Ramadà 2020: recomanacions per a les comunitats
22.04.2020

Preguntes sobre la celebració del Ramadà davant la situació excepcional
per la lluita contra la pandèmia
Com bé sabeu, enguany ens trobem en una situació excepcional que, entre altres coses, ens
obliga a renunciar a la dimensió comunitària d’aquesta celebració, que és tan important. És
una decisió dolorosa, però l’amor a la vida i a tots els germans i la solidaritat amb tota la
societat exigeix aquest sacrifici.
Davant d’aquesta excepcionalitat, ens poden sorgir dubtes que mirem de respondre tot seguit:
1. Poden estar obertes les mesquites?
Tot i que les mesquites, i en general tots els centres de culte, no tenen l’obligació d’estar
tancades, està prohibida la circulació de persones a peu o en vehicles, tret de casos
excepcionals, entre els quals no es troba l’assistència a centres de culte.
2. Es poden fer activitats a les mesquites?
No s’ha de fer cap activitat col·lectiva als centres de culte, atesa la dificultat de mantenirhi les estrictes mesures de seguretat. Així no es posa en risc les persones i es facilita el
compliment de l’ordre de confinament.
Es pot dispensar i rebre atenció religiosa i mantenir el contacte per mitjans telefònics o
telemàtics.
3. On es pot fer la pregària i celebrar el trencament diari del dejuni?
Enguany, per causa de la pandèmia, les mesquites no podran acollir aquestes activitats i
s’hauran de fer en la intimitat familiar i sense reunir persones alienes a les que conviuen
habitualment al mateix domicili.
Per qüestió dels horaris nocturns de les celebracions, cal tenir cura del soroll que es pugui
produir en els domicilis particulars i la seva afectació en els veïns.
4. Es poden celebrar iftars públics?
Tal com ja s’ha fet esment abans, la celebració dels iftars només es pot fer en l’àmbit
estricte del domicili familiar amb les persones que hi conviuen. Per les seves
característiques de proximitat i elaboració i consum d’aliments, és un espai d’especial risc i
per això no es pot fer cap celebració pública.
5. Podem fer la contribució solidària (zakat)
Si per fer aquesta contribució cal un contacte directe entre persones, caldrà ajornar-la fins
que la vida social estigui més normalitzada.

6. Es poden fer lliuraments d’aliments a famílies amb especials necessitats?
Es poden fer extremant sempre les mesures de seguretat. El lliurament s’ha de fer
mitjançant bosses o recipients tancats i repartits per persones que mantinguin de manera
estricta les mesures de seguretat (guants, mascaretes i desinfecció sovintejada de les
superfícies de preparació i lliurament).
El lliurament s’hauria de fer preferentment de manera directa al domicili del destinatari o
organitzat amb una recollida esglaonada i respectant sempre la distància de seguretat en
el lloc de lliurament i en els accessos.
És important la coordinació amb els serveis municipals en aquesta matèria.
7. Són vigents les previsions de la Guia per al respecte a la diversitat de creences a la via
pública, editada per la Direcció General d’Afers Religiosos?
A causa de la declaració de l’estat d’alarma, com a norma general no es faran celebracions
religioses ni de cap mena a la via pública. Per tant, enguany i de manera excepcional, no
són d’aplicació les previsions d’aquesta Guia.
8. Es poden fer al·locucions o difondre missatges per megafonia de manera pública?
Atès que no hi ha celebracions públiques ni espais delimitats per a poder celebrar-les, de
manera general no es poden utilitzar mitjans de megafonia en espais públics.
Els espais privats amb visibilitat externa, com ara les finestres o els balcons, poden ser
escenaris de manifestacions religioses o d’altre tipus, respectant sempre les normes de
convivència, respecte als veïns i protecció del paisatge urbà.
Davant de qualsevol dubte cal fer la consulta al vostre ajuntament.

Més informació
Les entitats representatives de les comunitats musulmanes han fet recomanacions sobre la
celebració del Ramadà d’enguany, en la mateixa línia de les que fem aquí.
Podeu llegir-les des d’aquest enllaç: Comunicat de premsa sobre l’inici del mes de Ramadà
(21/04/2020).
Podeu contactar amb la Direcció General d’Afers Religiosos si en necessiteu més informació.
#QuedataCasa i comparteix-lo a les xarxes! @afersreligiosos #Joactuo #RamadaACasa
#RamadanMubarak
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