
 

 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

PROTOCOL CAMPANYA “Zero Insults a la Grada” 

Llur campanya té com a principal objectiu eradicar els insults que aficionats del nostre esport 

propinen vers jugadors, oficials i àrbitres des de les graderies de les pistes i pavellons cap 

als terrenys de joc. 

És imprescindible tenir clar el protocol: 

1. Hi ha un insult des de la graderia. 

2. Aturem el partit. 

3. Reunim al complet el cos tècnic d’ambdós equips a la part central de la pista (al costat 

de la taula), no els permetem donar instruccions tècniques i intentem que col·laborin en 

aturar els insults provinents de la graderia. 

4. Un cop ha passat aproximadament un minut i ha tornat la calma reprenem el joc allà on 

s’havia interromput. 

Però també és molt important saber aplicar-lo, és a dir, si prèviament a aturar el joc podem 

sol·licitar la col·laboració del delegat local o del de l’afició que insulta per eradicar els insults 

sense haver d’aturar el joc tots sortim guanyant. Hem de saber quan aturar el partit i quan 

demanar col·laboració a oficials sense aturar-lo. És evident que si aquests no col·laboren 

l’hem d’aturar en cas d’insults. 

És molt important tenir clar quin/s insult/s han estat propinats i si identifiquem el sector del 

públic cal estar totalment segur que és correcte. 

El partit pot aturar-se per insults un màxim de tres ocasions, a la quarta aturada l’encontre 

quedaria suspès. 

És imprescindible tenir clar el redactat en acta: 

En l’apartat |Incidències  Públic| indicarem el minut en què aturem el joc, el motiu, l’afició 

en cas d’ésser identificada i textualment quins insults s’han dit. Si hi ha més d’una aturada 

és necessari reflectir en acta una a una i de la manera explicada. 

Exemple: En el minut 7 de partit s’ha aturat el joc seguint el protocol de la campanya Zero 

Insults ja que l’afició visitant (Equip X) s’ha dirigit vers l’entrenador rival amb les següents 

paraules “entrenador fill de puta, quin cabró estàs fet”. 
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