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RESPECTAR EL DRET A LA INTIMITAT 

En la Declaració Universal dels Drets Humans (1948), en l’article 12 es diu 

això: «Ningú no serà objecte d’intromissions en la seva vida privada, en la 

de la seva família i el seu domicili ni en la seva correspondència». El text és 

clar.  Però com és habitual, una cosa és el que seria desitjable que passés -

que es respectés el dret a la intimitat- i l’altra, de molt diferent, el que 

realment passa. Així ho hem pogut llegir en la premsa, aquest dies, amb 

motiu d’un accident a la neu que ha tingut un conegut expilot automobilístic 

alemany. Davant l’assetjament periodístic que ha patit la família en la 

Clínica Universitària de Grenoble on està internat l’expilot, la seva esposa 

ha demanat públicament que «deixin tranquil·la la família» i «confiïn en els 

metges i abandonin la clínica». Déu n’hi do haver d’arribar fins aquí! 

Sense dubtar gens ni mica que la majoria de periodistes són íntegres, 

procuren fer bé la professió i els agrada informar amb objectivitat,   aquesta 

notícia confirma que hi ha alguns periodistes que, en algunes ocasions, 

passen per alt els drets més elementals de les persones, com en aquest 

cas, el dret a la intimitat. Sap greu que per a poder obtenir una primícia 

informativa, que es dóna per suposat que interessa molt (cosa que està per 

demostrar), es vagi tan lluny. Per acabar-ho d’adobar, la premsa escrita ha 

publicat la notícia que fins i tot un fals capellà va entrar a la clínica per a 

intentar arribar fins a l’habitació de l’expilot. I resulta que el fals capellà es 

va descobrir que, ai las!, era un periodista.  

La intimitat és un dret que es fonamenta en la dignitat de la persona 

humana i, per tant, no respectar aquest dret és no respectar una dimensió 

essencial de les persones. Notícies com les que comentem no afavoreixen la 

bona fama de la professió periodística i demostren una manca de sensibilitat 

envers les vivències més íntimes de les persones que, en aquest cas, és el 

sofriment d’un expilot i de la seva família.  

Des del punt de vista cristià, respectar la intimitat és un deure de primer 

ordre. En el Catecisme de l’Església Catòlica es diu el següent: «Tothom ha 

de guardar una justa reserva sobre la vida privada de la gent. Els 

responsables de la comunicació han de mantenir una justa proporció entre 

les exigències del bé comú i el respecte als drets particulars. La ingerència 

de la informació en la vida privada de les persones dedicades a una activitat 

política o pública és condemnable en tant que atempta a la seva intimitat i 

la seva llibertat» (n. 2492).  



Davant els atemptats al dret a la intimitat, l’actitud cristiana és clara: evitar 

tant com sigui possible, adquirir o llegir aquelles publicacions, o veure 

aquells programes de  TV o escoltar aquelles emissores de ràdio, que 

fonamenten el seu «èxit» d’audiència o busquen augmentar el nombre de 

lectors o oïdors prescindint del respecte a la intimitat i a la vida privada de 

les persones. Rebutjar aquest tipus d’«informació» és un acte de coherència 

i, de passada, un petit i modest acte de respecte i recolzament a les 

persones o famílies afectades.        

El mossèn     

 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 23: pels difunts de la 

parròquia; dissabte, dia 25: per Joan Busquets i Busquets; 

diumenge, dia 26: pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS  

CAMPANYA DE RECOLLIDA D'ALIMENTS PER A CÀRITAS (Nadal 
2013- Reis 2014) 

 

TOTAL RECOLLIT: 345' 111 kg. 

(Campanya anterior:  332' 985 kg. ) 
 

Llistat: 

Llet  93,500 litres 

Oli  41,100 litres 

Arròs  67,100 kg. 
Llegums 39,800 kg. 

Pasta  34,250 kg, 

Conserves   4,576 kg. 

Galetes   7,180 kg. 
Sucre          23,000 kg. 

Farina   7,500 kg. 

 

Altres: Farinetes cereals, llet lactant, tripes, paté, espàrrecs, llaunes 
de tomàquet, aliment infantil, nous, puré, brou, melmelada, sucs de 

fruita, cola-cao, fruita en almívar, xocolata, torró, olives i 

llaminadures: 27,205 kg.  
 

Com podeu comprovar la recollida d’aliments ha anat molt bé. 

Moltíssimes gràcies a tots els qui hi heu col·laborat. Càritas ho agrairà 

i la parròquia agraeix molt i molt aquesta resposta tan generosa.   

 


