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Fa uns mesos, llegia un reportatge en un diari que em va
esgarrifar: els menors de 14 anys, ja porten visionades
milers d’imatges pornogràfiques a través d’internet. El
problema d’avui de molts adolescents no és com viure en
puresa o en virginitat, sinó com alliberar-se de l’esclavitud de la pornografia que, massa sovint, els ha iniciat
d’infants a actes sexuals de greus conseqüències per a la
seva maduració afectiva i sexual. Mai els infants i adolescents havien viscut en una societat tan erotitzada, tan
reduccionista, irresponsable i instintiva pel que fa a la
sexualitat. Mai, com ara, malgrat la difusió de tota mena
de mitjans anticonceptius, es produeixen tants embarassos no desitjats i tants avortaments. Els adolescents
i joves que respiren aquesta cultura sexualista no són
més lliures i feliços, sinó més esclaus i infeliços. Ningú
els alerta, ningú els hi diu que el plaer no és la font de la
felicitat, que una sexualitat irresponsable i instintiva no
és la pròpia de la naturalesa humana.

l’afectivitat i la sexualitat que proposa la doctrina moral
catòlica. També fa anys que intento, sense èxit, divulgar-los almenys a les nostres escoles.

Malauradament, l’educació afectivo-sexual a les famílies
i a les escoles és escassa i, fins i tot, participa de la mateixa
cultura que he descrit sense masses matisacions. Quantes
vegades us heu sorprès o escandalitzat quan els vostres
fills o néts preadolescents us han explicat els tallers de
“formació” sexual que han rebut a l’escola o institut?

Avui tinc el goig d’anunciar-vos que quatre joves mestres
i llicenciats, bons cristians, amb experiència de treball
pastoral amb adolescents, preocupats pel mateix neguit
que us manifesto, estan disposats a formar-se i a oferir
cursos d’educació afectivo-sexual del programa Teen
Star per a escoles i parròquies.

Fa molt temps que estic preocupat per aquesta veritable
emergència educativa. Malgrat la meva responsabilitat
episcopal, no he deixat mai d’acompanyar adolescents i
joves en moltes activitats. Conec el que els hi passa i els
tallers que majoritàriament es fan als instituts i, fins
i tot, a les escoles catòliques. Fa anys que vaig conèixer
programes d’educació afectivo-sexual —“Aprendamos a
amar”, “Teen Star”— molt esperançadors: pedagògics, integrals, que mostren la bellesa i l’atractiu de la visió de

Una vegada més, un desig i un somni, que venia de temps,
arriba a realitzar-se perquè el Senyor crida uns membres de la nostra Església a un compromís i un servei en
resposta a una greu necessitat pastoral i educativa. Neix,
doncs, Teen STAR Solsona.
Si voleu informar-vos més, per a pregar amb més coneixement de causa per aquest nou projecte, visiteu la web
www.bisbatsolsona.cat o bé www.teenstar.es
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