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BATALLES TOT L’ANY

A Alella, tothom s’empastifa.

La representació del desembarcament.

Pirates de Premià de Mar
Aquesta vila del Maresme celebra la festa major
per Sant Cristòfol, amb un desembarcament
simbòlic de pirates que volen conquerir el
municipi. Entre els diferents actes que
s’organitzen hi ha una espectaculars guerra de
farina entre pirates i premianencs.
EL 10 DE JULIOL

Guerra Guarra a Alella
Farina de colors i aigua són les dues armes de
la divertida batalla que se celebra a Alella

(Maresme) coincidint amb la festa major. Com
que es fa en ple estiu, nens i grans tenen
l’oportunitat d’empastifar-se tant com poden en
un acte que fins i tot ha estat batejat oficialment
com Guerra Guarra i Remullada.
LA PRIMERA SETMANA D’AGOST

La Cordada de Paterna
Aquesta festa, amb més de 100 anys d’història,
posa a prova l’habilitat dels tiradors de petards,
que durant 25 minuts cremen en un carrer estret
de Paterna (Horta) una mitjana de 2.000 coets
per minut, en una autèntica batalla pirotècnica.
26 D’AGOST

Desembarcament de Jaume I
Cada any, els veïns de Santa Ponça
commemoren el desembarcament del rei
Jaume I a l’illa de Mallorca, el 12 de setembre
de 1229. No es tracta d’una batalla simbòlica,
sinó de la representació d’un enfrontament real.
A PRINCIPI DE SETEMBRE

Festes.org
Trobareu més informació sobre batalles festives en aquesta
plana d’Internet, un espai de promoció de les festes.

PETONS
Els veïns de
Guissona tenen molt
clar això de fer l’amor
i no la guerra. Des de
fa vuit anys organitzen
una bacanal romana, i
l’any passat s’hi va fer
la primera Batalla de
Petons, precisament
en protesta contra les
guerres. Tothom van
quedar, com era
d’esperar, amb les
galtes ben vermelles.

– DATA
Tercer cap de setmana
de juliol

– LLOC
Guissona (Segarra)

RAÏMS
Binissalem, al centre
de Mallorca i amb una
llarga tradició vinícola,
celebra a l’engròs les
Festes des Vermar.
Els carrers
s’endiumengen,
s’organitzen tota
mena d’actes
(desfilada de
carrosses, balls i
concursos) i se
celebra una divertida
batalla de raïm.

– DATA
Dos dissabtes abans de
final de setembre

– LLOC
Binissalem (Mallorca)

FLORS
Des del 1891, a
València se celebra
una gran Batalla de
flors en el marc de la
Fira de Juliol, una fira
creada a finals del
segle XIX per afavorir
el turisme. Amb una
gran participació
popular, és una
espectacular
desfilada de
carrosses des d’on es
llancen milers de flors
als espectadors.

– DATA
Últim diumenge de juliol

– DATA
València


