
SOM VALORS, 
SOM EUROPA. 
ENDAVANT 
AMB EL 
CATALÀ! 

PARES i MARES,
la pinya de l’Europa

Escapulats, 
fem equip 
en català!
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Els pares i les mares sou la part fonamental 
en l’educació i l’aprenentatge de les vostres 
criatures. Ara bé, en aquesta tasca no esteu 
sols, us hi acompanyen l’escola, els espais 
de lleure, etc. En aquest sentit, l’Europa és 
també un espai educatiu: a través de 
l’esport, el jovent incorpora pautes 
educatives de valor com, per exemple, 
aprendre a respectar els companys i els 
jugadors dels altres equips, a utilitzar un 
vocabulari que no vulneri l’autoestima de 
ningú,  a compartir, etc.; a més a més, 
l’Europa fa tot això en català. I això què vol 
dir? Doncs vol dir que els més petits tenen 
garantit un espai on poden utilitzar aquesta 
llengua mentre practiquen el seu esport 
preferit. Si vosaltres, pares i mares, 
utilitzeu sovint el català, aquest espai serà 
un reforç per als vostres fills. Ara bé, si pel 
que sigui, al vostre entorn social el català 
és una llengua poc present, penseu que 
l’Europa suplirà aquesta mancança.    

A l’Europa treballem amb valors com ara el respecte, 
l’esforç, la companyonia i la solidaritat.

Treballar en català, per nosaltres, també és un valor, 
perquè facilitem que la llengua catalana arribi a tothom.

Fem de corretja de transmissió del que ja s’està fent a 
l’escola, donem continuïtat a la tasca lingüística que es 
realitza als centres educatius. 

Amb el català, el teu fill hi guanya perquè pren més 
seguretat en l’ús d’aquesta llengua.

El terreny de joc és un espai privilegiat per prendre 
aquesta confiança i perdre la por d’utilitzar el català.

UN TREBALL AMB RESPONSABILITAT
I COMPROMÍS:
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