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La Jordina Fabrés explica la seva experiència amb la naprotecnologia, un mètode
per trobar la causa de la infertilitat en el matrimoni
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La Jordina i en Venancio feia set anys que desitjaven l’arribada d’un ﬁll. Tot i que de vegades
perdien l’esperança, la conﬁança en Déu mai no la van perdre. I, ﬁnalment, Déu els va fer el
regal de poder conèixer la naprotecnologia. Gràcies a ella van trobar la causa de la
infertilitat… i va arribar en Marc, que ja té un any. La Jordina Fabrés i en Venancio Carrión,
pares d’en Marc, pertanyen al moviment de Schoenstatt. Ambdós són màster en Pastoral
Familiar per l’Institut Joan Pau II.
Com vàreu viure un embaràs tan desitjat?
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Ho vam viure amb un agraïment molt gran a Déu; mai no havíem perdut del tot l’esperança.
Déu sempre ens ha escoltat, però els temps de Déu no són els nostres. El nostre agraïment a
Déu no te límit. Nosaltres sempre diem que la fecunditat més gran no és tenir el nostre ﬁll
Marc, sinó poder donar a conèixer la naprotecnologia.
En què consisteix aquest mètode?
La naprotecnologia és una ciència mèdica que ajuda a trobar les causes de la infertilitat.
Treballa amb el model Creighton, un mètode natural que estudia el cicle fèrtil de la dona. La
naprotecnologia estudia el matrimoni, tant el marit com la muller. No et promet ﬁlls; es
compromet a trobar les causes de la infertilitat en el matrimoni. I, si Déu vol, els ﬁlls vindran.
Per què és un mètode acceptat per l’Església?
La naprotecnologia neix del Institut Pau VI, als EEUU. S’anomena d’ecologia humana, perquè
no danya l’amor matrimonial, sinó que l’enforteix. Totes les proves es fan dins de la relació
matrimonial. El Model Creighton ajuda al diàleg entre el matrimoni, i el matrimoni creix en el
seu amor, vinguin els ﬁlls o no. Es fa un estudi a l’home i a la dona per trobar les causes de la
infertilitat i reparar-les.
Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del 7 de gener
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