Benvolgut/da membre del Consell Assessor,
Us faig arribar aquesta carta, com a membres del Consell Assessor del 3r Congrés del Lleure
Educatiu 2015 que es farà a Barcelona (CaixaForum) els dies 16 i 17 d’octubre de 2015.
Hem fet una primera comunicació informant del Congrés. Podreu trobar els objectius,
programa, dades d’inscripció, organitzadors i col·laboradors en el web:
www.peretarres.org/congreslleureeducatiu
Us demanem que feu el màxim de difusió del Congrés i animeu a la participació a tots/es
els membres de les entitats que representeu així com als vostres contactes i col·laboradors/es.
Recordar-vos també que com a membres del Consell Assessor les vostres entitats tenen
descompte (consulteu el web) i vosaltres directament teniu la inscripció gratuïta.
Les inscripcions ja estan obertes!
D’altra banda, com sabeu, una de les parts importants del Congrés se centra en la presentació
d’experiències de lleure educatiu. Experiències que han de ser el màxim d’innovadores,
participatives, significatives i d’interès per al públic assistent. L’explicació del funcionament
d’aquestes el trobareu dins l’apartat d’experiències de la web. El propi Congrés vol acabar
generant una Base de dades d’experiències rellevants que puguin servir en el futur per a
generar intercanvi entre persones que de forma voluntària o professional impulsen activitats de
lleure educatiu.
Així, us animem a que les entitats que representeu siguin part activa, participant en aquest
apartat i per tant que envieu experiències pròpies. Per nosaltres és fonamental la vostra
participació atesa la significació de la vostra aportació en aquest àmbit. I que demaneu al
vostre entorn que puguin presentar-ne les seves.
Les experiències s’han de enviar abans del 4 de juliol i es poden lliurar un cop feta la inscripció
o sense haver-se inscrit. En el cas que les experiències siguin escollides, s’exposaran en el
Congrés, i la resta - com hem indicat - estaran disponibles per a facilitar-ne la difusió. Aquelles
seleccionades tindrà la gratuïtat en la inscripció del Congrés.
Podeu omplir l’experiència directament a l’adreça web:
www.peretarres.org/lleureeducatiuexperiencies
Ens trobem el dia 22 de juliol en la propera reunió del Consell Assessor a les 16h, al carrer
Carolines 10.
Moltes gràcies per la vostra aportació i difusió. Ben cordialment,

Rafael Ruiz de Gauna
Director de Relacions Institucionals i de Formació, Consultoria i Estudis
Barcelona, 5 de juny de 2015
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