
El Nucli Paulo Freire de la Universitat de Girona, membre de l’Institut Paulo Freire 

d’Espanya, en la seva reunió ordinària del 26 de gener de 2022, ha acordat manifestar el 

següent: 

 

Que considera molt interessant, oportú i necessari el projecte de llargmetratge 

documental sobre el mestre MIQUEL SOLER ROCA que vol dur a terme el cineasta 

uruguaià JOSÉ PEDRO CHARLO, de llarga trajectòria professional i acreditat 

compromís polític. 

 

Que vol fer explícit i públic el seu recolzament al projecte, que actualment es troba en la 

seva fase inicial, i que es compromet, un cop estigui acabat, a fer-ne la difusió que es 

mereix a les comarques de Girona. 

 

Que el mestre MIQUEL SOLER ROCA (Corbera de Llobregat, 1922 – Montevideo, 

2021) és un referent indiscutible de la pedagogia universal, en sintonia amb la millor 

tradició pedagògica catalana i uruguaiana. Les dues experiències que van ocupar la seva 

vida professional foren, d’una banda, la de mestre a l’Uruguai en zones rurals pobres i, 

de l’altra, les diferents responsabilitats que va tenir en la política educativa a la 

UNESCO (director del Centre Regional d’Educació Fonamental per a l’Amèrica 

Llatina; director de la Divisió d’Alfabetització, Educació d’Adults i Desenvolupament 

Rural; i subdirector general adjunt del Sector Educació). Des de l’escola rural va 

elaborar propostes de validesa universal i, des de la talaia internacional, en va extreure 

propostes globals al servei de les causes i els pobles concrets. És, per altra banda, autor 

de diversos llibres, entre els que destaquen: El analfabetismo en América Latina: 

reflexiones sobre los hechos, los problemas y las perspectivas; Educación y vida rural 

en América Latina; Educación, resistencia y esperanza. En català, a més de diversos 

articles i opuscles, comptem també amb el llibre Educació, resistència i esperança, 

publicat per l’Associació de Mestres Rosa Sensat. 

 

Que farà una crida a totes les entitats i organitzacions compromeses amb una educació 

de qualitat per a tothom i amb el compliment efectiu dels drets humans perquè donin 

suport a aquest projecte. 

 

 

Girona, 26 de gener de 2022  

 

 

 

 

 

 

Signa, en nom del Nucli Paulo Freire de la Universitat de Girona: PERE SOLER 

 

 


