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El director de l’Àrea de Compliment Normatiu de la FCF, Javier Latorre, ha explicat la

ferma actuació de l’actual junta directiva, presidida per Andreu Subies, per lluitar contra

la violència als camps i pavellons del territori català.

Organitzada per Sports_Lab Centre d’Estudis de la Universitat Pompeu Fabra, aquest

divendres 7  d’abril  ha tingut lloc la  Jornada ‘La violència en el  futbol:  problemes i

mesures’. En la primera taula rodona, el director de l’Àrea de Compliment Normatiu de

la  FCF,  Javier  Latorre,  ha  presentat  la  ponència  ‘La  Federació  Catalana  contra  la

violència en el futbol’. Durant la seva exposició, Latorre ha comentat la ferma actuació

de l’actual junta directiva, presidida per Andreu Subies, per lluitar contra la violència en

els camps i pavellons catalans.

En  la  seva  intervenció  ha  recordat  les  diverses  campanyes  federatives  que  han

contribuït  a  una  reducció  significativa  d’episodis  violents,  com  ara  ‘Joc  Net’,  ‘Prou

violència al futbol’, ‘Zero insults a la grada!’ o la propera actuació dirigida a disminuir els

comportaments inadequats a les xarxes socials.  Així mateix,  Latorre ha informat del

funcionament  dels  Comitès  de  Competició,  de  la  Comissió  Ètica  i  Lluita  contra  la

violència i  la  Comissió de Mediació i  Arbitratge,  amb l’objectiu de reduir  al  màxim

qualsevol conflicte que sigui contrari als comportaments esportius.



Tot seguit també han intervingut a la taula rodona el periodista de la Cadena SER i

representant del grup PRISA, Jordi Martí; el conseller delegat del RCD Espanyol, Ramón

Robert;  i  la  vicesecretaria  del  FC  Barcelona,  Maria  Teixidor.  En  la  segona  taula

han participat el membre del Parlament Europeu, Santiago Fisas; el director adjunt a la

presidència de la Lliga de Futbol Professional, Carlos del Campo; el coordinador general

de  seguretat  en  esdeveniments  esportius  de  la  PG-Mossos  d’Esquadra,  Joan  Lluís

Cordón; el professor de Filosofia del Dret i director de ‘Fair Play. Revista de Filosofia,

Ètica i Dret de l’Esport’, José Luís Pérez; i l’advocada Mónica García. 

 


