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Al llarg del mes d’abril coincideixen moltes celebracions religioses de diverses confessions i 
comunitats. En aquestes celebracions solen reunir-se moltes persones, tant en espais tancats 
com en espais oberts. 

Atesa la situació d’emergència sanitària per la pandèmia de la Covid-19, la Direcció General 
d’Afers Religiosos fa les recomanacions següents sobre aquestes activitats: 

 
1. En aquest moment es pot afirmar ja que la situació de la pandèmia seguirà exigint 

mesures excepcionals de prevenció del contagi, al llarg d’aquest mes i de força més 
temps. 
 

2. L’estat d’alarma declarat a l’Estat espanyol es mantindrà vigent fins al 26 d’abril, i no es 
descarta que es puguin produir noves pròrrogues.  

 
3. La situació de confinament i el seu abast anirà evolucionant en funció de l’evolució de la 

pandèmia però, en qualsevol cas, la fi del confinament haurà de ser esglaonada. No es 
pot determinar encara quan es podrà reprendre la normalitat de la vida quotidiana.  

 
4. En qualsevol cas, les concentracions d’un nombre elevat i indiscriminat de persones 

hauran d’estar restringides força més temps.  
 

5. Amb independència del que fixin les disposicions legals, per tal de no posar en risc les 
persones, facilitar el compliment del confinament i com a senyal de solidaritat envers tota 
la població, seguim recomanant la supressió de tota activitat pública o col·lectiva als 
centres de culte. 

 
6. Aquesta recomanació la fem extensiva, amb més motiu, a aquelles celebracions de 

caràcter religiós que signifiquin una reunió de persones fora dels àmbits més íntims. 
 

7. Mentre sigui vigent l’estat d’alarma, els equipaments on a vegades es desenvolupen 
aquestes activitats estan tancats al públic (a l’annex del Reial decret 463/2020, de 14 de 
març, hi ha la relació d’aquests equipaments obligats a tancar).  

 
8. En aquest mateix sentit, recomanem a les administracions públiques, entitats i empreses 

que no se cedeixin locals ni espais a l’aire lliure per a aquests actes, encara que es 
programin per celebrar-se amb posterioritat al 26 d’abril.  
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9. Caldrà estar atents a l’evolució de la pandèmia i al procés de desconfinament per veure 

quan es podrà variar el criteri de tancament d’equipaments, i actuar sempre amb la 
màxima prudència. 

 
10. Les entitats religioses poden oferir mitjans i propostes per a un seguiment privat o a 

distància de les diverses festivitats o celebracions. 
 

 

Sabem que renunciar a les concentracions de persones, que sol ser una dimensió molt 
important d’aquestes celebracions, és una decisió dolorosa, però l’amor a la vida que 
agermana totes les confessions i creences exigeix aquest sacrifici. 

Actuant d’aquesta manera, també ens fem solidaris de tots els que arrisquen la seva vida per 
la salut dels altres i de la col·lectivitat. 

També ens fa solidaris amb el món de la cultura, el món de l’esport, el món de les tradicions 
populars i de tants i tants àmbits que estan renunciant a les seves activitats o que les estan 
ajornant. 

Serveixi com a exemple la suspensió d’activitats en la diada de Sant Jordi, una de les 
celebracions més viscudes i la que congrega més ciutadans al carrer de totes les que es fan a 
Catalunya. 

Agraïm la bona acollida que han tingut fins ara les nostres recomanacions i esperem, un cop 
més, la col·laboració de tothom. 

 

 


