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SOLIDARITAT: QUÈ ÉS? 
 

Ser voluntari és una forma de ser, d’estar en el món, de viure, que es basa 
en aquests principis fonamentals: 
1. El voluntari no es preocupa només per les seves necessitats; també 

mostra interès per les necessitats dels altres i es fa responsable per 
les solucions. 

2. La humanitat només podrà subsistir si converteix la solidaritat en un 
principi essencial pel desenvolupament humà. Es a dir, la solidaritat 
no és una cosa optativa, sinó una obligació, un deure fonamental de 
la persona humana.   

Joan Pau II defineix la solidaritat com “la determinación firme y 
permanente de empeñarse por el bien de todos y de cada uno, porque 
todos somos verdaderamente responsables de todos” (SRS 38).  
 

Ens hem de convèncer que cada vegada que oferim part del que som o 
del que tenim a favor dels altres éssers humans, els primers que ens 
beneficiem som nosaltres mateixos. La nostra vida només es converteix 
en una vida plena si som capaços de compartir-la; es converteix en més 
vida si som capaços de donar-la. 
  

Ser voluntari neix simultàniament de l’amor i de l’interès per si mateix i 
pels seus semblants, especialment aquells que es troben exclosos o que 
pateixen qualsevol grau de precarietat o pobresa. 
 

El voluntari sempre ha existit, com una resposta al patiment, a la 
marginació i a la pobresa. És propi de l’home ser solidari, tot i que moltes 
vegades no ho sigui.  
 

El model de societat que hem construït, des de l’egoisme, i on els 
objectius suprems són produir, tenir i consumir, ha donat com a resultat 
que molts dels nostres germans siguin marginats, se’ls hagi obligat a viure 
inhumanament. Això ha provocat una reacció solidària.  
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ENS DIU EL PAPA FRANCESC EN LA EVANGELII GAUDIUM: 
 
Cada cristià i cada comunitat són cridats a ser instruments de Déu per a 
l'alliberament i la promoció dels pobres, de manera que puguin integrar-
se plenament en la societat; això suposa que siguem dòcils i atents per 
escoltar el clam del pobre i socórrer-lo.  
 
L'Església ha reconegut que l'exigència d'escoltar aquest clam brolla de la 
mateixa obra alliberadora de la gràcia en cadascun de nosaltres, per la 
qual cosa no es tracta d'una missió reservada només a alguns: «L'Església, 
guiada per l'Evangeli de la misericòrdia i per l'amor a l'home, escolta el 
clam per la justícia i vol respondre-hi amb totes les seves forces». En 
aquest marc es comprèn la petició de Jesús als seus deixebles: «Doneu-los 
vosaltres de menjar!» (Mc 6,37), cosa que implica tant la cooperació per 
resoldre les causes estructurals de la pobresa i per promoure el 
desenvolupament integral dels pobres, com els gestos més simples i 
quotidians de solidaritat davant les misèries molt concretes que trobem. 
 
La paraula «solidaritat» està una mica desgastada i de vegades se la 
interpreta malament, però és molt més que alguns actes esporàdics de 
generositat. Suposa crear una nova mentalitat que pensi en termes de 
comunitat, de prioritat de la vida de tots sobre l'apropiació dels béns per 
part d'alguns. 
 
Cf. EG 187-188 
 
ELS VOLUNTARIATS: QUÈ SÓN? 

 

 
El voluntariat és una forma de participació de la ciutadania en la societat, 
de forma lliure i per pròpia voluntat. Aquestes persones decideixen 
participar en la millora del seu entorn, implicant-s’hi en diferents causes 
a través de les entitats sense ànim de lucre.  
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És una eina per la presa de consciència, per la implicació i la participació 
de la societat civil en la millora de la condició de vida de tots, amb especial 
atenció per la població exclosa o marginada. 
 

L’acció del voluntariat es duu a terme en el marc d’una organització, on 
hi ha una continuïtat i impacte. De no ser així, es perdria en actuacions 
puntuals que no contribueixen a canviar ni aconseguir millores per la 
societat.1 
 

Representa la consciència crítica de la societat, ja que actua i denuncia 
les injustícies socials i les exclusions, fent veure a la resta de la societat 
que tots els individus tenim potencialitats i capacitats, que som subjectes 
amb els mateixos drets i que ningú és lliure de trobar-se en una situació 
d’exclusió social. 

El voluntari és aquell que, a més de fer les seves tasques professionals de 
manera continuada, desinteressada i responsable, dedica part del seu 
temps en activitats que no el beneficien a ell mateix ni tampoc als 
associats, sinó que afavoreixen els altres o els interessos socials 
col·lectius, segons un projecte que no s’esgota en la intervenció mateixa 
sinó que tendeix a eradicar o canviar les causes de la necessitat o 
marginació social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Manual de Gestión de Voluntariados, Obra Social La Caixa 
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CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DEL VOLUNTARIAT: 
 

 
La decisió de convertir-se en una persona voluntària responc a un procés 
de reflexió. Aquest procés comença en el moment que la persona 
analitza la realitat i és conscient que existeix una problemàtica que vol 
canviar. Llavors, responsablement, ella decideix que durant el seu temps 
lliure o bé durant un temps determinat (mesos, anys...) vol portar a terme 
accions de voluntariat per ajudar a resoldre aquella problemàtica, fent 
servir així el voluntariat com a eina i mitjà per aconseguir la transformació 
que està buscant. Per tant, el voluntariat no és una acció impulsiva que 
apareix davant successos determinats i que desapareix quan termina 
l’impuls que l’ha originat.  
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Com ja hem dit, el fi últim del voluntariat és la transformació, el canvi i 
la resolució dels problemes socials existents. Quan una persona es 
planteja solucionar un problema pot fer-ho de dues maneres: 

 Donant solucions que frenin les conseqüències o efectes del 
problema. Això suposaria donar solucions temporals al problema 
en qüestió, de tal manera que aquest pot desaparèixer per un 
temps, però també pot tornar-hi. Els efectes d’un problema 
acostumen a ser molt visibles, superficials i, a vegades, fàcils de 
detectar  i, fins i tot d’eliminar; però aquest tipus de solucions a 
curt termini no posen fi als problemes. 

 

 Aportant solucions que frenin les causes reals del problema. Això 
significa que cal buscar les circumstancies que provoquen la 
situació que volem canviar i, una vegada detectades, pensar en 
solucions que s’hauran de portar a terme durant un llarg període 
de temps perquè tinguin efecte i terminin amb les causes reals del 
problema. Aquestes causes acostumen a estar molt arrelades i no 
són fàcils d’eliminar, per això cal que les solucions s’implantin a 
llarg termini. 

 

Per portar a terme un voluntariat és necessari tenir els coneixements i les 
capacitats necessàries per fer l’activitat adequadament. Per això, 
l’entitat, organització o institució que l’organitzi ha de formar i capacitar 
els seus voluntaris/es perquè desenvolupin les activitats amb èxit.  

L’activitat de voluntariat ha de desenvolupar-se de forma organitzada, es 
a dir, ha de tenir una continuïtat i un mínim de planificació.  
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QUÈ NO ÉS VOLUNTARIAT 
 

 Mà d’obra barata. 
 Suplència de professionals. 
 Invasió de l’activitat professional. 
 Accés a un lloc de treball. 
 Pràctiques professionals.  
 Una forma d’explotació per no pagar salaris justos i 

estalviar despeses.  
 Un hobby per ocupar el temps lliure.  
 Un mitjà para tranquil·litzar la consciència.  
 Un refugi quan es tenen problemes, es pateixen  

incomprensions o no es té res a fer. 
 
TEXTOS PER PREGAR  
 

Et convidem a pregar amb aquest text bíblic i que deixis que el Senyor 
vagi donant forma al teu cor de voluntari per la causa del Regne: Mc 
9, 38-40.  
 
Ens diu el papa Francesc en la Evangelii Gaudium: 
La solidaritat és una reacció espontània d’aquell que reconeix la funció 
social de la propietat i el destí universal dels bens com a realitat anteriors 
a la propietat privada. La possessió privada dels bens es justifica per tenir 
cura d’ells i fer-los créixer de tal manera que serveixin millor per al bé 
comú, per la qual cosa la solidaritat s’ha de viure com la decisió de tornar-
li al pobre allò que li corresponc. Aquestes conviccions i hàbits de 
solidaritat, quan es fan carn, obren camí cap a altres transformacions 
estructurals i fan que aquestes siguin possibles. Un canvi en les 
estructures que no generin noves conviccions i actituds donarà lloc a que 
aquestes estructures, tard o d’hora, es tornin corruptes, pesades i 
ineficaços.  
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MIREM LA NOSTRA VIDA 
 

Et convidem a aturar-te per mirar la teva pròpia vida, per mirar el teu 
cor i registris les teves reflexions.  
 

1. Després de tot el que has llegit, sents al teu cor desitjos de ser 
solidari amb els altres, amb aquells que més ho necessiten? On 
ho veus? 

2. Què susciten al teu cor els textos del papa Francesc? 
3. Consideres que tens els valors, actituds i habilitats necessaris per 

ser un bon voluntari?  
4. Quins passos creus que hauries de donar per créixer en aquests 

valors, actituds i habilitats? 
 

PREGÀRIA 
 

Senyor, 
dóna’m un cor obert, 
acollidor, solidari, un cor gran, 
capaç d’obrir-se als pobres, els teus preferits, 
que estigui sempre de la seva part 
i que no es tanqui a aquell que ho necessiti.  
Dóna’m un cor compassiu 
que  tingui entranyes de mare. 
Eixampla el meu cor, 
que ningú es quedi fora; 
un cor generós, buit i lliure de si mateix, 
capaç de compartir, de donar-se 
i de lluitar per un món just, nou. 
Un cor que confiï en els altres, 
aquells que pateixen, els malalts, els pobres.  
Dóna’m, Senyor, un cor nou, 
un cor que t’agradi. Amén.  


