
  

Comunicat de premsa sobre l’inici del mes de Ramadà 

El Ramadà és un mes en què l'adoració a Allah es fusiona amb l'hàbit i els costums. En aquest mes el 
grau de les relacions socials augmenta, especialment amb familiars i amics. Com Allah ha volgut, 
independent de com fos la causa, el Ramadà d'aquest any ens arriba en unes circumstàncies especials, 
mai experimentades amb anterioritat. Molts aspectes d'aquest mes sagrat, als quals la gent estava 
acostumada, ja no serien possibles. 

En aquesta ocasió, molts musulmans de Catalunya es preguntaran com complir amb els preceptes de 
Ramadà d'aquest any sota els efectes del confinament causat per Covid-19. 

Per tant, i mentre duri el confinament total o parcial, les tres federacions musulmanes catalanes vam 
acordar: 

1. El musulmà i la musulmana deuen, en totes les circumstàncies, distingir aquest mes beneït de 
la resta dels mesos de l'any, i competir en ell adorant a Allah i fent el Bé. 

2. El dejuni: és un deure religiós personal, individual i íntim. Cada persona capaç ha de realitzar-
lo. 

3. Lectura del sagrat Alcorà. Un musulmà pot fer-ho en la intimitat de la seva llar, sol o amb la 
seva família. És més, aquesta és una oportunitat perquè la família es reuneixi al voltant de 
l'Alcorà per memoritzar o repassar el que puguin de les seves sures o reflexionar-hi. 

4. Oferiment de l'Iftar a les persones en dejuni: Atès que les mesquites estaran tancades, es 
suggereix als interessats en donar de primera mà els aliments a qui els calgui. 

5. Oració nocturna de Tarawih: ha estat una pràctica tradicional per als musulmans resar el 
Tarawih en grup a la mesquita, tot i que és millor fer-ho a casa. No obstant això, ja que a l'Estat 
Espanyol encara estem en "ALERTA SANITÀRIA" fins al proper 26 d'abril, amb la probabilitat 
que es prologue més enllà d'aquesta data, o s'atenuï el confinament. Tot i així, el més probable 
és que se segueixi amb la recomanació d'evitar conglomeracions i reunions grupals perquè 
són les vies principals de la propagació de la pandèmia del Covid-19. Per tant, no podrem resar 
comunitàriament (ja sigui a la mesquita o en un altre lloc habilitats) al Ramadà de aquest any 
1441/2020. 

6. No s'ha d'oblidar a les víctimes d'aquesta malaltia ni als seus familiars: l'aïllament psicosocial 
i els danys materials deixen seqüeles profundes. Per tant, cal esforçar-se a reconfortar-les 
moral i materialment, alleujar el seu dolor i ajudar que no es sentin sols en aquestes 
circumstàncies difícils. 

7. Comunicació amb la mesquita i el seu imam. La comunicació ha de romandre fluida, i per a 
això, l'imam ha d'idear formes de comunicar-se amb els feligresos de la seva mesquita a través 
de les xarxes socials, encara que fos setmanalment, per estar al seu servei i respondre als seus 
preguntes. 

No hi ha dubte en que els musulmans de Catalunya, al respectar les regles del confinament social, han 
de preservar les seves vides, protegir i salvaguardar a la societat. 

En aquest sentit, el mes beneït del Ramadà arriba en aquesta difícil situació, perquè sigui un preludi 
del bé col·lectiu, i és una oportunitat perquè les ànimes es dirigeixin al seu Senyor i s'ajuntin al voltant 
del seu Llibre Sagrat. A més, serà una oportunitat per augmentar la solidaritat i la cooperació entre les 
persones per fer el bé, “Ajudeu-vos els uns als altres a practicar la pietat i el temor d'Allah, no el 
pecat i la violació de la llei.” (La mesa servida, 02). 



  

En conclusió, recordem la promesa d'Allah en la seu Noble Llibre: “Després del tràngol, vindrà una 
indulgència, que, després del tràngol, arribarà la indulgència". Prediquem aquesta promesa i ens 
complaem en ella. Sabem que és una promesa de sinceritat i de veritat, doncs Allah compleix. 

Desitgem un virtuós i bondadós Ramadà per a tothom. 

A Barcelona, 20 d’abril de 2020 
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