
QUE EL 
CATALÀ SIGUI 
BEN VIU A 
L’EUROPA 
TAMBÉ DEPÈN 
DE TU.

ELS ENTRENADORS, 
pal de paller de l’Europa

Escapulats, 
fem equip 
en català!
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La feina que realitzeu els entrenadors va 
dirigida a infants i joves. És important 
tenir clar que la immensa majoria d’ells 
—per no dir tots— entenen perfectament 
el català. Senzillament perquè cursen els 
estudis en escoles on les assignatures es 
fan en aquesta llengua. Per tant, no hem 
de pensar que aquells que encara no 
parlen català no l’entenen. Sí que ens 
entenen. I és més, si encara parlen poc el 
català, el fet que nosaltres ens hi dirigim 
en aquesta llengua els farà guanyar 
confiança perquè es llencin a parlar-la 
amb més seguretat. 

Ets entrenador de l’Europa, un club amb un compromís i 
una identificació amb la llengua catalana molt forts.

Tu ets l’entrenador. Aquest fet et dona autoritat i 
lideratge davant dels jugadors.

Les decisions lingüístiques que prens tenen una forta 
influència en el comportament lingüístic dels infants i 
dels joves.

Cal predicar amb l’exemple. Si creus i dius que el català 
és important, cal parlar-lo.

Desenvolupes les activitats en català perquè tens la 
convicció que així amplies les capacitats de comunicació 
dels nostres jugadors. 

Entrenant en català generes l’oportunitat perquè a tots 
aquells qui encara no el parlen  se’ls faci normal sentir-lo. 

Entrenant en català facilites que aquells qui l’han 
començat a parlar trobin a l’Europa un espai on poder 
practicar-lo amb naturalitat. 

Hem d’aconseguir que els infants i els joves se sentin forts 
per utilitzar el català, llengua que els obrirà portes en 
molts àmbits de la vida.

COM A ENTRENADOR, RESPECTE A L’ÚS 
DEL CATALÀ, CAL QUE TINGUIS PRESENT:
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