Davant més de 500 assistents al Palau de Congressos de Barcelona,
el documental va mostrar com els nens poden contribuir a un món millor

"LA LLUITA CONTRA LA POBRESA ÉS UNA COSA QUE
AVUI DIA ENS IMPLICA A TOTS" VA AFIRMAR LA
CONSELLERA D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT
IRENE RIGAU, A LA PRESENTACIÓ DEL DOCUMENTAL
"TU TAMBÉ POTS, L'ASSIGNATURA PENDENT"

En l'acte es van recaptar donatius dels assistents per a projectes locals que va
recollir Sor Lucía Caram

Més de 3.000 escoles a tot Catalunya han estat convidades a sumar-se a aquest
projecte per fomentar els valors i la consciència social en els nens

Barcelona 10 d'abril 2015. Davant d'un auditori ple, amb més de 500 persones, es va

presentar el documental "Tu també pots, l'assignatura pendent" dirigit per Anna
Llauradó en el Palau de Congressos de Barcelona que va reunir pares, professors i
públic en general.
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Entre les personalitats que van assistir es trobaven els actors Manel Piñero que
interpreta en el documental el personatge de la fam i Juanjo Puigcorbé; el director de
cinema Joaquim Oristrell, el director general de Fira de Barcelona, Agustí Cordon, el
Pare Manel, el Delegat d'ACNUR a Catalunya Joan Raventós, el cap del Gabinet del
Consorci d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Padró, el director de
l'escola Àgora de Sant Cugat del Vallès, Vicenç Gandol i l'alcaldessa de Sant Cugat,
Mercè Conesa, entre d'altres.
L'objectiu del projecte educatiu reflectit en el documental "Tu també pots", és
conscienciar a nens i joves sobre la fam i la pobresa infantil perquè sentin que tots
podem fer alguna cosa, per poc que sigui, per millorar el món. Es tracta, doncs, d'un
projecte educatiu innovador que treballa el creixement personal d'infants i joves a
les escoles, ensenyant-los a compartir en lloc de competir i ajudar en el món en què
viuen.

A la cloenda va intervenir la Consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
Irene Rigau que va afirmar : "Jo diria que aquests nois i noies han descobert que és
més important ser persona que tenir 3 samarretes de tres colors diferents". Així mateix,
va reconèixer que "És veritat que a Catalunya hi ha problemes. Sor Lucía Caram ho ha
explicat molt bé i com s'ajuda, però vull dir que Catalunya és rica en solidaritat ".

En la seva opinió "La lluita contra la pobresa és una cosa que avui dia ens ha
d'implicar a tots ja que les Administracions soles no podem i perquè és de justícia
participar tots".
Va assenyalar que "És en la infància i la joventut quan es pot aprendre a ser valent, a
ser responsable de la teva vida i a ser empàtic, cosa que nosaltres (els majors d'edat)
no havíem escoltat. Ser empàtic és saber posar-se al lloc de l'altre i això és aprendre a
ser persona i la manca d'empatia porta a la crueltat i l'autèntic egoisme ".

Més de 3.000 escoles a tot Catalunya han estat convidades a sumar-se a aquest
projecte per fomentar valors i responsabilitat social en els infants i joves.
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Intervenció de la consellera Irene Rigau

Diàleg entre Manel Fuentes i Sor Lucía Caram
L'acte va ser presentat pel periodista Manel Fuentes qui va mantenir un diàleg a l'inici
amb Sor Lucía Caram, la qual va reivindicar que "Cal despertar consciència"
a les persones.

Posteriorment, un grup de nens de l'escola Turo Blau, un dels col·legis participants en
el videoclip musical del documental, va lliurar a Sor Lucía Caram una "guardiola"
singular, en forma de bola del món, amb els donatius d'1 € recollits entre els assistents
a l'acte.
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El documental mostra que tots podem fer alguna cosa, per poc que sigui, per millorar
el món i com l'educació és la base d'un canvi que pot transformar la consciència de
l'ésser humà. Ha comptat amb la col·laboració d'entitats socials com ACNUR
(l'agència de l'ONU per als refugiats), Càritas i l'ONG Bamba.

El documental narra com a l'escola Agora Sant Cugat International School de Sant
Cugat del Vallès (Barcelona) nens i joves fan classes de meditació i reflexió sobre
valors (honestedat, amor, empatia, etc.), investiguen la realitat local i internacional
d'altres nens més desfavorits i connecten, finalment, amb un orfenat de Kenya i un
menjador social de Càritas a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), als que decideixen
ajudar.

El documental ha estat dirigit per Anna Llauradó, amb la col·laboració de Joaquín
Oristrell, Ferran Armengol, Manuel Mira i Joan Lluís Arruga, i producció de Alicorn
Films. Tot el projecte s'ha fet amb l'aportació de temps i creativitat gràcies a la
solidaritat d'un equip de professionals voluntaris, que només esperen millorar el
món amb aquest regal.

Les escoles, protagonistes d'un projecte en marxa
Tu També Pots (TTP) és un projecte dirigit a les escoles on els alumnes aprenen com
està el món i què poden fer ells per millorar-lo, oferint-los la possibilitat d'enriquir-se
com a persones i d'enriquir la vida dels altres que ho necessiten, estalviant 1 euro al
mes que ells mateixos gestionaran. Es pot usar com a projecte interdisciplinari,
d'escola, d'aula, com cada centre vulgui ja que es tracta d'un projecte obert a
qualsevol àrea, tant a nivell de coneixements com d'educació emocional i social.

La Consellera Irene Rigau, Anna Llauradó i Sor Lucía Caram
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Com va sorgir el projecte educatiu i el documental
En la seva intervenció, la directora catalana Anna Llauradó va explicar com va néixer
el projecte arran de llegir a la portada del diari un titular colpidor: "Cada 3 segons mor
un nen de fam al món." Llavors, va pensar què podia fer i d'aquí , va començar a
escriure un conte que va publicar amb el mateix títol "Tu també pots" l'any 2006, el
qual finalment, s'ha plasmat en un documental.
FOTOS DE L'ACTE:

D’esq. a dreta, Anna Llauradó, Sor Lucía Caram, l’ alcaldessa de Sant Cugat
Mercè Conesa i la Consellera d’Ensenyament Irene Rigau

Aula de l’escola Agora de Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Sor Lucía Caram, Anna Llauradó i Manel Fuentes
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Manel Fuentes i la directora del documental Anna LLauradó

La Consellera d’Ensenyament Irene Rigau

L’actor Juanjo Puigcorbe i Anna LLauradó
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Més informació:
www.tutambienpuedes.info
Contacte de Premsa:
Nuria Langreo:
nuria@crisalida-comunicacion.com
Tel. 646 904 664
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