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MARTISOARE
• Martisoarele son una pulsera que es posa al 

principi de Març, al 1 de Març. I l’has de 
treure al final de Març. Quan treus el martisor  
l’has de treure i posar-lo en un arbre i dir un 
desig, però l’has de posar que no si vegi. El fil 
es de color vermell que vol dir la sang  de la 
gent i el blanc vol dir l’amor.



BANDERA
• La bandera de Romania consta de tres colors: en 

blau, groc i vermell. És una bandera tricolor, 
composta per tres franges verticals. Els colors són 
blau, situat al costat esquera, groc en el centre i 
vermell en la dreta. 

• -SIGNIFICATS DE ELS COLORS DE LA 
BANDERA:

• El vermell vol demostrar la sang de les guerres que 
va tindre Romania, el groc es una refèrencia de el 
camp i la Justícia i per últim el blau significa la 
llibertat. 



COZONAC
• El cozonac es un menja tradicional de 

Romania. Els ingriedents que hi ha son:
• 1kg de farina
• 500ml de llet calenta
• 200gr de sucre
• 10gr de llevat
• 5 rovells
• 120gr mantega
• 1 cullerada de sal
• 1  cullerada essència de vanilla



CHEC
• INGREDIENTS:
•  450 g de sucre 
•  375 g de farina 
• 1 culleradeta de sucre vainilla 
•  250 ml de llet 
•  350 g de mantega 
•  6 ous 
• 1 culleradeta de pols de coure 
•  2 cullerades de cacau



BALL
Ara ballarem un ball de Romania.
El que farem es que us ensenyarem a balla el 
«dansul pinguinulor» que segurament ho heu sentit 
parla d’ell. Aquest ball és popular en alguna que altra 
boda o bateig, però és més popular la «hora» i la 
«sarba», que és el que veieu a els videos, nosaltres no 
ho hem fet per la veritat anavam molt descoordinats



• Esperem que us hagi agradat i heu apres molt 
de ROMANIA.


