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EntREVIStA: EVA qUERAlt. fOtOS: nÚRIA fRAGO

Mestre, educador i emprenedor social

Daniel Jover (Alacant, 1956) és educador en sentit 
ampli i amb vocació de servei: cada paraula, cada 
gest, cada moviment, són fruit d’una reflexió i 
transmeten els seus coneixements i experiència. De 
jove va veure com l’educació havia d’anar molt més 
enllà de l’aula i, influït també per l’escoltisme, va 
decidir engegar projectes que vinculessin educació, 
emprenedoria, cooperativisme... sempre amb 
l’objectiu final de transformar l’entorn, el món. 
Des de fa 35 anys, la majoria d’aquests projectes es 
vinculen a través de l’Equip Promocions, del qual 
és soci fundador. Es tracta d’una xarxa de serveis 
avançats per al desenvolupament i l’economia 
social i solidària. 

Jover és també president de l’Associació per a 
la Promoció d’Iniciatives Socials i Econòmiques 
(APRISE), assessor en educació y treball per a 
diferents entitats públiques i privades, i membre 
del Centre d’Estudis de Cristianisme i Justícia i de 
la Universitat Rural Paulo Freire. 

És autor o coautor de nombroses publicacions, 
entre les quals destaquen “Memòria de l’esperança. 
Camins de tendresa i solidaritat” (Icaria, 
2014), “Educar, trabajar, emprender. Cuaderno 
de esperanza” (Icaria, 2012), “Sol i sal de mar. 
Paisatges de la memòria, gramàtica de l´esperança” 
(Icaria, 2010) i “Por una economía ecológica y 
solidaria. Conversaciones con Daniel Jover”  
(Icaria, 2009).



Vostè es defineix com a mestre, 
educador i emprenedor social, però la 
seva trajectòria fa dècades que se situa 
fora de l’aula. Per què tria aquest camí?
És fruit d’un procés. El món de l’educació 
sempre m’havia agradat, especialment 
des que em vaig iniciar en el món del 
lleure amb l’escoltisme. Vaig tenir la 
sort d’incorporar-me als 12 anys en 
un grup escolta que s’acabava de crear 
i, gràcies al voluntarisme i entusiasme 
del grup de monitors, l’escoltisme em 
va fer descobrir la interrelació entre la 
natura, la humanitat i la societat. Vaig 
veure que l’educació era fonamental 
per transformar l’entorn i a nosaltres 
mateixos. L’escoltisme em va descobrir 
la vocació de servei que vaig començar 
a desenvolupar amb el magisteri i en 
una cooperativa escolar. L’experiència 
en desenvolupament comunitari i 
autogestió pedagògica em van fer 
veure que l’escola era molt limitada 
per a aquesta aventura apassionant 
de l’educació que volia transformar 
l’entorn i això em va portar a treballar 
en temes d’inserció laboral i finalment 
a l’emprenedoria en temes d’economia 
solidària. 

Quins records té del seu pas per 
l’escoltisme? 
Era un agrupament escolta d’Alacant 
vinculat als salesians, l’escola on 
anava. Hi vaig anar durant la dècada 
dels ’70 i ens educaven en el sentit de 
la responsabilitat, primer com a nens 
i després com a monitors, i l’esperit 
d’autoformació, que va tenir molta 
influència en la meva vocació posterior. 

El meu record preferit són els focs de 
camp, la nit màgica on les paraules 
brillaven com els estels, el recolliment a 
la vora del foc explicant relats, aventures, 
jocs... També fent teatre al mig del bosc 
i descobrint la natura amb la seguretat 
que donava la presència dels monitors i 
la fraternitat entre nosaltres. Els vincles 
que es van crear aquells anys segueixen 
50 anys després i ens retrobem cada any 
per rememorar aquells moments. Per a 
molts de la meva generació,  aquells 6 
anys van ser els més significatius de la 
seva vida, perquè després van entrar en 
la roda del treball convencional i van 
perdre l’esperit d’aventura i fraternitat. 
En el meu cas, he intentat regenerar i 
reinventar aquesta fraternitat en la 
praxis de l’esperança, que és el que 

intento propulsar amb la meva vida 
professional. 

Ara, però, fer focs de camp és més 
complicat... 
De vegades la modernitat substitueix 
la realitat per la ficció i prohibeix allò 
que és substancial. El foc és essencial 
en la nostra humanització. Si oblidem 
els elements naturals, no els protegirem 
i els hem de reivindicar. No podem fer 
una pràctica educativa al marge de la 
natura o substituint-la per la virtualitat. 
La ruptura de la persona vers la natura 
i la societat és la causa del malestar en 
què vivim.   
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“On no hi ha alegria no hi ha joc i on 
no hi ha perspectiva lúdica no hi ha 
pensament crític ni creatiu”

“En la meva vida 
professional, he intentat 
regenerar i reinventar la 
fraternitat que vaig viure 
a l’escoltisme en la praxis 
de l’esperança”
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Vostè advoca per una educació 
transformadora. En què s’ha de basar 
per ser-ho? 
Jo m’identifico molt amb la definició 
que va fer don Francisco Giner de 
los Ríos, fundador de La Institución 
Libre de Enseñanza, quan deia que 
“educar es dirigir con sentido la propia 
vida”. Parlem de “dirigir” en el sentit 
d’orientació, d’enfocament i “amb 
sentit” sobre la plena consciència d’un 
mateix i dels altres. L’educació pot ser 
una eina de transformació social o una 
eina de domesticació i d’assimilació. 
Des d’aquest punt de vista, tot els règims 
polítics han utilitzat l’educació com 
instrument de domini o d’emancipació. 
Però en l’educació alliberadora hi ha 4 
elements clau, que són el respecte, la 
responsabilitat, la cura (“cuidar a uns i 
altres”) i la confiança, que és el que et 
fa lliure de la por. 

L’educació actual és alliberadora? 
És policroma i diversa. Hi trobem 
experiències molt avançades, d’altres 
amb format tradicional però amb 
un alt grau de qualitat humana, i 
d’altres amb models hipertecnològics 
que provoquen la glaciació dels cors 
i el trencament de vincles i relacions. 
No podem confondre finalitat amb 
mitjans. Hem d’utilitzar com a recurs 
l’entorn, el llibre, la tecnologia... però 
quan tot està supeditat a idolatrar les 
tecnologies estem matant l’ànima de 
l’educació.  

Què hi pot fer l’educador en aquest 
context? 
L’educador és testimoni i manifesta en la 
seva vida la coherència entre el que sent, 
el que fa i el que diu. Els seus valors han 
de ser saber acompanyar i cuidar, ajudar 
a volar els infants per ells mateixos, 
apassionar-se en l’aventura d’educar, 
aprendre mentre eduquen, generar 
dinàmiques per estimular l’energia de les 
persones, i ajudar a pensar lliurement i 
críticament, a fer descobrir que es pot 
mirar el món amb uns altres ulls.  

Vostè defensa el paper educatiu del joc. 
Per què?  
Diuen que quan van expulsar Adan i 
Eva del paradís només es van emportar 

tres coses: la paraula, el riure i la 
capacitat de somiar, o sigui que el sentit 
lúdic ens ve del paradís. En l’educació 
formal el joc es va arraconant a mida 
que els infants creixen i se’l té per un 
mer entreteniment quan el joc és la 
base de tots els aprenentatges. Allà on 
no hi ha alegria no hi ha joc i allà on 
no hi ha perspectiva lúdica no hi ha 
pensament crític ni creatiu. En educació 
també reivindico la bellesa, com a font 
de curiositat, estímul i aprenentatge, i 
l’amor, com a font d’energia.  

Aquests elements educatius de què 
parla, són més fàcils d’introduir en 
l’educació en el lleure que a l’escola?
No. De vegades es confon educació 
no formal amb informal i es banalitza 
el sentit de l’estimació, del joc, de la 
bellesa... Al contrari, l’educació no s’ha 

“La ruptura de la 
persona vers la 
natura i la societat és 
la causa del malestar 
en què vivim”   

“L’educació pot ser una 
eina de transformació de 
la societat o una eina de 

domesticació i d’assimilació” 
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de confondre amb escolarització. Els 
aspectes formals, de continguts, de nivell 
estan sacrificant bases de l’aprenentatge 
com són l’esperit de relació i cooperació. 
Les últimes tendències educatives, com 
les intel·ligències múltiples, accentuen 
el paper dels espais de llibertat i 
cooperació i trenquen l’espai de l’aula. 
No serveix substituir una pissarra 
per una tauleta digital i oblidar la 
interacció, perquè l’educació s’alimenta 
no d’informacions encapsulades sinó de 
conflictes i vivències quotidianes. 

En aquest cas, cap on creu que hauria 
d’anar l’educació en el lleure? 
L’educació en el lleure mantindrà els 
seus principis pedagògics si està lliure 
de les pulsions i pressions del mercat. 
Complirà la seva missió si queda 
alliberada de la teranyina que tot ho 
converteix en mercaderia i ofega els 
esperits. Hem de reivindicar l’etimologia 
de ‘escuola’ –que no col·legi-, que 
parla de fomentar el desenvolupament 
de capacitats bàsiques a partir de la 
curiositat. En aquest sentit, les entitats 
de lleure no han d’assemblar-se a 
organitzacions empresarials i han de ser 
capaces de reinventar les fórmules. Hi 
ha tres conceptes que són bàsics. Primer, 
cultivar els valors de la solidaritat, 

que no se sustenta en el temps si no 
està nodrida de vincles de tendresa i 
emocionals. Després, la sobrietat, la 
capacitat de reduir les necessitats i 
limitar les expansions consumistes; una 
vida sana és la que conté les necessitats. 
I la integritat. Solidaritat, sobrietat i 
integritat és una triada pedagògica que 
s’hauria de transferir al món del lleure 
educatiu.  

El concepte de sobrietat que esmenta 
va molt lligat a la responsabilitat 
mediambiental. En el marc de la nostra 
societat, com s’hauria de transmetre 
aquesta responsabilitat? 
El valor de l’exemple és fonamental, els 
infants aprenen el que veuen i viuen. 
Si en l’entorn familiar i educatiu no 
hi ha una cultura de la sobrietat i la 
senzillesa, sinó del malbaratament i de 
maltractar l’entorn, és molt difícil. Però 
educar els hàbits hi ajuda.

En els seus projectes defensa l’economia 
social. Ens pot explicar en què 
consisteix?  
És aquella que prima els valors socials i 
ètics per sobre del benefici en rendibilitat 
econòmica. Prioritza els valors de la 
persona i les necessitats de la comunitat 
per sobre del lucre. La rendibilitat és 

un factor més de l’economia però no 
pot ser exclusiu. L’economia social i 
solidària té més de 150 anys però en 
els darrers anys s’ha estès perquè s’ha 
demostrat que la força de la cooperació 
és més sòlida que l’esperit de competició 
i de rivalitat. El món de l’educació, 
però, i excepte casos concrets, no ha 
considerat que el cooperativisme i 
l’economia solidària siguin una eina de 
transformació i d’educació permanent. 

De fet, davant les dificultats que troben 
molt joves per accedir al món del 
treball, el cooperativisme podria ser 
una sortida? La coneixen prou, aquest 
alternativa? 
No del tot, però cada cop més. Jo sempre 
animo a les persones que vénen del 
lleure i que des de joves estan treballant 
aquells requisits que són fonamentals 
per ser emprenedors i empresaris, a 

“Quan tot està supeditat 
a idolatrar les tecnologies 
estem matant l’ànima de 
l’educació”  



que impulsin projectes d’economia 
social. La capacitat d’organitzar-se en 
equip, de planificar, de preveure, de 
flexibilitat davant els imprevistos, la 
paciència, la logística, la promoció del 
que fan... tot això són competències 
essencials per emprendre i cooperar, i 
en el lleure es treballen des de petits. 
Però aquests infants també reben l’altre 
missatge, que diu que treballar és que 
et contractin, i sacrifiquen la vocació 
que han forjat durant anys per buscar 
feina. Quan lliguem passió i vocació 
amb professionalitat, creem les bases 
de l’emprenedoria social. 

Fa 30 anys que va començar a 
treballar temes d’ocupació juvenil. 
Com ha evolucionat en aquests anys la 
perspectiva laboral dels joves? 
No té res a veure. En aquests 30 anys 
hem vist la gran revolució neoliberal 
que ens ha portat al caos global 
actual. Però l’educador no pot ser mai 
fatalista, som éssers d’esperança i mai 
de resignació. Som transformadors 
de necessitats en possibilitats. Per 
això no es pot separar l’educació del 
treball. És un trípode: educar, treballar, 
emprendre. Actualment, però, tenir una 

feina no vol dir que puguis viure bé, per 
això sempre animo a no conformar-se, 
a buscar fórmules no individualistes 
sinó col·lectives i des de la cooperació. 

Tot això ho aplica des de l’Equip 
Promocions. Quin tipus de projectes 
porten a terme?
A Promocions partim de la base 
que els diferents sectors productius 
tenen virtuts i qualitats, però també 
handicaps. Per exemple, el tercer sector 
pot caure en la dependència del sector 
públic. I el sector productiu, si no està 
ben regulat, pot acabar fent canibalisme 
amb els seus treballadors. Nosaltres ens 
situem en el quart sector, que agafa la 
part més positiva dels tres però sempre 
des de la responsabilitat, la llibertat i 
la implicació en la millora del territori. 
Fem projectes en política social, 
educativa, de desenvolupament local 
sostenible i treballem molt el concepte 
de transdisciplinarietat, que fomenta 
la participació i les capacitats de les 
comunitats perquè puguin construir 
respostes als seus problemes. Partim 
de la idea que reflexió sense acció és 
verbalisme i l’acció sense reflexió és 
activisme, i el que cal és la pràctica 
conscienciada.

Ens pot explicar algun projecte en 
concret? 
Per exemple, amb la Universitat Rural 
Paulo Freire, vam iniciar un projecte 
en un poblet que es diu Amayuelas, de 
Palencia. Partint de que cal aprendre 
dels que ho han experimentat, es va 
potenciar la transmissió de coneixement 
als joves sobre agricultura i artesania. 
A partir d’aquesta experiència hi ha 
15 comarques d’Espanya que treballen 

en la línia de recuperar la sobirania 
alimentaria i el saber tradicionals, com 
construccions bioclimàtiques, llavors 
antigues, etc. 

Una altra experiència està vinculada a 
l’Ajuntament de Barcelona per potenciar 
el territori de la franja Besòs amb un 
nou eix de cohesió social, territorial i 
de promoció. Vinculem institucions 
públiques amb una estratègia d’inclusió 
social participativa. 

En realitat, sempre es tracta de posar en 
relació actors i agents a partir d’idees 
creatives i innovadores generades en 
processos de diàleg. D’aquí potser la 
meva influència de l’escoltisme, que 
ve d’”escolta”. En canvi, fer una escolta 
activa i saber mirar no s’ensenya 
enlloc, no surt al CV, i és fonamental 
per captar l’entorn. “Idea” ve del grec 
“eidon” que vol dir saber mirar la 
realitat. La creativitat només es genera 
si saps mirar i la millor manera de 
mirar és contrastant mirades amb els 
altres. Per això apostem per l’educació 
dialògica.

Sovint es confon solidaritat amb 
assistencialisme. Fer protagonistes a 
les persones implicades és la manera de 
trencar aquest binomi?  
Exacte. L’assistencialisme és necessari 
en unes etapes però no és suficient. El 
que passa és que és més fàcil repartir 
el que sobra que no generar espais de 
consciència. L’assistencialisme cronifica 
la dependència i la beneficiència 
serveix per curar les males consciències. 
Recordem la paràbola de l’Evangeli de 
l’òbol de la vídua, que donava del que 
necessitava. Per tant, la compassió 
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“Solidaritat, sobrietat i 
integritat és una triada 

pedagògica que s’hauria 
de transferir al món del 

lleure educatiu”



“La persones que vénen del lleure 
des de joves estan treballant les 

capacitats que són fonamentals per 
ser emprenedors socials”

“La creativitat només es 
genera si saps mirar i la 
millor manera de mirar 
és contrastant mirades 
amb els altres”

és passió compartida amb l’altre; si 
eduquem per evitar la indiferència al 
dolor aliè, l’única manera és compartir 
el dolor i el patiment, és a dir, a partir 
d’una vida sòbria i austera. Des de 
l’educació tenim molt a fer, perquè 
no hi ha emancipació ni processos 
d’alliberament sense consciència ni 
protagonisme dels participants. 
      
En els seus llibres sovint parla de 
l’esperança. En què consisteix i per què 
és necessària? 
L’esperança és el fil de plata que permet 
a la humanitat contemplar la realitat 
no tal com és sinó com podria arribar 
a ser. L’educació de l’esperança ens 
permet veure que infants que vénen 
de famílies desestructurades, de la 
marginalitat, etc, poden arribar a ser 
una persona ‘de profit’ i que no existeix 
el determinisme i el fatalisme. Educar 
l’esperança t’ajuda a comprendre que 
si ens impliquem poden succeir coses 

que eren poc probables i és una guia 
de bones pràctiques i experiències 
innovadores.  

És una esperança vinculada a 
l’Evangeli? 
Jo sóc cristià i practicant, però entenc 
que l’esperança no és patrimoni exclusiu 
dels cristians, com la felicitat no és 
patrimoni de les religions. Crec que 
l’ètica cívica, ciutadana, laica, també té 
una esperança. Més que a l’esperança, 
jo associaria el cristianisme a fer que 
el món sigui millor, a les benaurances 
i a l’obstinació per estimar fins i tot 
als teus enemics. Això és el que dóna 
singularitat al cristianisme. El principi 
d’estimar al teus enemics és portador 
d’una energia sublim, com la capacitat 
de perdó, la misericòrdia...    

Un consell final per als joves monitors 
de lleure per la seva tasca educativa i 
de voluntariat? 

Que no perdin la capacitat de joc i 
de riure, el sentit de cooperació i la 
capacitat de somiar i de tenir esperança. 
I també els hi recordaria la faula del 
colibrí, que davant d’un gran incendi 
a la selva del qual fugien tots els grans 
animals, ell agafava una miqueta 
d’aigua i intentava apagar el foc. Els 
que fugien el van menysprear perquè 
tan petit no podria apagar el foc, i ell 
va respondre: “Jo faig el que puc”. El 
seu testimoni va commoure els altres i 
entre tots van apagar l’incendi. Amb un 
petit esforç pots transformar el món.
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