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E n t i t a t s

La Festa del Xai és una de les celebracions més 
importants dels musulmans.

Es tracta de dues festes religioses: la Festa de la 
Fi del Ramadà i la Festa del Xai.

Aquell dia es mata un xai, que és el símbol del sa-
crifici del profeta Abraham. És quan aquest va somiar 
que Déu li ordenava de matar el seu fill Ismael.

Quan Abraham estava a punt de matar el seu fill, 
Déu li envià un xai perquè el matés en comptes de 
matar el seu fill Ismael. L’endemà, quan preguntà 
al fill què en pensava, el noi li va contestar que en 
aquell últim dia de la seva vida estava disposat a 
acatar l’ordre de Déu.

LA FESTA DEL XAI

Des d’aquell moment, els seguidors del profeta 
Abraham maten cada any, el mateix dia, un xai ca-
dascú per a la seva família, i perquè els musulmans 
creuen en totes les religions. El profeta Mohamed 
(Mahoma) ho celebrava, i fins ara també ho celebren 
els seus seguidors, quan arriba el dia 10 de l'últim 
mes de l'any lunar (DU, EL, HIJJA), el mateix mes 
en què els pelegrins van a la Meca.

La matança del xai és l'últim que fan els pelegrins 
per acabar el seu pelegrinatge.

FATIMA DARAAOUI i ZAHRA KCHIBIL 

Casal d’estiu

L’estiu és època de vacances escolars, i molts nens 
i nenes l’aprofiten per a passar-ho bé amb els amics, 
conèixer nous companys que estiuegen, riure, gaudir de 
la calor, remullar-se...; en definitiva, per a fer diferents 
activitats durant aquests dos mesos i descansar una 
mica dels deures i els exàmens.

Enguany, a Verges, s’ha organitzat de nou el Casal 
Municipal d’Estiu per a nens i nenes entre tres i dotze 
anys. Amb gairebé trenta participants durant el juliol i 
l’agost, els monitors hem organitzat activitats diverses 
per a tots: excur-
sions amb bicicle-
ta per als grans, 
caminades per 
als més petits, 
manualitats, es-
ports al Pavelló 
Municipal, guer-
res d’aigua, sor-
tides a la platja i 
a la piscina, etc. 
Malgrat ser pocs 
participants, ens 
ho hem passat 
molt bé; tan bé, 
que fins i tot vam 
decidir anar de 
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campaments al nou parc del riu de Verges. Només hi 
van anar cinc, però tant ells com nosaltres vam passar 
una nit molt divertida. 

Cal dir que últimament hi ha hagut una davallada 
important de participants al Casal. Els monitors i els or-
ganitzadors ho hem valorat i ens entristeix força aquest 
nou panorama. Tots sabem que l’oferta de casals d’estiu 
en pobles veïns ha augmentat aquests darrers anys, 
però pensem que seria una llàstima deixar fondre una 
activitat municipal que ha funcionat durant tants anys 

a Verges.
Per acabar, vol-

dríem donar les 
gràcies a tots els 
nens i nenes que 
han vingut al Ca-
sal per haver-nos 
fet passar grans 
moments al seu 
costat, i als pares, 
per haver-nos fet 
confiança.

EL GRUP DE
MONITORS
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