
  

 

Barcelona, 24 de març de 2020 

Al molt honorable President de la Generalitat de Catalunya, Senyor Quim Torra. 

Molt honorable Senyor,  

Les Comunitats Islàmiques de Catalunya estan seguint el desenvolupament de la pandèmia 

del coronavirus amb molt interès, gran atenció i compromís social. Estem totalment 

conscients de la realitat i de la gravetat d´aquest repte històric a nivell mundial i, sobretot, a 

nivell de les nostres terres catalanes.  

Les Comunitats Islàmiques, al llarg de Catalunya, estan col·laborant de manera totalment 

coordinada amb totes les institucions de la Generalitat i els municipis de tot el país per fer 

front a aquesta gran problemàtica. A més a més, estan liderant projectes i iniciatives solidaries 

per ajudar a la gent desfavorida, famílies sense sostre i joves amb risc d´exclusió social. És el 

cas de la iniciativa solidària que s´està  fent a la Comarca del Bages, entre altres, engegada 

per les comunitats islàmiques de la ciutat de Manresa i sota la supervisió de l´Ajuntament de 

la mateixa localitat, una iniciativa que garanteix l´ajuda a més de 40 famílies amb nens i més 

de 100 joves amb risc d´exclusió social. 

Respecte als efectes directes de la pandèmia sobre les comunitats, l´informem que s´han 

registrat els darrers dies diverses pèrdues de ciutadans catalans de confessió musulmana. 

Alguns han sigut enterrats segon el ritual musulmà, però altres no han pogut per motius de 

falta d´espai destinat a les persones musulmanes o pels preus abusius que en alguns cassos 

te el pressupost d’un enterrament islàmic. Ens han comunicat del cementiri de Collserola i 

altres que a partir d´avui no disposen d´espai per l’enterrament de defuncions musulmanes i 

que no tenen altra opció que deixar-los en nínxols. 

Per aquest motiu les comunitats Islàmiques de Catalunya li sol·liciten que tinguí en  

consideració aquesta situació i buscar amb urgència la millor solució a aquest problema, 

especialment la recerca d´un espai suficient d´enterrament segon el ritual musulmà tal com 

ho garanteixen les lleis catalanes i, sobretot, l’acord de cooperació entre l´estat i les 

confessions minoritàries de l´any 1992, precisament al seu article cinquè on “es reconeix a les 

Comunitats Islàmiques el dret a la concessió de parcel·les reservades per als enterraments 



  

islàmics als cementiris municipals, així com el dret a disposar de cementiris islàmics i que 

s´adoptaran les mesures oportunes per a l’observança de les regles tradicionals islàmiques, 

relatives a inhumacions, sepultures i ritus funeraris que es realitzaran amb intervenció de la 

comunitat Islàmica del món local”.  

Finalment, les Comunitats Islàmiques de tota Catalunya posen tots els seus recursos humans 

i logístics a la disposició de les autoritats competents de la Generalitat per ajudar i treballar 

de forma sinèrgica amb l´objectiu de servir al nostre país en aquest moment difícil i fer front 

a aquesta pandèmia que, segur, entre tots guanyarem.  

En nom de les tres federacions representatives a la comunitat musulmana catalana li 

enviarem tot el nostre suport, ànims i salutacions. 

 

Atentament,  

 

Unió de Comunitats Islàmiques 
de Catalunya 

Mohamed El Ghaidouni El 
Morabet. 

Federació Consell Islàmic de 
Catalunya 

Mohamed Halhoul Debboun 

Federació Islàmica Catalana 

 

Fouad Borni Benslimane 
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