“El Mayor Regalo” al Sant Pau de Tarragona
09/04/2019 - Col·legi Sant Pau Apòstol

El Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona projectarà el film “El Mayor Regalo”, del director Juan Manuel Cotelo, el proper 11
d’abril a les 17.30h a la sala d’actes del centre. Es tracta del documental més vist de l’any a les sales de cinema de tot el país, i
la quarta pel·lícula que més diners ha aconseguit a través de crowdfunding a Espanya. Només estrenant-se a 33 cinemes, va
situar-se al TOP 10 de les pel·lícules més vistes de la cartellera, al costat de films que es projecten a 100, 200, 300 i 400 sales
de cinema.

De què va? “El Mayor Regalo” comença en mig de la filmació d’una pel·lícula del far west. El seu director no ha decidit quin final
tindrà, però té clar que no es pot resoldre com sempre... a trets! Buscant un altre final, descobrirem una arma amb capacitat per
a resoldre qualsevol conflicte. La estan utilitzant a França, Espanya, Irlanda, Mèxic, Colòmbia, Ruanda... i sempre funciona. Té
un gran poder constructiu i és gratuïta. Tot i que cal ser molt valent per utilitzar-la. I fins aquí podem llegir. El que s’ha fet
evident en els últims mesos, és que els espectadors no queden indiferents davant aquesta proposta que ha arribat ja a més de
18 països.
L’activitat persegueix recollir fons per fer sostenible el programa de formació on-line per a professors hondurenys anomenat
Aula Compartida, impulsat per mestres i professors de les Escoles Diocesanes de Tarragona (EDT). Per això és es posa a
disposició del públic una entrada solidària que inclou crispetes i refresc, pel donatiu de 5€.
Aquest programa col·labora en el desenvolupament educatiu de les escoles hondurenyes, solidaritzant-se amb els reptes
educatius i socials d'aquest país. El 5 de març passat, s’iniciava la segona edició dels cursos online per a mestres hondurenys
que enguany donarà servei i acompanyament a 150 mestres i professors d’escoles de Trujillo, al departament de Colón,
Hondures. Això és possible gràcies a l’esforç dels docents de les Escoles Diocesanes de Tarragona, que han dissenyat a mida
cursos de formació en les àrees de més interès dels claustres hondurenys. La seva tasca inclou l’acompanyament personalitzat
a cadascun dels alumnes que estan rebent aquests cursos amb l’objectiu d’empoderar-los i que puguin desenvolupar la
docència amb autonomia i recursos personals.
Es poden aconseguir entrades per a la sessió de cinema solidari a la consergeria del propi centre (Passeig Torroja s/n) o a
través del correu colsantpau@colsantpau.com.
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