L’îd al-fitr
i el Ramadà
`

L’îd al-fitr és la festa que marca el ﬁnal del dejuni de
Ramadà, i es celebra el primer dia del mes de Shawâl.
Juntament amb la festa del sacriﬁci (‘îd al-adhâ),
és una de les dues festes del calendari islàmic.
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Què és l’îd al-ﬁtr?
L’îd al-ﬁtr és la festa que marca el ﬁnal del
dejuni de Ramadà, i es celebra el primer dia del
mes de Shawâl. Juntament amb la festa del
sacriﬁci (‘îd al-adhâ), és una de les dues festes
del calendari islàmic. La comunitat es reuneix
a primera hora del matí per fer una petita
pregària comunitària i seguidament dediquen
el dia a visitar familiars, amics i amigues, i
persones necessitades o que estiguin soles.
Abans de la pregària de la festa, el cap de
família ha d’entregar una almoina (zakât al-ﬁtr),
equivalent a un àpat, per cada membre de la
unitat familiar.

La comunitat musulmana a Barcelona
A Barcelona hi conviuen nombroses comunitats
musulmanes d’arreu del món, organitzades,
des del 1970, al voltant de centres de culte
on porten a terme la seva pràct�ca i formació
religiosa. Durant el mes de Ramadà, les
comunitats musulmanes acostumen a celebrar
iftârs populars on es conviden les persones
amigues i els veïns i veïnes del barri a sumar-se
al trencament del dejuni; paral·lelament,
les mesquites solen organitzar jornades de
portes obertes.

El Ramadà a Barcelona
El Ramadà és el novè mes del calendari lunar
islàmic. Durant aquest mes es posa en pràctica
el quart pilar de l’islam, que consisteix en
dejunar des de l’alba ﬁns a la posta de sol. El
dejuni es prescriu com a acte voluntari a tota
persona musulmana adulta, sense problemes
de salut i que no es trobi en situació de viatge.
L’àpat que es fa de matinada abans d’iniciar el
dejuni es diu suhûr i l’àpat de ruptura al
capvespre es diu iftâr. Com que l’Alcorà es va
començar a revelar en una nit de Ramadà
(laylat al-qadr), els musulmans i musulmanes
l’acostumen a llegir més sovint durant aquest
mes, especialment durant les pregàries
nocturnes (tarâwih).

Quan i on? (Celebracions conﬁrmades)
4 o 5 de juny de 7.30 a 10.00 hores
(aproximadament).
• Comunitat Musulmana Assafa:
Parc de la Ciutadella
• Abû Ayûb al-Ansârî: Pista del Campillo
• Camí de la Pau: CEM Can Ricart
• Târiq b. Ziyâd: Frontó Colom
• Baba Jalal Shah: Pista poliesportiva Sant Rafael
• Centre Cultural Islàmic Lotiﬁa Fultoli:
Plaça Joan Coromines
• Comunitat Islàmica Dâr al-Amal: Plaça del Pedró
• Fezane Medina:
Pista poliesportiva Tres Xemeneies
• World Islamic Mission:
Zona esportiva Av. Rasos de Peguera, 55
• Centre Cultural Islàmic Català: Parc del Clot
Propers esdeveniments
Ratha Yatra (Hinduisme)
Ashûra (Islam)
Sukkot (Judaisme)

Festivitats religioses a Barcelona és una
sèrie de fulletons per explicar a les veïnes i
veïns les manifestacions culturals i religioses
que tenen lloc als espais públics de la ciutat.
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