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A.- PRESENTACIÓ
Aquest Codi de Conducta sistematitza tot un conjunt d’elements que pretenen ser una referència en la
promoció i el desenvolupament de les competicions esportives de petanca. És un instrument que l’Àrea
de Formació de la Federació Catalana de Petanca (FCP) posa a l’abast dels clubs i de les entitats que
volen millorar el bon fer esportiu. I que també volen impulsar les conductes, els comportaments, les
actituds i els valors positius i desitjables del nostre esport (inclusió, convivència, cooperació,
participació, socialització, compromís, organització, democràcia, etc.).
Com a eina pedagògica incideix en aspectes positius, reforça les bones conductes i evita les visions
exclusives més centrades en les sancions. Per tant, des d’una perspectiva clarament educativa, no
pretén substituir altres normatives i reglaments vigents. Tampoc té l’objectiu de rellevar la tasca que
puguin realitzar altres òrgans de l’organigrama de la FCP, com per exemple el seu Comitè de Competició
i Disciplina o el Comitè d’Àrbitres. La idea és oferir als clubs i les entitats un material útil i profitós,
perquè el puguin emprar en les seves comunitats esportives, així com en les competicions esportives de
petanca que organitzen.
El Codi de Conducta s’ha delimitat en un procés participatiu que ha comptat amb les aportacions i
contribucions d’un grup de petanquistes i responsables institucionals. Els seus destinataris són infants,
joves, persones adultes i gent gran, i específicament, esportistes, tècnics i tècniques, àrbitres, equips de
competició, aficions i famílies, cubs i entitats. Així, incideix sobre les persones, els grups i les institucions
de la mateixa manera. A més inclou diversos nivells de regulació a través dels següents quatre elements:





Principi: formulació general que inspira les actuacions.
Justificació: arguments que possibiliten una contextualització oportuna.
Normes reguladores: concrecions reguladores.
Algunes conductes a evitar: comportaments implícits o explícits que van contra l’esperit de les
normes reguladores i que poden ser objecte de reconducció, o fins i tot de sanció.

L’acceptació i aplicació del Codi de Conducta és voluntària, però cal partir del convenciment de la seva
importància per la formació de les persones i per la millora del desenvolupament de les competicions
esportives de petanca. Els clubs i les entitats el poden posar en marxa amb actuacions variades:




Difusió del Codi de Conducta entre els membres de la seva comunitat esportiva.
Activitats de divulgació i formació per explicar amb deteniment el contingut del Codi de
Conducta, fomentar la seva interiorització i facilitar la comprensió.
Formalització de la signatura de la Carta de Compromís per part de la persona interessada, i
també per part de la persona que actua com a màxim responsable institucional de la Junta
Directiva del club o de l’entitat.

El nostre desig és que aquest Codi de Conducta serveixi per millorar la resposta institucional dels clubs i
de les entitats que formen part de la FCP, i que en definitiva contribueixi a millorar la petanca catalana.
Totes tenim la responsabilitat de crear uns entorns esportius segurs, amables i inclusius per a totes les
persones. Esperem disposar de la col·laboració imprescindible del conjunt de clubs i entitats, per tal
d’entomar aquest repte i que, al mateix temps, continuïn el seu procés d’empoderament.

Àrea de Formació

Federació Catalana de Petanca
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B.-ESPORTISTA
Principi
Observar les normes bàsiques i l’esperit del fair play (joc net), a més de gaudir i acceptar la realització
positiva de la pràctica esportiva de la petanca.

Justificació
El fair play (joc net) s’identifica amb una forma de pensar i no només és una manera de comportament.
Inclou qüestions referents a la supressió de burles, el dopatge, la violència física i verbal, l’explotació,
l’eliminació d’oportunitats no equitatives o la corrupció, entre altres. Per tant, suposa quelcom més que
acomplir amb les normes establertes, es tracta d’incorporar els conceptes d’amistat, de respecte vers
l’altre i de competir sempre amb el millor esperit.

Normes reguladores
Complir amb tot allò que aglutina el fair play (joc net):


No protestar les decisions d’àrbitres i complir sempre les regles de joc.



Respectar les decisions de tècnics i tècniques, i cooperar amb aquests.



Respectar la integritat del rival.



No respondre a provocacions del rival.



Practicar l’esportivitat i saludar esportivament tant si es guanya com si es perd.



No aprofitar una circumstància extra esportiva o la lesió d’una rival per aconseguir avantatges.



Evitar fer mal a qualsevol esportista.



Tractar als altres com es desitja ser tractat i no menysprear a ningú.



Acceptar les disculpes del rival.



Desaprovar les accions antiesportives, i si hi ha discussions, conciliar entre les parts.



Respectar i fer un bon ús tant de les instal·lacions esportives com del seu material.



No protestar els canvis perquè suposa un menyspreu als companys i a les companyes que
substitueixen.



No discutir amb els propis companys i companyes.



Compartir amb els companys i les companyes tant la victòria com la derrota. I treballar en
equip pel benefici del col·lectiu.



Animar al company i a la companya que falla perquè fallar és humà.



Evitar traslladar les baralles personals al terreny esportiu.



No motivar que altres cometin sancions.



Evitar obsessionar-se amb guanyar perquè la petanca es considera un esport de diversió i
desenvolupament.



Participar a la competició esportiva de petanca amb el material necessari i la vestimenta
adequada en cada cas.
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No consumir cap substància dopant. I tampoc fumar, beure alcohol i consumir drogues en les
competicions esportives de petanca.



Respectar els drets, la dignitat i els valors de tothom qui participa en la competició esportiva de
petanca sense distinció de cap tipus.

Algunes conductes a evitar


Agredir verbal i/o físicament.



Fomentar la violència.



Fer mal intencionadament.



Competir de forma agressiva.



Fingir trampes per tal d’obtenir avantatges.



Simular accions que puguin propiciar errors arbitrals i així obtenir avantatge sobre el rival.



Fer un mal ús de les instal·lacions esportives i del seu material.



Criticar les consideracions del cos tècnic.



Protestar i discutir amb els companys i les companyes.



Respondre agressivament a les provocacions del rival.



No respectar les decisions del cos tècnic i dels àrbitres.



Consumir qualsevol substància dopant, fumar, beure alcohol i consumir drogues.
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C.-TÈCNICS I TÈCNIQUES
Principi
L’activitat esportiva de la petanca ha de tenir un clar sentit educatiu i formatiu, i sempre orientada a la
millora de les persones i de la societat.

Justificació
Els tècnics i les tècniques de petanca han de tenir una bona preparació per portar a terme les activitats
esportives que dirigeixen. També han de vetllar per establir entorns de treball segurs i programar les
accions apropiades segons l’edat, el nivell maduratiu, la capacitat i les expectatives de cada esportista.
Tanmateix els tècnics i les tècniques s’han de preocupar del benestar, de la salut i del futur de
l’esportista, i no només per guanyar en el context d’una competició esportiva de petanca. Cal que posin
l’accent sobre la importància d’un esforç racional, i en el fet de gaudir sincerament de l’activitat
esportiva de petanca. No serveix la màxima de guanyar a qualsevol preu. La seva intervenció inclou la
formació permanent necessària per proporcionar a l’activitat esportiva de petanca un sentit educatiu de
progrés personal i social.

Normes reguladores
Promocionar els criteris de comportament i suport als principis de fair play (joc net).


Tractar a totes les persones equitativament, amb independència del seu sexe, inclinació de
gènere, edat, capacitat, origen ètnic, religió o convicció política.



Fer conscient a l’esportista dels beneficis positius de practicar esport.



Garantir que qualsevol esportista té suficients oportunitats per participar en l’activitat.



Potenciar que l’esportista s’uneix a l’esperit de les normes de l’activitat esportiva
desenvolupada.



Animar a respectar les regles de joc i no permetre el seu incompliment.



Evitar les influències negatives sobre l’esportista.



Col·laborar pro-activament en la resolució positiva de conflictes.



Atendre a totes les situacions, especialment a les actuacions intimidatòries (d’esportista a
esportista, de grup a esportista, etc.), que es produeixin.



No protestar a l’àrbitre.



Gaudir i fer gaudir de la pràctica esportiva de la petanca.



Evitar paraules malsonants i altres llenguatges, signes o comportaments poc apropiats.



Assumir l’obligatorietat de protegir una imatge de bona salut, de neteja i d’eficàcia funcional.



En la relació entre esportistes i altres agents, evitar actituds inadequades, confuses o que
puguin portar a interpretacions errònies.



Controlar els límits entre una relació de treball i d’amistat amb l’esportista.



Fer un ús adequat de les instal·lacions esportives i del seu material.



Participar de la competició esportiva de petanca amb el material necessari i la vestimenta
adequada en cada cas.
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No consumir cap substància dopant. I tampoc fumar, beure alcohol i consumir drogues en les
competicions esportives de petanca.



Respectar els drets, la dignitat i els valors de tothom qui participa en la competició esportiva de
petanca sense distinció de cap tipus.

Algunes conductes a evitar


Orientar la pràctica esportiva de la petanca a la pura i simple competitivitat.



Exigir límits no adequats segons l’edat i les condicions de l’esportista.



Avantposar el triomf per sobre dels valors educatius i formatius de l’esport.



Protestar al col·lectiu arbitral.



Menysvalorar l’esforç de cada esportista.



Ridiculitzar l’error de l’esportista.



Respondre a les provocacions de manera agressiva.



Fomentar qualsevol manifestació de violència.



Consumir qualsevol substància dopant, fumar, beure alcohol i consumir drogues.
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D.-ÀRBITRES
Principi
L’àrbitre és referent de les regles de joc i una persona de comportament exemplar que dirimeix les
diferències que es donen en una competició esportiva de petanca. Els seus coneixements i conductes es
converteixen en un model de formació implícit i explícit de les normes i els valors esportius desitjables.

Justificació
L’àrbitre no només ha d’aplicar les normes específiques reglamentàries del joc, sinó que ha de protegir
l’esportista de qualsevol possible abús. També ha d’evitar el risc de que prengui mal, adoptant
immediatament les mesures oportunes que eliminin aquest risc, i garantir que es realitzen tots els
procediments d’acord amb les normes. Ha de considerar que la detecció i prevenció d’abusos a
l’esportista depèn de la col·laboració de totes les persones implicades. Alguns punts clau a contemplar
són: coneixement dels indicadors i les manifestacions de comportament de les diverses formes d’abús;
coneixement de la resposta apropiada i de les accions que cal prendre quan existeix la sospita o es
descobreixen abusos; vigilància i elusió de totes les situacions que puguin representar un risc per a les
persones; relacions obertes, de cooperació i confiança en l’entorn esportiu i amb les persones
implicades en el progrés i el benestar de l’esportista.

Normes reguladores


Tenir un comportament exemplar que ofereixi un model positiu a l’esportista.



Abstenir-se de recompensar, adoptar personalment o passar per alt qualsevol comportament
deslleial per part d’alguna de les persones implicades en les competicions esportives de
petanca.



Imposar les sancions adequades seguint els reglaments vigents.



Vetllar per tal que el propi nivell de formació i qualificació estigui ajustat a la disciplina i la
categoria esportiva.



Dirimir de manera equitativa, justificada i argumentada.



Tenir coherència, objectivitat i educació.



Vetllar per la seguretat i el benestar de l’esportista.



Participar de la competició esportiva de petanca amb el material necessari i la vestimenta
adequada en cada cas.



Erradicar el consum de qualsevol substància dopant, de fumar, de beure alcohol i de consumir
drogues en les competicions esportives de petanca.



Respectar els drets, la dignitat i els valors de tothom qui participa en la competició esportiva de
petanca sense distinció de cap tipus.

Algunes conductes a evitar


Manifestar manca de cortesia o respecte a qualsevol participant en les competicions esportives
de petanca.



Fer un ús inadequat de les instal·lacions esportives i del seu material.



Criticar les observacions del cos tècnic.
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Prendre una posició arbitrària “juntament amb” o “contra de”.



Fomentar situacions tenses o bel·ligerants.



No tallar d’arrel les faltes disciplinàries.



Promoure la violència.



Consumir qualsevol substància dopant, fumar, beure alcohol i consumir drogues.
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E.-L’EQUIP DE COMPETICIÓ
Principi
L’equip de competició no és la suma de les individualitats, sinó que ha de representar un valor superior i
més important que el de cadascú i cadascuna dels seus integrants per separat.

Justificació
L’equip de competició no es pot entendre com una agrupació de persones que practiquen el mateix
esport de la petanca. El grup no és només un sumatori d’individus. Cal comprendre que l’equip de
competició és el context on cada esportista aporta el millor de sí (superant les individualitats), col·labora
en la consecució d’un objectiu comú (cooperació), mitjançant la intervenció de tots els i les esportistes
(participació), comparteix normes, principis i valors (socialització), assumeix que el bé comú està per
sobre del bé individual (compromís), que tothom desenvolupa un rol i una funció específica
(organització), i que les decisions s’han de prendre a través de canals i mecanismes transparents i
equitatius (democràcia).

Normes reguladores


Prendre decisions sobre tàctiques i estratègies de forma democràtica i consensuada.



Debatre i exposar la totalitat de punts de vista sobre les diferents qüestions i decisions
adoptades.



Evitar la marginació explícita o implícita de qualsevol membre.



Afavorir les condicions d’igualtat i equitat dins de l’equip de competició.



Fomentar els valors compartits pel grup.



Promoure els principis del treball en equip: cooperació, participació, compromís, organització,
democràcia i socialització.



Evitar valors, normes o pautes d’acció discriminatòries, vexatòries o intolerants.



Aprendre a autoregular-se de manera efectiva.



Respectar les normes implícites i explícites del grup.



Dirimir de forma equitativa, justificada i argumentada les decisions que afecten a l’equip de
competició.



Oferir igualtat de tracte i oportunitats a tothom qui compon l’equip de competició, sigui quina
sigui la seva orientació, gènere, capacitat esportiva, o situació personal i social.



Vetllar per la integritat i la cohesió de tots els components, i facilitar la socialització de les noves
incorporacions.



No conspirar contra el cos tècnic, l’àrbitre, el rival o l’afició.



No fomentar situacions de tensió o bel·ligerants, i tallar d’arrel les faltes disciplinàries.



Participar de la competició esportiva de petanca amb el material necessari i la vestimenta
adequada en cada cas.



No consumir cap substància dopant. I tampoc fumar, beure alcohol i consumir drogues en les
competicions esportives de petanca.
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Respectar els drets, la dignitat i els valors de tothom qui participa en la competició esportiva de
petanca sense distinció de cap tipus.

Algunes conductes a evitar


Manifestar manca de respecte a qualsevol membre de l’equip de competició.



Fomentar la ridiculització del rival o manifestar-se públicament contra aquest de forma
pejorativa o amb menyspreu.



Incomplir algun dels principis del treball en equip (cooperació, participació, socialització,
compromís, organització i democràcia).



Fer un mal ús de les instal·lacions esportives i del seu material.



Incomplir els acords grupals.



Menysprear a qualsevol membre per la seva orientació, gènere, capacitat esportiva, o situació
personal i social.



Conspirar contra el cos tècnic, els àrbitres, els rivals o l’afició.



Aprofitar-se de les situacions informals per abusar de qui és més dèbil.



Fomentar situacions bel·ligerants.



Incomplir les sancions.



Fomentar la violència en totes les seves manifestacions possibles.



Consumir qualsevol substància dopant, fumar, beure alcohol i consumir drogues.
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F.-AFICIÓ I FAMÍLIA
Principi
Motivar i acompanyar a esportistes, a més de gaudir amb l’assistència i la contemplació de la competició
esportiva de petanca, malgrat que el bon joc i el resultat sigui en benefici del rival.

Justificació
L’afició i la família que assisteix a la competició esportiva de petanca ha de promoure els valors
esportius i evitar incitar a la violència a través dels seus comportaments. Qui assisteixi a una competició
esportiva de petanca, en la seva condició d’afició i/o família, cal que assumeixi la seva responsabilitat
amb el fair play (joc net) i el bon comportament, tant dins d’unes instal·lacions esportives com a
qualsevol activitat on aquesta es porti a terme. El fair play (joc net) representa molt més que un simple
respecte a les regles de joc: inclou els conceptes d’amistat, respecte al rival i esperit esportiu. Va més
enllà d’un comportament, és una forma de pensar. Això s’estén a lluitar contra les trampes, contra l’art
d’enganyar sense vulnerar les regles, contra el dopatge, contra la violència física i verbal, la desigualtat
d’oportunitats, la discriminació de cap tipus i, per suposat, la corrupció. Mai l’afició i la família ha
d’animar la violència, el menyspreu, l’insult o la intolerància. Convé propiciar la cohesió social i fomentar
l’educació i la responsabilitat de tothom amb els valors ètics de la pràctica esportiva de la petanca.
Altrament és adequat difondre el coneixement de reglaments i normes, atès que a vegades es protesta
per desconeixement i això pot desencadenar situacions de tensió.

Normes reguladores


No encoratjar la revenja i la venjança, i tampoc el joc brut.



Respectar al rival i evitar qualsevol falta de cortesia i respecte.



Fer un ús adequat de les instal·lacions esportives i del seu material.



No criticar ni protestar les consideracions arbitrals i del cos tècnic, i respectar les decisions
d’aquests.



Evitar actituds i discursos violents, intimidatoris i agressius.



No fer gestos grollers ni utilitzar un llenguatge inapropiat.



Respondre amb indiferència a les provocacions que es puguin rebre.



Tallar els comentaris antiesportius vinguin d’on vinguin.



No generar una pressió excessiva a l’esportista.



Evitar qualsevol situació de risc.



Evitar promoure el joc agressiu o que frega el límit de l’esportivitat.



Recordar que l’esportista participa per la seva satisfacció i no per la teva.



Felicitar a l’esportista per la seva actuació, ja que el resultat no és el més important.



Respectar els drets, la dignitat i els valors de tothom qui participa en la competició esportiva de
petanca, sense distinció de cap tipus.

Algunes conductes a evitar


Manifestar manca de cortesia i respecte al rival.
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Fer un mal ús de les instal·lacions esportives i del seu material.



Criticar les observacions del cos tècnic i les decisions arbitrals.



Generar agressivitat en les grades.



Insultar a esportistes que fallen.



Respondre agressivament a qualsevol tipus de provocació.



Fomentar la violència.
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G.- EL CLUB I L’ENTITAT
Principi
El club i l’entitat que promou, organitza i gestiona competicions esportives de petanca té un doble
repte: per un costat fomentar entorns on siguin defensats els valors universals de l’esport, i per l’altre
difondre els èxits i aprenentatges aconseguits sobre l’esport de la petanca. A més a més socialitzar
aquest coneixement adquirit a través de les seves pràctiques, persones i grups.

Justificació
Els clubs i les entitats han d’actuar com a líders en la promoció tant de comportaments i normes de
suport al fair play (joc net) com dels valors fonamentals de l’esport. Si es considera aquestes institucions
com unes realitats socials resultat d’un context específic i amb una forta relació amb els seus entorns,
cal valorar les seves capacitats per transmetre els valors i els processos apresos durant les pròpies
experiències, amb el propòsit d’impulsar unes competicions esportives de petanca més compromeses
amb els principis universals de l’esport i el fair play (joc net). La materialització de les actuacions
desitjables poden adoptar diferents formes: intercanvis mutus, apertura a noves activitats, cessió de
bens, etc.; però allò significatiu, tot i ser important, no és només això anterior, sinó la capacitat
d’influència que té el coneixement subjacent. Els èxits, els avenços i les reflexions aconseguides,
finalment han d’estar sotmeses al debat esportiu i social per tal d’incrementar les bones pràctiques en
les institucions que gestionen competicions esportives de petanca.

Normes reguladores


Plantejar un projecte institucional on quedin explicitats els objectius i els valors en defensa dels
principis esportius universals i del fair play (joc net).



Establir normatives i Codis de Conducta propis que impliquin a tota la comunitat esportiva del
club i/o de l’entitat.



Fer dels equips de competició un espai formatiu i d’aprenentatge.



Promoure i facilitar estructures organitzatives que ajudin a l’assoliment dels objectius i dels
valors explicitats.



Preveure espais de relació i d’interacció per debatre les dinàmiques dominants en les
competicions esportives de petanca.



Decidir de forma democràtica i consensuada.



Vetllar per la coherència entre els valors institucionals i els valors de la pràctica esportiva de la
petanca.



Oferir igualtat de tracte i oportunitats a tothom qui configura l’equip de competició, sigui quina
sigui la seva orientació, gènere, capacitat esportiva, o situació personal i social.



Vetllar per la integritat i la cohesió de tothom, a més de facilitar la socialització de les noves
incorporacions.



Erradicar els comportaments intolerants, racistes, xenòfobs i discriminatoris.



Erradicar el consum de cap substància dopant, de fumar, de beure alcohol i de consumir
drogues en les competicions esportives de petanca.



Respectar els drets, la dignitat i els valors de tothom qui participa en la competició esportiva de
petanca sense distinció de cap tipus.
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Algunes conductes a evitar


Desajust entre valors i pràctiques explícites, i entre valors i pràctiques implícites.



Manifestar manca de respecte a qualsevol membre del club i/o de l’entitat.



Fomentar la importància del resultat de la competició esportiva sobre qualsevol altre.



Promoure la ridiculització del rival o manifestar-se públicament contra aquest de manera
pejorativa o amb menyspreu.



Incomplir algun dels principis del treball en equip (cooperació, participació, socialització,
compromís, organització i democràcia).



Destacar a l’esportista que actua de forma individualista sobre els èxits i l’esforç col·lectiu.



Ser permissiu amb les actituds intolerants.



Menysprear a qualsevol membre per la seva orientació, gènere, capacitat esportiva, o situació
personal i social.



Fomentar situacions de tensió o bel·ligerants.



No tallar d’arrel les faltes disciplinàries.



Evitar la marginació, explícita o implícita, de qualsevol membre.



Evitar valors, normes o pautes d’acció discriminatòries, vexatòries o intolerants.



Evitar el consum de cap substància dopant, de fumar, de beure alcohol i de consumir drogues
en les competicions esportives de petanca.
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H.- Carta de Compromís amb el Codi de Conducta
Jo__________________________________________________(nom i cognoms),
amb DNI:________________, em comprometo a tenir comportaments i actituds
adequades durant el transcurs de les competicions esportives de petanca, d’acord
amb aquest Codi de Conducta de la Federació Catalana de Petanca.
Entenc que incomplir els compromisos adoptats amb la signatura d’aquest Codi de
Conducta pot tenir conseqüències immediates, podent suposar, segons la seva
gravetat, la suspensió del permís de participar i assistir en competicions esportives
de petanca, així com la meva interrupció amb el club i/o l’entitat.

Nom del club i/o l’entitat.

Col·lectiu al qual pertanyo.

X

Esportista.

X

Tècnic/Tècnica.

X

Àrbitre.

X

L’equip de competició.

X

Afició / Família.

X

El club i l’entitat.

Signatura de la persona compromesa.

Testimoni per part del club i/o de l’entitat.
Nom i cognoms:

Càrrec institucional:

Signatura:

DNI:
Municipi i Data:

Nota: La signatura es pot formalitzar a partir dels 6 anys d’edat. En el cas d’infants menors dels 6 anys d’edat, serà la família qui
haurà de signar la Carta de Compromís amb el Codi de Conducta en qualitat de representant legal i responsable de l’esportista
menor.

Pots fer tantes còpies d’aquesta fitxa com sigui necessari.
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La Federació Catalana de Petanca és una entitat d’utilitat pública que es va constituir en 1985.
Com a federació esportiva catalana és una entitat privada d’interès públic, cívic i social, sense
afany de lucre. El seu propòsit principal és promocionar, dirigir, organitzar, gestionar i
coordinar la practica esportiva de la petanca dins l’àmbit territorial de Catalunya.
Està constituïda per esportistes, tècnics i tècniques, i àrbitres, mitjançant la subscripció de la
corresponent llicència federativa. Igualment, en formen part les entitats esportives (clubs
esportius, agrupacions esportives i associacions esportives escolars) i les entitats privades no
esportives sense afany de lucre que inclouen, entre les seves metes, el foment i la pràctica de
l’activitat esportiva de la petanca.


Web: www.fcpetanca.cat/



App: www.fcpetanca.cat/app



E-mail: secretaria@fcpetanca.cat



Adreça: Rbla. Guipúscoa 23, 3r D (08018 – Barcelona).



Telf.: 93.268.00.48



Facebook: https://www.facebook.com/fcpetanca



Instagram: https://www.instagram.com/fc.petanca/?hl=es
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