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L’emergència sanitària ens ha posat davant del mirall i ens està obligant a superar rep-
tes mai abans imaginats. I el desafiament és de tal magnitud que només amb l’esforç 
i la solidaritat de molts professionals tant sanitaris com d’altres àmbits, i de totes les 
voluntàries i voluntaris de les xarxes de suport, ha estat possible reaccionar a temps i 
organitzar-se amb una rapidesa extraordinària per fer-li front. Per Susana Garcia Cua-
dro, directora executiva de l’entitat santcugatenca Edbuilding.org

Ara solidaritat

a
ra, des d’aquesta calma 
aparent que es viu als 
carrers però que encara 
amaga històries de sofri-
ment de portes endins, 

volem encoratjar tothom a seguir 
sent solidaris. Això va per llarg. I 
caldrà temps i una alta capacitat 
de resiliència per refer tot allò que 
el coronavirus ha devastat. I és que 
la solidaritat de totes amb totes i 
des de ja, serà la gran aliada a partir 
d’ara. Perquè l’emergència no espera 
i perquè, ara que podem sortir al ca-
rrer, ens podrem mirar als ulls i ho 
farem amb la serenor que dona sa-
ber que, si hi havia alguna cosa que 

podríem haver fet els uns pels altres, 
l’haurem feta. I l’haurem feta junts.

A partir d’ara i més que mai vo-
lem escoltar molt, cuidar als que 
ens cuidin, respondre a les crides, 
aprendre a reconèixer les emo-
cions en els ulls, estar al costat 
de la gent, entendre les diferents 
situacions que ha deixat la pandè-
mia a cada llar, no baixar la guàr-
dia, ser responsables i molt cons-
cients que, malauradament, això 
no ha acabat. I també volem exigir. 
Sí. Exigir a les administracions, ens 
públics i a tots els agents implicats 
en la reconstrucció, que prenguin 

decisions encertades i despleguin 
mesures socials justes i eficaces. I 
ens posem a disposició si, des de 
les nostres fortaleses, hi podem 
contribuir. 

I per acabar, en nom propi i el de to-
tes les persones que formem l’equip 
d’[ED]BUILDING, gràcies! Perquè si 
hi havia un moment per a la gene-
rositat sense mesura ni condicions, 
era aquest.  La llista d’agraïments 
és interminable i no voldria deixar-
me ningú, totes i tots sabeu qui 
sou. També tu, que estàs llegint un 
article titulat “Solidaritat” i has lle-
git fins aquí. A tu, també, gràcies. 
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