
 
ENTREVISTA  A FONS 

LLUÍS PUIGDEMONT, DIRECTOR DE SER.GI 
 

 
 
 
Lluís Puigdemont i Reverter, (Amer, 1968) és des de fa tres anys, el Director de la Fundació 
SER.GI, entitat de Girona que treballa per a una societat inclusiva. És llicenciat en geografia i 
història, habilitat com a Educador Social. 
 
Ha estat Secretari General de Càritas Diocesana de Girona, Director de Càritas Immigració i Cap 
de l’Àrea d’Immigració de Càritas Diocesana de Girona. I com a voluntari, ha estat membre de la 
Delegació de SETEM a Girona i donat suport a dues entitats de codesenvolupament de Gàmbia. 
 
Ha escrit articles sobre temes d’estrangeria, dret a vot, cooperació... 
 
 
Les preguntes del CEM: 
 

 Alguna anècdota o algun record especial de la seva activitat? 
 

Conèixer gent d’altres països m’ha permès “viatjar per tot el món”, sense haver-me de 
moure de Girona. Però també, m’ha donat l’oportunitat d’anar a un casament a l’Índia, al 
Fòrum Social Mundial del Brasil... 

 
 Des de la seva experiència personal i professional, com veieu el món de l'educació 

actual i quins li sembla que són els seus principals reptes?  
 

És una gran eina que tenim a les mans per fer grans homes i dones que ens ajudin a 
continuar transformant la nostra societat i el món. I tenim el repte d’atendre la diversitat que 
hi ha a les aules i d’aconseguir implicar a tota la comunitat educativa per assolir l’èxit 
educatiu de tots els infants i joves. 

 
 Què ens podria explicar de l'educació que va rebre vostè? Hi ha algun fet o alguna 

persona que creu que el va influir d'alguna manera especial?  
 

Sempre hi ha mestres i professors que et marquen, com a docents i com a persones. 
Recordo amb especial estima aquells que ens van saber transmetre amb passió les 
matèries i la seva humanitat. 

 
 Quina és la seva vinculació actual amb el mon de l'educació (familiar, professional, 

investigació, medis de comunicació...)?  
 

Actualment és a través del meu lloc de treball. Donem eines per gestionar la diversitat i la 
gestió de conflictes a l’aula, tant als propis alumnes com als mestres i professors. 
 
 
 
 
 

 



Parlem de la pel·lícula del VII Cinefòrum Educació de Girona: 
(Documental , “Girona, ciutat solidària i cooperant”, any 2016) 
 

 Quina opinió li mereix la pel·lícula, en aquest cas documental, que hem seleccionat ? 
 

És un bon testimoni de tota la feina que es fa a Girona en Cooperació als països en vies de 
desenvolupament, amb qui hi ha relació a través de les entitats de la ciutat, com en 
Educació pel Desenvolupament, per sensibilitzar a tots els gironins i gironines. 

 
 La problemàtica que planteja li és propera, l'ha viscuda? 

 
Sí, totalment. La meva implicació amb la Coordinadora d’ONG solidàries de comarques 
gironines i l’alt Maresme, fa que conegui aquesta realitat del dia a dia. 

 
 Té aplicació a l'àmbit en el qual es mou? 

 
Molta. La feina de moltes entitats socials és, amb la feina que portem a terme diàriament, 
deixar constància de les desigualtats i la manca d’igualtat d’oportunitats, aquí i a molts llocs 
del món. 

 
 Quin és el missatge principal que n'hem de treure? 

 
Que malgrat les circumstàncies no ens hi ajuden, cal seguir treballant per canviar el món i 
transformar-lo  per fer-lo més just i solidari. 

 
 

 A qui és més d'utilitat el contingut de la pel·lícula (docents, famílies, alumnes, 
col·lectius especials, etc..)  
 
A tothom. És un recurs molt útil per conèixer perquè és fa, qui ho fa i què es fa en 
cooperació i sensibilització a la ciutat de Girona. 
 

 
 
Moltes gràcies Lluís! 
 
 
Girona, desembre 2017    


