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A LA RESTA DEL MÓN

La festa de Holi
El Holi, o la Festa del Color, és una celebració
hinduista que es fa a molts països asiàtics i que
consisteix en una guerra de farina de colors.

Songkran
L’any nou tailandès, a mitjan abril, es converteix
en una guerra d’aigua generalitzada que cada
cop atrau més turistes.

La batalla del vi d’Haro
El dia de Sant Pere (29 de juny), Haro, a La
Rioja, es converteix en l’escenari d’una
espectacular guerra de vi.

A cops de taronja
Ivrea, al Piemont italià, viu per carnestoltes des
de fa més de 100 anys una espectacular batalla
de taronges entre dos bàndols.

FARINA
Ibi ha recuperat una
festa tradicional, la
dels Enfarinats que
se celebra cada any el
Dia dels Innocents.
Són un grup de joves
que es rebel·len
contra les autoritats i
intenten imposar la
seva pròpia llei. Fan
bromes, posen
multes exagerades i
provoquen una
batalla amb grans
quantitats de farina.

– DATA
28 de desembre

– LLOC
Ibi (Alcoià)

CARAMELS
La batalla de
caramels és un dels
actes més importants
del carnaval de
Vilanova i la Geltrú.
Es fa cada any quan
els comparsers
omplen els carrers. A
la foto, dones amb
mantellines
protegint-se de la
pluja de caramels:
l’any passat se’n van
arribar a llançar 100
tones.

– DATA
Diumenge de carnaval

– LLOC
Vilanova i la Geltrú

AIGUA
Cada cop més
habituals en les festes
majors que se
celebren a l’estiu, les
xeringades
consisteixen a
remullar qui es tingui
més a prop amb una
xeringa o bé amb una
pistola d’aigua. La
Xeringada de
Mataró, per la festa
major, ja s’ha
convertit en un
clàssic.

– DATA
Finals de juliol

– LLOC
Mataró


