
L’expansió del COVID-19 LES CELEBRACIONS RELIGIOSES 

Tema del dia

E ls més de . fidels
que formen part de les
comunitats musulma-
nes de les comarques gi-

ronines es preparen per comen-
çar divendres el Ramadà, el mes
sagrat de l’Islam que consisteix en
l’abstiència de menjar, beure i te-
nir relacions sexuals entre l’alba i
la posta del sol. Una celebració
que, lluny de tenir un caràcter ín-
tim, habitualment comporta una
gran socialització, ja sigui a través
de les pregàries comunitàries o
dels iftars, que són els àpats amb
què es trenca el dejuni amb l’arri-
bada de la nit. Aquest any, però, el
confinament obligarà a celebrar
el Ramadà des de la intimitat de la
llar. Tot i això, després que dissab-
te passat diversos fidels se saltes-
sin el confinament al Vendrell per
acudir a la pregària d’un imam
des del balcó –que prèviament ha-
via estat autoritzada per l’Ajunta-
ment, tot i que sense la previsió
que es produís una afluència de
gent–, la Generalitat ha encès les
senyals d’alerta. La Direcció Ge-
neral d’Afers Religiosos ha fet arri-
bar a les comunitats religioses ca-
talanes un seguit de recomana-
cions on recorda que no es poden
fer activitats multitudinàries als
centres de culte i demana a enti-
tats, administracions i empreses
que no cedeixin espais per a dur-
les a terme, encara que vagin més
enllà del  d’abril. De la mateixa
manera, el conseller d’Interior,
Miquel Buch, va afirmar dilluns
que l’ordre de confinament és
igual per a tothom, «indepen-
dentment de la seva religió».  

El Ramadà començarà en-
guany el  d’abril i, com que dura
un mes, la seva celebració coinci-
dirà o bé amb el confinament ac-
tual o bé amb l’hipotètic descon-
finament parcial que es pugui
produir durant el mes de maig.
Davant d’aquestes circumstàn-
cies, el president de la Unió de Co-
munitats Islàmiques de Catalun-

ya, Mohamed El Ghaidouni, ha
explicat en declaracions a l’ACN
que encara que es pugui produir
un desconfinament parcial es
manté un «risc alt» de contagi, i
per això el missatge que envia a les
comunitats és el de viure el Rama-
dà des de casa. De fet, El Ghaidou-
ni recorda que ja fa més d’un mes

que els centres de culte islàmics
han suspès totes les activitats
massives dirigides als fidels i ga-
ranteix que ara continuaran amb
les mateixes mesures: «Celebra-
rem el ramadà amb la lectura de
l’Alcorà i amb les predicacions co-
rresponents, però ens toca fer-ho
a les nostres cases i amb les nos-

tres famílies», assenyala. Tot i això,
també destaca que el Ramadà és
una celebració molt comunitària,
en què els musulmans que viuen
sols a Catalunya durant la cele-
bració del mes sagrat solen parti-
cipar en els àpats que s’organizen
als centres de culte, i subratlla que
és «una època d’unió, on els mu-

sulmans presten ajuda a les famí-
lies desemparades o que viuen so-
les». Per tal de mantenir aquesta
vessant social, les diferents comu-
nitats catalanes estan treballant
per detectar les persones o famí-
lies amb necessitats i portar-los a
domicili l’ajuda que recullen de
donacions. «L’objectiu és que tots
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Celebració atípica. Aquest divendres, la religió islàmica donarà el tret de sortida al Ramadà, el mes sagrat que
consisteix en l’abstinència de menjar, beure i tenir relacions sexuals entre l’alba i la posta de sol. Malgrat que
habitualment és una celebració de caràcter molt comunitari, enguany s’haurà de dur a terme des del confinament. 

L’Islam es prepara per viure 
el Ramadà des de casa  

■ Els arquitectes gironins creuen que els nous encàrrecs en el sector
de la construcció cauran un  per l’impacte de la crisi del coronavi-
rus. Segons una enquesta realitzada pel Col·legi d’Arquitectes a la de-
marcació, que han contestat  professionals, gairebé un  dels
professionals ha hagut d’aturar alguna obra a causa de la dificultat de
complir amb les mesures excepcionals de seguretat i salut que es de-
manen. A més, un , dels enquestats afirma haver experimentat
una disminució d’encàrrecs i la previsió és acabar l’any amb una cai-
guda del ,. També hi ha un  que afirma haver patit retards en
els seus projectes, atribuïbles principalment als ajuntaments. Segons
indiquen, la paralització dels tràmits administratius, sumada a la len-
titud en la concessió de llicències, tenen un fort impacte. DdG GIRONA

Breus

■ L’ICS proposa a la ciutadania
que, de cara a Sant Jordi, escrigui
un relat, un conte, un poema o
una reflexió dedicat personal-
ment al seu professional sanitari
de referència, per tal d’encoratjar-
los per seguir lluitant contra la
pandèmia. DdG GIRONA 

SANT JORDI

Literatura per donar
suport als sanitaris 

■Unió de Pagesos ha demanat al
ministeri d’Agricultura que im-
pulsi mesures que contemplin
tots els sectors que han entrat en
crisi a partir de la lluita contra la
pandèmia. El sindicat proposa
destinar fons estatals de suport a
la destil·lació de crisi, a un preu
suficient per sostenir els preus pa-
gats als viticultors pel raïm i el vi.
L’alcohol obtingut es podria des-
tinar a usos sanitaris. DdG GIRONA 

■Els equips de Suport Emocional
del parc hospitalari Martí i Julià i
l’hospital Josep Trueta han fet
més de . intervencions en un
mes per atendre les demandes de
professionals, pacients i familiars
per la pandèmia. Aquests grups,
integrats pels psicòlegs que ja hi
havia als centres, s’han ampliat
amb professionals de la Xarxa de
Salut Mental i Addiccions, el Cen-
tre Socioanitari La República, Mu-
tuam i el Bisbat. DdG GIRONA 

CONSTRUCCIÓ 

Els arquitectes creuen que els nous
encàrrecs cauran un 55% per la crisi

AGRICULTURA

Unió de Pagesos vol
destil·lació de crisi

SALUT MENTAL 

Unes 1.800 actuacions
de suport emocional

L’associació Azhara és una entitat
sense ànim de lucre que treballa
per fomentar l’emprenedoria
social entre col·lectius 
d’origen divers i la cooperació
al desenvolupament al nord 
del Marroc. 
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Com preparen el Ramadà en les
circumstàncies actuals?

Com en tota la resta, aquest any
ens tocarà viure aquest mes de for-
ma més atípica, però no volem re-
nunciar al seu caràcter mes comu-
nitari ni perdre l’oportunitat de tei-
xir convivència i diàleg amb les per-
sones que no són practicants de l’Is-
lam. El Ramadà fins ara ha propiciat
oportunitats importants per socia-
litzar creients i no creients, per
exemple amb els desdejunis comu-
nitaris amb les comunitats, i volem
mantenir aquest esperit.

Com pensen fer-ho?
A través del canal d’Instagram

Ramadà des de casa. Allà anirem re-
collint com viu el Ramadà la gent
arreu de Catalunya, i a partir d’aquí
organitzarem activitats virutals,
 xerrades... i l’acte central serà un if-
tar [trencament del dejuni] virtual.
És habitual que les associacions de
musulmans celebrin iftars, i no vo-

lem perdre això. Per això, el dia 
de maig, a l’equador de la celebra-
ció, farem un fitar virtual. Ensenya-
rem què es menja, cuinarem en di-
recte, algú respondrà preguntes del
públic, es compartiran experièn-
cies... I quan arribin les  del vespre,
un imam marcà l’inici del trenca-
ment de desjuni, i tothom compar-

tirà el que ha comprat per menjar.  
Com viuran els fidels un Rama-

dà des del confinament?
És bastant imprevisible. Haurem

d’aprendre a crear una nova rutina.
Abans t’aixecaves molt aviat per
menjar, anaves a treballar, continua-
ves amb el teu dia a dia, tenies una
rutina... a casa serà diferent, perquè

a més arrosseguem un cansament
mental de  dies confinats. Però
crec que serà interessant veure com
ens creem aquesta rutina nova, i
que ho puguem compartir per Ins-
tagram. Tot i això, jo crec que la gent
no ho viu amb preocupació, sinó
amb curiositat. És una situació to-
talment atípica, no només aquí sinó
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Mohammed El Amrani

«La gent sap 
que saltar-se el
confinament seria
com tornar enrere»

President de l’associació Azhara de Salt. Mentre les
comunitats musulmanes es preparen per viure el Ramadà
des del confinament, Azhara proposa compartir aquesta
experiència a través de les xarxes socials. 
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