
 

 
 
 

A TOTES LES ENTITATS 
 
 
 
 
Un tema que, malauradament i dia a dia, va adquirint una creixent notorietat, és el de la violència. I, 
d’una manera singular la de tipus verbal. I no tan sols a la que es pugui produir entre contrincants, si 
no que, inclús, entre els propis integrants d’un mateix equip (generalment entrenador/a vers 
jugadors/res). 
 
Si bé els nostres reglaments i normes de competició sempre han contemplat mesures preventives i/o 
sancionadores en relació a qualsevol situació de violència, potser s’ha estat més tolerant en actituds 
com les anteriorment esmentades, donada la poca incidència en que es produïen.  
 
Veient, però, que cada dia va creixent l’insult com a arma agressiva/ofensiva en els terrenys de joc i 
d’una manera especial en aquells que es refereixen a les comunicacions entrenador/ra-jugador/ra, 
ens creiem en el deure d’intervenir en la qüestió. Podem considerar normals frases i gestos d’ànims 
vers als jugadors/res damunt la pista, però no podem acceptar l’insult, encara que s’utilitzi entre 
components d’un mateix equip. 
 
Per aquesta raó, el Comitè d’Àrbitres, d’acord amb les directrius recomanades per aquesta FCBQ, i 
en el marc de les nostres competicions, ha donat instruccions perquè a partir de la jornada del 21/22 
de febrer, els àrbitres que xiulin els diferents partits, no només castigaran els insults a participants o 
cap als àrbitres, sinó també ho faran en el cas d’insults que es puguin produir entre membres d’un 
mateix equip. 
 
No cal dir, doncs, que un dels objectius d’aquesta Federació, és reduir al màxim la violència en el 
nostre esport i creiem que aquest ha de ser un pas més per obtenir-lo. 
 
A part d’aquest, n’anirem plantejant d’altres en la mateix direcció, encara que ens resulti difícil nedar a 
contracorrent, tal com estem immersos en una societat cada dia més disposada a tolerar situacions 
que, des d’un punt de vista dels valors humans, podem considerar inacceptables. 
 
Des de la FCBQ pretenem reconduir aquesta tendència en allò que pensem ens competeix i és per 
això que a partir de la propera setmana, serà sancionada, tal com estableixen les vigents Regles 
de Joc, qualsevol persona amb llicència federativa que cometi una infracció envers una altra (ja 
sigui contrari, espectador, àrbitre, company d’equip...). Val a dir, però, que els àrbitres, han d’aplicar 
una actitud preventiva de forma que, en el moment que es detecti qualsevol d’aquestes situacions 
indicarà a l’infractor que aquest tipus de comportament no el tolerarà en següents ocasions en que es 
pugui produir. 
 
L’aplicació d’aquest criteri, serà de forma immediata, de manera consistent i, naturalment demanem 
als àrbitres sentit comú i als directius la màxima col·laboració en aquesta tasca que exemplaritza el 
nostre esport. 
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