
 
 

 

L’ objectiu d’aquest document és elaborar uns PROTOCOLS D’ACTUACIÓ davant 
actituds d’agressió i violència dins l’ equipament, per tal d’assegurar la integritat 
física dels treballadors/es, voluntaris i entitats usuàries del Poliesportiu 
Valldaura. 
És necessari adoptar mesures de PREVENCIÓ I CONTROL per erradicar 
conductes de violència. 
Aquests protocols han d’ajudar a reduir l’escalada d’agressivitat durant els 
partits entre jugadors/es i/o públic. 

La finalitat és NO arribar mai a causar lesions a persones, ni produir danys a 
l’equipament per vandalisme. 

 

Desprès dels treballs dels Clubs, de la informació obtinguda per part de les 
Federacions dels Clubs, de la Empresa de Riscos Laborals i de les aportacions 
que s’han fet a la Gestora, presentem uns PROTOCOLS INTERNS: 

 

1.- TREBALL PREVENTIU PER EVITAR SITUACIONS POTENCIALMENT 
CONFLICTIVES. 
1.1.- CONSELLS I RECOMANACIONS ALS CLUBS: 

 

• Treball intern dels Clubs amb sessions informatives contra la 
violència en l’esport, per a jugadors/es i famílies. Formació  per 
a la conscienciació i sensibilització. 

• Informar i formar als entrenadors/es, per a que promoguin 
pautes de comportament, valors, i civisme durant els partits 

• Disposar cada Club d’ un CODI DE CONDUCTA, per a jugador/es 
i famílies 

• Informar d’aquest Codi de Conducta a jugadors/es i famílies, a 
principi de temporada, i signar. 

• Fer ús de les Campanyes de sensibilització de les Federacions 
esportives. 

• En els partits, salutacions dels participants a l’inici i al final del 
partit. 

• Difondre els presents Protocols entre jugadors/es, 
entrenadors/es i famílies. 

• Aplicar mesures disciplinaries als causants d’ incidents 
intolerants/violents, per part de cada Club 
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1.2. PROTOCOLS GENERALS: 
• Avisos per megafonia, abans de partits concrets si ho veiem 

necessari. 
Editar una gravació on es promogui el civisme en l’esport. 

• Pancartes i Cartells divulgatius sobre bones pràctiques 

• Fer ús de les xarxes socials i de la documentació informativa 
dels Clubs, d’entitats i del Poliesportiu, per deixar constància 
que estem en contra de les conductes intolerants i de la 
violència en l’esport. Hem de condemnar explícitament tota 
mena de conductes violentes i agressions. 

 

2.- PRENDRE MESURES QUAN HI HAGI MOSTRES DE VIOLÈNCIA 
INCIPIENT.- 
Cal trobar solucions que disminueixin episodis de violència verbal. 

 
• Avisos per megafonia durant el partit, si comencem a 

detectar mostres incipients de violència. Demanar civisme, 
avisar de què es podria parar el partit, no insults des de les 
grades... 

• Davant la persistència de mals comportaments (violència 
verbal, insults) s’hauria d’aturar el partit com a mesura 
dissuasòria. Si cal, parlar amb àrbitres per aturar el 
partit. 

• Si cal, desallotjar el públic i acabar partit a porta tancada 

• No s’han de tolerar accions d’intimidació 

 
 

3.- QUÈ FER DAVANT ACTITUTS VIOLÈNTES. 
 

• Si la incidència es a grades, 

o intentar mediar i demanar civisme. 
o Buscar als responsables o coordinadors dels Clubs i 

treballadors del poliesportiu 

o Si fos necessari, parlar amb àrbitres per aturar el partit. 
o Trucar al 112 si creiem que és necessari, sol·licitant ajuda 

immediata 
 

• Mantenir la calma, NO respondre a agressions i provocacions 

verbals. Es tracta d’intentar reconduir la situació buscant punts 
d’acord 

• Intentar establir una adequada distància de seguretat amb 
Els agressors/es 

• Demanar ajuda o estar acompanyat/da per minimitzar la 
situació de violència, i actuar com testimonis dels fets, en cas 
necessari 

• Evitar les situacions d’agressivitat, no anar a separar a la gent 
si no volem rebre. 

• Abandonar el lloc de treball, en cas necessari, quan es consideri 
que el conflicte suposa un risc greu i imminent per a la teva vida 
o salut. 



• Compromís dels Clubs en aplicar mesures disciplinaries als 
causants d’ incidents intolerants/violents 

 

4.- ACTES VANDALICS I FURTS.- 

• Davant de possibles furts, cada club, visitant o local, decidirà si 
tanca amb clau el vestuari, o s’emporta les motxilles a la pista. 

• En cas de vandalisme, en la mida que sigui possible, detectar als 
infractors per a demanar responsabilitats i reparar els danys 



o Si fos necessari, parlar amb àrbitres per aturar el partit. 
o Trucar al 112 si creiem que és necessari, sol·licitant ajuda 

immediata 
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d’acord 

• Intentar establir una adequada distància de seguretat amb 
l’agressor o agressors 

• Demanar ajuda o estar acompanyat/da per minimitzar la 
situació de violència, i actuar com testimonis dels fets, en cas 
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• Davant de possibles furts, cada club, visitant o local, decidirà si 
tanca amb clau el vestuari, o s’emporta les motxilles a la pista. 
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