
Benvolguts i benvolgudes,

Les persones que formen part de la comunitat musulmana del Berguedà celebraran 
aquest divendres, 31 de juliol, la Festa del Xai (Aid al-Adha). Es tracta d’una de les 
festes més rellevants del calendari religiós musulmà, que se celebra coincidint amb 
el final del pelegrinatge que realitzen milions de persones musulmanes anualment a 
la ciutat de La Meca. 

La celebració consta de tres parts. Primer, es realitza una pregària familiar o comuni-
tària a trenc d’alba a les mesquites de la comarca. Després, es fa el sacrifici dels xais 
als escorxadors per part de personal qualificat seguint les mesures sanitàries que 
marca la normativa vigent. Finalment, es fa un gran àpat festiu amb la família, amics 
i veïns. Aquest any es preveu repartir un total de 200 xais, duplicant les xifres dels 
anys anteriors, ja que moltes persones no han pogut viatjar als seus països d’origen 
o als països d’origen dels seus familiars, a causa de la Covid-19.

Des de l’Ajuntament de Berga volem informar-vos que el repartiment dels xais es 
portarà a terme durant la tarda del divendres, 31 de juliol, al Polígon Industrial. 
En concret, es realitzarà al Camí de Can Ballús per poder garantir l’espai i les 
condi-cions recomanades per les autoritats corresponents en matèria de seguretat 
i salut pública. Això suposarà el tall de la circulació en aquest carrer mitjançant 
sistemes de senyalització excepcional. També es comptarà amb la presència del 
personal de Protecció Civil, així com de membres de la comunitat islàmica per 
exercir les funcions d’informació i control de les mesures de seguretat en el moment 
de la distribució dels xais.

Disculpeu les molèsties que us pugui ocasionar el tall de la circulació a la zona. 

Atentament, 

Àrea de Festes i Societat Inclusiva 
Ajuntament de Berga

Berga, 29 de juliol de 2020 




