
Com resoldre i prevenir problemes derivats de les múltiples situacions socials i 

convivencials d’alta complexitat, inseguretat i conflictivitat que emergeix en 

territoris i comunitats? Desenvolupament de competències personals i 

professionals i actituds i valors per a la vida. Daniel Jover.Equip PROMOCIONS. 

 

Bellesa, amor i 

educació, troncs  

del mateix 

arbre:Lleure 

educatiu 

transformador. 
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Falta un espai després del punt
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Highlight
ELIMINA EL PUNT



Com afrontem els vells i nous conflictes de pobresa, desocupació, exclusió i 

precarietat laboral des d’enfocaments integrats i estratègies de cooperació?  

Un art de viure basat en la sobrietat feliç i la igualtat 

 

CONFIANÇA+ 

ÈTICA DE LA CURA. 

Acció conscienciada: 

Praxis de la esperança en el lleure 

educatiu 
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Sobra l'espai del principi de tot
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Praxi
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Highlight
l'esperança



Com gestionar la complexitat amb models innovadors? 

Interrelació individu-societat-planeta/ 

Transversalitat Espiritualitat/Drets Humans/Ecología 

. 

-INTERIORITAT- 

 

-SOLIDARITAT- 

 

-SOBRIETAT 
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Tot ha d'anar amb minúscula inicial i ecologia sense accent

i crec que hauria d'anar a línia seguida amb l'anterior, si no no s'entén... (com ho poso jo a la traducció)
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elimineu aquest guió
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elimineu aquest guió



Com cooperar  per fer front a la crisi, innovar i canviar d’escala?  

No hi ha transformació social sense transformació personal 

 

 

 

 

POTENCIAR CAPACITATS  I ACTIVITATS  

SOCIALMENT PRODUCTIVES GENERADORES 

 DE COMUNITAT:COHESIÓ SOCIAL  

I TERRITORIAL 

 

RESPECTE+ 

RESPONSABILITAT 
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sobra un espai abans de la "i"
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sobra un espai abans de la "de"
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falta un espai després dels :



 

 

Com transferim els valors del cooperativisme i l'economia solidaria al lleure educatiu ? 

Apostant per una educació dialógica,crítica i alliberadora que posi al centre la persona  

i la comunitat 

VALORS  

Cooperatius: 

ajuda mútua, autoresponsabilitat,  

democràcia, igualtat, equitat, solidaritat 

Ètics: 

honestedat, transparència,  

responsabilitat social, preocupació  

pels altres 
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solidària 
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sobra l'espai d'abans de l'interrogant
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dialògica, crítica

l'accent ober a la ò i espai després de la coma




