T’informem. Pregunta’ns! El Ramadà és un moment molt especial per les persones
musulmanes. Agraïm als veïns i veïnes del Districte la seva col·laboració per una bona
convivència al llarg d’aquest mes. Si teniu dubtes, us podeu posar en contacte amb:
Te informamos. ¡Pregúntanos! El Ramadán es un momento muy especial para los
musulmanes. Agradecemos a los vecinos y vecinas del Distrito su colaboración para una
buena convivencia durante este mes. Si tenéis dudas, podéis poneros en contacto con:
Servei d’Interculturalitat de Sant Andreu

674 329 679 - 674 329 676
santandreuintercultural@bcn.cat

Servei de Prevenció i Convivència
del Districte de Sant Andreu (SPC)

663 976 121 - 685 914 570
serveiconvivencia09A@bcn.cat
serveiconvivencia09B@bcn.cat
oar@bcn.cat
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Algunes dades importants sobre el Ramadà i la seva celebració al Districte de Sant Andreu:
Quan és el Ramadà aquest any?
A quina hora és l’iftar, trencament del dejuni?
A quina hora és el Tarawih?
A quina hora és el Suhur?
Quan és Eid al Fitr, darrer dia de Ramadà?

Del 12 d’abril al 12 de maig, aprox.
A les 20.30 h, aproximadament
De 22.30 a 24.00 h
A les 04.30 h, aproximadament
El 12 de maig, aproximadament

Les oracions als centres de culte es faran segon les mesures de seguretat vigents
per a la prevenció de la pandèmia.

Aquesta informació s’ha elaborat amb la col·laboració de les entitats islàmiques
de la Trinitat Vella (Mesquita La Pau i Associació de Musulmans Africans de Barcelona)

Districte de
Sant Andreu

RAMADÀ A SANT ANDREU
RAMADÁN EN SANT ANDREU

Falta poc per l’inici del Ramadà que, segons el calendari islàmic, aquest any
començarà cap al 12 d’abril*. Per què és tan important dins de l’islam? Què fan
durant aquest mes les persones musulmanes? Són moltes les preguntes entorn
del Ramadà i, per aquesta raó, us informem sobre la seva celebració al Districte.

Falta poco para el inicio del Ramadán que, según el calendario islámico, este año
empezará hacia el 12 de abril**
. ¿A qué se debe su importancia en el islam? ¿Qué
hacen durante este mes las personas musulmanas? Son muchas las preguntas
respecto al Ramadán y por eso os informamos sobre su celebración en el Distrito.

Què és el Ramadà?

¿Qué es el Ramadán?

És el novè mes del calendari islàmic lunar. Cada any, després del vuitè mes s’observa el
creixent lunar i, segons la seva aparició, s’estableixen les dates d’inici i ﬁnal del Ramadà.
És un mes molt important perquè és el moment en què s’estableixen les bases del
l’Alcorà, a través del profeta Muhammad.

Es el noveno mes del calendario islámico lunar. Cada año, después del octavo mes, se observa
el creciente lunar y, según su aparición, se establecen las fechas de inicio y ﬁn del Ramadán.
Es un mes muy importante para las personas musulmanas porque es el momento en el que
se establecen las bases del Corán a través del profeta Muhammad.

El dejuni és un pilar de l’islam

El ayuno es un pilar del islam

El dejuni durant el mes de Ramadà és un dels “cinc pilars” de l’Islam. Tal i com s’expressa
a la tradició profètica, els pilars són:
1. El testimoni: Al·là és l’únic Déu i Muhammad el seu profeta
2. Salat: l’oració
3. Zakat: contribució econòmica per als més necessitats
4. Dejuni al llarg del mes de Ramadà
5. Hajj: peregrinació a la ciutat de La Meca

El ayuno durante el mes de Ramadán es una de los “cinco pilares” del islam. Tal como
se expresa en la tradición profética, los pilares son los siguientes:
1. El testimonio: Alá es el único Dios y Muhammad su profeta
2. Salat: la oración
3. Zakat: contribución económica para los más necesitados
4. Ayuno durante el mes de Ramadán
5. Hajj: peregrinación a la ciudad de La Meca

En què consisteix el Ramadà?

¿En qué consiste el Ramadán?

L’element mes característic és el dejuni. Des de l’alba ﬁns la posta de sol no es pot menjar
ni beure, tenir relacions sexuals o fumar. A més de dejunar, durant tot el mes es resen
pregàries addicionals per tal de cultivar l’espiritualitat. El trencament del dejuni cada vespre
és un moment molt especial per a les persones musulmanes, que comparteixen l’àpat amb
les seves famílies i els més necessitats.

El elemento más característico es el ayuno. Desde el alba hasta la puesta de sol no se
puede comer ni beber, tener relaciones sexuales o fumar. Además de ayunar, durante todo
el mes se rezan oraciones adicionales con el ﬁn de cultivar la espiritualidad. El momento
de romper el ayuno cada noche es muy especial para las personas musulmanas, que
comparten la cena con la familia y los más necesitados.

Qui ha de dejunar? Hi ha prohibicions?

¿Quién debe ayunar? ¿Hay prohibiciones?

Fan dejuni les persones musulmanes practicants adultes. No obstant això,
hi ha excepcions per motius de salut.

El ayuno lo realizan las personas musulmanas practicantes adultas. Sin embargo,
hay excepciones por motivos de salud.

Què vol dir trencar el dejuni?

¿Qué significa romper el ayuno?

El trencament del dejuni, o iftar, és el moment en què, a la posta de sol, ja es pot menjar.
Es sol començar amb uns quants dàtils i una mica d’aigua o llet i, més tard, es comparteix
un àpat amb família i amics, sense oblidar les persones més necessitades o que estan
soles.

La ruptura del ayuno, o iftar, es el momento en que, a la puesta del sol, ya se puede comer.
Se suele empezar con unos dátiles y un poco de agua o leche y, más tarde, se comparte la
cena con familia y amigos, sin olvidar a las personas más necesitadas o que están solas.

Què és el Tarawih?
És la pregària que es fa totes les nits que dura el Ramadà.

Què és el Suhur?
És el moment de l’esmorzar, abans que surti el sol i que comenci el dejuni, que durarà
ﬁns al vespre.

* Degut a les diferències entre el calendari islàmic (lunar) i el calendari gregorià (solar), les dates d’inici i ﬁnal del
mes de Ramadà poden variar d’un o dos dies.

¿Qué es el Tarawih?
Es la oración que se hace todas las noches de Ramadán.

¿Qué es el Suhur?
Es el momento de desayunar antes de que salga el sol y comience el ayuno, que durará
hasta la puesta del sol.

** Debido a las diferencias entre el calendario islámico (lunar) y el calendario gregoriano (solar), las fechas de inicio
y ﬁn de Ramadán pueden variar de uno o dos días.

