Jornada Solidària a l’ IES Thos I Codina
Un any més a l’ IES Thos i Codina hem celebrat la Jornada Solidària. Avui dia 22 de desembre
els professors i estudiants hem organitzat la 7ª diada solidària, de la qual n’estem molt
orgullosos. L’objectiu d’aquesta jornada és conscienciar els estudiants sobre els valors,
especialment sobre la solidaritat.
En aquest dia, diferents ONGs han assistit a l’institut per fer conferències, tallers i altres
activitats per encoratjar els alumnes a pensar sobre la realitat d’altres persones.
Per començar, els alumnes han organitzat una cursa en la qual han corregut al voltant de
l’escola per recollir diners per l’ONG “Save de Children”. Com sempre, molts estudiants han
pres part en l’activitat.
Un altra via per ajudar per la causa ha sigut la de la recollida d’aliments, joguines i roba que
seran enviats a “Caritas”, qui s’encarregaran de distribuir-les entre les famílies que ho
necessiten.
A més d’aquestes activitats, els estudiants han participat en una gran varietat de tallers i
xerrades que han tractat temes com el bullying i els drets humans, enfocat en la desigualtat
entre els homes i les dones. També altres temes com els exiliats forçats, l’atur, la crisi
econòmica a Espanya i la promoció de la pau. Tot això ha sigut possible gràcies a ONGs i
associacions com “Caritas”, “Creu Roja” “Amnistia Internacional” “ACNUR” “Assemblea
Cooperació per la Pau”, “VOCALIA de dones”, “Comerç Just”, “ACAPS”, “MPDL”, “F. Vicenç
Ferrer”, “Espais Joves” i “VOLS Immigració” .
Cal afegir que els alumnes han estat també preparant l’Esmorzar Solidari, en el qual han venut
pastissos i pastes per recaptar més diners.
En resum, aquesta diada ha estat d’un gran èxit, i ha sigut un dia en el qual tota la comunitat
educativa ens hem divertit i hem compartit. Un cop més, hi ha hagut una gran participació en
cada una de les activitats. Això ens dóna esperança perquè els alumnes mantinguin aquests
valors durant tot l’any, i no pas només en el dia d’avui.

