
 
   Any 29, núm. 45,  Diumenge XXXII de durant l’Any,  11 de novembre de 2007. 

 

ELS BISBES DE CATALUNYA CONSIDEREN 
INNACEPTABLES UNS MATERIALS PEDAGÒGICS 

EDITATS PER LA GENERALITAT 

Els Departaments de Salut i d’Educació i la Secretaria de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat de Catalunya, han editat els opuscles A mi també em passa. I a tu? i Fes-te’l teu!, «adreçats», 
segons les paraules de la seva presentació oficial, «a joves i adolescents (entre 10 i 16 anys) amb l’objectiu de 
facilitar el coneixement, la cura del propi cos i hàbits i conductes saludables, com el sexe segur i la prevenció del 
VIH/Sida». 

El bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, mirant d’ajudar els fidels cristians i tots els qui tenen un 
afany sincer per defensar la dignitat de la persona humana, especialment els pares i educadors, ens sentim amb la 
responsabilitat de dir una paraula sobre aquest fet, que considerem de gran transcendència social i cultural: 

1.Reconeixem l’oportunitat que tenen els responsables del Govern de Catalunya, dintre de les seves 
competències legals, de contribuir a la lluita preventiva contra la malaltia de la sida. 

2.Tanmateix, el que es presenta en aquests materials didàctics com una mena d’higiene o medicina preventiva, 
tant en la seva formulació («hàbits i conductes saludables») com en el seu contingut, de fet va més enllà de 
l’àmbit estrictament cientificoterapèutic, i s’introdueix en el terreny dels valors fonamentals i de la seva 
transmissió. Així, inclou una valoració del cos humà i de la sexualitat, un concepte específic d’amor 
interpersonal de la parella desvinculat de la família, una valoració de l’enamorament, de l’homosexualitat i 
l’heterosexualitat, de la relació afectivo-sexual dels adolescents i joves, i de diverses pràctiques sexuals. 

3.Aquesta matèria pertany essencialment a l’ètica i a l’educació moral, i, en conseqüència, els primers 
responsables són els pares: ells són qui tenen en primer lloc el deure i el dret de definir els valors, organitzar-los i 
transmetre’ls als fills. 

4. En aquest sentit, considerem inacceptables aquests materials, pel fet que depassen les competències pròpies 
del poder polític, el qual no pot imposar ni afavorir una determinada ideologia, sinó que s’ha de limitar a garantir 
la preservació de la salut dels ciutadans i el pluralisme legítim d’idees i opcions educatives. 

5. Si els responsables de la campanya es fan enrere en aquesta intromissió, tothom en sortirà beneficiat. Se’n 
beneficiarà el poder polític, perquè no trepitjarà un àmbit que no li correspon i demostrarà amb fets que accepta i 
promou la legítima diversitat social més enllà de si la comparteix o no. I se’n beneficiaran els pares, tant els 
creients com els no creients, perquè tots tenen el mateix dret d’exercir la seva responsabilitat com a educadors 
dels seus fills, sense una influència il·legítima que molts d’ells consideren negativa. I, per descomptat, i en 
primer lloc, els infants. 

6. Considerem que la sexualitat humana és quelcom més profund, positiu i humà que no pas el concepte que 
volen transmetre els opuscles esmentats: creiem que la sexualitat humana no és un joc per a gaudir-ne, sinó 
aquell suport físic i psicològic de l’encontre amorós entre l’home i la dona, en l’àmbit de la família, i que, per 
tant, ha de ser educada com s’han d’educar totes les capacitats afectives, per tal que esdevinguin instrument d’un 
veritable amor, amb tot el que això comporta. És aquest nivell bàsic el que pot ser més efectiu en la lluita contra 
la sida, i és precisament això el que aquests opuscles ometen. 

    

Tarragona, 6 de novembre de 2007 

 



OBJECTIU DE LA DIADA DE GERMANOR 

FER-NOS PRENDRE CONSCIÈNCIA DE LA NECESSITAT DE COL·LABORAR EN L’ECONOMIA DE LA 
NOSTRA ARXIDIÒCESI. EN LA PROPERA DECLARACIÓ DE LA RENDA 2008 (EXERCICI 2007) ELS 

CONTRIBUENTS PODRAN DESTINAR UN 0,7 % A L’ESGLÉSIA. L’ESTAT NO FARÀ JA CAP 
APORTACIÓ DIRECTA I DES D’ENGUANY S’HAURÀ DE PAGAR L’IVA. EL QUE ENS ARRIBA 

ACTUALMENT PER L’ASSIGNACIÓ TRIBUTÀRIA REPRESENTA TAN SOLS UN 25 % DEL 
PRESSUPOST DE TOTA LA DIÒCESI. LA COMUNITAT CRISTIANA HA DE SER CONSCIENT DE LA 

NOVA SITUACIÓ.  
  

EXPOSICIÓ DE SANTÍSSIM SAGRAMENT. Avui a les 19:15, a la Capella de la Puríssima, i cada 
diumenge, mitja hora de pregària i adoració silencioses davant Crist-Eucaristia. Pregària per les vocacions. 

CONSELL PASTORAL. Dimarts vinent, 13 de novembre, a les 20:00 h. PASTORAL DE LA SALUT. 
Dimarts 13 de novembre, a les 10 :30 h. Ambdúes trobades són a la rectoria. 

L’AGENDA DEL CENTRE PÀRROQUIAL.  Dissabte 17 de novembre a les 12h. Continua la celebració  
del Centenari de l’Estel de Natzaret: Penjada de la pancarta per part de “Els Blaus” al campanar de 
l’Església, amb animació a la plaça a càrrec d’actors de l’Estel. Dissabte 17 de novembre a les 22 h. i 
diumenge 18 a les 22 h. Teatre: "Plumes Nocturnes", de Ivan Krustotov, a càrrec de l’Elenc teatral J.V. 
Foix.  Espectacle còmic. Dimecres 21 de novembre, a les 20.30 h.  Tertúlia: Conviure en  una societat 
pluricultural, amb Joan Gómez, Sociòleg i   Secretari de Justícia i Pau. * El Centre Parroquial necessita 
voluntaris/voluntàries per a tasques de vigilància al teatre els dies que hi ha funcions, normalment divendres i 
dissabte vespre i diumenge tarda. Les persones interessades podeu trucar al 675.56.73.93 

ESPLAI PARROQUIAL-MCEC. El Moviment de Centres d’Esplai Cristians, celebrarà el proper diumenge 
18 de novembre  la cloenda del seu 50 aniversari, amb un acte al Fòrum de Barcelona per mostrar el seu 
treball i la seva opció com a eina de transformació i participació social. El fil conductor de l’aplec seran els 
drets dels infants amb el lema : “La veu dels infants”. Durant la trobada hi hauran actuacions musicals, teatre 
i diferents activitats. L’Esplai parroquial hi participarà amb la seva assistència. 

DELEGACIÓ DE JOVENTUT. Aquest any la “Trobada internacional de Taizè” es farà a Ginebra del dia 
28 de desembre al dia 1 de gener. Aquells que hi estigueu interessats podeu consultar la pàgina web de la 
delegació : www.delejovebcn.com.  

ESPAI VOCACIONAL. Que vol Déu de mi? Aquell que veritablement entén la vida cristiana com a 
vocació sovint necessita del seu discerniment. La experiència SICAR és una proposta vocacional per a per a 
joves de 18 a 30 anys. El diumenge 18 de novembre  de 4.30 a 8.30 al Casal Bellesguard, primera trobada     
( Bellesguard de Dalt s/n 08035 BCN ) . 

CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE TEOLOGIA I CINEMA. Des de la iniciativa de la Facultat de 
Teologia, amb la col·laboració d’un ventall ampli d’institucions, sorgeix aquest 1r Congrés Internacional de 
Teologia i de Cinema com una oportunitat privilegiada per conèixer les claus teològiques per a aquest diàleg. 
Sota el lema “Déu en el cinema” aquest congrés s’acostarà a la presència de la dimensió espiritual entre els 
grans cineastes des de l’aportació de diferents especialistes i dels propis protagonistes. Informació i 
inscripcions: www.teocinema.org i Secretaria de la facultat de Teologia de Catalunya (Diputacio 231) 

 
 

 

EL PROPER DIUMENGE, 18 DE NOVEMBRE, 
COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA 

DEL FONS COMÚ DIOCESÀ 
 DIADA DE GERMANOR 

Es passaran les bosses a l’ofertori de cada missa 


