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Un sol dia pot canviar tota una vida. Quatre nens ho descobriran. El seu futur 
està en joc. El compte enrere ha començat... Quatre destins excepcionals! La 
novel·la del film El Gran Dia, de Pascal Plisson, director de Camí a l’escola.
Tots aquests nens persegueixen un somni amb una determinació que creix dia 
a dia. Des de Cuba, l’Albert d’11 anys, desitja ser boxejador, la Deegii, també 
d’11 anys, viu a Mongolia, vol ser contorsionista i treballar al circ. En Tom, 
d’Uganda, lluita per aconseguir, als seus 19 anys, un diploma de Wildfire per 
estudiar els ximpanzés en al seu habitat natural; a  lÍndia, la Nidhi, de 16 anys, 
somia en estudiar enginyeria i es prepara per a un examen d’accés.

L’objectiu consisteix en donar a conèixer històries d’altres joves 
que poden ser inspiradores, destacar la importància de l’esforç 
i la perseverança per aconseguir allò que es desitja.

El gran dia és un llibre optimista, que amplia horitzons mentals i fa compren-
dre la grandesa quotidiana de molts nens i nenes arreu del món. Hi ha moments 
especialment emotius. Queda clar que els nens no hi entenen de càlculs, de 
terminis, de possibilitats. Els nens i joves tenen somnis i no consideren que la 
falta de diners o de mitjans materials els pot impedir aconseguir allò que ells 
desitgen. Aquesta és la seva força i, amb la seva voluntat, demostren que de 
vegades tenen molt més coratge que els adults.
 

Com la seva precursora, Camí a l’escola, el documental-llibre El gran dia forma part d’un projecte 
educatiu i social. Compta amb el suport de l’ONG internacional per a l’ajuda a la infància, Save the 
Children, així com de la Unesco, programa de l’ONU dedicat a la cultura. Un suport internacional que 
reconeix el valor humà, educatiu i cultural del projecte, apte per a tots els públics. El gran dia arriba com 
un sòlid projecte educatiu orientat a les escoles per a alumnes a partir de 9 anys i, més concretament, a 
l’alumnat de Secundària entre 12 i 16 anys. L’objectiu consisteix en donar a conèixer històries d’altres 
joves que poden ser inspiradores, destacar la importància de l’esforç i la perseverança per aconseguir 
allò que es desitja, valorar l’Educació com a eina de lluita contra la pobresa i fomentar el debat sobre el 
paper de cada membre de la comunitat educativa en el futur de l’estudiant.

El gran dia és un llibre optimista, que amplia horitzons mentals i fa comprendre la 
grandesa quotidiana de molts nens i nenes arreu del món. 

El gran dia arriba com un sòlid projecte educatiu orientat a les escoles per alumnes 
a partir de 9 anys i, més concretament, a l’alumnat de Secundària entre 12 i 16 anys.


