El “No” dels nens al futbol violent
Els petits jugadors de futbol a la festa de final d’any: “No us baralleu, nosaltres només volem divertir-nos”
Un clar missatge dels menuts de Ponte a Elsa

PARES VULGARS, NO HI HA PARTIT
Marco Fani
Àrbitres protestats, directius agredits. I ells es planten.
Prou insults. Expliqueu les vostres experiències i feu les vostres propostes a www.iltirreno.it

PONTE A ELSA. Un diumenge sense futbol. Una jornada sense practicar el seu esport preferit. Una
gran renuncia si es tracta de nens, especialment, si són menuts. A Ponte a Elsa, una barriada situada a
cinc quilòmetres d’Empoli, la jove associació local Us Ponte a Elsa 2005 ha decidit dir prou a la vulgaritat
provinent de la graderia. Per això s’ha decidit que les categories de nens nascuts el 1997,98 i 99 no
saltaran al camp el proper cap de setmana.
L’anunci de la decisió s’ha produït el dimecres al vespre en el transcurs de la festa de final d’any. El
nens han portat cartells amb lemes sobre el tema. Es tracta d’un missatge fort i clar adreçat, en primer
lloc, als pares sempre una mica massa ... presos del que succeeix al camp, fins i tot amb els adversaris.
En el fons, es tracta de partits de nens on, més que el resultat, hauria de comptar el joc i les ganes
d’estar plegats.
La idea ha sortit del director esportiu Michele Mango, amb la col·laboració del directiu Gino Chiorazzo i
del president Danilo Barnini, i ha estat ratificada per la junta directiva.
L’aturada ha estat decidida, explica Mango, per les competicions on és obligat un àrbitre de casa. Són
els partits on s’han produït alguns fets veritablement deplorables en més ocasions.
Quina ha estat l’episodi més sorprenent que ha portat a prendre la decisió?
Tot va sorgir de la final del Torneig Elsino 2006, la competició que organitzem cada any per acabar la
temporada. Durant el partit dels Petits Amics del 2000, alguns pares rivals van insultar vulgarment el
nostre àrbitre i van decidir no participar al lliurament de premis i a la festa que s’havia de celebrar just
després del partit. Desgraciadament, la situació no va canviar i aquest any vaig veure un protagonista
negatiu en primera persona: em refereixo a un partit de menuts del 1999, on un papà va intentar entrar
al camp per agredir l’àrbitre. Es va produir una “tangana” i ens va costar molt tornar la calma. Durant les
últimes setmanes, hem vist un altre episodi molt lleig que ha afectat l’entrenador dels “principiants”
Cristiano Baggiani que, per una jornada, va fer d’àrbitre a la categoria 1999. Un directiu de l’equip
contrari el va ofendre greument des del primer minut del partit fins l’últim minut de joc, i fins i tot el va
amenaçar al final de partit. Els nens eren al terreny de joc i ho van sentir tot.
Heu pres mesures contra els pares involucrats?
Els vàrem demanar explicacions, buscant entendre el motiu del seu comportament. També els hem
enviat una carta clara on els diem que no volem penalitzar els seus fills, que no en tenen cap culpa, però
que si es repeteixen aquests episodis expulsarem aquestes famílies de l’associació.
La vostra idea ha estat acollida amb fredor per part de la resta d’associacions locals. Us ha
desil·lusionat?
Una mica sí, malgrat que no esperava que ningú seguís la nostra idea. Vam enviar una carta a
cinquanta equips toscans per explicar les raons del nostre gest, però no vàrem demanar a ningú que
interrompés la seva activitat competitiva. M’hauria agradat que alguna associació hagués decidit seguir
el nostre exemple, però també em sembla bé que no hagin fet. Hem obert un camí, veurem si servirà
d’alguna cosa.
Heu interromput una jornada de l’escola de futbol, però no amb els “principiants”, la vostra
categoria més gran que participa en un campionat on hi ha classificació. Com és possible?
Perquè aquests episodis, que també succeeixen en altres camps, han afectat principalment els nens
més petits on l’àrbitre és de casa. Estem parlant d’àrbitres improvisats, que ho fan per passió i que quasi
sempre tenen fills jugant a l’equip. La gent no s’adona que ofendre aquests àrbitres també equival a tenir
poc respecte pels nens que estan jugant. Si en un futur es donen episodis desagradables amb els
“principiants”, també estem disposats a interrompre l’activitat dels nois més grans.

Penseu que el vostre gest servirà d’alguna cosa?
Sóc escèptic, però calia fer alguna cosa per aturar aquesta desagradable tendència. El que m’ha
agradat més és que els nostres nens han acollit la idea favorablement i que els entrenadors han canviat
algun entrenament per parlar del problema. Els nois del 1995 han elaborat algunes pancartes on
demanen un comportament més just dels seus pares i les han col·locat al nostre terreny de joc. És un
petit senyal que esperem que serveixi d’alguna cosa.
(IL TIRRENO, 14.12.2007)

Guia de debat

· Què et sembla que en partits d’iniciació l’àrbitre sigui una persona designada per l’equip local?
· Creus que els comportaments que explica el responsable tècnic del club italià són freqüents a casa
nostra?
· Què et sembla la iniciativa decidida pels responsables de l’associació? i la resposta dels nens?
· Tens alguna idea sobre actuacions a fer per contribuir a eliminar la violència (verbal i física) dels
terrenys de joc on juguen nenes i nens?

