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Pròleg – President de la UEFA
Els aficionats són l'ànima del futbol professional. Sense els seus seguidors, el futbol professional no seria
diferent d'un esport amateur o d'un passatemps. Mentre que la majoria de jugadors i entrenadors canvien de
club durant la seva carrera, els aficionats mantenen el seu compromís tant sí com no i resten fidels al seu
equip, i formen els fonaments o la base del seu club. Sens dubte, en els bons temps, l'afició i l'interès per un
club poden augmentar, però quan els clubs viuen mals temps, són els aficionats lleials els qui solen quedar-se
per recollir-ne els trossos.
La UEFA creu que aquest manual serà un pas important per garantir que hi hagi una comunicació millor entre
els clubs i els seus aficionats. En el món confús i sempre canviant del futbol de clubs d'alt nivell, creiem que ara
més que mai aquesta és necessària per al benefici tant de l'afició com dels clubs.
Hem vist que molts clubs d'arreu d'Europa han pres més consciència de la necessitat de treballar juntament
amb els seus aficionats, i hi ha molts exemples d'iniciatives progressistes que s'han dut a terme. No obstant
això, n'hi ha molts que encara han de treballar en aquest àmbit, i és per això que s'ha introduït el requisit dels
oficials d'enllaç amb els aficionats en la plataforma de llicències de clubs de la UEFA, la qual cobreix més d'un
miler de clubs professionals i és la plataforma més important de gestió del futbol de clubs.
El requisit de l'oficial d'enllaç amb els aficionats se centra a millorar la comunicació i proporcionar un punt de
trobada per als aficionats perquè s'organitzin millor i facin sentir la seva veu. El fet que els aficionats estiguin
millor organitzats només pot ser bo per projectar el costat positiu del seu comportament com a contrapunt als
elements negatius, que són molt coneguts.
Aquest manual és una part de la iniciativa, una introducció. El nivell d'èxit del projecte dependrà finalment de
l'actitud tant de l'afició com dels clubs a l'hora d'involucrar-se constructivament en el projecte i entre ells. No hi
ha dubte que el paper de l'oficial d'enllaç amb els aficionats suposa un gran repte i que es poden esperar
algunes dificultats, com veureu en llegir aquest manual. La UEFA no espera que la introducció del requisit de
l'oficial d'enllaç amb els aficionats sigui perfecta i del tot fàcil, però la majoria de coses que valen la pena no
són senzilles. No obstant això, amb el compromís de l'afició, la direcció i els propietaris dels clubs, amb l'ajuda
continuada de Supporters Direct i el suport i la formació de les associacions i lligues nacionals, estem segurs
que, amb el temps, el requisit de l'oficial d'enllaç amb els aficionats esdevindrà una part important i essencial
en el camp del futbol de clubs.
Michel Platini
President de la UEFA
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1.

Introducció

Les recomanacions d'aquest manual es basen en l'article 35 del Reglament de llicències de clubs i del joc net
financer de la UEFA, de 2010. Segons l'article 35, abans de començar la temporada 2012-2013, els clubs
europeus han de nomenar un oficial d'enllaç amb els aficionats per garantir un diàleg apropiat i constructiu
entre ells i la seva afició. La introducció d'aquest requisit per a la llicència UEFA constitueix una nova fita en les
relacions entre els clubs i l'afició, i emfasitza la importància que la UEFA dóna al diàleg i la comunicació entre
els clubs i els aficionats.
L'article 35 és el resultat de converses detallades entre l'organisme rector del futbol europeu i Supporters
Direct. Durant la fase de desenvolupament, es va debatre sobre el concepte d'oficial d'enllaç amb els aficionats
en el Congrés d'Aficionats del Futbol Europeu del 2009, organitzat per l'associació Football Supporters Europe
(FSE) a Hamburg. El concepte d'oficial d'enllaç amb els aficionats va ser aprovat el 2009-2010 per les
associacions nacionals representades en el Comitè de Llicències de Clubs de la UEFA i es va articular en estreta
col·laboració amb Supporters Direct.
Es va crear un grup d'experts format per Football Supporters Europe i per oficials d'enllaç amb els aficionats
dels organismes rectors i clubs per tal d'ajudar la UEFA i Supporters Direct a posar el projecte en pràctica.
Es va informar els aficionats i les associacions nacionals sobre el projecte i se'ls va demanar l'opinió, la qual s'ha
incorporat al manual.

Article 35 - Oficial d'enllaç amb els aficionats
1. El sol·licitant de la llicència ha d'haver nomenat un oficial d'enllaç perquè actuï com a punt de contacte clau
amb els aficionats.
2. L'oficial d'enllaç amb els aficionats ha d'assistir regularment a reunions amb la direcció del club i ha de
col·laborar amb l'oficial de seguretat en qüestions en matèria de seguretat i protecció.

En general, els criteris administratius i de personal en el Reglament de llicències de clubs i del joc net financer
de la UEFA pretenen millorar la manera com es dirigeixen els clubs de futbol (bona administració). Un objectiu
clau de la clàusula sobre l'oficial d'enllaç amb els aficionats és aconseguir la transparència i millorar les
comunicacions entre les parts participants.
El projecte dels oficials d'enllaç amb els aficionats reconeix que els seguidors no es defineixen pel seu paper de
consumidors en el sistema del futbol professional, i que és en l'interès de tots fer encara més progressos per
construir relacions consensuals i harmonioses entre els clubs i les seves aficions.
La majoria d'aficionats, sensats i responsables, s'han de prendre més seriosament, perquè són els principals
"inversors culturals" a llarg termini. Fer-los participar i tenir en compte la seva opinió en els processos de presa
de decisions ajudarà els clubs a decidir millor.
S'ha demostrat que, si els aficionats poden opinar sobre com se’ls tracta, es comportaran millor, mentre que
l'exclusió i la repressió és evident que no funcionen massa bé. En comptes de veure'ls com a avalotadors
potencials, els aficionats s'han de considerar persones que poden fer una contribució activa a l'ordre del dia,
cada cop més llarg, dels seus clubs. Els oficials d'enllaç amb els aficionats poden ajudar a fer que els seguidors
siguin socis més responsables i també a millorar la qualitat i la utilitat del diàleg.
Objectius de l'article 35
L'article 35 persegueix els objectius següents:



Establir xarxes d'oficials d'enllaç amb els aficionats a escala nacional i europea per facilitar l'intercanvi
de coneixement i bones pràctiques, i per millorar les relacions entre les diverses parts interessades, en
particular, la relació entre els aficionats i els directius, propietaris i organismes de seguretat i protecció
del club.



Garantir fins a cert punt que hi ha un nivell mínim de comunicació entre el club i l’afició i, per tant,
reduir la probabilitat que als aficionats se'ls privi del dret a vot.



Alinear millor la capacitat de l'afició per incorporar-se a la presa de decisions del club amb la seva gran
importància per al club.



Proporcionar un incentiu perquè les bases no organitzades d'aficionats del club uneixin esforços i
expressin les seves opinions. Una base d'aficionats més ben organitzada tindrà una veu més poderosa,
i l'oficial d'enllaç amb els aficionats els donarà una millor oportunitat perquè la seva veu sigui
escoltada.

Suport dels aficionats
En els últims anys, els representants dels aficionats a tot Europa han posat en relleu la necessitat de millorar les
comunicacions entre els aficionats, els clubs, els organismes rectors i la policia, i finalment han proposat la
implementació de l'oficial d'enllaç amb els aficionats després d'un debat intens a escala nacional i europea.
Suport de la UEFA i les associacions nacionals
La UEFA creu que aquest diàleg reflecteix millor la naturalesa del futbol com a joc, amb diversos grups d'interès
les opinions dels quals cal tenir en compte. Els aficionats al futbol han estat ignorats durant molt de temps en
aquest diàleg, però ara es consideren parts interessades/membres preuats de la família del futbol.
En una enquesta duta a terme per Supporters Direct en nom de la UEFA el 2007, la majoria de les associacions
de membres consultades van expressar l'opinió que val la pena millorar el diàleg entre els aficionats i les
associacions i entre els aficionats i els clubs, perquè permetrà que els aficionats esdevinguin més seriosos i
responsables.
Després de reconèixer els aficionats com a parts interessades importants en el joc, i en donar suport a les
organitzacions d'aficionats paneuropees Supporters Direct (SD) i Football Supporters Europe (FSE), i al treball
de Futbol Contra el Racisme a Europa (FARE) i el Centre per a l'Accés al Futbol a Europa (CAFE), la UEFA està
ajudant a establir les normes per als grups d'aficionats.
El president de la UEFA, Michel Platini, ha reiterat l'aproximació de la UEFA envers els aficionats en dir: «Els
aficionats són l'ànima del futbol professional, són la identitat dels clubs. Els propietaris, entrenadors i jugadors
canvien, però els aficionats sempre continuen essent els mateixos. En la UEFA intentem incorporar el punt de
vista dels aficionats en tot allò que fem.»
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Sobre aquest manual
Aquest manual ha de servir per als qui comencen en aquesta feina i també per als qui ja tenen experiència en el
treball amb els aficionats. És un document de partida que es basa en les opinions dels grups d'aficionats, les
associacions nacionals, els clubs i altres parts interessades, i el seu objectiu és presentar les nostres normes
mínimes de bones pràctiques i recomanacions. Juntament amb altres recursos en línia que la UEFA està creant,
aquest manual pretén donar context al projecte dels oficials d'enllaç amb els aficionats així com establir uns
requisits mínims i recomanacions.
Els organismes rectors, els clubs i els aficionats han de continuar creant directrius nacionals junts, tenint en
compte les diverses estructures i diferències en les associacions membres de la UEFA i les principals
preocupacions que hi ha a cada país.
Després de les reunions amb els seguidors, els oficials d'enllaç amb els aficionats i els organismes rectors,
Supporters Direct i la UEFA van convocar un grup d'especialistes en aquest àmbit per ajudar a crear aquest
manual i donar una descripció general de la feina, les qualificacions requerides i els requisits mínims que han
de complir els oficials d'enllaç, els clubs i els organismes rectors.
El manual va acompanyat de recursos en línia que s'actualitzaran regularment, i incorpora les opinions i els
esdeveniments en el joc professional en un intent per crear i millorar la relació entre els aficionats i els seus
clubs. També s'organitzaran tallers de formació per als oficials d'enllaç amb els aficionats de les associacions
nacionals i els clubs.

2.

Definició normalitzada d'oficial d'enllaç amb els aficionats i públic objectiu

2.1.

Definició normalitzada d'oficial d'enllaç amb els aficionats

Per estar segurs que parlem del mateix quan ens referim als oficials d'enllaç amb els aficionats, hem elaborat la
definició normalitzada següent de les seves funcions:

•

Els oficials d'enllaç amb els aficionats són un pont entre els aficionats i el club, i ajuden a millorar el
diàleg entre les dues parts.

•

La seva feina depèn de la informació que reben d'ambdues parts i la credibilitat de què gaudeixen amb
ambdues parts.

•

L'oficial d'enllaç amb els aficionats informa aquests sobre les decisions importants que pren la direcció
del club i, en sentit contrari, comunica els punts de vista dels aficionats a la direcció del club.

•

L'oficial d'enllaç amb els aficionats construeix relacions no només amb els diversos grups i iniciatives
d'aficionats, sinó també amb els oficials de policia i de seguretat.

•

L'oficial d'enllaç amb els aficionats es relaciona amb els homònims d'altres clubs abans dels partits per
contribuir a fer que l'afició es comporti d'acord amb les normes de seguretat.

Tal com suggereix el seu nom, l'oficial d'enllaç amb els aficionats és una persona que actua d'enllaç, és el
mediador entre els aficionats i el club, l'associació nacional i la lliga. L'oficial d'enllaç amb els aficionats també
serveix de connexió entre les altres parts relacionades amb el futbol, com ara la policia i els vigilants.
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L'oficial d'enllaç amb els aficionats, per anar bé, hauria de ser contractat pel club per col·laborar amb l'afició, a
més, és un defensor de les dues parts, i representa els interessos del club (o l'associació/lliga nacional) i els dels
aficionats.
«M'han contractat els aficionats i el club. El club tan sols paga la contribució que els aficionats fan al meu sou.»
(Patrick Vestphael, oficial d'enllaç amb els aficionats del Brøndby IF)
Per fer la seva feina com cal, l'oficial d'enllaç amb els aficionats ha de rebre bona informació de totes les parts.
Per tant, és essencial que l'oficial sigui creïble i tingui el respecte i l'acceptació de totes les parts implicades, a
saber, el club, l'afició, l'associació nacional, la lliga, la policia, els vigilants, etc.
Quan es tracta de les decisions preses per la direcció del club, és preferible que sigui l'oficial d'enllaç qui les
comuniqui als aficionats, i no que aquests les llegeixin al diari o al lloc web del club. Alhora, els aficionats poden
manifestar els seus suggeriments al club a través de l'oficial d'enllaç. En aquest procés, l'oficial d'enllaç pot
ajudar el club a prendre decisions millors si comunica les opinions, les necessitats i les preocupacions dels
aficionats a la direcció del club. Per tant, els oficials d'enllaç amb els aficionats tenen un paper actiu a l'hora de
determinar els processos i la política del club, i no hi són només per prestar un servei.
Així doncs, construir relacions amb les diverses parts interessades és una part clau de la feina dels oficials
d'enllaç. Això implica parlar no només amb els aficionats, sinó també amb la policia i els organismes
responsables del control de multituds. Una manera de fer-ho és convocant una reunió de seguretat abans del
partit, en la qual es poden tractar els problemes potencials relacionats amb aquell partit en concret. L'oficial
d'enllaç pot tenir-hi un paper important comunicant a la policia i als vigilants l'ambient que es respira entre els
aficionats.
És en interès de tots que els partits transcorrin pacíficament. Donar informació fiable als aficionats ajuda a
aconseguir-ho. Els oficials d'enllaç coneixen els seus propis aficionats, les seves ciutats i la cultura particular de
l'afició, de manera que pot intercanviar informació valuosa, per exemple, sobre com arribar a l'estadi, on
poden aparcar els aficionats, a quin bar estant fora de casa poden anar sense perill, quins aficionats poden
entrar a l'estadi, si els seguidors han causat problemes últimament, etc. A més, els aficionats saben que en
l'oficial d'enllaç tenen algú que es pot comunicar amb la policia i els vigilants en nom seu.
Per al club amfitrió, aquest intercanvi d'informació entre els oficials d'enllaç implica saber què pot esperar dels
aficionats que vénen de fora i, per tant, es pot preparar en conseqüència. Sap si alguns membres de l'afició
visitant tenen fama de causar problemes, per exemple, i amb quin mitjà de transport arribaran al camp. Això
permet als clubs diferenciar més que no pas tractar tots els aficionats visitants de la mateixa manera, i això vol
dir que als aficionats se'ls tracta millor. La creació d'una xarxa d'oficials d'enllaç amb els aficionats arreu
d'Europa serà un factor clau en aquest procés i és un objectiu del projecte.
Això que vol dir en la pràctica?
És important entendre que estem al principi d'un procés, i que aquest procés només pot suposar uns requisits
mínims al començament. L'oficial d'enllaç amb els aficionats no és una professió reconeguda com a tal; tothom
sap què és i què fa un taxista, però pocs entenen el paper que té un oficial d'enllaç. Per tant, caldrà molta
formació per al període inicial, a més de la formació bàsica que facilitaran els organismes rectors en
col·laboració amb Supporters Direct i la UEFA. Les xarxes nacionals i europees també ajudaran els oficials
d'enllaç a intercanviar experiències, aprendre de cadascun i millorar les normes.
En actuar d'enllaç entre el club, d'una banda, i els aficionats, de l'altra, el paper de l'oficial d'enllaç s'ha
comparat amb intentar muntar dos cavalls alhora. L'oficial d'enllaç amb els aficionats ha de procurar mantenirlos junts. Si passa massa temps muntant un sol cavall, és a dir, representant els interessos d'una part més que
l'altra, no estarà fent una bona feina i no serà efectiva. Les dues parts es distanciaran.
Un altre aspecte important que cal entendre és que l'oficial d'enllaç amb els aficionats és un comunicador, no
un "bomber". Una de les seves tasques és intentar evitar que hi hagi problemes. I això ho fa educant,
comunicant, informant i persuadint els aficionats i relacionant-se amb ells. L'objectiu és fomentar que els
seguidors es facin responsables de les seves pròpies accions. L'autoregulació per part dels seguidors sempre és
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la millor forma de prevenció, i les estratègies policials modernes, tal com disposa el Manual de cooperació
policial de la UE, ara reconeixen la necessitat urgent de crear vincles estrets i entaular el diàleg amb els grups
d'aficionats i, naturalment, amb els oficials d'enllaç. Però si hi ha violència, llavors és massa tard; la intervenció
de l'oficial d'enllaç amb els aficionats s'acaba i aquests s'han d'entregar a la policia o als vigilants.
La prevenció i l'autoregulació són les paraules clau. Això implica fer un tabú de la violència i promoure el
respecte i la tolerància envers els altres aficionats i les minories que assisteixen als partits de futbol. Una
manera d'abordar aquesta tasca és animar els aficionats perquè escriguin un codi de conducta i s'hi
comprometin.
L'oficial d'enllaç amb els aficionats contribueix millor que l'oficial de seguretat a l'hora d'aconseguir
l'autoregulació entre els seguidors, atès que és un d'ells. És molt més probable que els seguidors confiïn i
escoltin l'oficial d'enllaç. Per mantenir aquesta confiança, l'oficial d'enllaç ha de tractar informació delicada
sobre els aficionats confidencialment, i els clubs han d'entendre que no els pot explicar tot allò que arribi al seu
coneixement. A més, mentre que l'oficial de seguretat només pot veure el delicte, l'oficial d'enllaç amb els
aficionats veu el procés que pot portar a aquest. És per això que creiem que l'oficial d'enllaç amb els aficionats i
l'oficial de seguretat haurien de tenir dos papers separats, tal com disposa l'article 35. I també és per aquest
motiu que la credibilitat és tan important.
No obstant això, actualment, l'oficial d'enllaç amb els aficionats és molt més que un mediador entre el club i
l'afició. Com a part de la seva funció, l'oficial d'enllaç de vegades assumeix tasques que corresponen més aviat
al perfil d'un agent de viatges, un responsable d'atenció al client o un assessor, per exemple.
És precisament per això que l'oficial d'enllaç, sempre que es pugui, hauria de ser elegit entre els aficionats.
L'oficial d'enllaç ha de ser present entre els aficionats. L'oficial d'enllaç ha de conèixer els aficionats, i aquests
l'han de conèixer i acceptar-lo. Només així podrà valorar l'ambient que es respira entre els seguidors. Només
així podrà entendre els problemes als quals s'enfronten els aficionats i les seves necessitats i desigs. És una
feina difícil que requereix molta resistència i treball dur. Així doncs, recomanem el nomenament d'un autèntic
aficionat.

2.2. Públic objectiu
En l'exercici de les seves funcions, els oficials d'enllaç amb els aficionats han de tractar amb diversos grups
d'interès, que sovint tenen necessitats i expectatives contradictòries, i tots ells exigeixen diferents tipus de
suport.
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Clubs (direcció, venda
d'entrades, cap de
premsa, director de
l'estadi, personal del
partit, etc.)

Coordinador dels oficials
d'enllaç amb els aficionats
(associació/lliga nacional)

Associacions
nacionals

Afició (local/
nacional)

Oficial
d’enllaç amb
els aficionats

Organitzacions
d’aficionats
nacionals i
europees

Associacions
de lliga

UEFA
Personal de
seguretat i protecció,
policia
Autoritats
locals

2.2.1.

Delegats de partit
(UEFA/nacionals)
Mitjans de
comunicació

Aficionats

Tal com suggereix el nom del càrrec, els aficionats són el principal grup objectiu de l'oficial d'enllaç amb els
aficionats. Els aficionats al futbol tenen un compromís emocional i personal amb els seus clubs, però no són un
grup homogeni i tenen unes necessitats i expectatives molts diferents, les quals l'oficial d'enllaç ha de tractar
en la seva feina quotidiana. L'objectiu dels oficials d'enllaç als clubs i a les associacions nacionals és construir un
pont entre ells mateixos i els aficionats. Però qui són els aficionats?
Fins a cert punt, el futbol és un mirall de la societat i les comunitats en què es troben els clubs. Hi ha moltes
raons per les quals les persones van a l'estadi a mirar un partit, i estan influïdes per factors culturals, històrics,
socials i, fins i tot, psicològics, que interactuen els uns amb els altres i canvien constantment. No hi ha un
aficionat típic. Al contrari, a cada club trobem una cultura de l'afició diferent. Per això és impossible classificar
els aficionats en categories rigoroses. En comptes d'això, només podem fer un esbós del tipus d'aficionat amb
el qual ha de tractar l'oficial d'enllaç en l'exercici de la seva feina.
La base d'aficionats comprèn diversos grups amb els quals l'oficial d'enllaç s'ha de relacionar. Aquests grups
varien segons les estructures i la cultura locals, i no existeixen en tots els països.

9

Aficionats
actius

Penyes
d’aficionats

Altres

Associacions d'aficionats
independents/iniciatives
d'aficionats

Famílies/
infants

Associacions d'accionistes i
aficionats
(supporters’ trusts)

L’afició

Aficionats amb
mobilitat
reduïda

Organitzacions
d'aficionats nacionals i
europees

Grups poc
representats

Aficionats no
organitzats
Projectes
d’aficionats

Aficionats
potencialment
violents/
hooligans

Aficionats
virtuals

Aficionats actius (locals i visitants)
Per aquest concepte s'entén els aficionats que creen l'ambient a l'estadi, visualment i acústicament, per
exemple, els ultres. Encara que hi ha varis grups amb filosofies diferents, tots tenen en comú una relació
enormement emocional amb el club. La seva creativitat i passió de vegades xoquen amb els requisits de
seguretat i protecció dins l'estadi i poden portar a malentesos amb la policia.
L'oficial d'enllaç s'ha d'esforçar per reduir les percepcions negatives que es generen entre les diverses parts
establint el diàleg entre els aficionats actius, els oficials de seguretat i protecció, els vigilants i la policia.
Penyes d'aficionats
L'oficial d'enllaç s'ha de comunicar amb els grups d'aficionats organitzats (per exemple, les penyes) per poder
representar els interessos de l'afició en el club. Mantenir un diàleg establert i respectat amb els grups
organitzats és indispensable, i es pot dur a terme amb els representants o portaveus dels dits grups, per
exemple.
Associacions d'aficionats independents/iniciatives d'aficionats
Aquestes sorgeixen quan els aficionats s'organitzen en grups per fer una campanya a favor d'una causa
concreta, com ara les hores d'inici dels partits, els preus de les entrades o lluitar contra la discriminació, i són
una altra forma de representació dels aficionats.
Associacions d'accionistes i aficionats
Les associacions d'accionistes i aficionats representen l'afició mitjançant cooperatives democràtiques
conegudes com supporters' trusts, que intenten adquirir participacions i representació en els consells directius
dels seus clubs. Promouen la democràcia i la transparència en la manera com es gestionen els clubs i vincles
més forts amb les comunitats a les quals serveixen.
Organitzacions d'aficionats nacionals i europees
L'oficial d'enllaç amb els aficionats també col·labora amb organitzacions d'aficionats nacionals i europees, com
ara Football Supporters Europe (FSE) i Supporters Direct (SD), i també ONG com Futbol Contra el Racisme a
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Europa (FARE), la Federació Esportiva Europea de Gais i Lesbianes (EGLSF) i el Centre per a l'Accés al Futbol a
Europa (CAFE). Podeu trobar més informació sobre aquestes organitzacions en el punt 9.
Aficionats no organitzats
Encara que els oficials d'enllaç passen la major part del temps treballant amb grups d'aficionats organitzats, és
important no desatendre la majoria d'aficionats que van als partits, de totes les edats, que no estan
representats per cap grup particular.
Aficionats virtuals
Controlar els ànims dels aficionats en els missatges dels fòrums d'Internet i entaular-hi el diàleg quan calgui és
un altre aspecte important de la feina dels oficials d'enllaç amb els aficionats. Els oficials d'enllaç amb els
aficionats cada cop utilitzen més les xarxes socials com Facebook i Twitter com a part del seu treball de
comunicació.
Aficionats potencialment violents/hooligans
Els grups d'aficionats al futbol moltes vegades inclouen una petita minoria que busca provocar conflictes
violents amb els seguidors rivals, sovint en llocs acordats prèviament. Altres aficionats que no solen considerarse hooligans poden recórrer a la violència, per exemple, si creuen que són tractats d'una manera injusta o
desproporcionada per la policia o els vigilants.
Encara que els oficials d'enllaç amb els aficionats no poden eliminar per sempre la violència del futbol, és
essencial que tinguin accés a aquests grups, si han de contribuir a disminuir-la, fent servir mètodes basats en la
prevenció i la reducció de les tensions.
Projectes d'aficionats
Els projectes d'aficionats s'han establert a diversos països i se centren, principalment, en el treball social que
implica projectes culturals i educatius destinats a evitar la violència entre els aficionats més joves. Una de les
seves tasques principals és proporcionar una línia de comunicació permanent entre els aficionats (hooligans,
ultres, etc.) i el club per millorar l'enteniment mutu i així iniciar canvis estructurals i ideològics sostenibles i
positius en ambdues bandes.
Aficionats amb mobilitat reduïda
Els aficionats amb mobilitat reduïda tenen diverses necessitats addicionals d'accés per poder gaudir del partit i
donar suport al seu equip. L'oficial d'enllaç amb els aficionats ha d'ajudar a millorar l'accés als estadis i establir,
mantenir i millorar les normes en cooperació amb l'oficial d'accés (discapacitat) del club. Es preveu que l'oficial
d'enllaç amb els aficionats treballi estretament amb l'oficial d'accés, i en alguns clubs pot ser que una sola
persona exerceixi ambdues funcions. En aquest cas, l'oficial d'enllaç amb els aficionats ha d'estar familiaritzat
amb la legislació en matèria de discapacitat i accés i les normatives de construcció, i conèixer bé el disseny
integrador de les instal·lacions i els serveis.
Grups poc representats
Els seguidors pertanyents a grups de minories ètniques, dones, lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals, per
exemple, acostumen a estar poc representats i/o discriminats als camps de futbol arreu d'Europa, i l'oficial
d'enllaç amb els aficionats ha de mirar de fomentar una participació més gran d'aquests grups integrant-los en
tots els àmbits i assegurant-se que l'estadi està obert i acull tots els membres de la comunitat. L'oficial d'enllaç
amb els aficionats ha de ser conscient de les diferents formes de discriminació que hi ha a l'estadi i disposar de
pràctiques per respondre-hi, i també ha de treballar estretament amb les associacions de seguidors que
representen aquestes minories i demanar-los orientació.
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Famílies i infants
Als estadis moderns, cal adoptar les mesures oportunes per a les famílies. No obstant això, les penyes de joves
o infantils no s'han de veure només com centres de reclutament per a futurs seguidors. En aquest sentit, les
mesures educatives amb l'objectiu de promoure el respecte i la tolerància també formen part de la feina de
l'oficial d'enllaç amb els aficionats.
Altres
Els oficials d'enllaç amb els aficionats han de mirar de prestar servei a tots els seguidors que hi ha a l'estadi. Per
fer-ho, han d'entendre els diversos grups i la seva evolució. Els oficials d'enllaç poden fer servir mètodes
específics per donar suport a grups objectiu, com ara els jubilats.
2.2.2.

Direcció i departaments del club

Atès que els oficials d'enllaç amb els aficionats són contractats o nomenats pel club, estan subjectes a les
directrius de la direcció del club. Per als clubs és important mantenir una relació estreta amb l'afició.
Augmentar la base d'aficionats atén tant els objectius financers com les responsabilitats socials del club. Fer
que hi hagi un ambient segur durant els partits també és una prioritat, i l'oficial d'enllaç pot assolir aquests
objectius mantenint un estret contacte amb els diversos departaments del club durant la setmana i els dies de
partit.
2.2.3.

Personal de seguretat i protecció, policia

La seguretat i la protecció als camps de futbol durant els dies de partit són qüestions de màxima importància.
Els oficials d'enllaç amb els aficionats, per tant, han d'estar en comunicació constant amb l'oficial de seguretat i
protecció del club, la policia i els vigilants, les empreses de transport, etc. També han de mantenir reunions
informatives amb el personal de seguretat i protecció després dels partits per identificar problemes/tendències
i recollir informació sobre els incidents positius/negatius. Perquè no hi hagi dubtes, els oficials d'enllaç amb els
aficionats no són responsables de la seguretat ni de la protecció, però hi poden tenir un paper de suport (si és
necessari i convenient).
2.2.4.

Oficials d'enllaç amb els aficionats d'altres clubs

Mantenir una bona relació amb els oficials d'enllaç d'altres clubs és crucial per entendre i comunicar les
necessitats i els desigs de les aficions respectives. Els oficials d'enllaç de tots els clubs han d'intercanviar
informació sobre les dades del viatge, el reglament de l'estadi, i sobre el que s'hi pot fer i el que no, per
exemple, i elaborar plans que ajudin a garantir que tothom gaudeixi de la jornada.
«La bona administració consisteix a protegir els aficionats.» (Steve Coppell, antic extrem del Manchester United
i d'Anglaterra i entrenador de diversos clubs anglesos)
2.2.5.

Associacions i lligues nacionals

Els organismes rectors lluiten per dirigir el joc professionalment amb la implicació de totes les diferents parts
interessades. La relació entre els aficionats i els seus clubs té un paper important en aquest context.
L'associació o lliga nacional (qui sigui el llicenciador del sistema de llicències per a clubs de la UEFA) ha de
nomenar una persona responsable del projecte dels oficials d'enllaç amb els aficionats, un director de projecte
amb la tasca de comunicar el projecte i els requisits d'aquest durant la fase d'implementació, i de dirigir-lo un
cop estigui en marxa. El seu objectiu ha de ser incrementar les qualificacions i l'experiència dels oficials d'enllaç
del club organitzant tallers de formació de manera regular i donant-los suport addicional. A més, les
associacions nacionals poden trobar molt útil introduir el concepte d'un oficial d'enllaç amb els aficionats actiu
que executi la funció clau de construir relacions amb les organitzacions nacionals d'aficionats i els seguidors de
la selecció nacional. Atès l'entorn i les motivacions similars que es requereixen per esdevenir el director del
projecte i l'oficial d'enllaç amb els aficionats de les associacions nacionals, aquest pot ser la mateixa persona.
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2.2.6.

UEFA

La UEFA creu que els seguidors formen el nucli essencial de la comunitat futbolística a la qual representen. A
més, un dels objectius de la UEFA, tal com estableix l'article 2.j) dels estatuts de la UEFA, és «garantir que les
necessitats de les diferents parts interessades en el futbol europeu (lligues, clubs, jugadors, aficionats) es tenen
degudament en compte.» En millorar el diàleg entre totes les parts interessades, la UEFA pretén perfeccionar
l'administració en el futbol mentre procura garantir entorns segurs per a les seves competicions. La UEFA ha
d'establir una xarxa europea d'oficials d'enllaç amb els aficionats i donar-hi suport per ajudar a assegurar la
millora tant de l'administració com de la seguretat els dies de partit. En treballar en estreta col·laboració amb la
UEFA, Supporters Direct també dóna formació i suport general als oficials d'enllaç amb els aficionats dels
organismes rectors i els clubs.

3.

Beneficis

És important que els clubs i les aficions treballin junts en la introducció dels oficials d'enllaç amb els aficionats
per garantir que totes les parts gaudeixin del màxim benefici. Sobre la base de l'experiència en països que ja
tenen en vigor la figura de l'oficial d'enllaç amb els aficionats, hem identificat els beneficis potencials següents
per als clubs, les associacions, les lligues i els aficionats nacionals.
•

Una línia directa de comunicació entre els clubs, les associacions, les lligues i els aficionats nacionals;

•

Una millor relació amb l'afició (penya de la selecció nacional, organitzacions nacionals d'aficionats,
grups d'aficionats rellevants en l'àmbit del club);

•

Una millor comprensió dels punts de vista i les estructures dels seguidors, el que augmenta les
oportunitats per resoldre problemes;

•

Uns seguidors més ben organitzats;

•

Més transparència en ambdues bandes, que porta a una millor informació i presa de decisions i a
menys malentesos;

•

La millora del diàleg entre els aficionats dels diferents clubs.

•

Menys violència i una millor resolució dels conflictes;

•

Un ambient millor;

•

Beneficis econòmics mitjançant l'augment de públic, l'increment de les vendes de productes i els
ingressos per patrocini, una identificació més propera dels aficionats amb el club/la selecció nacional.

La UEFA creu que els clubs han de treure molt més del que hi posen, el que vol dir que l'oficial d'enllaç amb els
aficionats és una eina molt rendible. Els oficials d'enllaç amb els aficionats tenen una experiència inestimable
que no es pot adquirir d'una altra manera en el mercat. Encara que els oficials d'enllaç amb els aficionats
actuen principalment com a conducte entre l'afició i la direcció del club, millorant l'intercanvi d'informació,
també poden servir d'amortidor entre els oficials del club i els aficionats, oferint un punt de contacte fix al club
per als seguidors, que altrament bombardejarien el director d'esports, el cap de premsa o l'oficial de seguretat
amb demandes d'informació. Per als aficionats, ofereixen una oportunitat per garantir que les seves opinions
siguin escoltades i no, simplement, ignorades. Els seguidors pensen que les seves necessitats i desigs es tenen
en compte seriosament, i el prestigi del club augmenta entre l'afició. Així, la compenetració entre els clubs i els
aficionats millora substancialment.
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Els clubs i les associacions nacionals també s'han de beneficiar dels grups de seguidors millor organitzats i, en
conseqüència, gaudir de línies de comunicació amb interlocutors fixos. Tractar amb diverses organitzacions de
seguidors establertes i no amb grups no organitzats significa que els clubs tenen uns socis més fiables, millors
procediments i una influència més gran en el diàleg. El paper de l'oficial d'enllaç amb els aficionats del club
anglès de primera divisió Arsenal, per exemple, és unir les penyes d'aficionats (aproximadament 120
branques). En aquest procés, és important deixar que les penyes conservin la seva independència. Els clubs les
han de reconèixer alhora que els han de demanar que segueixin unes certes directrius, però també donar-los
total llibertat.
L'augment de la transparència també s'hauria de reflectir, per exemple, en el preu de les entrades, ja que
l'oficial d'enllaç amb els aficionats pot comunicar millor les decisions de la direcció del club. Consultar els
aficionats en aquest procés també pot millorar la qualitat de les decisions preses i ajudar a evitar errors
costosos. Sempre és aconsellable que s'expliquin les raons d'aquestes decisions als aficionats, en comptes de
trobar-se, simplement, que els vénen imposades des de dalt.
El sistema d'oficials d'enllaç també ha de permetre millorar el diàleg i la cooperació entre els aficionats de
diferents clubs. Els debats entre els oficials d'enllaç abans d'un partit són un exemple d'això, quan l'oficial local
facilita informació a l'oficial visitant sobre assumptes molt diversos. Els fulls d'informació de la Lliga de
Campions de la UEFA que s'envien als aficionats juntament amb les entrades en són un altre exemple. Els
aficionats també poden assumir la responsabilitat de reduir l'antagonisme reunint-se abans dels partits per
parlar dels problemes potencials i donant informació important a la policia i els vigilants.
Un altre efecte col·lateral hauria de ser la reducció de la violència, com ja s'ha demostrat a Alemanya els
darrers 18 anys, encara que l'assistència s'hagi triplicat. Totes les mesures que descriu aquest manual
serveixen, en última instància, per separar la petita minoria d'avalotadors dels autèntics aficionats, a saber, la
gran majoria de seguidors. Aquesta és la raó principal per la qual la Lliga de Futbol Professional portuguesa, per
exemple, va decidir nomenar un defensor dels seguidors. Ho va fer perquè creu que reduir la violència
mitjançant la millora de les relacions amb seguidors sensats i responsables és una forma efectiva d'atraure més
famílies i aficionats del carrer als estadis.
Els clubs també haurien de veure una millora en l'ambient, ja que l'oficial d'enllaç amb els aficionats es pot
utilitzar per comunicar-se amb els seguidors en tots els àmbits. L'oficial d'enllaç amb els aficionats pot treballar
amb grups d'ultres per preparar coreografies, per exemple, o organitzar zones per cantar i vendes d'entrades
per als sectors més lleials de suport al club, etc.
També pensem que millorar les relacions amb els aficionats implicarà beneficis econòmics, com ara més
ingressos per la venda d'entrades, càtering, productes i patrocini, ja que l'assistència augmentarà. El
departament de màrqueting del club pot consultar l'oficial d'enllaç amb els aficionats per esbrinar quina mena
de productes estarien disposats a comprar els seguidors. Els aficionats que pensen que els seus desigs i
necessitats s'estan tenint en compte seriosament s'identificaran més estretament amb el seu equip i, per tant,
és més probable que es gastin diners a l'estadi.
Finalment, els pilars clau en què es basa l'article 35, a saber, la importància de les consultes i la comunicació a
l'hora de millorar l'organització, no són nous: són conceptes provats en el futbol. Qui pot oblidar les escenes de
la Copa del Món de la FIFA 2006 a Alemanya o de la UEFA EURO 2008 a Àustria i Suïssa, en què els aficionats es
van reunir i van celebrar les victòries junts a les zones i els aparcaments destinats per a ells, veient els partits a
les gran pantalles? Tot això va ser possible perquè els conceptes de seguretat i protecció introduïts a Alemanya
el 1992 respecte a l'enllaç amb els aficionats i el suport a l'afició es van integrar al concepte d'acollida i
seguretat dels aficionats en les competicions internacionals més importants. Aquesta és la millor garantia per al
concepte d'enllaç amb els aficionats que descriu aquest manual.

4.

Com s’ha de seleccionar un oficial d'enllaç amb els aficionats

La responsabilitat de seleccionar un oficial d'enllaç amb els aficionats correspon a la direcció del club.
Seleccionar la persona adequada per a la feina no és una tasca fàcil, però els candidats sovint surten sols a
través del seu treball previ en organitzacions d'aficionats del seu club. A causa de la gran diversitat de tasques
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que suposa, no tots els aficionats poden esdevenir un oficial d'enllaç. Els requisits previs primordials que ha de
complir l'oficial d'enllaç amb els aficionats són: que sigui molt conegut entre els aficionats del club, gaudir
d'una gran acceptació i entendre molt bé els grups objectiu.
Si pot ser, l'oficial d'enllaç amb els aficionats hauria de ser contractat pel club a jornada plena. En algunes de les
lligues més importants, els clubs poden considerar necessari nomenar més d'un oficial d'enllaç en vista del gran
volum de feina que suposa. En altres llocs, els clubs pot ser que no tinguin recursos econòmics per contractar
un oficial d'enllaç amb els aficionats a jornada plena. En aquests casos, cal considerar contractar un oficial
d'enllaç amb els aficionats a temps parcial o combinar la funció de l'oficial d'enllaç amb la d'un altre càrrec dins
el club. En els clubs més petits, l'oficial d'enllaç amb els aficionats pot treballar de forma voluntària, i només se
li reemborsen despeses com les de telèfon, ja sigui el club directament o col·lectivament mitjançant
l'organisme rector, com a Àustria. .
Si no és possible contractar un seguidor per a aquesta funció, es pot fer un nomenament intern. En aquest cas,
però, és important, per tal d'aconseguir el màxim profit, que la persona elegida conegui perfectament els
aficionats i que també viatgi i s'estigui i s'assegui amb ells durant els partits. Alguns clubs poden estar temptats
de nomenar un oficial d'enllaç amb els aficionats que no sigui un seguidor (un antic jugador, per exemple), però
han de tenir en compte que, als llocs on així ho han fet, la persona en qüestió sovint dimiteix força ràpid en
vista del caràcter exigent de la feina i l'experiència que requereix.
Tot seguit, fem una llista de qualitats desitjables per ajudar els clubs a seleccionar l'oficial d'enllaç adequat.
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
•

Experiència en gestió positiva de persones

•

Experiència i contacte amb les xarxes de seguidors clau (per exemple, penyes d'aficionats, ultres i
hooligans) a escala local i nacional

•

Títol professional, tècnic o acadèmic

•

Competències educatives, psicològiques i sociològiques bàsiques per tractar amb les persones,
especialment respecte a la dinàmica de grup

•

Coneixements bàsics d'anglès (per als partits europeus)

•

Bon coneixement dels nous mitjans i les noves tecnologies (aplicacions d'escriptori i empresarials,
Internet, etc.)

•

Neutralitat política

•

Compromís amb valors clau com la lluita contra la discriminació i el rebuig de la violència

COMPETÈNCIES PERSONALS
•

Gran habilitat per a la comunicació i la resolució de conflictes

•

Capacitat de treballar en equip

•

Disposició per aprendre

•

Alt grau de compromís, motivació, responsabilitat i flexibilitat

•

Capacitat per comunicar-se, especialment en grups i en públic

•

Pensament i comportament basats en el servei

•

Aptituds negociadores fermes i seguretat en si mateix
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•

Experiència personal adequada i experiència en tractar amb els aficionats; coneixement i contactes
dins la base d'aficionats del club

•

Flexibilitat (en l'horari), especialment els caps de setmana, i resistència personal

•

Comportament professional d’acord amb la situació

•

Comportament professional per calmar i reduir les tensions i les emocions en situacions tenses i
conflictives

5.

Enllaç amb els aficionats i suport a l'afició

Per facilitar l'aplicació de l'article 35 en la fase inicial, la UEFA, en cooperació amb Supporters Direct Europe, ha
establert diversos requisits mínims que han de complir els oficials d'enllaç amb els aficionats, els clubs i els
organismes rectors, i també ha exposat diverses recomanacions concebudes per tirar endavant el treball els
propers anys. En l'apartat 6 es desglossen detalladament les tasques diàries que s'han de dur a terme.
5.1.

Qüestions organitzatives

L'oficial d'enllaç amb els aficionats ha de ser contractat pel club, sempre que sigui possible, i per tant, s'ha
d'incloure en l'organigrama del club. Si no és possible, cal aplicar les condicions següents, com correspongui:
•

L'oficial d'enllaç amb els aficionats respon davant la direcció del club i està subjecte a les seves
instruccions.

•

Els seus deures i funcions s'han d'especificar en un pla de treball. L'oficial d'enllaç amb els aficionats ha
de tenir una gran llibertat i discrecionalitat en l'organització de la seva feina.

•

L'oficial d'enllaç amb els aficionats ha d'informar la direcció del club de forma regular.

•

La direcció del club ha d'escoltar l'oficial d'enllaç amb els aficionats en les qüestions especialment
relacionades amb l'afició i atorgar-li el dret a la paraula si el demana.

•

El club ha de facilitar una adreça electrònica a l'oficial d'enllaç amb els aficionats i identificar-la en el
lloc web del club, juntament amb un enllaç a aquest manual i una breu descripció del projecte.

•

S'ha de complir la normativa laboral nacional, especialment pel que respecta als horaris de treball.

5.2.

Requisits mínims per als oficials d'enllaç amb els aficionats i recomanacions

Els oficials d'enllaç amb els aficionats han de complir els requisits mínims següents:
•

L'oficial d'enllaç amb els aficionats ha de ser accessible com a principal punt de contacte al club per a
l'afició.

•

L'oficial d'enllaç amb els aficionats gestiona el flux d'informació, les comunicacions i el diàleg entre
l'afició i el club.

•

L'oficial d'enllaç amb els aficionats actua d'enllaç i construeix relacions amb els diversos grups de
seguidors, altres oficials d'enllaç, l'associació de futbol, la lliga, la policia, etc.

•

L'oficial d'enllaç amb els aficionats ha de ser creïble per a l'afició i, per tant, tenir experiència i
contacte amb les xarxes de la base d'aficionats del club.

•

L'oficial d'enllaç amb els aficionats recopila informació, i controla i valora el projecte.
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Recomanacions
Tenint en compte els interessos del club, els oficials d'enllaç amb els aficionats s'han d'esforçar per mantenir i
augmentar la base de l'afició en tot allò que fan, promovent l'assistència (diversitat i volum) tant als partits a
casa com a fora. Han de fomentar activament la participació dels seguidors al club en tots els àmbits.
En particular, l'oficial d'enllaç amb els aficionats ha d'intentar garantir que hi hagi un bon diàleg entre l'afició, la
policia i els vigilants des del principi, representant degudament els interessos dels aficionats en les seves
relacions amb la policia, i els interessos de la policia i els vigilants en les seves relacions amb els aficionats.
Els dies que no hi ha partit, l'oficial d'enllaç amb els aficionats ha de mirar de:
•

Organitzar/assistir a reunions per informar els aficionats sobre els darrers esdeveniments al club, i
tractar les demandes i preocupacions relacionades amb l’afició;

•

Convocar reunions entre els seguidors, representants del club (jugadors, entrenadors, membres del
consell, oficials, director de l'estadi, etc.) i representants institucionals (com ara policia, vigilants,
companyies de transport públic, l'autoritat local, etc.), per exemple, amb l'objectiu de millorar el
diàleg entre les diverses parts i la comprensió de les funcions i els punts de vista de cadascuna;

•

Organitzar esdeveniments adreçats als aficionats (per exemple, torneigs de futbol, festes, etc.);

•

Assistir a les reunions de les penyes;

•

Participar en els debats als llocs web dels seguidors (fòrums, etc.) i fer ús de les xarxes socials per
promoure una cultura de l'afició positiva;

•

Treballar amb els representants dels mitjans de comunicació, prestant especial atenció a assegurar-se
que l'enllaç amb els aficionats funciona i que els aficionats en general es veuen degudament
representats en els mitjans;

•

Posar-se en contacte amb l'oficial homònim de l'altre club abans d'un partit per:
˗

Intercanviar informació important per als aficionats,

˗

Contrarestar les actituds negatives i els prejudicis, i evitar el conflicte (organitzar
esdeveniments conjunts, com ara partits de futbol d'aficionats, zones per als seguidors, etc.,
pot ajudar en aquest aspecte).

Els dies de partit (abans, durant i després dels partits), l'oficial d'enllaç amb els aficionats ha de:

5.3.

•

Ser present entre els aficionats;

•

Fomentar el suport a l'equip influint l'afició positivament durant el partit i mirant de calmar les
tendències apreciables a la violència;

•

Després del partit, recollir les queixes dels aficionats que hi han assistit i intentar establir les
circumstàncies i les causes subjacents d'aquestes queixes, i qualsevol altra qüestió que es derivi de la
jornada.

Requisits mínims per als clubs i recomanacions

Els clubs han de complir els requisits mínims següents:
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•

Nomenar un oficial d'enllaç amb els aficionats i assegurar-se que assisteixi als cursos organitzats pel
llicenciador;

•

Proporcionar-li els recursos adequats (per exemple, un despatx, equipament, acreditació, etc.);

•

Organitzar reunions regulars entre la direcció del club i l'oficial d'enllaç amb els aficionats;

•

Preveure reunions regulars entre l'oficial d'enllaç amb els aficionats i els diversos grups de seguidors;

•

Consultar l'oficial d'enllaç amb els aficionats sobre qüestions de rellevància per als aficionats.

Recomanacions
A més d'aquests requisits mínims, els clubs han d'intentar donar suport a l'oficial d'enllaç amb els aficionats en
la mesura de les seves possibilitats, tenint en compte que l'oficial d'enllaç ha d'executar un paper de mediador
complicat, ja que ha de fer de defensor dels aficionats, per una banda, i de representant del club, per l'altra.
Hi ha diverses coses que un club pot fer per ajudar l'oficial d'enllaç amb els aficionats a dur a terme les seves
funcions de la manera més eficaç possible, com ara:
•

Donar-li un despatx amb l'equipament pertinent (telèfon fix, telèfon mòbil, fax, ordinador, Internet,
impressora, etc.) a l'edifici administratiu del club i accés a les xarxes rellevants del club (contactes amb
agències i mitjans de comunicació, etc.);

•

Posar a la seva disposició la infraestructura del club (sales de reunions, equipament tècnic, etc.);

•

Donar-li accés a un vehicle perquè pugui visitar els grups objectiu rellevants;

•

Preveure un pressupost anual per al treball d'enllaç amb els aficionats;

•

Proporcionar productes (postals signades, pòsters, xapes, dessuadores, etc.) per distribuir-los als
aficionats i un contingent d'entrades gratuïtes, si pot ser;

•

Ajudar a l'hora d'escriure i presentar publicacions relacionades amb l’afició;

•

Organitzar sessions de formació interna per garantir que el personal del club sàpiga qui és l'oficial
d'enllaç amb els aficionats i entengui la seva funció;

•

Ajudar a establir contacte entre les penyes d'aficionats i els jugadors, els entrenadors i els oficials del
club;

•

Ajudar a organitzar i muntar esdeveniments de i per als aficionats (per exemple, torneigs de futbol,
viatges per veure partits fora de casa, etc.);

•

Oferir formació i instrucció;

•

Assegurar-se que la informació sobre el club es facilita d'una manera ràpida i generalitzada;

•

Garantir la transparència explicant en què es basen les decisions;

•

Establir un procediment formal per administrar les prohibicions d'accés a l'estadi, comunicar les
decisions als aficionats i considerar les apel·lacions subsegüents, garantint que l'oficial d'enllaç amb els
aficionats sigui escoltat en totes les fases del procés;

•

Oferir vigilants del club per acompanyar els aficionats en els viatges fora de casa;

•

Compartir informació amb altres clubs;

18

•

5.4.

Facilitar l'acreditació per poder accedir al camp a l'oficial d'enllaç amb els aficionats de l'equip visitant;

Suport de l'associació/lliga nacional

Els organismes rectors s'han d'esforçar per complir els requisits mínims següents:
•

Desenvolupar, coordinar i promoure el treball d'enllaç amb els aficionats dut a terme pels clubs;

•

Organitzar cursos de formació per a l'oficial d'enllaç amb els aficionats per tal de:
-

Establir la pràctica adequada respecte a les qüestions relacionades amb l’afició i el treball d'enllaç
amb els aficionats dut a terme pels clubs,

-

Formular procediments estàndard i garantir objectius comuns,

-

Facilitar l'intercanvi d'informació i experiència;

•

Mantenir una base de dades que contingui la informació de contacte dels oficials d'enllaç amb els
aficionats presentada pels clubs com a part del procés de llicència;

•

Valorar si els clubs estan complint els requisits de l'oficial d'enllaç amb els aficionats d'acord amb
l'article 35 del Reglament de llicències de clubs i del joc net financer de la UEFA, i penalitzar els clubs
en conseqüència si no estan complint els criteris;

•

Facilitar als oficials d'enllaç amb els aficionats eines per recollir informació i elaborar informes.

Per tant, es recomana que els organismes rectors estableixin el seu propi punt de contacte amb els seguidors,
supervisat pel gestor del projecte, i contractin un oficial d'enllaç amb els aficionats per dur-lo a terme i així
complir els requisits mínims esmentats anteriorment.
Per ajudar els oficials d'enllaç amb els aficionats a tractar amb les diverses parts participants en el futbol, els
organismes rectors poden considerar facilitar-los una acreditació que els doni accés general a tots els estadis
del país.
5.5.

Eines de comunicació

Hi ha una sèrie d'opcions que estan obertes als clubs per comunicar-se i millorar les seves relacions amb
l'afició, i l'oficial d'enllaç amb els aficionats pot tenir un paper important a l'hora d'integrar-les totes. Aquestes
comprenen:
•

Estatuts d'aficionats, per exemple, acords que estableixin els objectius comuns i les obligacions del
club envers els seus seguidors i viceversa, i defineixin clarament els drets i les obligacions de cada part;

•

Fòrums d'aficionats (per exemple, reunions regulars [bimensuals o trimestrals] a les quals assisteixi el
club i els representants dels aficionats, les actes de les quals es poden penjar al lloc web del club);

•

Comissions de seguidors o grups de consulta per recopilar informació per part dels aficionats;

•

Enquestes de satisfacció als aficionats/formularis de valoració dels aficionats;

•

Trobades d'aficionats [en anglès, conegudes com fan clinics o surgeries] (reunions informals en què els
aficionats tenen l'oportunitat d'expressar les seves opinions al personal del club) ;

•

Procediments per presentar reclamacions;
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•

Apartat dedicat als seguidors al lloc web del club, incloent-hi una secció d'«expressa la teva opinió» i
un fòrum;

•

Butlletins d'informació i publicacions similars;

•

Xarxes socials (Facebook, Twitter, etc.);

•

Penyes de joves/penyes infantils;

•

Voluntaris que ajudin els seguidors amb diverses qüestions;

•

Zones per a aficionats;

•

Ambaixades d'aficionats (per exemple, en els partits europeus);

•

Dies d'entrenament oberts;

•

Esdeveniments per als seguidors (per exemple, per Nadal o en la pretemporada) amb sessions de
signatures d'autògrafs.

6.

Quines tasques duu a terme un oficial d'enllaç amb els aficionats?

6.1.

Oficial d'enllaç amb els aficionats del club

Tot seguit, fem una llista de les tasques que pot dur a terme un oficial d'enllaç amb els aficionats. Aquestes
tasques es desglossen en treball diari, els dies que no hi ha partit, i treball d'enllaç, durant els partits a casa i
fora de casa, en ambdós casos, abans, durant i després del partit. Atesa la quantitat de treball que suposa, pot
ser útil per al club nomenar un equip d'oficials d'enllaç amb els aficionats per cobrir l'oficial en cap en cas
d'absència, per exemple. La feina de l'oficial d'enllaç amb els aficionats, naturalment, varia d'un país a l'altre, i
depèn de la cultura local i les estructures existents. No hi ha «un model únic per a tots». Així doncs, aquesta
llista només serveix de guia.

a)

Treball diari

i.

Tasques rutinàries

1)

Correspondència amb els aficionats (fent transparent la política del club)

Respondre, enviar o escriure cartes o missatges electrònics

2)

•

Fer consultes directes o personals

•

Fer consultes generals

Trucades telefòniques/Internet
•

Respondre i enviar consultes rebudes

•

Comunicar-se amb els aficionats

•

Visitar els fòrums d'Internet i, si s'escau, unir-se als debats

20

3)

4)

Gestió de dades
•

Administrar la base de dades de la penya

•

Actualitzar el lloc web dels seguidors

Recopilació d'informació (sobre el club, les penyes, els assumptes dels aficionats, etc.)

Possibles fonts:
•

Mitjans de comunicació

•

Internet

•

Conferències de premsa

•

Sessions de formació

•

Contactes personals

•

Sistemes de CRM (gestió de la relació amb els clients) existents al club

Possibles destinataris:

5)

•

Seguidors

•

Oficials del club

•

Departaments interns

•

Mitjans de comunicació (només pel que fa al treball de mitjans informatius independents sobre
assumptes relacionats amb l’afició)

Participació en grups de treball o assistència a reunions sobre temes relacionats amb l’afició

Assumptes d'interès per als aficionats (actualitzacions generals per part de la direcció del club, càtering,
reunions amb patrocinadors, esdeveniments per a socis, venda d'entrades, campanyes de lluita contra la
discriminació, etc.).
6)

7)

8)

Assistència a reunions de seguretat i/o de planificació abans dels partits
•

Pretemporada

•

Abans i, si s'escau, després dels partits a casa

•

Quan calgui

Entrada durant la imposició de prohibicions d'accés a l'estadi
•

Mantenir el diàleg amb la direcció del club i els aficionats en qüestió

•

Contactar amb el club visitant

Entrades (especialment per als partits fora de casa)
•

Distribuir el contingent d'entrades, si s'escau
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•

Controlar el contingent d'entrades

•

Reservar una provisió d'entrades per a "casos d'emergència"

ii.

Tasques a mitjà i llarg termini

1)

Organització de les comunicacions entre els jugadors i els seguidors

2)

•

Tardes de jugadors

•

Sessions de preguntes i respostes (Q&A) per a socis/penyes

•

Reunions de penyes regionals amb jugadors

•

Assistència a festes de penyes amb jugadors

•

Signatures d'autògrafs

•

Assistència a torneigs de futbol

Organització dels viatges dels seguidors (quan aquests no viatgin pel seu compte)

Coordinar-se amb l'agència de viatges del club o els representants designats per a:

3)

4)

•

Viatges fora de casa (a escala nacional i europea)

•

Partits amistosos

•

Camps d'entrenament

•

Partits de la selecció nacional

Treball de comunicació/establiment de contactes
•

Oficials d'enllaç amb els aficionats d'altres clubs

•

Organitzacions de seguidors locals i nacionals

Formació i intercanvi d'informació i experiència
•

Els oficials d'enllaç amb els aficionats han d'assistir obligatòriament a les reunions organitzades per
l'associació o la lliga nacional i a les reunions organitzades pels mateixos oficials (diversos cops l'any,
com correspongui)

•

Assistir a esdeveniments i conferències relacionats amb els aficionats

•

Organitzar reunions amb altres oficials d'enllaç amb els aficionats

•

Assistir a reunions de seguretat

•

Mantenir el contacte amb l'associació nacional

•

Assistir a cursos de formació i seminaris de l'associació/lliga nacional

•

Completar informes sobre els dies de partit en nom del llicenciador
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b)

Activitats relacionades amb el dia del partit

i.

Partits fora de casa

1)

Recopilació d'informació (situació al club amfitrió)

2)

3)

4)

5)

•

Informació sobre el viatge, els preparatius, les rutes

•

Què es pot fer i què no al poble, la ciutat o el país que es visita i al club

•

Llocs de trobada per als aficionats que vénen de fora

•

Contactar amb l'oficial d'enllaç amb els aficionats

•

Contactar amb l'oficial de seguretat

•

Contactar amb la policia i els vigilants i, si s'escau, intercanviar-hi informació

•

Abans dels partits europeus fora de casa, contactar amb el club amfitrió per identificar els punts de
contacte i les persones que parlen la llengua de l'equip visitant o, almenys, anglès

Mitjans de comunicació
•

Escriure informació al lloc web del club

•

Enviar butlletins, missatges electrònics a les penyes o a aficionats individuals

•

Si s'escau, directament per correu electrònic o per telèfon

Viatge per veure el partit
•

Amb tren o autobús, organitzat pels seguidors

•

Per separat, amb cotxe, tren o avió

Abans del partit
•

Presentar-se i comunicar-se amb els aficionats fora del sector dels visitants (possiblement fent servir
un vehicle del club com a punt de contacte amb els seguidors)

•

Presentar-se i comunicar-se amb els aficionats als bars i punts de trobada dels seguidors

•

Mantenir breus reunions amb companys (oficial homònim de l'equip amfitrió, oficial de seguretat,
policia, vigilants), per exemple, 45 minuts abans del servei inicial

Durant el partit
•

Ser present al sector dels propis aficionats (graderia o zones de descans)

•

Si cal, ser present temporalment al camp per tal d'exercir la seva influència sobre els seguidors per
calmar i reduir les tensions (no obstant això, l'oficial d'enllaç amb els aficionats no ha d'assumir el
deure de controlar les masses)

•

Actuar de mediador entre els vigilants i els aficionats en cas de problemes

•

Comunicar-se amb els aficionats a la mitja part
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•
6)

7)

Comunicar-se amb els caps de control de multituds, la policia, els vigilants i els companys

Després del partit
•

Ser present prop de la sortida de la zona dels visitants

•

Comunicar-se amb els aficionats després del partit

•

Controlar la sortida dels aficionats

•

Ser present a la ciutat o àrea local (segons el lloc de reunió i segons convingui, en funció de la situació)

•

Assistir a les reunions d'aficionats als bars de la ciutat i, si s'escau, les festes i els esdeveniments
organitzats per l'equip d'enllaç amb els aficionats i les penyes

Viatge de tornada

Viatge de tornada per compte propi

ii.

Partits a casa

1)

Activitats i coreografies dels seguidors

2)

3)

4)

•

Consultar les organitzacions d'aficionats en qüestió

•

Coordinar els procediments amb l'equip de màrqueting o d'organització de l'estadi

•

Informar els caps de seguretat i enllaç

Enviament d'informació relativa a la situació al propi camp
•

Què es pot fer i què no

•

Contactar amb l'oficial d'enllaç amb els aficionats

•

Contactar amb l'oficial de seguretat

•

Punt de trobada/centre d'acollida dels seguidors

•

Contactar amb la policia i els vigilants i, si s'escau, intercanviar-hi informació

Mitjans de comunicació
•

Escriure informació al lloc web del club

•

Enviar butlletins, missatges electrònics a les penyes

•

Si s'escau, directament per correu electrònic o per telèfon

Preparació de les cerimònies de presentació i les activitats al camp
•

Presentacions de la penya al camp

•

Aparicions de les penyes o de joves aficionats

•

Organitzar escortes per als jugadors o aplegapilotes
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•
5)

6)

7)

Anuncis d'aniversaris, etc.

Abans del partit
•

Presentar-se i, si s'escau, comunicar-se amb els aficionats i representants visitants fora del sector dels
visitants

•

Presentar-se i comunicar-se amb els aficionats locals dins l'estadi i als punts de trobada dels seguidors

•

Mantenir breus reunions amb companys (oficial homònim de l'equip visitant, oficial de seguretat,
policia, vigilants), per exemple, 45 minuts abans del servei inicial

Durant el partit
•

Ser present al sector dels propis aficionats (graderia o zones de descans)

•

Si cal, ser present temporalment al camp per tal d'exercir la seva influència sobre els seguidors per
calmar i reduir les tensions (no obstant això, l'oficial d'enllaç amb els aficionats no ha d'assumir el
deure de controlar les masses)

•

Actuar de mediador entre els vigilants i els aficionats en cas de problemes

•

Comunicar-se amb els aficionats a la mitja part

•

Comunicar-se amb els caps de control de multituds, la policia, els vigilants i els companys

Després del partit
•

Ser present prop del punt d'informació (o lloc de contacte similar) i comunicar-se allà amb els
aficionats

•

Assistir a les reunions d'aficionats als bars de la ciutat i, si s'escau, les festes i els esdeveniments
organitzats per l'equip d'enllaç amb els aficionats o les penyes

6.2. Coordinador dels oficials d'enllaç amb els aficionats de l'associació/lliga nacional
Els llicenciadors són responsables de supervisar el projecte durant la fase d'implementació, organitzant la
formació i creant procediments estàndard, i controlant el treball d'enllaç amb els aficionats dut a terme pels
clubs. Crear relacions positives amb aficionats individuals i organitzacions de seguidors de tot el país és una
altra tasca clau. Algunes associacions també poden tenir una penya de la selecció nacional, amb tota la
responsabilitat organitzativa que això implica. La funció pot variar segons la situació interna. Tot seguit, fem
diversos suggeriments d'activitats que es poden dur a terme a escala nacional:

a)

Gestió del projecte

i.

Desenvolupament i formació
•

Formular i establir normes i procediments uniformes

•

Organitzar reunions i cursos de formació per als oficials d'enllaç amb els aficionats (incloent-hi
sessions conjuntes amb els oficials de seguretat del club, si cal)

•

Treballar en comitès rellevants de les associacions nacionals
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ii.

iii.

Control del treball d'enllaç amb els aficionats dut a terme pels clubs
•

Fer informes i valoracions dels dies de partit per identificar els punts febles i assegurar-se que el
sistema funciona

•

Avaluar la situació dels oficials d'enllaç amb els aficionats als clubs (per exemple, amb una llista de
control sobre les visites els dies de partit) i fer-ne un control regular

•

Suggerir millores

•

Controlar els nomenaments dels oficials d'enllaç amb els aficionats per determinar-ne la idoneïtat

Comunicació
•

Recopilar informació dels clubs, els oficials d'enllaç amb els aficionats, les organitzacions de seguidors,
les revistes especialitzades, Internet, etc.

•

Processar i passar informació a persones/organismes rellevants

•

Cooperar amb la policia, acadèmics i altres organitzacions rellevants

•

Contactar amb les institucions estrangeres corresponents

b)

Enllaç amb els aficionats en l'àmbit de la lliga

i.

Punt de contacte per als clubs

ii.

•

Proporcionar informació sobre totes les qüestions relacionades amb l’afició

•

Ajudar amb els criteris de selecció i la formació introductòria de l'oficial d'enllaç amb els aficionats

•

Ajudar amb els problemes en general

Punt de contacte per als oficials d'enllaç amb els aficionats del club, les organitzacions de seguidors de
tot el país (si és el cas) i els aficionats en general
•

Informació i punt de servei

•

Comunicacions regulars

•

Ajudar amb els problemes

•

Organitzar reunions amb els representants dels seguidors (reunions amb l'associació nacional, fòrum
d'aficionats, congrés d'aficionats, etc., si s'escau)

•

Assistir a tallers, taules rodones, reunions organitzades per oficials d'enllaç amb els aficionats i altres
reunions organitzades pels seguidors com el representant oficial de l'associació/lliga nacional

•

Preparar un manual d'enllaç amb els aficionats amb els seguidors

•

Preparar guies per als aficionats (per exemple, per als torneigs importants) amb els aficionats

•

Participar en campanyes (lluita contra la discriminació, prevenció de la violència, etc.)

•

Organitzar projectes rellevants per als seguidors, segons convingui
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c)

Activitats de la selecció nacional
Algunes associacions nacionals també poden trobar útil que el seu coordinador d'oficials d'enllaç amb els
aficionats supervisi les activitats de la penya de la selecció nacional (si n'hi ha). Això implica les tasques
següents:

ii.

ii)

Enllaç amb els aficionats (partits a casa)
•

Coordinar el desplegament d'oficials d'enllaç amb els aficionats locals

•

Coordinar els serveis d'enllaç i assistència per als aficionats amb mobilitat reduïda en cooperació amb
l'oficial d'accés del club (discapacitat)

•

Fer de punt de contacte general (aficionats, penya de la selecció nacional, oficials d'enllaç amb els
aficionats, associació nacional de futbol, vigilants, direcció de l'estadi, policia, etc.)

•

Mantenir el contacte amb el personal de la penya, els oficials d'enllaç amb els aficionats, els aficionats
que solen assistir als partits, els voluntaris

•

Ser present al sector de seguidors/zona per cantar: fent de mediador, responent a preguntes,
intercanviant informació, recollint suggeriments, ajudant amb els problemes, etc.

Enllaç amb els aficionats (partits fora de casa)
•

7.

Coordinar els serveis d'enllaç amb els aficionats i de suport a l'afició (segons convingui)
˗

Equip d'oficials d'enllaç amb els aficionats

˗

Personal de la penya

˗

Ambaixada d'aficionats

•

Fer de punt de contacte general (departaments de seguretat i venda d'entrades de l'associació
nacional, organismes de seguretat i protecció, associació nacional amfitriona, policia, oficials d'enllaç
amb els aficionats, penya, ambaixada d'aficionats, altres seguidors, etc.)

•

Ser present en general al sector dels visitants (veg. partits a casa)

Perspectiva i execució

Sembla ser que s'ha arribat a un consens general sobre la importància de fer participar els aficionats en el
diàleg del futbol europeu, no només entre els aficionats i els clubs i/o les associacions, sinó també entre els
mateixos aficionats. Les estratègies policials modernes també se centren en la necessitat de comprometre's
amb els aficionats per crear un ambient segur en el qual veure futbol. El projecte dels oficials d'enllaç amb els
aficionats és un altre pas per garantir que els seguidors són reconeguts com socis seriosos i responsables en
aquesta interacció, mentre es millora la qualitat i la utilitat del diàleg.
Un objectiu general del projecte és establir xarxes d'oficials d'enllaç amb els aficionats tant a escala nacional
com europea. Els incidents recents en els partits de la Lliga de Campions de la UEFA i la Lliga Europea de la
UEFA han posat de manifest problemes que es podrien haver evitat si hi hagués hagut un diàleg en què
haguessin intervingut els oficials d'enllaç amb els aficionats en la fase prèvia d'aquests partits.
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Les enquestes regulars dels oficials d'enllaç amb els aficionats a escala nacional i de club, i dels grups de
seguidors oferiran un mitjà per identificar les àrees que s'han de millorar quant al treball dut a terme pels
oficials d'enllaç amb els aficionats, i permetran que aquest manual s'actualitzi d'acord amb els darrers resultats.
I després què?
Per aplicar els nous requisits, s'ha creat una xarxa de contactes del projecte dels oficials d'enllaç amb els
aficionats a cada organisme rector nacional arreu d'Europa per ajudar a explicar el projecte als clubs i els grups
de seguidors. Un cop aplicats, la UEFA i les associacions nacionals continuaran essent el punt de contacte per
dur a terme les consultes sobre els oficials d'enllaç per part dels clubs i dels oficials d'enllaç amb els aficionats
dels clubs, mentre que Supporters Direct Europe serà el punt de contacte principal per dur a terme les
consultes generals per part dels grups de seguidors o dels seguidors que volen participar activament en el
projecte al seu club.
Per a la temporada 2011-2012, 591 clubs han sol·licitat una llicència UEFA, i més de 700 han sol·licitat llicències
a escala nacional sobre la base dels mateixos principis o de similars. Això explica el gran abast i la importància
del projecte dels oficials d'enllaç amb els aficionats. De la mateixa manera que el sistema de llicències, la
implementació i el desenvolupament dels oficials d'enllaç amb els aficionats serà una eina de progrés: un
sistema dinàmic que canviarà amb el temps, centrat a desenvolupar i millorar el diàleg entre els aficionats i els
clubs.
S'espera que cada club hagi nomenat un oficial d'enllaç amb els aficionats en el moment en què siguin avaluats,
la primavera del 2012, per obtenir una llicència per a la temporada de competició 2012-2013 de la UEFA.
Formació per a les associacions nacionals i els clubs
La formació és crucial. Les associacions nacionals han d'organitzar tallers anuals perquè els oficials d'enllaç amb
els aficionats puguin valorar el treball que s'està fent al seu país, intercanviar informació i acordar normes i
procediments nacionals. Quan sigui possible, els representants dels aficionats han de participar en algunes
parts de la formació per garantir que les seves necessitats i demandes s'escoltin i es tinguin en compte.
En la fase inicial de la implementació, la UEFA, inspirant-se en el coneixement de persones que ja tenen
experiència en el treball dels oficials d'enllaç amb els aficionats, i en cooperació amb Supporters Direct, ajudarà
els organismes rectors a dur a terme tallers de formació per als seus clubs i els oficials d'enllaç amb els
aficionats d'aquests clubs. Per ajudar amb la implementació del projecte dels oficials d'enllaç amb els
aficionats, i conscients que el concepte és nou a alguns països, s'han preparat diversos vídeos formatius i es
posaran a la disposició, en primer lloc, de les associacions nacionals i, després, dels clubs al lloc web de la UEFA
i altres plataformes de comunicació interna (per exemple, la plataforma KISS). Aquests vídeos formatius donen
instruccions i exemples d'oficials d'enllaç amb els aficionats de clubs i d'organismes rectors que ja han introduït
els oficials d'enllaç amb els aficionats. A mesura que el projecte vagi tirant endavant, s'aniran afegint més
exemples de bones pràctiques i estudis de casos de forma continuada.
També es planteja el desenvolupament d'una solució de programari perquè les associacions puguin valorar el
treball d'enllaç amb els aficionats dut a terme en l'àmbit del club.
A escala nacional, recomanem que el llicenciador assumeixi la responsabilitat de traduir aquest manual o
alguns fragments clau a la seva llengua per distribuir-lo a cada club. Els llicenciadors també podrien afegir o
adaptar el manual per reflectir els objectius i les especificitats nacionals.
La UEFA continuarà ressaltant la importància del nou requisit dels oficials d'enllaç amb els aficionats i el
posaran en coneixement dels alts directius nacionals i també d'altres parts interessades clau en el futbol (clubs
a través de l'Associació de Clubs Europeus, l'Associació de Lligues Europees de Futbol Professional, la FIFPro, la
UE, etc.).
Recopilació d'informació
És vital continuar recopilant informació dels aficionats, els clubs i els organismes rectors per identificar no
només exemples de bones pràctiques, sinó també reptes i exigències, en un intent de millorar els serveis oferts
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i introduir millores en el manual. Supporters Direct i la xarxa d'organismes rectors nacionals s'asseguraran que
la UEFA pugui fer-ho.

8.

Estudis de casos

8.1.

Brøndby IF, Dinamarca

8.1.1.

Presentació de la situació al Brøndby IF

El Brøndby IF és un dels clubs amb més èxit de Dinamarca; ha guanyat deu campionats nacionals i sis copes
locals des de la seva formació, el 1964. Alguns dels seus antics jugadors són Michael Laudrup, Kim Vilfort, John
Jensen i Peter Schmeichel. L'afició del Brøndby és coneguda per la seva creativitat i suport apassionat, tant
visualment com vocalment, encara que també té fama per la seva violència. En un intent d'establir una millor
relació amb l'afició del club, i després de consultar diversos experts en aquest àmbit, la junta del Brøndby va
decidir tornar-se activa i nomenar un oficial d'enllaç amb els aficionats a jornada plena, Patrick Vestphael, el
novembre de 2010. Supporters Direct va parlar amb el director executiu del Brøndby IF, Ole Palmå, el 18 de
gener de 2011, per descobrir el motiu pel qual el club ha fet aquest pas molt abans de la introducció de l'article
35 del Reglament de llicències de clubs i del joc net financer de la UEFA per a la temporada 2012-2013.
8.1.2.

Entrevista amb Ole Palmå, director executiu del Brøndby IF

Ole, per què vau decidir nomenar un oficial d'enllaç amb els aficionats ja uns 18 mesos abans que l'article 35
ho exigís?
Estàvem sota molta pressió, perquè els nostres resultats eren dolents i l'equip no estava funcionant, i hi havia
una certa inquietud entre la direcció a causa de l'impacte negatiu que això estava tenint en el club. L'afició
estava decebuda i buscava respostes al perquè el club que estimava estava perdent el seu atractiu. Els
aficionats tenen un sentiment de pertinença, amor i passió pel club. Però hi havia molta frustració, i la reacció
de l'afició va ser diversa. Com a aspecte positiu, hi havia el suport envers el club a través dels mosaics. Com a
aspecte negatiu, hi havia el vandalisme, el hooliganisme i els disturbis (contra el club).
Però ens van pressionar no només les persones relacionades amb el club, sinó també de la FA i els nostres
patrocinadors. D'una banda, hi havia un corrent d'opinió tradicional que demanava acció en forma de multes i
prohibicions d'accés a l'estadi, etc. De l'altra, hi havia els mitjans de comunicació, que tenen un impacte molt
important sobre les coses. De vegades, exageren, naturalment, i sovint se centren en els aspectes negatius i en
els problemes.
[La direcció del] El club estava frustrat pels motius esmentats. Havíem de fer alguna cosa, i nomenar un oficial
d'enllaç amb els aficionats era el que calia fer. Volíem construir un pont entre l'afició i el club. Volíem fer front
als problemes. Volíem canviar l'enfocament negatiu per un de positiu i volíem canviar l'ordre del dia.
Qui són els vostres aficionats?
Hem mantingut el diàleg amb els aficionats durant anys. A Dinamarca, el concepte de suport al futbol va
començar a Brøndby després dels seus orígens a la selecció nacional la dècada del 1980. Els seguidors del
Brøndby són creatius i actius; estableixen normes. També tenen un fort sentiment d'independència. No volen
estar controlats pel club, i reconèixer aquest fet és important
El que té de bo el futbol és que, normalment, en un negoci, tens un producte i intentes vendre'l. I escoltes els
clients. Però el futbol és diferent. Els aficionats, que també són els clients, són una part del producte. Quan
venem patrocinis, l'aspecte més important és l'ambient. Això ho han demostrat dos estudis que hem dut a
terme. Els aficionats són una part del producte, no només el compren. Per tant, cal donar participació als
aficionats quan prens decisions. Se'ls ha d'escoltar i entendre. Tant per a les coses bones com per a les coses
dolentes.
A part de promoure una cultura d'afició positiva, per quin altre motiu és important tenir un oficial d'enllaç
amb els aficionats?
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La gent ha de poder anar a veure un partit i sentir-s'hi segura. Volem que els aficionats vagin fins al límit, però
no que el traspassin. No ens fa res si trenquen esquemes, però diem no a la violència. Hi ha d'haver certes
normes i reglaments. Vam intentar mantenir-hi el diàleg en el passat, vam tenir-hi reunions, però de vegades és
difícil entendre'ns. L'afició ens estava escoltant? Ens entenia?
En última instància, tots tenim els mateixos objectius. Volem anar a l'estadi i expressar els nostres sentiments.
Volem cridar i xiular. Estimem el nostre club. Però, de vegades, la comunicació és difícil. Parlem el mateix
idioma? Volem el mateix? És per això que creiem que l'oficial d'enllaç amb els aficionats és important.
En Patrick no pot impedir que la gent encengui bengales, però potser ens pot ajudar a entendre’ns millor
perquè puguem canviar les coses. Potser no sempre podrem explicar les coses a l'afició, però en Patrick és molt
proper al club, sap què passa i per això li és més fàcil comunicar-s'hi. Però el més important per a nosaltres és
que això sigui un distintiu del club. És el reconeixement que l'única manera de solucionar els aspectes
negatius i millorar la situació de l'afició i el club és entaular el diàleg. Hi ha dues maneres de fer les coses: o
parlem més o imposem més càstigs.
Estem en una situació de molta pressió per part dels polítics i la policia. Hi ha competència pels pressupostos i
passen moltes altres coses. Per a la gent és molt fàcil dir «solucioneu el problema». Però realment volen
ajudar?
Així doncs, nomenar un oficial d'enllaç amb els aficionats suposa un gran canvi per al club. Entenem la
frustració dels aficionats. Hi ha hagut una actitud de «si no t'agrada, marxa». És un símbol de canvi, i és
realment important per a nosaltres, però caldrà temps.
Què feu per millorar les relacions entre els seguidors i el Brøndby IF?
Vam organitzar una conferència d'aficionats a la fi de novembre [2010]. Volíem que hi hagués tants grups
diferents com fos possible, incloent-hi la policia, l'Associació Danesa de Futbol (DBU), l'associació del club,
aficionats d'altres clubs, acadèmics universitaris i l'oficial de seguretat de la ciutat de Cardiff. La DBU i
l'associació del club van començar dient: «És el vostre problema, ho heu de solucionar. Si no ho feu, ho farem
nosaltres.» Els vam dir que volíem solucionar-ho, però que no estàvem d'acord amb ells sobre la manera de ferho. Havíem analitzat els estudis de casos del Regne Unit, i vam veure que la policia adoptava una postura molt
diferent. Així que ara tenim el que anomenem policia d'esdeveniments. Vam parlar amb els aficionats per saber
què volien i, per exemple, ens van dir que volien fer una desfilada que comencés en un bar. Els vam dir que els
ajudaríem, juntament amb la policia. Això implicava des de tallar el trànsit per a la desfilada fins a deixar que es
pixessin discretament al carrer durant el recorregut. I va funcionar! Es tractava de flexibilitzar una mica les
normes.
Viatjar fora era un altre tema. L'empresa ferroviària danesa solia tenir problemes de vandalisme quan portava
els aficionats a veure partits fora de casa. Els costava vuit milions de corones l'any, i hi havia demandes perquè
el club pagués. Així que ara organitzem trens per a l'afició. Hi ha tres normes: no es poden consumir drogues,
no es poden vendre drogues i el vandalisme està prohibit. Els viatges es basen en la confiança; no es
comproven tots els bitllets. Ara són tan populars que fins i tot el personal de ferrocarril ens demana si pot
treballar en aquests trens! El cost dels danys ha baixat a 200.000-300.000 corones, que és més o menys el que
es pot esperar normalment. És qüestió de comunicar-se, entendre's i donar i rebre. La conferència d'aficionats
va demostrar que hi ha maneres diferents de resoldre els problemes. Al Brøndby creiem en el diàleg
conjuntament amb un oficial d'enllaç amb els aficionats.
Feu reunions de seguretat abans dels partits?
De moment, no fem reunions de seguretat abans de cada partit. Tenim un màxim de cinc partits "d'alt risc". No
obstant això, la nostra intenció és dur a terme aquestes reunions en el futur. Parlarem amb la policia i
decidirem com ho hem de fer, i en Patrick hi serà.
Quins van ser els vostres criteris quan vau nomenar l'oficial d'enllaç amb els aficionats?
En primer lloc, estàvem d'acord que l'oficial d'enllaç amb els aficionats havia de ser una persona que tingués el
suport i el respecte de tota l'afició. Era el criteri principal. Un nomenament intern no hauria tingut cap
credibilitat. També ens vam posar en contacte amb alguns acadèmics que havien fet alguns estudis sobre el
tema per saber què era necessari.
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En segon lloc, necessitàvem algú que tingués molt de cap. Tenir capacitat de comunicació i empatia és
important, perquè l'oficial d'enllaç amb els aficionats ha de fer front a situacions molt difícils. L'oficial d'enllaç
ha de poder treballar en l'ambient polític actual. Ha de ser capaç de comunicar-se amb aficionats enfurismats i
amb els oficials de policia. Ha de parlar de la manera adequada i tenir el caràcter apropiat. Tot i que encara és
força jove, en Patrick té molta experiència i compleix tots els requisits.
En la fase següent cal demostrar que pot funcionar. En Patrick ha d'estructurar les seves pròpies funcions. Ha
de decidir com duu a terme la seva feina i quines són les seves tasques. Això és molt important. També és una
qüestió de confiança. Hem de confiar en en Patrick, però també entendre que no ens ho explicarà tot. Ell ha de
tenir la confiança de l'afició. No canviarà la seva versió només per fer contents els aficionats ni tampoc per fer
content el club.
Creus que el concepte d'oficial d'enllaç amb els aficionats funcionarà al Brøndby?
Portarà temps. Evolucionarà. Una cosa que és important entendre és que en Patrick és independent. No està
per sota de l'oficial de seguretat, respon davant meu. És lliure perquè és al mig.

8.1.3. Entrevista amb Patrick Vestphael, oficial d'enllaç amb els aficionats del Brøndby IF
Patrick, ja portes diversos mesos en aquesta feina. Com va?
Va bé, gràcies. M'ho estic passant molt bé com a oficial d'enllaç amb els aficionats. Quan vaig començar, no
s'esperava res concret de mi al club, perquè era un càrrec totalment nou, no només a Brøndby, sinó també a
tot Dinamarca. Treballo realment bé dins l'entorn del club: és perfecte.
Quines són les teves funcions principals?
La meva funció principal és consolidar el diàleg entre el club i l'afició. Això és realment del que la feina tracta.
Però encara que l'important és el diàleg, també treballo cada dia en molts projectes en nom de l'afició. Un
projecte en el qual estic treballant en aquest moment, per exemple, és el congrés d'aficionats que organitzarà
Football Supporters Europe a Brøndby a l'estiu.
També estic ajudant el club a estudiar com fer que l'estadi sigui un lloc millor per visitar. A tall d'exemple, vam
organitzar un concert de hip-hop sota la graderia on es reuneix l'afició més incondicional del Brøndby. El
concert es va muntar en estreta col·laboració amb alguns dels posseïdors d'abonaments per a la temporada, i
va tenir lloc en el primer partit de la segona meitat de la temporada del 2010-2011. Hem fet moltes coses
diferents a mesura que eren necessàries.
Com duus a terme la feina amb els diversos departaments del club i les altres parts interessades, com ara la
policia i els vigilants?
Treballo molt estretament amb tots els departaments del club. Per al Departament de Comunicació, per
exemple, escric continguts relacionats amb els aficionats per al lloc web del Brøndby. Al Departament de
Màrqueting, li dono consells sobre com han de fer la publicitat per a l'afició. És important que els aficionats no
tinguin la impressió que el club els tracta simplement com una font d'ingressos. Han de veure que les seves
necessitats i desigs es tenen en compte seriosament. Fa poc, els ultres van decidir organitzar una coreografia
espontània en què havien de participar tots els aficionats, i van fer una crida perquè tothom portés un mocador
al partit per poder formar un mural de mocadors. Vaig parlar amb el Departament de Màrqueting, i aquest va
decidir que el dia del partit la botiga del club vendria mocadors al 50%. La veritat és que va anar bé i tothom va
estar content.
Tornant a la segona part de la pregunta, en cada partit estic en contacte amb els vigilants. Em coneixen de
quan era una aficionat i tenim una relació excel·lent. Saben que poden confiar en mi, sobretot perquè sóc un
empleat del club, i jo sé que puc confiar en ells. Pel que fa a la policia, hi vaig tenir una reunió de presentació
per assegurar-me que sabessin qui sóc i quina és la meva funció. Els propers sis mesos, espero ampliar la
cooperació amb ells. Hi ha d'haver un esforç per part de les dues bandes per veure com estem fent les nostres
feines respectives.
En introduir l'article 35, la UEFA intenta promoure la bona administració als clubs. Per què creus que és tan
important per als clubs relacionar-se amb els aficionats?
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Aquesta és una pregunta fàcil de respondre. Els aficionats són el club. Són qui fan que el club continuï
funcionant. Si t'ho mires des del punt de vista comercial i dius que els aficionats són consumidors o clients,
també has d'escoltar el que volen els teus clients. Sense els aficionats, no hi ha ningú que compri els teus
productes. Els jugadors, els entrenadors i els directors vénen i se'n van, però els aficionats es queden. Així que
és lògic parlar amb ells i saber què volen. Els clubs han de veure els aficionats com una part de la solució i no
com una part del problema. Si els dónes alguna cosa, te la tornaran multiplicada per dos. Si els aficionats estan
contents, tot va bé. Si els aficionats no estan contents, tindràs 15.000 clients emprenyats.
Quina és la teva història a la base d'aficionats del Brøndby?
El meu pare va néixer a la zona que hi ha prop de l'estadi, així que en sóc un aficionat des que era petit. Em vaig
fer un seguidor actiu quan tenia 15 o 16 anys. Solia fer coreografies per al grup que munta els mosaics del
Brøndby i després vaig ajudar a fundar Alpha Brøndby, el grup d'ultres més gran del club. Durant gairebé set
anys, vaig tenir un paper molt actiu a l'hora de configurar la cultura de l'afició del Brøndby, de manera que
conec molta gent de la base d'aficionats i hi tinc una bona xarxa de contactes.
Com ha reaccionat l'afició del Brøndby davant el teu nomenament?
Vaig tenir la sort que, quan el club va crear el lloc d'oficial d'enllaç amb els aficionats, va buscar el consell
d'alguns acadèmics amb bones relacions amb els aficionats de l'equip. Aquests van aconsellar el club que
adoptés una postura activa i progressiva per tractar amb els aficionats i li van recomanar que nomenés un
oficial d'enllaç. Així que a través d'ells el club va demanar a l'afició què volia. Es va fer un debat, i em van
preguntar si estava interessat en la feina. Vaig dir que, si els aficionats creien que jo era la persona adequada,
sens dubte hi estava interessat. Resulta que vaig tenir un gran suport de totes les seccions de la base
d'aficionats, i al final vaig ser l'únic candidat real. Com que en el passat no vaig fer res perquè em poguessin
descartar, em van entrevistar per al lloc i me'l van donar. I agraeixo a tots la confiança que han mostrat en mi.
Quin consell donaries a altres clubs de Dinamarca a l'hora de nomenar un oficial d'enllaç amb els aficionats?
Els diria que, si un club vol entaular el diàleg amb la seva afició, nomenar un oficial d'enllaç és la millor manera
de fer-ho. Però el club ha de voler realment el diàleg. Ha de ser seriós a l'hora d'invitar els aficionats a entrar al
club. Torno al tema de la bona administració. Els aficionats són la part interessada més important del joc, així
que els clubs han d'escoltar el que han de dir. I no és tan fàcil com agafar algú del Departament de Màrqueting
i dir que és el nou oficial d'enllaç amb els aficionats. Ha de ser algú que pertanyi a l'afició.
Com resumiries la feina fins ara?
Diria que va molt bé. El club ha tingut una mentalitat molt oberta en tractar els meus suggeriments sobre
diferents temes. Li interessen molt les meves opinions i treu el màxim profit al càrrec, en comptes de donar-me
un despatx al soterrani i oblidar-se de mi. En les nostres reunions al club, puc comunicar les opinions dels
aficionats. Sens dubte, diria que fins ara ha estat una experiència positiva.

8.2.

Alemanya

8.2.1.

Presentació de la situació a Alemanya

Tothom qui vulgui saber més coses sobre la història del paper de l'oficial d'enllaç amb els aficionats ha de fixarse en Alemanya. Els oficials d'enllaç amb els aficionats es van introduir a Alemanya per primer cop el 1992, com
a part del concepte nacional d'esport i seguretat (NKSS). Com molts altres països europeus, Alemanya va tenir
problemes de hooliganisme i violència al llarg de les dècades del 1970 i 1980. L'Associació Alemanya de Futbol
(DFB), la Confederació d'Esports Alemanya (DSB) i els polítics, des dels ministeris d'Interior i Esports fins a
l'àmbit estatal i federal, per tant, van decidir acordar emprendre accions conjuntes amb l'objectiu de fer front
al problema. Això va portar a la creació del NKSS, que comprèn els components d'enllaç amb els aficionats i
suport a l'afició (projectes dels aficionats i oficials d'enllaç amb els aficionats), seguretat i protecció de l'estadi,
reglament de l'estadi i la coordinació de totes les parts interessades.
El treball va tenir tant d'èxit que la funció de l'oficial d'enllaç amb els aficionats es va acabar incloent en els
requisits de llicència establerts per la Lliga Alemanya de Futbol (DFL).
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Com ja s'ha assenyalat abans, un aspecte important de la seva funció a Alemanya, a més de la bona
administració, és la prevenció. Per saber més coses sobre la interacció entre els oficials d'enllaç amb els
aficionats i els oficials de seguretat i protecció del club, hem parlat amb Volker Fürderer, l'oficial de seguretat
del FC Schalke 04.
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8.2.2.

Entrevista amb Volker Fürderer, l'oficial de seguretat del FC Schalke 04

L'article 35 del Reglament de llicències de clubs i del joc net financer de la UEFA, de 2010, demana l'estreta
cooperació entre els oficials d'enllaç amb els aficionats i els oficials de seguretat. Per a tu quins són els
avantatges d'aquesta cooperació, com a oficial de seguretat del Schalke?
En primer lloc, a través dels oficials d'enllaç amb els aficionats tinc una línia directa de comunicació amb l'afició.
Gràcies a ells, em puc familiaritzar amb les estructures que hi ha dins la base d'aficionats. En segon lloc, la meva
feina amb els oficials d'enllaç amb els aficionats em dóna l'oportunitat de promoure l'enteniment mutu entre
les diverses parts implicades, com ara els ultres i els hooligans, d'una banda, per exemple, i la policia, de l'altra.
En tercer lloc, em permet identificar tendències dins la base d'aficionats i conèixer l'ambient que es respira
entre l'afició.
De quina manera es posa en pràctica aquesta cooperació?
Quan es tracta de prohibicions d'entrada a l'estadi, per exemple, treballo molt estretament amb els oficials
d'enllaç amb els aficionats. Al Schalke hem creat i introduït un sistema d'audiències en què als aficionats
acusats de cometre una falta se'ls dóna l'oportunitat d'explicar la seva versió dels fets. Després, parlem dels
fets del cas i decidim si la prohibició d'entrada a l'estadi és convenient i si s'hauria d'imposar o no.
També treballem junts cada dia durant la fase prèvia dels partits. Per als partits a casa, tinc línia directa de
comunicació amb el club visitant a través dels oficials d'enllaç amb els aficionats. Les sol·licituds de coreografies
per part de l'afició visitant es canalitzen a través d'ells i m'arriben a mi, per exemple. També col·laborem pel
que fa al nombre d'aficionats visitants que s'esperen, la seva forma preferida de viatjar i la seva classificació
entre aficionats normals o potencials avalotadors. Després, tota aquesta informació es tracta a la reunió de
seguretat que es fa abans del partit. Abans dels partits fora de casa, tant al país com a Europa, treballo molt
estretament amb l'equip d'oficials d'enllaç amb els aficionats per assegurar-me que les coses vagin al millor
possible, per exemple, a l'hora d'entrar i sortir de l'estadi, i també col·laboro amb la policia local.
També és un gran ajut poder comunicar la informació sobre seguretat i protecció als aficionats mitjançant els
oficials d'enllaç. Els oficials d'enllaç amb els aficionats poden explicar a l'afició per què cal deixar lliures els
passadissos i les escales, per exemple, i per què hem hagut de posar xarxes darrere la porteria. No fem
aquestes coses només perquè vulguem fer la guitza als aficionats. Les fem per raons de seguretat, i els oficials
d'enllaç els poden explicar els motius d'aquestes mesures millor que un oficial de seguretat.
Finalment, fem reunions conjuntes de forma regular per intercanviar informació i millorar la comprensió de les
nostres funcions respectives. Per exemple, les reunions nacionals es fan separadament però al mateix lloc, amb
una sessió conjunta en què parlem de temes importants per a la nostra feina.
Creus que té sentit separar la funció de l'oficial d'enllaç amb els aficionats de la de l'oficial de seguretat?
Sí, sens dubte, pel conflicte d'interessos inherent que hi ha en les nostres diferents tasques. El cas dels focs
artificials ho il·lustra molt bé. Els oficials d'enllaç amb els aficionats perdrien la seva credibilitat molt fàcilment
en el conjunt de l'afició si els veiessin com una prolongació de l'oficial de seguretat. L'afició vol encendre
bengales i llançar bombes de fum, etc., per crear ambient. Però, d'acord amb la legislació vigent, no poden ferho. Els oficials d'enllaç amb els aficionats els poden explicar per què no poden fer servir aquestes coses, però la
meva tasca és assegurar-me que no ho facin. En altres temes, he d'exercir un paper totalment diferent del dels
oficials d'enllaç. Personalment, em veig com un enllaç entre els aficionats i la policia i entre el club i el cos de
bombers o els vigilants. Però hi ha certes normes bàsiques que he de complir. La relació entre els ultres i la
policia és molt difícil i, de vegades, inexistent, però una de les meves tasques és intentar acostar les dues parts,
i els oficials d'enllaç amb els aficionats m'ajuden a fer-ho.
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Diferència entre l'oficial de seguretat i l'oficial d'enllaç amb els aficionats
Tal com estableix l'article 35 del Reglament de llicències de clubs i del joc net financer de la UEFA, la UEFA entén
que aquests dos àmbits de responsabilitat s'haurien de tractar de forma separada, a escala de club i
d'associació nacional.
L'experiència demostra que hi ha conflictes d'interessos importants entre les responsabilitats clau de l'oficial de
seguretat i protecció i les de l'oficial d'enllaç amb els aficionats.
La responsabilitat de l'oficial de seguretat i protecció és coordinar els esforços en matèria de seguretat i
comunicar-se amb la policia, els bombers i els serveis mèdics locals, i la gestió d'emergències. L'oficial de
seguretat de l'estadi també col·labora amb les agències competents per avaluar els llocs i els riscs específics que
pot tenir un esdeveniment per tal de determinar-ne les amenaces i vulnerabilitats. D'altra banda, l'oficial
d'enllaç amb els aficionats, encara que fa d'enllaç amb els grups esmentats de forma regular, se centra a
construir una relació de confiança amb els aficionats i a exercir-hi una influència positiva per promoure
l'autoregulació i l'eliminació de comportaments no desitjats. Unificar les dues funcions en una sola persona
podria tenir implicacions negatives per complir les normes de qualitat requerides per a ambdós càrrecs.
Context cultural de l'afició i administratiu
L'afició és particularment sensible al tema de la seguretat, basat sobretot en experiències negatives del passat.
Els grups d'ultres i un gran nombre d'aficionats organitzats representen els grups dominants dins l'estadi i, per
tant, cal considerar-los els grups objectiu més importants de l'oficial d'enllaç amb els aficionats.
Abans, es podia controlar els aficionats mitjançant processos de seguretat, i el club i la policia només els veien
com un risc potencial per a la seguretat. Als clubs i les associacions nacionals, aquesta funció l'ha adoptat en
gran part l'oficial de seguretat i protecció.
Els oficials d'enllaç amb els aficionats són mediadors entre l'afició i el club i/o l'associació nacional. La seva
feina, per tant, depèn de la informació que reben d'ambdues parts, la credibilitat de què gaudeixen amb
ambdues parts i d'un cert grau de confiança.
Barrejar les dues funcions (oficial d'enllaç amb els aficionats i oficial de seguretat i protecció) fa més difícil la
feina de l'oficial d'enllaç, mentre que suggereix als aficionats que establir un diàleg amb ells es considera una
qüestió de seguretat. Com a conseqüència, els aficionats preferiran acceptar l'oficial d'enllaç com a punt de
contacte fiable i creïble. És vital que els oficials d'enllaç amb els aficionats no es vegin con una altra arma de
control de multituds.
A part d'aquests conflictes d'interessos entre els dos càrrecs (oficial de seguretat i protecció i oficial d'enllaç
amb els aficionats), també és qüestió de temps mantenir separades ambdues àrees de treball. Els deures dels
oficials de seguretat i protecció i dels oficials d'enllaç amb els aficionats, quan es compleixen amb diligència i en
la mesura exigida per les normes mínimes, s'han de considerar responsabilitats a jornada plena. No obstant
això, l'oficial de seguretat i protecció i l'oficial d'enllaç amb els aficionats han de mantenir un contacte regular
per parlar de temes que beneficiïn la consecució de les seves tasques respectives.

8.3.

FC Slovan Liberec, República Txeca

8.3.1.

Presentació de la situació al FC Slovan Liberec

Fundat el 1958, el FC Slovan Liberec ha tingut èxit els darrers anys, i s'ha convertit en el primer equip fora de
Praga que ha guanyat el títol de la lliga txeca, el 2002, una gesta que va repetir el 2006. Va guanyar la copa
nacional el 2000 i també va arribar a quarts de final de la Copa de la UEFA el 2002. Com a club mitjà de la lliga
txeca, l'Slovan no té recursos econòmics il·limitats amb què contractar un oficial d'enllaç amb els aficionats a
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jornada plena. La solució que va trobar va ser contractar un antic aficionat actiu, Tomáš Èarnogurský, al
Departament de Màrqueting i donar-li la responsabilitat d'estrènyer la relació amb els aficionats.
8.3.2.

Entrevista amb l'oficial d'enllaç amb els aficionats del FC Slovan Liberec, Tomáš Èarnogurský

Tomáš, quantes hores la setmana et dediques a fer d'oficial d'enllaç amb els aficionats?
És difícil de dir. Oficialment, sóc un empleat del Departament de Màrqueting, i passo la major part del temps
treballant en tasques de relacions públiques i marxandatge, però també puc dedicar una mica de temps a
assumptes de l'afició, si cal, i també sóc responsable en aquest àmbit. Normalment, és un terç del meu temps
de treball durant la setmana, però entorn dels partits em concentro totalment a fer d'enllaç amb els aficionats.
Quines són les teves funcions principals?
Com a oficial d'enllaç amb els aficionats, sóc el principal responsable de les comunicacions amb l'afició, el club i
altres institucions, organitzo viatges fora (més la compra d'entrades), reunions i tornegis d'aficionats, porto la
penya oficial i m'encarrego de la participació en campanyes internacionals (Setmanes d'Acció de la FARE, etc.).
També sóc el responsable de gestionar les sales de projectes dels aficionats a l'estadi, que estan obertes al
conjunt de l'afició activa segons calgui (almenys dos cops per setmana i durant els partits a casa). Sobretot les
fan servir els ultres.
Vas també als partits que es juguen fora de casa i, si és així, viatges sol o amb l'afició?
Sí, vaig a cada partit fora de casa amb l'afició, sobretot en viatges organitzats amb autobús pel club
conjuntament amb els aficionats. Estic amb els aficionats, tant a casa com fora.
Tens punts de contacte fixos entre la base d'aficionats?
La base d'aficionats activa no és tan gran, així que ens coneixem tots. Però els punts de contacte més
importants són els líders no oficials dels grups d'aficionats actius.
Com a oficial d'enllaç amb els aficionats, també assisteixes a les reunions de seguretat amb la policia i
l'empresa de seguretat?
Sí, però no sempre. Normalment, estic en contacte amb la policia, l'empresa de seguretat i els representants de
l'altre club abans dels partits d'alt risc i que es juguen fora de casa. A l'estadi, llavors, ajudo a resoldre els
problemes que puguin sorgir.
Quina és la situació a la resta de la República Txeca? Hi ha algun altre club que hagi nomenat o contractat un
oficial d'enllaç amb els aficionats?
A la República Txeca, encara no hi ha oficials d'enllaç als altres clubs en el sentit estricte de la paraula. En la
major part dels casos, els oficials del club amb tasques principals en altres àmbits són responsables de
comunicar-se amb la base d'aficionats. Als clubs més grans, solen ser persones dels departaments de
Màrqueting o Relacions Públiques, mentre que als més petits fins i tot poden ser directius, així que el treball
d'enllaç amb els aficionats sol ser arbitrari i sovint també està infravalorat. Cal tenir en compte que almenys un
terç dels clubs de primera divisió tenen una base d'aficionats activa relativament petita, poca assistència i quasi
cap aficionat que viatgi fora.
Com és la relació entre el club i l'afició, en general?
A la República Txeca, la base d'aficionats activa encara està formada i influenciada per petits grups de
hooligans. Els ultres són més forts només en alguns clubs, i els grups d'ultres i de hooligans sovint
s'entremesclen. La manca d'una política per als aficionats als diversos clubs i la falta de treball sistemàtic per
part dels aficionats tampoc no milloren la situació actual. Hem de fer més coses per crear i facilitar el
desenvolupament d'alternatives als hooligans que siguin atractives per als seguidors. Augmentar la repressió
del hooliganisme també suprimeix altres formes de suport actiu.
Quina experiència tens per ser oficial d'enllaç amb els aficionats?
Mentre estava estudiant a la universitat (sociologia i política social), vaig començar a treballar com a voluntari
en el projecte de l'afició local [treball social amb els aficionats], que va ser fundat pels aficionats per als
aficionats. Les àrees de treball van anar augmentant gradualment. Quan em vaig llicenciar, vam buscar un camí
cap al futur amb el club. La resposta va ser que m'incorporés al club a jornada plena, i el treball amb l'afició
representaria una part important de la meva feina.
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El concepte que vam crear és únic a la República Txeca i combina l'enllaç amb els aficionats i el suport a l'afició
amb un treball similar al que es fa en els projectes dels aficionats. El concepte potser no és ideal i no es pot
comparar amb el gran treball que s'ha fet amb els aficionats a Alemanya, però és l'única oportunitat de crear
un treball sistemàtic amb l'afició en les condicions que hi ha al país al nostre petit club. Puc aportar la meva
experiència obtinguda treballant a les ambaixades d'aficionats en les competicions internacionals i el meu
coneixement sobre els conceptes de treball social dels aficionats.

9.

Recursos/contactes/enllaços

Organitzacions d'aficionats i ONG de futbol europees
Football Supporters Europe (FSE)
La xarxa de Football Supporters Europe és una xarxa d'aficionats al futbol popular, independent, representativa
i organitzada democràticament a Europa amb membres a 36 països, que representa més de dos milions
d'aficionats al futbol arreu del continent.
L'associació actua sobre qüestions com la venda d'entrades, les hores d'inici dels partits, la cultura de l'afició, la
discriminació, com ser un bon amfitrió i la seguretat i la protecció en el futbol, i organitza el Congrés
d'Aficionats del Futbol Europeu (EFFC).
http://fanseurope.org
info@footballsupporterseurope.org
Supporters Direct (SD)
Supporters Direct fa campanyes a favor del reconeixement del valor social, cultural i econòmic dels clubs
esportius i col·labora amb la UEFA, la Comissió Europea i altres organismes paneuropeus, lligues i associacions
nacionals de futbol.
Supporters Direct assessora grups d'aficionats a més de 20 països sobre com representar les aficions
respectives mitjançant cooperatives d'aficionats sense ànim de lucre i democràtiques, conegudes com
associacions d'accionistes i aficionats, que volen tenir participació i representació en els òrgans directius dels
seus clubs.
http://www.supporters-direct.coop
enquiries@supporters-direct.coop
Futbol Contra el Racisme a Europa (FARE)
La xarxa de Futbol Contra el Racisme a Europa té com a objectiu lluitar contra la discriminació i fomentar les
activitats d'inclusió social combinant els recursos d'organitzacions arreu d'Europa. Ajuda a donar suport i
consolidar grups i coordina les iniciatives a escala europea. Amb el treball conjunt, Futbol Contra el Racisme a
Europa ajuda les organitzacions a compartir les bones pràctiques i presentar un front unit contra la
discriminació en el futbol.
Avui dia, la xarxa té membres actius a més de 37 països, i està treballant conjuntament amb aficionats,
jugadors, organitzacions que representen immigrants i minories ètniques, i organismes reguladors, incloent-hi
la UEFA i la FIFA. També inclou membres del món del futbol, com clubs professionals i sindicats de jugadors.
http://www.farenet.org
enquiries@farenet.org
Federació Esportiva Europea de Gais i Lesbianes (EGLSF)
La Federació Esportiva Europea de Gais i Lesbianes es va fundar el 1989. Els seus objectius són:
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Lluitar contra la discriminació en l'esport per motius de preferència sexual
Fomentar la integració en l'esport i l'emancipació dels gais i les lesbianes
Facilitar i donar suport als i les esportistes que es declaren gais i lesbianes
Intercanviar informació i permetre la coordinació entre els grups i les competicions esportives
europees
Donar suport a la fundació de nous grups esportius de gais, lesbianes, bisexuals, heterosexuals,
transsexuals i mixtos
http://www.eglsf.info/
eglsf@eglsf.info/

Centre per a l'Accés al Futbol a Europa (CAFE)
El Centre per a l'Accés al Futbol a Europa actua com a consultor i soci de totes les parts interessades,
compartint bones pràctiques i facilitant assessorament i orientació sobre accés i discapacitat. Aquestes parts
interessades inclouen la Comissió Europea (a través del Comitè Europeu de Normalització [CEN]), la UEFA, com
a organisme rector del futbol europeu, 53 associacions nacionals de futbol membres de la UEFA i les seves
lligues i clubs de socis, els països amfitrions del Campionat Europeu de Futbol, aficionats amb mobilitat
reduïda, altres xarxes d'aficionats nacionals i europees, ONG de discapacitats i altres organitzacions
interessades.
http://www.cafefootball.eu
info@cafefootball.eu

Recursos en línia
Al lloc uefa.com es crearà i hi haurà disponible una biblioteca de documents importants per a l’enllaç amb els
aficionats, com guies sobre bones pràctiques, normatives, informes, estudis, etc.

10.

Crèdits/agraïments

Grup d'experts
Agustí Bassols (defensor dels socis del FC Barcelona, Espanya)
Tomáš Èarnogurský (oficial d'enllaç amb els aficionats, FC Slovan Liberec, República Txeca)
Stuart Dykes (consultor del projecte dels oficial d'enllaç amb els aficionats, Supporters Direct)
Antonia Hagemann (cap de Desenvolupament Europeu, Supporters Direct)
Sefton Perry (director de Benchmarking, Unitat de Llicències de Clubs i del Joc Net Financer de la UEFA)
Thomas Schneider (cap d'Enllaç amb els Aficionats, Lliga Alemanya de Futbol)
Jorge Silvério (defensor dels aficionats a la Lliga de Futbol Professional portuguesa)
Patrick Vestphael (oficial d'enllaç amb els aficionats, Brøndby IF, Dinamarca)
Thomas "Tower" Weinmann (oficial d'enllaç amb els aficionats, Borussia Mönchengladbach, Alemanya)
Daniela Wurbs (coordinadora/consellera delegada de Football Supporters Europe)
També donem les gràcies a les persones següents:
Lasse Bauer (Alpha Brøndby), Dave Boyle (exconseller delegat, Supporters Direct), Julia Ebert (oficial d'enllaç
amb els aficionats, Werder Bremen), Volker Fürderer (oficial de seguretat, FC Schalke 04), Gerald von Gorrissen
(punt de contacte amb els aficionats, Associació Alemanya de Futbol), Tommy Guthrie (director de Relacions
amb els Aficionats, Fulham FC), Vegar Hjermundrud (Aliança Noruega d'Aficionats), Ralf Klenk (oficial d'enllaç
amb els aficionats, VfB Stuttgart), Karl Lundén (Unió Sueca d'Aficionats al Futbol), Marie Maillefer (ajudant de
Llicències de Clubs i Joc Net Financer, UEFA), Bjorn Martens (Unió d'Aficionats de l'Ajax), Christian Müller
(exdirector financer, Lliga Alemanya de Futbol), Matthias Neumann (projecte d'aficionats, Borussia
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Mönchengladbach), Ole Palmå (exconseller delegat, Brøndby IF), Marco Rühmann (director del projecte
d'enllaç amb els aficionats, Lliga Alemanya de Futbol), Till Schüssler (oficial d'enllaç amb els aficionats, Werder
Bremen), Pedro Faleiro Silva (Associació d'Aficionats de l'Sporting Clube de Portugal), Jill Smith (oficial d'enllaç
amb els aficionats, Arsenal FC), Helmut Spahn (exoficial de seguretat, Associació Alemanya de Futbol), Heidi
Thaler (Joc Net, Viena), Frank Watermann (oficial d'enllaç amb els aficionats, Hannover 96), Dieter Zeiffert
(oficial d'enllaç amb els aficionats, Werder Bremen)
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