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“Crist és l’estel que ha nascut, i que per la fe, encén la 

llum que converteix els homes en estels que indiquen el 

camí cap a Ell” 
Benet XVI 

 
El Consell pastoral i els mossens de la parròquia us desitgem 

 un Sant Nadal i un Bon Any 2008!! 
 

DIVENDRES, 28 DE DESEMBRE,  FESTA DELS SANTS INNOCENTS, A LES 19:30  

MISSA EN MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES INNOCENTS  

SACRIFICADES EN SILENCI  PER L’ AVORTAMENT 
 

He pensat que aquest és un dia apropiat per fer memòria de tantes  víctimes innocents que han trobat 
la mort en algunes “clíniques” del nostre barri. Les notícies que es van filtrant sobre el que es feia en 
aquests establiments esgarrifa. Sarrià,  i menys encara la nostra Parròquia, no pot restar indiferent 

davant uns atemptats tan greus contra el do de la vida. En el revers d’aquest Full podeu llegir les dades 
més recents sobre l’increment d’avortaments al nostre país.  

Us convoco, doncs, a aquesta Missa del divendres 28 de desembre, a les 19:30 h, per posar damunt 
l’altar aquesta especial  intenció de pregària i reflexionar junts sobre la necessitat de defensar la vida 
des de la seva concepció,  urgint que s’ajudi les mares que es veuen temptades de suprimir la vida que 

es porten dintre. Cadascú és convidat també a preguntar-se: ¿I jo, què puc fer en concret? 

Mn. Manel Valls i  Serra, rector 
 

L’ESTEL DE NATZARET 2007-2008 AL TEATRE DEL CENTRE PARROQUIAL. Tornen les  
representacions de l'Estel de Natzaret, els pastorets de Sarrià, amb tota la música en directe. Seran els dies  22, 
23, 29 i 30 de desembre de 2007 i 12 i 13 de gener 2008 al teatre del Centre Parroquial (carrer Pare Miquel 
de Sarrià 8 - Barcelona), a 2/4 de 6 de la tarda. Reserves al telèfon 93.203.97.72 
 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15.  Dissabtes i Vigílies de festa: 18:00 i20:15. Diumenges:  8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 20:15. Confessions: dies 
feiners de 8:15 a 10:00 i de 19:45 a 20:00,  i un quart d’hora abans de les Celebracions dominicals.  Despatx Parroquial: Dilluns, dimecres i 
divendres, de 17:30 a 20:00 (exceptuant festes i vigílies de festa). Adreces: Rectoria i Despatx parroquial – c/ Rector Voltà, 5. 08034 – Barcelona. 
Tel: 93 203 09 07.  Centre Parroquial – c/ Pare Miquel de Sarrià, 8. Tel: 93 203 97 72. Càritas Parroquial: (entrant per c/Arquitecte Mas, 3). 
Dimecres, de 9:00 a 12:00. Tel: 93 203 03 39.Web: www.parroquiasarria.net. Mail: santvicenc@parroquiasarria.net    

CELEBRACIONS NADAL 2007 
 

Dilluns 24 de desembre: Vigília de Nadal 
 -Missa de Vigília de Nadal a les 19h., amb especial atenció   

a  les famílies amb infants. 
-Missa del Gall a les 24h., amb participació  

de la Capella de música. 
Dimarts 25 de desembre: Nadal del Senyor 

-Missa a les 10h, 11,30h, 13h, 20,15h. 
Dimecres 26 de desembre: Sant Esteve:  
-Missa a les 8,30h, 10h, 12h, 20,15h. 



¿ÉS AIXÒ PROGRÉS? 
L’augment del número dels avortaments en la nostra societat 

 

S’han donat a conèixer les dades dels avortaments realitzats a Catalunya, Madrid, Andalusia, València i 
Aragó, comunitats que van representar el 69,5% del avortaments totals en el 2004. A partir d’aquestes 
dades i les dels altres anys es pot fer el càlcul amb les màximes garanties que per a l’any 2005 hi ha hagut 
un increment del 18,3% respecte del 2004 (70.002 avortaments), i també es pot treure  la conclusió que el 
número d’avortaments el 2005 deu haver superat la xifra de 95.000. De tot això n’informa l’Institut de 
Política Familiar: “Evolución del aborto en España, 20 años después (1985-2005),  informe que serà 
presentat pròximament i que ha realitzat un equip multidisplicinar d’experts.  

L’evolució de les dades d’avortaments en aquestes Comunitats ens ofereix un panorama desolador, molt 
preocupant, i és la constatació que cap administració, sigui autonòmica o estatal, ha volgut o ha pogut 
contenir aquesta escalada.Tot fa pensar que el 2006 s’haurà superat àmpliament els 100.000 
avortaments a l’any. Més encara, des que es va despenalitzar l’avortament l’any 1985, es pot calcular 
que s’hauran superat el 2006 el milió d’avortaments legals (1.024.000 avortaments). Serien, però, dos 
milions els avortaments si s’inclouen els il·legals consentits en les darreres setmanes de l’embaràs entre 
1985 i el 2006. 

Es prou clar que la política seguida fins ara haurà de ser reorientada dràsticament perquè s’ha demostrat 
fracassada i obsoleta. “Les dades del Ministeri de Sanitat en relació al número de defuncions per 
avortament constaten el fracàs de l’Administració per abordar aquesta problemàtica”, ha assegurat 
Eduardo Hertfelter de Aldecoa, president de l’Institut de Política Familiar.  El president de l’IPF 
considera, a més, que “el número d’avortaments és de tal envergadura, que és la principal causa de 
defunció al nostre país”. En aquest sentit, insta l’Executiu a “adonar-se d’una vegada” que per a resoldre 
aquesta qüestió no s’ha de potenciar les anomenades interrupcions voluntàries de l’embaràs, “de manera 
directa o indirecta”. Tanmateix, les xifres posen de manifest el desamparament de les embarassades, atès 
que el motiu determinat per avortar, segons els estudis que s’han fet, és la manca de suport emocional per 
a tirar endavant amb el seu embaràs. Encara hi ha més dades: la píndola abortiva del dia després s’ha 
triplicat en els darrers anys, i les unitats despatxades per farmàcies i hospitals puja a 500.000, la qual xifra 
no inclou les compres directes des de les administracions sanitàries. 

En fi, que al nostre país es produeix un avortament cada 5,5 minuts i són 260 avortaments els que es 
produeixen cada dia (quasi 11 avortaments cada hora). Tanmateix 1 de cada 6 embarassos (el 16,6%) 
acaba en avortament. L’any 2005 es van produir 558.907 embarassos (465.616 naixements i 93.291 
avortaments). L’informe posa de manifest que s’ha produït un increment substancial dels avortaments en 
dones no residents. Solament en les cinc comunitats abans esmentades es van realitzar 6.836 avortaments 
a persones no residents, és a dir, quasi un 10% del total. 

Espanya s’ha convertit en el paradís dels centres d’avortaments degut a la manca de control de les 
administracions, les ambigüitats de les lleis i reglaments i la manca d’escrúpols d’aquests centres, alguns 
d’ells amb seu al nostre barri, els quals havien aconseguit de ser el lloc de preferència per avortar per a 
persones d’altres procedències. Un veritable negoci a costa de les dones i de la seva problemàtica.  

Potser el més greu sigui l’abandonament per part de les administracions sanitàries de les dones que es 
veuen abocades a l’avortament, abandonades al drama que representa. A pesar d’aquesta situació 
d’autèntica catàstrofe social, les administracions no han endegat cap acció per a resoldre’l. La filosofia 
política que hi al darrere les actuacions u omissions de les administracions polítiques és motiu de 
preocupació, perquè avui ja no es pot posar en dubte que la problemàtica del mal passa també per la 
problemàtica del poder, i que la dictadura del relativisme és promoguda per aquest poder. El problema no 
és “religiós”, o de “creences”. És molt més profund i radical.  

S’imposa, doncs,  una seriosa reflexió, no només per part del poder, sinó de tota la nostra societat: si les 
relacions de maternitat i paternitats queden abolides, si la relació entre els pares queda reduïda a una mera 
funció biològica sense perduració més enllà de l’acte de generació, sense cap significació personal entre 
les tres persones implicades, aleshores, ¿què resta d’humà en tot això? No, això no és un progrés. Si la 
condició humana ens importa mínimament, no podem girar el rostre cap a un altre cantó, ignorant la 
profunda deshumanització que revelen aquestes dades, i la cruel visió del món que les ha fet possibles. 


