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Notícies

  La Campanya de Recollida
d'Aliments de l'INS de Lliçà

Des de fa uns anys i a inciativa del grup que realitza
l'Optativa de Religió de l’INS de Lliçà es va decidir la
nostra  contribució  a  la  campanya  de  recollida
d’aliments que organitzava anualment la Parròquia
de Lliçà d'Amunt.

El procés s'ha esdevingut davant la reflexió sobre la
magnitud del problema social i econòmic del nostre
municipi  i  per extensió la  nostra comarca o país.
Sabem que el nostre gest  és com un petit  toc de
consciència, un canvi en la mirada en vers els més
vulnerables i així es ho vam proposar. 

Les dates de Nadal conviden a fer aquests gestos i
és així va com any rere any, la recollida d'aliments
es va consolidant com un fet en el nostre institut.
La recollida es fa des del la setmana següent a la
festa  de la Immaculada (dia 8 de desembre) fins el
dia que s'inicien les vacances de Nadal.

Es tracta de fer-ne ressó i de coordinar la recollida
entre professors, alumnes i personal d’administració
i  serveis.  La  quantitat  recollida  no  és  molt
important però sí hem comprovat que la iniciativa
s’ha convertit en un gran gest de solidaritat local, ja
que actualment es coordina des de l’Ajuntament i
aplega nombroses entitats del poble

En  la  tradició  judeo  cristiana,  l’atenció  als  qui
passen fam és una constant al llarg de la història:
els profetes demanen aquest gest de forma explícita
(Isaïes 58, 7), Jesús ho cita com element de salvació
(de salut) a Mateu 25, 35 .

Jesús  inclou  aquesta  petició  a  Déu  en  el  Pare
Nostre,  la  pregària  més  important  dels  cristians
(“doneu-nos el pa de cada dia”).

En la  concepció cristiana de la  vida,  atendre qui
pateix és el camí per fer un món millor.

 


