“Ser solidari és compartir allò que tenim, no allò que ens sobra”
Si volem definir en què consisteix la solidaritat de manera objectiva, podem dir
que es tracta d’un sentiment de pertinença que fa paleses les obligacions
entre els seus membres, sobretot pel que fa a l’ajuda mútua.
Però, per a nosaltres, la solidaritat és més que això. És …
• Un dels valors humans més importants i essencials ja que a través de la
solidaritat donam resposta a la necessitat de l’altre i a la de col·laboració que
un pot oferir sense esperar res a canvi.
• Una condició de l’ésser humà que complementa l’actitud social de l’individu.
Quan una persona és solidària amb els altres, manté la seva naturalesa social
dins l’àmbit del seu desenvolupament personal.
La solidaritat ens ha de servir al desenvolupament més humà del nostre món, i
és fonamental exercir-la quan la nostra ajuda o apropament serveixi per
millorar la situació dels éssers estimats (amics, familiars,…), desconeguts o
damnificats d’alguna desgràcia. Enfront d’aquestes situacions, surten del
nostre interior una força i, unes ganes d’ajudar que han de resguardar la
integritat de totes aquestes persones.
Hem de creure en la importància de la solidaritat perquè representa la base de
molts valors humans com l’amistat, la companyonia, la lleialtat, l’honor, etc. i
ens permet, com a persones, sentir-nos unides en el dolor i les alegries, en
temps de crisi o en temps de bonança.
És cert que la solidaritat no és obligatòria, però esdevé per als cristians un
compromís moral entre tots aquells que poden fer palesa la seva ajuda a algú
que està vivint una situació d’extrema necessitat.
La solidaritat pot sorgir per raons humanes, justificada per la igualtat de
naturalesa i necessitat d’ajuda; però també per raons espirituals com són la
fraternitat humana i la dignitat de ser fills de Déu. Des d’aquestes raons, la
solidaritat sobrepassa totes les fronteres polítiques, religioses, territorials i
culturals; es converteix en un acte social, una acció que permet a l’ésser humà
mantenir i mantenir-se amb la seva naturalesa d’individu social.

Com a comunitat educativa, a la qual ens sentim orgullosos de pertànyer, ens
veiem en la necessitat de fomentar la solidaritat ja des de les primeres etapes
de l’escolarització dels nins i nines, la qual s’ha de fer palesa segurament a
partir de petites coses com poden ser:

• l’amor per la naturalesa
• l’ajuda incondicional a l’amiguet o amigueta que està malalt
• formar part d’un equip i saber compartir les diverses tasques
• respectar les coses del nostre poble
• col·laborar en les tasques escolars
• ajudar en els deures a algú que ho necessita
• acceptar el qui ve de fora
• ajudar a posar taula
• compartir jocs i aficions
i moltes altres...
Aquesta solidaritat, que volem inculcar als nostres fills, filles, alumnes…, TOTS
NOSALTRES l’hem de viure des del nostre COMPROMÍS I EXEMPLE. Hem de
ser vertaders mestres en tot allò que els faci créixer en valors humans i
espirituals com a persones que són.
Sapiguem, per tant, compartir allò que tenim, no allò que ens sobra.
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