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Editorial

Any nou, vida nova
Els  calendaris són  ben curiosos.  Depenent  de  la 
regió i la religió podem ser a l'any 5000 o al 1700. A 
més, els calendaris comencen de diferent manera 
en el temps, també la manera de canviar d'any és 
diferent  segons  les  cultures,  els  països  i  les 
religions.

El nostre calendari
El  nostre  calendari  és  el  calendari  gregorià  que 
consta de 365 dies repartits en 12 mesos. Aquest 
calendari  es  va  modificar  al  segle  XVI.  L'antic 
calendari  romà constava de 304 dies repartits  en 
deu mesos lunars. 

Dins d'aquest calendari  trobem  festes principals: 
Nadal i Pasqua.

Nadal  està dintre del solstici d'hivern, que consta 
de més festes: St. Esteve, Cap d'any, Reis,...

El nostre canvi d'any és l' 1 de gener.però a altres 
religions és un altre dia.

El nostre cap d'any també es pot anomenar Ninou.

Ninou: Alguns  pobles  de  Catalunya  esperen  el 
primer  raig  de  sol  amb  diferents  aplecs  i 
revetlles.Tothom creu que a mitja nit tot d' éssers 
estranys surten pels carrers per espantar  la gent. 
Per això la gent es queda a casa, al restaurant,... 
menjant  els  12  grans  de  raïm  de  la  sort  per 
començar bé l'any.  I com diu la dita”Qui menja 
raïm per cap d'any té diners tot l'any”.  

Altres calendaris
Calendari musulmà:
Té com a base el temps que hi ha des d'una lluna 
nova a la següent, és a dir, els 29 dies i mig que 
tarda  la  Lluna  en  circumdar  la  Terra  i  que 
anomenem mes lunar o sinòdic.

Així,  el primer dia  de l'any, l'1  de  Muhàrram,  se 
celebra  referint  els  pormenors  de  l'Hègira o 
migració,   quan  el  16  de  juliol  de  l'any  622  dC 
(segons el nostre còmput de temps) Mahoma i una 
colla de seguidors van fugir de la Meca per a fundar 
una nova comunitat de creients a Medina.

Calendari asteca:
Tenien un any de 365 dies amb 18 mesos de 20 dies 
cadascun i 5 dies suplementaris.

Calendari xinès:
Calendari  emprat  a  la  Xina  fins  la  revolució  de 
1911. A l'inici de la dinastia Zhou (s XI-VIII aC).  La 
durada de l'any era avaluada en 366 dies, però era 
utilitzat un calendari  lunar de 354 dies que aviat 
fou canviat per un de lunisolar, amb la intercalació 
de set mesos lunars cada dinou anys; així s'obtingué 
el calendari de Zhuangzi.

Quin  anys passen altres 
religions?
La religió jueva acaba de començar l'any 5767 el 23 
de setembre del  2006.

La religió musulmana començaran l'any 1428 el 20 
de gener del  2007.

 


