
TREBALL DE RECUPERACIÓ DE RELIGIÓ  

 

Cal entregar aquest treball el dia 5 de setembre de 2017 a les 11:30. No hi ha examen. 

 

Llegeix el següent cas: 

El dejuni durant el mes del Ramadà és un dels cinc pilars de l'islam. El seu incompliment és un pecat, però en 

alguns països musulmans, entre ells el Marroc, és a més un delicte penat per la llei. L'article 222 del Codi Penal 

marroquí castiga amb penes d'entre 1 i 6 mesos de presó, a més d'una multa, "tot individu notòriament conegut 

per la seva pertinença a l'islam que trenqui de forma ostensible el dejuni en un lloc públic durant el Ramadà". 

És el que van fer, aquest dilluns, cinc joves, que van acabar detinguts. 

Els joves van ser detinguts acusats d'haver begut un suc de taronja en ple dia, com si fossin turistes, en una 

plaça de Marràqueix. En ser criticats pels veïns, els joves van respondre que eren viatgers (els viatgers estan 

eximits del dejuni). Els veïns, però, no se'ls van creure i van avisar la policia, que els va acabar arrestant. 

L'arrest ha revifat una polèmica latent en la societat marroquina, i no només entre els sectors progressistes. Fins 

i tot el ministre de Justícia, l'islamista Mustafa Ramid, ha lamentat que alguns agents de la policia mostren 

un desmesurat excés de zel. Ramid va posar com a exemple el cas d'uns gendarmes que van detenir dos joves per 

fumar en un lloc abandonat, amagats de totes les mirades. Els fumadors van acabar sent deixats en llibertat per 

iniciativa de la fiscalia.. 

 

Fes les següents tasques i resumeix-les en el treball que has d’entregar: 

 

1. Analitzar el cas: 

- Veure la situació de cada una de les persones implicades: Què fa? Quins motius pot tenir per fer-

ho? Quines conseqüències pot tenir el que fa? Quines alternatives té o podria tenir? 

- Fixar-se en quins problemes apareixen en aquest cas i en quines qüestions hi estan implicades.  

- Fer una llista de possibles sortides o solucions.  

 

2. Cal aclarir els següents conceptes que apareixen relacionats amb aquest cas i fer una explicació de 

cada un. 

- esta laic / estat religiós 

- pecat / delicte  

  

3. Completar la reflexió amb altres opinions i/o punts de vista sobre el cas o cassos similars. Per fer-ho 

pots desenvolupar alguna de les següents opcions (cal desenvolupar-ne com a mínim dues): 

- Investigar quina és l’opinió d’altres persones. Per fer-ho cal elaborar una petita enquesta 

relacionada amb el cas.  

- Buscar notícies relacionades. 

- Explicar experiències viscudes per altres persones.  

- Comentar alguna cançó que parli del tema. 

 

4. Dóna la teva opinió personal raonada i amb arguments sobre el cas (mínim 10 línies, Arial 12). 


