dilluns 

de Pasqua, conegut com el dia de LA 

MONA, on els padrins regalen la mo-

na als fillols. 

El 23 d´abril és la DIADA DE SANT 

JORDI, a Catalunya és el dia del Lli-

bre i la Rosa, símbols de la cultura i 

l´amor.  

Durant el MAIG, el cinquè mes de l’any 

tenim diverses celebracions. El dia 18 la 

festa de Moros i Cristians. També cele-

brem la festa del Marraco, que significa 

“drac” en èuscara i era el símbol dels 

lleidatans. Finalment, l’Aplec del Cara-

gol, una festa que se celebra del 31 de 

maig al 2 de juny des de l’any 1960. 


