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El debat sobre la ubicació de les mesquites
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Sant Celoni cedeix
l’Ateneu per a les
celebracions especials
J.H.

El reduït grup de musulmans
que forma la comunitat
musulmana africana de Sant
Celoni –una trentena– fa
que el president de l’entitat,
Bakaebba Jikineh, estigui
satisfet dels 75 metres quadrats que té la mesquita
Bilal, situada al centre del
municipi, concretament a
l’avinguda de la Pau. “Permeten un aforament suficient”,
diu Jikineh, que gestiona la
mesquita, per la qual paguen
un lloguer de 350 euros al
mes. A banda del centre de
culte habitual, l’Ajuntament
els cedeix l’Ateneu per fer
celebracions destacades
com el final del ramadà,
que aquest any serà el dia 8
d’agost, i la festa del xai, que

es fa dos mesos i dos dies
després del final del ramadà.
A Sant Celoni també hi
ha la comunitat islàmica Al
Iman, que té la seu al carrer
Sant Joan, on hi ha la mesquita Nur, que es va construir
l’any 2000. Fins fa vuit anys,
les dues comunitats estaven
unides, però quan la comunitat subsahariana va crear la
seva pròpia mesquita es van
separar perquè no es posaven
d’acord amb el pagament a
l’imam. “Els imams subsaharians no cobren dels fidels,
només puntualment. En
canvi, els altres sí que volen
cobrar”, explica Jikineh.
A Cardedeu, la comunitat
musulmana té la mesquita
al barri de l’Estalvi. Fa un
any va mirar de comprar la
històrica Casa Vendrell, al
centre, però l’Ajuntament
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Sant Celoni

La mesquita de Sant Celoni està situada a l’avinguda de la Pau

va anul·lar la concessió
de llicències per fer una
modificació urbanística que
regulés els llocs on es podran
instal·lar centres de culte de
qualsevol religió. El govern
de CiU i PP va fixar dos llocs
per encabir centres de culte
al polígon industrial Sud i al

polígon industrial Llamada.
L’oposició municipal, que ara
té majoria, però, ha tombat
la modificació i ara tot el
procés s’ha de reprendre. A
la Llagosta, la mesquita es
diu Al-Salam i està situada al
carrer Escoles; la de Parets al
carrer Prat de la Riba; la de

Santa Maria de Palautordera
al carrer Hospital; la de
Caldes al carrer Gustavo
Adolfo Bécquer, al Bugarai i
la de Montmeló a l’avinguda
Mil·lenari. Aquesta darrera
comunitat voldria comprar
un local del costat per ampliar l’espai.

Queixes veïnals van fer
traslladar una de les
mesquites de Montornès

Montornès és, juntament
amb Sant Celoni, Canovelles
i Mollet, un dels municipis
que té dues mesquites. La
comunitat magrebina té una
al polígon El Raiguer i la
subsahariana, la té en una
zona cèntrica, prop de la
plaça Joan Miró. El president
de la comunitat magrebina,
Ouckacha Marcouchi, desitjaria tenir l’edifici sagrat més
a prop del centre urbà i assegura que hi ha bona relació
entre les dues comunitats. La
magrebina va tenir del 1996
al 2010 una mesquita de 60
metres quadrats al carrer
Llibertat, però les petites
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dimensions de l’edifici van
fer que es traslladessin a un
local llogat del carrer Federico García Lorca. Els veïns es
van queixar de la ubicació i
els musulmans es van haver
d’instal·lar a una nau de
200 metres quadrats, que es
troba al principi del carrer
Granollers, al polígon industrial El Raiguer. Mantenen
l’actual mesquita amb un
lloguer de 1.000 euros mensuals. El marroquí Marcouchi
explica que estan bé però que
podrien estar “millor”. Considera que la mesquita “hauria
de ser més cèntrica”.
Pel que fa a la mesquita
dels subsaharians, té dos
anys d’antiguitat i segons el
senegalès Lamine Drame,

Musulmans de Montornès a la mesquita del polígon El Raiguer

que viu a Montornès fa
vuit anys, és “innecessari
que hi hagi dues mesquites
que separin els negres dels

La Garriga rep
musulmans veïns
La Garriga
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Montornès del Vallès

“Rebem musulmans de
municipis que no tenen
mesquites com l’Ametlla o
Figaró”, afirma el portaveu i
secretari de la comunitat de
la Garriga Amouar Kadiri.
Els 300 membres d’aquesta
comunitat tenen la mesquita
Youssef a la carretera de Vic
des del 2009, quan van deixar
la petita mesquita del carrer
Calàbria, amb vint anys d’història. La nova, de 700 metres
quadrats, té dues aules per
fer classes d’àrab, una sala
polivalent, una cafeteria i un
espai per a les dones.
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àrabs”. Assegura que ell resa
més a la mesquita magrebina
per proximitat. El president
de la comunitat, Fulo Sidi-

beh, no comparteix la mateixa opinió. Creu que un poble
gran necessita més d’una
mesquita.

