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Editorial

En les darrers setmanes, moltes i diverses veus han aportat argu-
ments contundents per expressar el rebuig al projecte d’ Eurove-
gas: l’agressió a un territori particularment fràgil i sensible des del 
punt de vista mediambiental, l’orientació d’un projecte basat en 
la lògica del totxo, l’especulació immobiliària  i un tipus de turis-
me de baixa qualitat,  l’eventual vulneració de la legalitat social, 
sanitària i mediambiental de la que ens hem dotat al nostre país... 
Volem aportar una nova perspectiva. La  crisi actual no és tan sols 
econòmica,  és sistèmica i, per tant, també de model i de valors. 
Hem analitzat críticament el nostre passat recent, l’especulació, 
el diner fàcil, la lògica hedonista, la manca de cultura del treball 
i d’esforç compartit, la poca valoració de la formació i l’educació 
dels nostres joves, la miopia de molts dirigents i la prevalença del 
curt termini en la presa de decisions de la política local.
Hem parlat i hem compartit, amb molts, que els valors que havien 
d’orientar la sortida de la crisi i una nova etapa històrica i gene-
racional s’havien de basar en paràmetres de qualitat, d’esforç, 
de treball, de respecte pel nostre entorn i el de les generacions 
futures, d’innovació i valor afegit.
Eurovegas, el negoci del joc, el plantejament urbanístic, energè-
tic i mediambiental, el tipus de turisme que genera, representa 
l’antítesi de tots aquest valors. 
Els valors no són quelcom per proclamar a l’escola o en els discur-
sos, són els referents que volem que orientin i sustentin les nos-
tres vides, les individuals però també les col·lectives. Un país es 
construeix també i, sobretot, per la prevalença d’uns determinats 
valors en la seva societat i en les decisions que ens afecten a tots. 
La resposta de la societat catalana i els seus representants ha de 
venir pel camí dels valors i la coherència.
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Cada cop és més important el 
nombre de famílies de diferents 
procedències que han arribat al 
nostre país per viure-hi, i han 
triat l’esplai com un lloc per edu-
car els seus fills. En uns barris, hi 
trobem infants arabòfons o ama-
zics, segons de quina part del Mar-
roc siguin, en d’altres potser hi ha 
famílies del Perú o de l’Equador 
que parlen castellà o quítxua, en 
d’altres, del Pakistan que parlen 
panjabi, o de gàmbia que parlen 
wòlof... 

Les llengües de les famílies de 
l’esplai són avui diverses i nom-
broses i és en aquest marc que 
ens pot ser útil plantejar-nos com 
treballem les llengües a l’esplai.

En primer lloc, el català és i ha 
de ser la llengua d’ús preferent, la 
llengua del dia a dia de l’entitat. 
L’esplai més que mai ha de posar 
de manifest la seva vinculació a 
la llengua i cultura catalanes. És 
un dels llocs importants per a 
l’arrelament, per a la socialitza-
ció dels infants i joves i han de 
poder fer-ho amb normalitat en 
la llengua del país. Aquest model 
és una mostra més de la voluntat 
educadora i integradora de l’esplai 
i garanteix que totes les famílies 
puguin consolidar els seus vincles 
amb la societat que les acull sen-
se quedar-ne excloses. Ara bé, les 
llengües dels infants, que formen 
part de les seves vides, poden i han 
de tenir també el seu lloc a l’es-
plai. En primer lloc, cal conèixer 
de quines llengües parlem. Per 
exemple, que un infant sigui d’ori-
gen marroquí no vol dir necessà-
riament que a casa parlin l’àrab, 
el mateix pot passar amb famílies 
equatorianes que mantenen viu el 
quítxua, etc.

 Un cop sabem quines són les llen-
gües de les famílies podrem dis-
senyar com fer-les presents en la 
dinàmica del centre segons l’edat i 
el moment educatiu. Podem orga-
nitzar activitats del tipus: 
◗ aprendre paraules de salutació i 
comiat en diferents llengües,
◗ fer el cançoner amb cançons po-
pulars d’aquí, i incorporar-hi can-
çons en les llengües maternes de 
les famílies de l’esplai,
◗ “Conta contes d’arreu del món”, 
◗ aprendre jocs que arriben de lluny, 
◗ cuinar plats típics de cada país...

Treballar la diversitat lingüística 
és una de les maneres d’ajudar els 
infants a enfortir la seva autoestima 
i a construir la seva identitat. Les 
llengües i cultures presents avui a 
l’esplai ens parlen d’altres realitats, 
d’altres maneres de veure i viure la 
vida, d’altres valors i estils de vida 
i l’esplai, els apropa, els connecta 
i els fa viure aquí. 

Les entitats de lleure han de saber 
aprofitar aquest potencial d’oportu-
nitats com a mostra de la vocació 
integradora i d’arrelament, del seu 
compromís social,  i també, és clar, 
per oferir un bon servei educatiu 
a totes les famílies i a la societat 
catalana.

I de l’anglès? En parlem un altre 
dia! ■

la nostra
missió
“educar els 
infants i joves, 
enfortir
les entitats de
lleure i el tercer
sector, millorar
el medi ambient 
i promoure la 
ciutadania
i la inclusió
social, amb
voluntat
transformadora”.

la fundació Catalana de l’esplai aplega les entitats: 
◗ associació Catalana Cases de Colònies 
◗ serveis d’esplai 
◗ Centre d’estudis
◗ suport associatiu 
◗ federació Catalana de l’esplai 
◗ fundación esplai

la nostra missió es concreta 
en la prestació de serveis i 
programes educatius 
integrals a les escoles, 
la gestió d’equipaments i 
programes d’educació 
ambiental, cursos de 
formació i serveis de 
gestió per al món
associatiu i projectes 
per la inclusió digital. 
integra també l’acció
d’una federació i dels 
seus centres d’esplai, 
així com la tasca de la 
fundación esplai, d’àmbit 
estatal, i l’impuls de programes 
de cooperació internacional.

Els nostres valors
◗utopia
Volem avançar cap a un món 
més just, vers una societat 
inspirada en els valors de 
la pau, la democràcia i la 
fraternitat.

◗solidaritat 
optem per la cultura de la 
solidaritat i la cooperació, 
basada en el respecte a la 
dignitat de les persones i 
dels pobles, a la diversitat i 
als drets humans.

◗ iniciativa 
Vo l e m  f o m e n t a r  l a 
participació, l’autonomia 
personal i l’esforç individual 
i col·lectiu, per fer front als 
reptes amb creativitat i per 
desenvolupar una ciutadania 
activa i responsable.

◗felicitat
Cerquem la formació de 
persones que aspirin a una 
vida feliç, que es fonamenti 
en l’autoconfiança i en 
l’obertura a l’altre, en 
l’honestedat, la generositat,
l’expressió dels sentiments 
i el compromís amb la 
comunitat.

Valors de l’organització
◗ independència 
Treballem sense subordinació 
econòmica, política ni insti-
tucional, ni submissió a cap 
altre interès que no siguin els 
va lors que inspiren la nostra 
missió.

◗transparència
Treballem amb claredat en els 
objectius i transparència en 
la gestió dels recursos. Una 
transparència basada en la 
cohe rència i en la informació, 
por tes endins i respecte a la 
societat.

◗pluralisme 
Volem l’aportació de la 
pluralitat, de la diversitat i de 
la participació, tant en la vida 
interna de l’organització com 
en el treball en xarxa amb altres 
agents i en les relacions amb el 
nostre entorn.

◗sostenibilitat 
Volem actuar amb austeritat i 
aplicant criteris d’eficiència en 
la gestió que ens permetin que 
la nostra acció social i educativa 
sigui el màxim d’eficient amb el 
mínim impacte ambiental.

◗Coherència
Volem que la nostra activitat 
i el nostre funcionament 
siguin reflex dels valors que 
proclamem.

La proposta global
de projectes

impulsats per la Fundació
es caracteritza per:

◗ Voluntat educativa

◗ opció per la inclusió i la 
transformació social

◗ compromís mediambiental i de 
sostenibilitat

◗ aposta per la qualitat del servei

◗ compromís per la coresponsabilitat

◗ impuls al tercer sector  
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