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FUNCIONS I 
RESPONSABILITATS 
DE PROTECCIÓ
El FUTBOL CLUB BARCELONA i la FUNDACIÓ BARÇA (d’ara endavant, el “FC Barcelona”) 
s’han dotat d’una Política de Protecció de la Infància per assegurar el benestar dels nens, 
nenes i adolescents que participen en els seus programes i projectes o utilitzen les seves 
instal·lacions. En aquest document es detallen les funcions i responsabilitats de protecció 
dels diferents agents que intervenen en la protecció dels nens, nenes i adolescents.
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Les persones que tractin amb nens, nenes i adolescents, 
independentment de la seva vinculació amb el FC Barcelona, seran 
responsables de:

  Signar i complir el Codi de Conducta per a professionals i altres persones que 
estan en contacte amb nens, nenes i adolescents.

  Participar en les sessions de formació organitzades pel FC Barcelona (o per les 
entitats que treballin en nom seu) sobre protecció de la infància, en qualsevol dels 
seus aspectes.

  Conèixer i aplicar diàriament en el seu treball la Política de Protecció de la Infància 
i tots els instruments desenvolupats per implementar-la.

  Mantenir una relació fluida amb els seus Referents de Protecció i amb els seus 
Delegats i Delegades de Protecció de referència.

  Conèixer i aclarir qualsevol dubte en relació amb la seva actuació davant qualsevol 
cas de violència, tant en el moment de la revelació per part d’un nen, nena o 
adolescent o d’una tercera persona com en la notificació i derivació posteriors.

  Participar en el mapatge de riscos dels entorns en els quals treballen i en les 
activitats en les quals participen, en el marc de les seves funcions com a garants de 
l’entorn segur i protector.

  Desenvolupar les actuacions preventives necessàries per assegurar unes pràctiques 
adequades de resolució de conflictes amb els nens, nenes i adolescents i  
per garantir la inclusió dels nens, nenes i adolescents que es troben en condicions  
de vulnerabilitat.

  Ser un model protector en el seu comportament diari amb els nens, nenes i 
adolescents, tant pel que fa a la resolució pacífica dels conflictes que puguin sorgir 
amb ells com a tenir una actuació que serveixi de referent educatiu.

  Facilitar i animar la participació dels nens, nenes i adolescents i reservar un temps 
perquè manifestin les seves opinions, inquietuds i propostes.

  Escoltar, creure i donar suport emocional als nens, nenes i adolescents en tot allò 
que necessitin davant qualsevol situació de violència, especialment quan han sofert 
maltractament físic o psicològic o abusos sexuals.

  Garantir la privadesa i la confidencialitat de la informació personal dels nens, nenes 
i adolescents i de les seves famílies en totes les situacions, especialment en casos 
de violència i maltractament.
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Els Referents de Protecció seran responsables de:

  Participar de manera activa en les sessions de formació de protecció a la infància 
(prevenció, detecció, notificació i acompanyament davant totes les formes  
de violència).

  Col·laborar amb els Delegats i Delegades de Protecció en les sessions de formació 
dirigides als nens, nenes i adolescents que tenen al seu càrrec i a les seves famílies.

  Donar-se a conèixer a les famílies i als tutors legals dels nens, nenes i adolescents 
per als quals són Referents de Protecció i establir clarament les formes de 
comunicació i de contacte (tant en persona com per mitjans anònims).

  Donar-se a conèixer als nens, nenes i adolescents per als quals són Referents de 
Protecció i establir clarament les formes de comunicació i de contacte (tant en 
persona com per mitjans anònims).

  Conèixer bé els nens, nenes i adolescents per als quals són Referents de Protecció 
i interessar-se per la seva personalitat i les seves aficions i trajectòries esportives, 
ja que aquest coneixement pot ser imprescindible per detectar situacions de risc i 
maltractament i en l’acompanyament posterior.

  Rebre les comunicacions/sospites/denúncies que puguin arribar tant per via 
interna (personal propi del FC Barcelona) com externa (famílies, nens, nenes 
i adolescents, persones amb altres vinculacions amb el FC Barcelona, etc.) i 
comunicar-les immediatament als Delegats i Delegades de Protecció, d’acord amb 
els procediments que es detallen en el Protocol d’Actuació.

  Fer el seguiment, en el dia a dia, dels nens, nenes i adolescents que s’hagin 
trobat en situacions de vulneració de drets per tal de verificar la seva evolució i 
proporcionar-los el suport que sigui de la seva competència, de manera coordinada 
amb els seus Delegats i Delegades de Protecció.

  Participar en els processos d’avaluació de la implementació de la Política de 
Protecció de la Infància i de la resta d’eines de protecció i d’incorporació de 
millores, tot oferint la seva opinió i plantejant aportacions.
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Els Delegats i Delegades de Protecció seran responsables de:

  Organitzar sessions de formació sobre els diferents vessants de la protecció a 
la infància: prevenció, detecció, notificació i acompanyament davant totes les 
formes de violència (inclosa la que es comet a través de noves tecnologies) per a 
professionals (personal del FC Barcelona i persones amb altres vinculacions), els 
nens, nenes i adolescents i les famílies i tutors legals.

  Revisar els espais i les activitats, juntament amb els equips professionals que atenen 
nens, nenes i adolescents (especialment els Referents de Protecció), utilitzant el 
document de Mapatge de riscos i mesures de protecció davant la violència contra 
els nens, nenes i adolescents per fer-hi els ajustos necessaris i garantir que són 
entorns segurs i protectors.

  Estar disponibles per assessorar el conjunt de professionals que estan en contacte 
amb nens, nenes i adolescents en els entorns de treball del FC Barcelona, 
independentment de la seva vinculació, sobre dubtes i orientacions de prevenció, 
detecció, notificació i acompanyament davant totes les formes de violència.

  Donar-se a conèixer a les famílies i als tutors legals dels nens, nenes i adolescents 
per als quals són Delegats i Delegades de Protecció i establir clarament les formes 
de comunicació i de contacte (tant en persona com per mitjans anònims).

  Donar-se a conèixer als nens, nenes i adolescents per als quals són Delegats i 
Delegades de Protecció conjuntament amb els Referents de Protecció i establir 
clarament les formes de comunicació i de contacte (tant en persona com per 
mitjans anònims).

  Conèixer els recursos (centres de serveis socials, Fiscalia de Menors i Forces i Cossos 
de Seguretat de l’Estat, principalment, però també centres sanitaris i educatius) 
que poden participar en els processos de protecció dels nens, nenes i adolescents 
per als quals són Delegats i Delegades de Protecció, consensuar les formes de 
comunicació i de contacte i comprendre els protocols de les instàncies oficials.

  Rebre les comunicacions/sospites/denúncies que puguin arribar tant per via interna 
(personal propi del FC Barcelona, sobretot a través dels Referents de Protecció) com 
externa (famílies, nens, nenes i adolescents, persones amb altres vinculacions amb 
el FC Barcelona).

  Actuar d’acord amb els procediments que es detallen en el Protocol de Protecció de 
la Infància i seguir les pautes per a les diferents situacions:

• Conflicte.

• Vulnerabilitat.

• Risc lleu i moderat.

• Risc greu i maltractament.

➝
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  Coordinar-se amb el Comitè de Protecció en els casos que els resultin especialment 
complexos, o que requereixin la intervenció d’aquest comitè, i facilitar la 
comunicació especialment davant les instàncies oficials.

  Fer el seguiment, en el dia a dia i conjuntament amb els Referents de Protecció,  
dels nens, nenes i adolescents que s’hagin trobat en situacions de vulneració de 
drets per tal de verificar la seva evolució i proporcionar-los el suport que sigui  
de la seva competència.

  Promoure processos participatius amb professionals (personal del FC Barcelona i 
persones amb altres vinculacions) i amb els nens, nenes i adolescents i les famílies i 
tutors legals, per tal d’avaluar i millorar la implementació de la Política de Protecció 
de la Infància en els entorns en els quals són Delegats o Delegades de Protecció.

  Elaborar informes anuals d’activitats de prevenció i de processos d’intervenció, per 
tal de disposar de dades sistematitzades del treball dut a terme i de les necessitats 
detectades, i remetre’ls al Comitè de Protecció, a més dels informes que els puguin 
requerir les autoritats o el Comitè de Protecció.

  Assistir a les sessions generals que organitzi el Comitè de Protecció per tal 
d’actualitzar els seus coneixements, compartir dades i tendències i expressar les 
seves opinions respecte de possibles millores de la protecció dels nens, nenes i 
adolescents en els diferents programes i projectes.

  Recopilar i arxivar els Certificats del Registre Central de Delinqüents Sexuals, els 
Certificats d’Antecedents Penals i els certificats equivalents en altres països de 
qualsevol persona que estigui en contacte amb nens, nenes i adolescents.

  Coordinar l’avaluació de l’acompliment dels Referents de Protecció en el marc de les 
seves funcions de protecció.
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El Comitè de Protecció serà responsable de:

  Verificar que els Delegats i Delegades de Protecció reben la formació i 
l’acompanyament adequat per al compliment de les seves funcions (suport dels 
càrrecs directius, temps de dedicació exclusiva a temes de protecció en els seus 
horaris, etc.).

  Supervisar el seguiment que fan els Delegats i Delegades de Protecció dels diferents 
casos, especialment dels més greus.

  Assegurar-se que els Delegats i Delegades de Protecció entenen i assumeixen les 
seves responsabilitats.

  Proporcionar assessorament i suport als Delegats i Delegades de Protecció  
en els procediments en què es requereixi, sobretot durant el procés d’elaboració 
d’informes per tal de vetllar que es corresponguin amb els requisits legals  
i reguladors.

  Assumir les accions que es detallen en el Protocol de Protecció de la Infància, 
inclosa la signatura de comunicacions oficials i la representació oficial del FC 
Barcelona en els procediments en què es requereixi i, concretament, comunicar 
la situació de risc a la Fiscalia i/o les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i a la 
família o tutors legals del nen, nena o adolescent.

  Rebre assessorament legal especialitzat en els casos en què es requereixi.

  Coordinar l’avaluació de l’acompliment dels Delegats i Delegades de Protecció en el 
marc de les seves funcions de protecció.

  Analitzar els informes regulars de tots els Delegats i Delegades de Protecció per tal 
d’identificar fortaleses i febleses, tendències i necessitats de millora.

  Liderar l’avaluació anual de la implementació de la Política de Protecció de 
la Infància i de la resta d’eines de protecció i la incorporació de millores, tot 
involucrant-hi les parts pertinents (personal, nens, nenes i adolescents, famílies i 
tutors legals, Referents de Protecció i Delegats i Delegades de Protecció), realitzant 
les modificacions oportunes de manera periòdica i assegurant que compleixin els 
criteris interns del FC Barcelona.
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Els nens, nenes i adolescents seran responsables de:

  Aprendre a treballar en equip des de l’equitat amb els seus companys i companyes, 
independentment de les característiques que tinguin, sense aïllar ni rebutjar ningú.

  Aprendre a resoldre d’una manera no violenta els conflictes que puguin sorgir amb 
els seus companys i companyes.

  Demanar ajuda davant qualsevol situació que els causi algun dany, si poden.

  Demanar ajuda per a altres nens, nenes i adolescents quan vegin que estan patint 
qualsevol situació que els causi algun dany (per malestar, perquè pateixin violència 
per part d’iguals o de persones adultes, dins o fora de l’àmbit esportiu).

  Conèixer els seus Referents de Protecció i tenir clares les vies de contacte per 
comunicar situacions.

  Conèixer els seus Delegats i Delegades de Protecció de referència i tenir clares les 
vies de contacte per comunicar situacions.

  Participar de manera significativa en les activitats que se’ls proposin en el marc 
de la Política de Protecció de la Infància, tant en les accions de prevenció com 
en el mapatge de riscos dels entorns en què participen i en l’avaluació de la 
implementació de la Política de Protecció de la Infància.

  Participar en els processos d’avaluació i recollida de propostes de millora de la 
Política de Protecció de la Infància i d’altres eines de protecció.
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Els pares, mares, famílies i tutors legals seran responsables de:

  Ser de manera conscient uns models educatius de tracte segur, afectiu i protector 
per als nens, nenes i adolescents.

  Demanar ajuda davant qualsevol situació que causi algun dany als seus nens, nenes 
i adolescents.

  Demanar ajuda per a altres nens, nenes i adolescents quan vegin que estan patint 
qualsevol situació que els causi algun dany (per malestar, perquè pateixin violència 
per part d’iguals o de persones adultes, dins o fora de l’àmbit esportiu).

  Conèixer els Referents de Protecció de referència dels seus nens, nenes i 
adolescents i tenir clares les vies de contacte per comunicar situacions.

  Conèixer els Delegats i Delegades de Protecció de referència dels seus nens, nenes i 
adolescents i tenir clares les vies de contacte per comunicar situacions.

  Col·laborar en els processos de protecció en els quals estiguin implicats els seus 
nens, nenes i adolescents, tant si són les víctimes com si són els qui han exercit 
violència, i tant amb els sistemes de protecció del FC Barcelona com amb els 
sistemes oficials de protecció de la infància.

  Participar en les sessions de formació en protecció dels seus nens, nenes i 
adolescents davant la violència.

  Participar en els processos d’avaluació i recollida de propostes de millora de la 
Política de Protecció de la Infància i d’altres eines de protecció.
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