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Document informatiu per la celebració de la festa del sacrifici a Catalunya  
 

Una de les festivitats principals del calendari islàmic és la festa del Sacrifici, una diada on els 
musulmans es reuneixen per rememorar, segons la tradició islàmica, el sacrifici que Abraham 
(Ibrahim) va oferir a Déu i, alhora, per compartir el millor d’ells mateixos amb la família, els 
amics, els veïns i amb aquells que es troben en situació de necessitat. La festa del Sacrifici se 
celebra el desè dia del mes islàmic de Dhu l-Hijja. Atès que es tracta d’un calendari lunar, la data 
d’aquesta festivitat s’avança aproximadament 11 dies cada any en el calendari gregorià. 
Enguany la festa del Sacrifici comença el 31 de juliol i se celebrarà durant tres dies. Aquesta 
festivitat coincideix amb el pelegrinatge que emprenen cada any milions de musulmans cap a la 
ciutat de la Meca, i que constitueix un dels cinc pilars o preceptes fonamentals de l’islam. 

El Govern de la Generalitat respecta i valora la presència del fet religiós a la societat i garanteix 
el dret a la llibertat religiosa i de consciència. L’exercici d’aquest dret en una societat 
democràtica s’emmarca en límits definits per les lleis. A més, els poders públics han de vetllar 
perquè els costums i les pràctiques culturals o religioses garanteixin la seguretat de les persones 
i preservin la salut individual i col·lectiva de la ciutadania. Per això, el sacrifici ritual que es fa 
aquesta jornada s’emmarca dins dels marcs legals vigents a Catalunya. 

En els darrers anys s’han publicat diversos documents informatius sobre el consum segur de 
carn a Catalunya, instant a les comunitats a anar a les carnisseries. En aquest sentit, 
concretament, es va publicar el següent document: 

http://justicia.gencat.cat/web/.content/afers-
religiosos/06_publicacions/festa_islamica_sacrifici/triptic_sacrifici_catala_arab.pdf 

Aquest any 2020 ens trobem en una situació excepcional per la situació de pandèmia del 
coronavirus SARS-CoV-2, raó per la qual, cal extremar les precaucions per evitar la transmissió 
del virus, sobretot  en el moment de la recollida del xai. En aquest sentit, i com cada any, 
s’aconsella fer una reserva del xai a la carnisseria de referencia de cada família. 

Des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya s’han elaborat i posat a disposició del sector i dels 
seus treballadors recomanacions i protocols d’actuació davant del risc de Covid-19.   
 
Per tal que la festivitat del xai se celebri amb seguretat per tots els implicats,  cal complir amb 
les especificacions establertes en aquests protocols i cal organitzar la recollida de les canals 
aplicant les següents mesures:  
 

- Només els carnissers autoritzats poden entrar a les instal·lacions dels escorxadors a 
buscar les canals, amb cita prèvia amb el operador d’escorxador, i sota la seva 
supervisió.  

- Els operadors d’escorxadors no han de lliurar cap canal a particulars.  

- Està totalment prohibida la concentració de persones als voltants dels escorxadors. Els 
interessats en adquirir canals, les han d’anar a buscar a la seva carnisseria de referència. 

Si els operadors d’escorxadors detecten persones que no disposen de cita prèvia i no són 
carnissers, o en cas d’aglomeracions, els instaran a marxar de forma immediata. En cas que no 
marxin, poden avisar els agents de l’autoritat.  
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Fa anys que trobem aquesta problemàtica relacionada amb la presència i acumulació de 
persones no autoritzades en escorxadors. No obstant, aquest any atesa la situació 
epidemiològica, cal extremar les mesures de prevenció, per la qual cosa cal que les comunitats 
musulmanes s’organitzin de manera que no hi hagi cap concentració de persones als 
escorxadors ni particulars que vagin a buscar el seu xai.  
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