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El 75% de la població total 
dels Països Catalans par-
la català, i el percentatge 

augmenta fins al 90% si es tracta 
de joves entre 15 i 29 anys, segons 
dades de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya. Trenta anys d’immersió 
lingüística a l’educació formal han 
fet que no hi hagi pràcticament cap 
jove a casa nostra amb qui no es 
pugui parlar català, tot i ser una 
llengua que ha hagut de lluitar per 
recuperar el lloc que li corresponia 
i que encara ho fa des de les insti-
tucions i des de la gent del carrer.

En aquesta difusió i assimilació del 
català hi té molt a veure el món de 
l’educació no formal. Els esplais, 
des dels inicis de la democràcia -i 
fins i tot abans- han estat vertebra-
dors i promotors d’un quotidià en 
català fora de les aules. Les enti-
tats de lleure infantil i juvenil han 
aconseguit que en el temps d’oci, 
el català s’hagi obert camí com a 
llengua integradora i hagi defugit 
el risc de confinar-se a l’àmbit 
acadèmic o formal per arribar de 
nou als carrers, on diferents onades 
migratòries hi han portat moltes 
llengües diferents, amb especial 
preeminència del castellà. I és que 
Catalunya ha estat sempre un país 
d’acollida, una terra on han arribat 
moltes persones d’altres indrets a 
la recerca d’una vida millor. 

Element de cohesió social 
En el foment de l’ús del català té 
molt a veure la determinació de la 
seva gent i les decisions dels es-
taments polítics, però també, i no 
menys important, la feina diària, 
petita, discreta i constant de moltes 
entitats, com els esplais de la Fede-
ració Catalana de l’Esplai. Avui dia 
a molts barris i municipis on fun-
cionen els esplais hi ha població 
nouvinguda que hi porta els seus 
fills i filles, una oportunitat per cre-
ar llaços i ponts, per arrelar-se, per 

ÚS QUOTIDIÀ EN CATALÀ FORA DE LES AULES

L’ús del català, tret identitari 
dels nostres esplais 
Les entitats fan una funció d’acollida i difusió de la cultura amb les famílies

El projecte Expressa’t en Català té l’objectiu principal de mostrar d’una manera vivencial que el català és 
vàlid per tots els registres sociolingüístics. Per aixó, s’han triat tallers que compten amb eines innovadores 
i actuals. Enguany els dos que s’estan portant a terme als esplais que així ho han demanat són el de Hip 
Hop en català (que es fa per tercer any, ja que té molt bona acollida) i el de “Doblem en català?”, que 
s’estrena aquest curs. 

Manifest de la Fundació Catalana de l’Esplai

Amb motiu de la publicació de la interlocutòria del 
TSJC que insta la Generalitat a introduir el castellà 
com a llengua vehicular a l’ensenyament, la Fundació 
Catalana de l’Esplai vol manifestar el seu suport a la 
defensa del model d’immersió lingüística vigent du-
rant els darrers trenta anys, alhora que s’adhereix a 
les iniciatives de la societat civil articulada entorn de 
la xarxa Somescola.cat. 
D’una manera particular, la Fundació Catalana de l’Es-
plai vol fer palès que l’ús del català als Centres d’Esplai 
i en general en tots els projectes d’educació en el lleure 
en els quals està implicada, ha estat i és un element 
extraordinàriament ric per als infants i adolescents, 
tant per al seu desenvolupament personal com per 
garantir millor la igualtat d’oportunitats i la cohesió 

social. En entorns i barris on l’ús social del castellà 
és majoritari, els Centres d’Esplai i les activitats de 
lleure han esdevingut, en les darreres dècades, vehicles 
especialment adients per al coneixement de la llengua, 
les tradicions, el paisatge i la cultura del país. Per altra 
banda, afavoreixen la integració dels nois i noies i les 
seves famílies, així com les actituds per a una bona 
convivència entre persones provinents de contextos 
culturals i lingüístics diversos. 

La Fundació Catalana de l’Esplai renova, doncs, el seu 
compromís amb l’ús del català com a llengua vehicu-
lar als Centres d’esplai i a les activitats de lleure que 
impulsa, i rebutja que es promogui qualsevol mena de 
segregació per raó de la llengua. 

El català, també a l’esplai

Els grups de joves canten hip hop i fan doblatge en català
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El divendres 4 de novembre, 
es va celebrar en el Club In-
fantil i Juvenil Bellvitge una 

castanyada popular organitzada 
pels esplais de la Fundació Cata-
lana de L’Esplai que tenen seu a 
L’Hospitalet de Llobregat. És una 
de les moltes castanyades que, al 
voltant d’aquestes dates, s’han ce-
lebrat a bona part dels 69 esplais 
de la Fundació.

Castanyada dels esplais a L’Hospitalet
L’acte de L’Hospitalet, on hi van 
participar uns 250 infants i joves, 
va comptar amb la presència de 
monitors i monitores i pares i ma-
res. Aquesta iniciativa vol refor-
çar l’intercanvi entre els esplais 
i els barris, el treball transversal, 
el sentit de pertinença a la ciutat i 
el compromís de la Fundació amb 
l’Hospitalet. La festa va incloure 
una primera part amb activitats per 

grups d’edat i una segona part amb 
l’espectacle d’animació infantil i el 
lliurament de les castanyes per part 
de la castanyera del CIJB. En re-
presentació de la Fundació hi van 
assistir, entre d’altres, Núria Valls, 
responsable de l’Àrea Educativa i 
Social, i Salvador Carrasco, patró 
de la Fundació i president del Con-
sell Rector de la Fundació Catalana 
de l’Esplai a L’Hospitalet. 

ballades i celebrades com a part del 
calendari del curs. Tot plegat, un 
camí de construcció i manteniment 
constant de la nostra identitat.

Una elecció inicial
Com han fet els esplais aquesta 
important tasca? Articulant les 
activitats, cançoners, comunica-
cions escrites per als infants i les 
famílies, etc. en català. I el quo-
tidià de l’esplai, per descomptat. 
Tant la Federació com la Fundació 
Catalana de l’Esplai el van triar 
des de la seva creació, segons es 
reconeix en els mateixos estatuts 
de la Fundació, on diu que l’en-
titat “treballarà pel coneixement, 
l’estimació i la millora del país tot 
reforçant els seus signes d’identi-
tat  i en especial, per la potenciació 
de la llengua i la cultura catalanes 
en tots els àmbits d’actuació”. En 
aquest sentit, el català ha estat la 
llengua vehicular, en el seu dia a 
dia, en el desenvolupament de pro-
jectes i en la comunicació interna 
i externa. 

Campanyes de Política
Lingüística
La Fundació sempre s’ha sumat a 
les campanyes de sensibilització 
portades a terme des del departa-
ment de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya, com la 
de Dóna corda al català, protago-
nitzada per la Queta. Pel que fa als 
recursos actuals d’aquest departa-
ment, es facilita l’accés de les enti-
tats al joc Tria el teu rol, no juguis 
sol, i a serveis desinteressats i útils 
com el Voluntaris per la Llengua, 
basat en parelles lingüístiques.

També es porta a terme des de fa 
tres anys el projecte Expressa’t en 
català, que porta als i les joves dels 
esplais tallers on s’experimenta 
amb el català com a llengua en la 
qual poder fer rimes de hip hop, 
explicar contes o doblar pel·lícules, 
documentals i notícies, etc.

identificar-se amb el país d’acollida. 
L’esplai, espai acollidor, humà i en-
riquidor per definició, ofereix des 

del primer somriure el tresor de 
la llengua, sense forçar, sense vi-
olentar, convidant, fent vivencial 

l’idioma. I, per descomptat, el 
mateix passa amb la cultura i les 
tradicions catalanes, sempre tre-
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