
OCTUBRE 2011 

5 al 24 
 

CURS D’ÀRBITRES A BARCELONA 

 
Entre els dies 5 i 24 d’octubre va tenir lloc un 
nou curset d’àrbitres, que va organitzar 
l’EABQ en colaboració amb el Consell de 
l’Esport Escolar de Barcelona. 
 
La part teórica del curs es va realitzar a les 
instalacions de l’FCBQ, i el professor va ser 
en Josep Maria Olivares. 
 
Les sessions pràctiques es van realitzar al 
Poliesportiu de la Mar Bella, i van còrrer a 
càrrec d’en Jordi Rubi i na Imma Martos. 
 
El darrer dia del curs, alguns dels alumnes 
van arbitrar partits corresponents al Torneig 
de Basquebol Cistella Solidària organitzat per 
recaptar fons per la lluita contra el càncer 
infantil. 
 
Dins d’aquest torneig també es va celebrar un 
partit entre els veterans del Joventut i del FC 
Barcelona, que va ser dirigit pels professors 
del curs. 
 

5 i 26 

ENTRENAMENTS ÀRBITRES NOUS 

 
Els 40 àrbitres aprovats al curs realitzat al 
mes d’octubre van ser convocats a dos 
entrenaments, on van rebre les seves primers 
designacions  i van participar en una sessió 
per repassar aspectes de tècnica d’arbitratge 
per preparar-los per al seu debut com àrbitres.  
 
 

10 

TROBADA ENTRENADORS - ÀRBITRES 

El dilluns 10 d’octubre va tenir lloc la primera 
de les dues trobades programades per 
aquesta temporada entre àrbitres i 
entrenadors. 
 
En aquesta reunió en Xavier Amorós (Sots 
director de Qualitat del CABQ) i en Xavier 
Rodríguez (Director Tècnic de l’FCBQ) van 
establir les pautes i criteris a adoptar durant la 
temporada. 
  
Durant la segona volta de la competició es realitzarà una nova reunió sobre un tema 
específic dels proposats durant aquesta primera reunió.  

 



SETEMBRE 2011 

17 
 

SEMINARI PRE-TEMPORADA PER ÀRBITRES EABQ i SEMINARI LLEIDA 

 
El dia 17 de setembre es va realitzar el 
seminari de pretemporada per Àrbitres 
d’EABQ. Aquest seminari va servir  per 
realitzar una repassada de les noves regles 
(minibàsquet i passarel·la), normes 
administratives i criteri arbitral.  
 
La participació era obligatòria per a tots els 
àrbitres de l’Escola, tanmateix els àrbitres de 
Comitè i Auxiliars de Taula també restaven 
convidats a participar. 
 
El seminari es va realitzar a la sala d’actes de 
la Residència Blume a Esplugues entre les 9 i 
les 14 hores.  
 
Els professors d’aquesta activitat van ser 
Josep Maria Olivares, Jordi Aliaga i Araceli 
Mulet. 
En aquest enllaç trobareu més informació. 
També podeu consultar les xerrades que es 
van realitzar clicant aquí. 
 
Tanmateix, l’RT de Lleida va aprofitar aquesta mateixa data per realitzar l’habitual Stage de 
pretemporada, que organitza cada any, el primer cap de setmana de competicions. 
En aquesta ocasió els conferenciants van ser Alfred Julbe, Pere Munar, Àlex Gordillo i Pere 
Fernàndez. Podeu consultar més informació clicant aquí 
 

17, 20 i 23 

XERRADES SOBRE NOVES REGLES 

 
Tots els Àrbitres i Auxiliars de Taula que no 
van poder assistir a l’Stage del CAR havien de 
presentar-se a una de les tres xerrades que es 
van realitzar durant el mes de setembre per tal 
d’explicar els nous reglaments de minibàsquet 
i passarel·la. 
Podeu consultar el contingut de la xerrada 
clicant en aquest enllaç. 

21 i 28 

ENTRENAMENTS ÀRBITRES NOUS 

 
Al mes de juliol va finalitzar un curset 
d’àrbitres en el que van aprovar 60 alumnes. 
Per aquest grup d’àrbitres s’organitzen una 
sèrie d’entrenaments, que combinen la part 
teòrica i la part pràctica, per tal d’explicar-los 
els diferents aspectes organitzatius de l’Escola 
d’Àrbitres, i fer un petit recordatori d’aspectes 
de tècnica d’arbitratge per preparar-los per al 
seu debut com àrbitres. 
 

http://www.basquetcatala.cat/noticies/2209
http://www.basquetcatala.cat/canal_arbitre/formacio
http://www.basquetcatala.cat/noticies/2225
http://www.basquetcatala.cat/recursos/documents/noticies/efebd6c9d4fedf7d.pdf


5 al 24 

CURSET PER AUXILIARS DE TAULA 

Entre els dies 5 i 24 de setembre va dur a 
terme un nou curs d’auxiliars de taula, a 
càrrec dels professors Pere Fernàndez i 
Josep Maria Olivares. Aquest curs combina 
una part teòrica (16 hores) amb la part 
desenvolupada a pista (4 hores). Podeu trobar 
més informació del curset clicant en aquest 
link.  

16 (set)  
al 26 (oct) 

CURSET D’ÀRBITRES I AUXILIARS DE TAULA  A MANRESA 

La Delegació de les Comarques Centrals va 
organitzar un nou curset d’àrbitres que es 
realitzarà a Manresa. Els cursos d’àrbitres 
segueixen un programa de 15 hores de teòrica 
i 15 de pràctica i 14 de teòrica i 6 de pràctica 
en el cas dels d’auxiliar de taula. 
 

Aquests cursets van estar impartits per 
Joaquim Gonzàlez (pràctica Auxiliars de 
taula), Xavier Àlvarez (teòrica àrbitres i 
auxiliars) i Clemente Lòpez (pràctica àrbitres). 
 

Podeu consultar més informació clicant aquí.  

26 (set) al 
8 (oct) 

PROVES FÍSIQUES 

Entre aquestes dates es va realitzar la 
convocatòria de la primera tanda de proves 
físiques d’aquesta temporada. Aquest any els 
àrbitres de primera categoria d’EABQ podien 
presentar-se a realitzar-les per primera 
vegada.   

 

 

 
 

 

Podeu consultar més informació clicant aquí. 
També podeu consultar el resultat de les 
proves des de l’Àrea Virtual Arbitral (AVA). 

21 i 28 

ENTRENAMENTS ÀRBITRES EABQ 

Els dies 21 i 28 de setembre van tenir lloc 
dues sessions d’entrenament per als àrbitres 
novells de l’EABQ. En Jordi Anguera va ser el 
responsible de la part teòrica, i la part pràctica 
va córrer a càrrec d’en Jordi Rubí. 

En aquests entrenaments es va fer una 
repassada de les normatives internes, així 
com d’aspectes que habitualment presenten 
dubtes als àrbitres que s’inicien. El dia 28 van 
rebre les seves primeres designacions, per 
actuar acompanyats de tutors de l’EABQ  

22 

REUNIÓ D’INFORMADORS D’AUXILIARS DE TAULA 

El dia 22 va tenir lloc la reunió d’informadors d’auxiliars de taula, on es va informar de les 
novetats de funcionament dels informes dins de l’AVA. 

Igualment tambè es va realitzar una reunió per als informadors d’àrbitres de CABQ i EABQ 
pel matiex motiu. 

Tot aquest grup d’informadors van participar en un període de proves del sistema d’entrega 
d’informes, que va ser plenament satisfactori. 

 

http://www.basquetcatala.cat/noticies/2207
http://www.basquetcatala.cat/noticies/2207
http://www.basquetcatala.cat/noticies/2203
http://www.basquetcatala.cat/noticies/2224


 

AGOST 2011 

25 al 28 
 

STAGE SEA SANT JULIÀ 

 

Entre els dies 25 i 28 de juliol es va 
celebrar l’Stage SEA de 
pretemporada que cada any es 
realitza aprofitant la disputa del 
torneig de basquet Caixa Manlleu a 
Sant Julià de Vilatorta. 

En aquesta ocasió van participar 
102 àrbitres, 40 auxiliars de taula i 
30 professors-informadors d’àrbitres, 
que van dirigir els més de 500 partits 
que es van dur a terme al torneig. 

A més del treball tècnic realitzat a 
les pistes pels informadors, que es 
reforça amb les reunions d’avaluació 
de les actuacions que cada nit es 
realitzaven a la sala d’actes del 
poliesportiu de Sant Cugat, on es 
revisaven les filmacions dels partits 
xiulats durant el dia, a l’Stage es van 
realitzar xerrades tècniques sobre:  

 Punts d’èmfasi 

 Preparació física i 
estiraments 

 Criteri arbitral I i II 

 Vídeotest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JULIOL 2011 

18 
 

STAGE CAR SANT CUGAT 

Les instal·lacions del Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès van albergar, 
dissabte 16 de juliol, el XXIVè Stage d'Àrbitres amb la presència de més de 1000 col·legiats 
i 100 col.laboradors. 

Els àrbitres i auxiliars de taula van assistir durant tota la jornada a diferents xerrades sobre 
normes administratives i reglaments de cara a la propera temporada 2011-12 així com 
també sobre els punts d'èmfasi de cara a la 
pròxima campanya, entre d'altres xerrades. 

En aquesta ocasió, l’Stage va comptar amb 
les següents xerrades: 

 - Trobada periodistes - àrbitres 
(amb Manu Moreno -Sport-, Miguel 
Panadés -Gigantes del Basket- i Àlex 
Gozalbo -ARA-)  

 - Trobada entrenadors - auxiliars 
(amb Trifon Poch i Joan González)  

 - Punts d’emfasis 11/12 [àrbitres i 
auxiliars] 
(amb Xavier Amorós, Joan Carles 
Mitjana i Pilar Landeira)  

 - Normes Administratives i Reglaments FCBQ 
(amb Sergi Campos, Sònia Navarrete i Xavi 
Rodríguez)  

 - Canal Àrbitre, Àrea Privada i Aula Virtual 
(amb Enric Serrano i Pedro Fernández)  

 - Preparació física [àrbitres] 
(amb Pere Munar)  

 - Criteri [àrbitres] 
(amb Joan Carles Mitjana i Xavier Amorós)  

 - Filosofia de l’arbitratge i intel·ligència 
emocional [àrbitres] 
(amb José María Olivares)  

 - Casos pràctics i mecànica de l’auxiliar [auxiliars 
de taula] 
(amb Antònia Gómez)  

 - Test de regles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


