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Els Àrbitres i Auxiliars de Taula són els
representants de la Federació Catalana de
Basquetbol als partits que organitza. Per
aquest motiu és fonamental que a més de
conèixer profundament els reglaments i
normatives que cal aplicar a cada partit,
coneguin l’entitat a la que representen.
Per aquest motiu, el primer capítol d’aquest
Manual està dedicat a explicar de forma
breu què és la Federació, com s’organitza i
la seva història.
Una lectura d’aquest capítol ens ha de permetre tenir una visió més àmplia del que
representen tant la Federació com els diferents col·lectius que en formen part i com
s’organitza el CA-EABQ
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1. El Comitè i l’Escola d’Àrbitres
1.1. Història
Inicialment els Àrbitres s’agrupaven dins dels
Col·legis d’Àrbitres, que s’estructuraven en quatre
Delegacions Provincials que depenien directament
de la Federación Española de Baloncesto (FEB).
En José Vallejo va ser el fundador de l’Escola
d’Àrbitres de Basquetbol de l’FCBQ (ECAB) a l’any
1979, sent President de l’FCB en Pere Sust.
Va ser arrel del desenvolupament de diversos articles de l’Estatut de
les Autonomies, referents al món de l’esport a l’any 1985, que els
quatre Col·legis d’Àrbitres Provincials, es van integrar en el Col·legi
Català d’Àrbitres de Bàsquet (CCAB). En aquell moment el
President del CCAB va passar a ser en Santiago Fernàndez que es
va retirar l’any 1992 per pasar a ser el primer Director d’Arbitratge de
l’ACB.
Durant la temporada 1988 es van unificar els departaments
Tècnics del CCAB i l’ECAB, creant-se la figura única d’un
responsable Tècnic.
Amb l’aplicació a l’any 1992 de la llei de l’Esport promoguda pel
Consejo Superior de Deportes, els Col·legi d’Àrbitres es van convertir
en un departament dependent de les Federacions passant-se a
anomenar Comitè d’Àrbitres (CABQ). A partir d’aquest moment, va
nomenar-se com a President, el Sr. Llorenç Gascó .
Finalment, a l’any 1998, es va unificar l’estructura administrativa de l’ECAB i el CCAB, que
fins aquell moment funcionaven de forma independent. A l’any 2000 en Llorenç Gascó va ser
substituït a la presidència del CA-EABQ per José Luis Garcia Vela, que actualment n’és el
President.
A la temporada 2006 es va produir un canvi de nomenclatura, i els noms d’ECAB i CCAB
van ser substituïts per EABQ i CABQ.
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1.2. Descripció del CA-EABQ
El Comitè d’Àrbitres (CABQ) i la seva
Escola (EABQ) són organitzacions de
llarga trajectòria. Durant els anys que
han transcorregut des de la seva
creació, a l’igual que el nostre esport,
han anat creixent i oferint nous serveis
adaptats a les noves realitats.
L’EABQ va ser una iniciativa pionera
al món, que continua vigent avui amb
dia, amb l’objectiu de treballar la
formació inicial i contínua dels Àrbitres
novells i el seu seguiment durant els
primers anys dintre de l’activitat Arbitral.
El Comitè d’Àrbitres s’encarrega de la formació i el seguiment dels Àrbitres i Auxiliars de
Taula encarregats de les categories de no promoció. Les dues organitzacions comparteixen
les àrees que en són comunes, com per exemple les designacions o l’administració. De la
mateixa manera l’Àrea Tècnica, tot i disposar d’objectius diferenciats per cadascuna de les
dues organitzacions, n’és una de sola facilitant així la consecució d’objectius unificats i el
seguiment dels Àrbitres a llarg termini.
Com podreu comprovar l’estructura de l’Escola/Comitè està pensada per oferir als Àrbitres i
Auxiliars de Taula el millor servei en les diverses àrees que poden afavorir la millora de la
seva tasca Arbitral. Si bé d’una banda no podem obviar l’àrea Tècnica com a eix de la nostra
estructura, és important comptar des de fa anys amb uns departaments administratiu i de
designacions completament professionalitzats.
El desenvolupament de noves eines
informàtiques, aplicades tant a la
gestió interna del CA-EABQ, com al
servei tant als Àrbitres i Auxiliars de
taula com als clubs que formen part
de l’FCBQ, ha obligat a una
redefinició de les funcions de l’Àrea
Administrativa del Comitè d’Àrbitres,
per tal de poder atendre les
necessitats dels diferents col·lectius.
Per una altra banda, l’FCBQ ha estat pionera, mitjançant el CA-EABQ a la formació de
Tècnics Arbitrals. Actualment disposem d’un gran capital humà que ens permet des de fa ja
uns anys àrees de “coaching” (és a dir aquelles que permeten aprofitar l’experiència i els
coneixements dels nostres membres més experimentats) com la de tutories i la de
consultors.

Conèixer l’estructura de la teva organització t’ajudarà a extreure el millor
de tu i dels altres.
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1.3. Funcions del Comitè d’Àrbitres
L’article 92, de la Segona Secció dels Estatuts de l’FCBQ recull les funcions del CABQ, que
són les següents:
Article 92.- El Comitè d'Àrbitres és l'òrgan de col·laboració, que depèn de la Junta
Directiva d'aquesta Federació, el qual té cura de la formació tècnica permanent dels
àrbitres i de l'enquadrament i organització del servei de l'arbitratge en l'àmbit català; i, pel
que fa al cas, li corresponen, entre d'altres, les
següents funcions:
a) Designar l'equip arbitral que hagi de participar en
els partits de les competicions programades per
la Federació.
b) Proposar anualment els criteris de classificació
tècnica dels àrbitres, auxiliars de taula i tècnics
arbitrals que hagin de participar en les diferents
competicions,
en
funció
dels
següents
paràmetres: edat, experiència, proves físiques i
psicotècniques i coneixement dels reglaments i
regles de joc.
c) Confeccionar anualment la relació de persones
capacitades per poder actuar com a àrbitre,
auxiliar de taula o tècnic arbitral a fi d'habilitar-les
com a tals per poder actuar en les competicions
que designi la Federació Catalana de
Basquetbol.
d) Enquadrar anualment els àrbitres, auxiliars de
taula i tècnics arbitrals, a qui se'ls hagi lliurat la
corresponent llicència federativa, a les diferents
categories que s'estableixin.
e) Estudiar i proposar a la Junta Directiva de la
Federació les tarifes arbitrals per als partits de
les diferents competicions.
f)

Vetllar per la formació actualitzada i permanent
de tots els àrbitres, auxiliars de taula i tècnics
arbitrals, organitzant els corresponents cursos de
reciclatge i portant a terme les proves adients i
cursets per al manteniment físic i tècnic, amb la
finalitat d'aconseguir un nivell òptim de
coneixement i preparació.
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2. Estructura de la Direcció
L’estructura Arbitral dintre de l’FCBQ és dividida en
dos grans departaments: el Comitè d’Àrbitres i l’Escola
d’Àrbitres.
Antigament encara que tinguessin les mateixes àrees
tenien un funcionament totalment independent una de
l’altra.
En l’actualitat, i des de ja fa uns quants anys, amb la
finalitat de donar un millor servei al bàsquet català, els
departaments es van unificar.
En primer lloc es va unificar l’Àrea Tècnica, i
posteriorment va ser unificada tota la part
administrativa. Aquest model de funcionament es
manté en l’actualitat.
A nivell organitzatiu el Comitè d'Àrbitres, igual que
l’FCBQ, es divideix en quatre Representacions
Territorials, Catalunya (Barcelona),Tarragona, Lleida i
Girona; en aquests tres últims existeix una estructura
administrativa i Tècnica adaptada a la situació
particular de cada RT i similar a la del Comitè
d'Àrbitres.
Dins d'aquesta estructura federativa, el Comitè
d'Àrbitres és dirigit per un President, que a la vegada
és membre de ple dret de la Junta Directiva de l’
FCBQ.
La missió principal d'aquest President és establir les
accions necessàries per dur a terme els objectius
marcats per a cada temporada des de la Junta
Directiva de l’FCBQ.
En aquest comitè són enquadrats els diferents
col·lectius: Àrbitres, Auxiliars de taula i Tècnics
Arbitrals de tot Catalunya a través de les diferents
RRTT.
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2.1. Comissió Arbitral
El departament Arbitral engloba el Comitè d’Àrbitres i l’Escola d’Àrbitres. Aquest
departament està format per una àrea directiva i una àrea executiva amb un òrgan de gestió
conjunt anomenada Comissió Arbitral.
La funció d’aquesta Comissió Arbitral és establir totes les directrius de la gestió
administrativa i Tècnica d’aquest departament.
Aquesta Comissió està formada pels següents membres:
President:

Jose Luis Garcia Vela

Representants RRTT:

Míriam Pla (LL)
Artur Vilamajor (T)
Jordi Renart (G)

Secretari General:

Jordi Anguera

Assessor Tècnic:

Jordi Aliaga

Adjunts a l’Assessor:

Josep Ma. Olivares
Pilar Landeira

Delegats Tècnics:

Manel Del Amo (T)
Pere Munar (LL)
Carles Martos (G)

Aquesta comissió serà convocada de forma ordinària tres vegades a l’any, als mesos
setembre, gener i juny. També es podran convocar sessions extraordinàries tantes vegades
com es cregui convenient. La decisió de convocar una sessió recau exclusivament al
President del Comitè d’Àrbitres.
La comissió estarà formada pel President del Comitè i Escola d’Àrbitres, els representants
de cadascuna de les Representacions Territorials, el Secretari Arbitral i l’Assessor Tècnic
Arbitral. En cas que el President ho cregui oportú, podrà convidar a d’altres persones.
Les reunions de la Comissió seran dirigides pel President del CABQ, tot podent-lo delegar a
qualsevol dels seus membres.
En cas que algun tema s’hagués de portar a votació, i es produís un empat, decidirà el vot
de qualitat del President del CABQ.
Els temes que es tractaran a les reunions de la Comissió esportiva seran:
Implementar les directrius marcades des de la Junta Directiva de l’FCBQ de tot allò
relacionat amb l’arbitratge.
Analitzar la situació de l’arbitratge en aquell moment.
Valorar els projectes de futur tan a nivell tècnic com administratiu.
Confecció de les llistes per categories d’Àrbitres i Auxiliars de taula: ascensos i
descensos d’Àrbitres i Auxiliars de taula si s’escauen.
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2.2. President del CABQ
El President del CABQ és José Luis García Vela, que a més és
vocal de la Junta Directiva de l’FCBQ.
En Jose Luis, va accedir al càrrec l’any 2000 substituint en Llorenç
Gascó, després d’haver estat Àrbitre de la Primera Divisió (actual
ACB), Comissari a l’ACB i Euroleague i col·laborar com a tècnic i
informador amb el Comitè d’Àrbitres de l’FCBQ.

2.3. Secretari General Arbitral
La persona designada per ser el Secretari General Arbitral és el
Jordi Anguera.
La seva missió és controlar, gestionar i coordinar totes les tasques
encomanades al departament Arbitral.
Les tasques i responsabilitats del Secretari General Arbitral
seran:
Actuar com a cap del departament Arbitral.
Coordinar l’execució de totes les tasques que hagi de realitzar el departament.
Gestionar les designacions Arbitrals tant d’Àrbitres com d’Auxiliars de taula.
Gestionar i controlar els pagaments Arbitrals.
Gestionar l’expedició de llicències dels Àrbitres, Auxiliars de taula i Tècnics Arbitrals.
Controlar les renovacions i noves altes de tots els membres del Comitè i Escola
d’Àrbitres.
Revisar els expedients del Comitè de Competició.
Aixecament i confecció de l’acta de les reunions de la Comissió Arbitral.
Preparar la documentació o informes necessaris que siguin encomanats des de la
Presidència del Comitè d’Àrbitres o de la Gerència de l’FCBQ.
Fer complir les normes jurídic-esportives que afecten a l’activitat del CA-EABQ amb
l’assessorament extern necessari.
Coordinar els nous projectes de gestió amb el departament d’informàtica.
Després de l’aprovació del President, coordinar la publicació de qualsevol treball del
departament que s’hagi de fer públic: notícies, notes informatives, manuals,
comunicats, reglaments, etc.
Controlar la part logística del departament.
Convocar qualsevol reunió de treball del departament tan sigui a nivell administratiu
com Tècnic.
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2.4. Assessor Tècnic
La persona designada per ser l’Assessor Tècnic Arbitral és el Jordi
Aliaga.
La seva missió és proporcionar al Departament Arbitral la informació,
l’assessorament necessari i el lideratge com a Tècnic Arbitral per tal
d’oferir un bon servei Arbitral als Clubs afiliats a l’FCBQ.
Les tasques i responsabilitats de l’Assessor Tècnic:
Proporcionar al President del CA-EABQ, la informació i l’assessorament Tècnic
necessari per tal de que col·lectiu arbitral estigui el més ben format possible.
Elaborar treballs i estudis tècnics, així com resoldre a nivell de proposta els
suggeriments, valoracions Arbitrals presentades.
Proposar línies de treball i marcs de referència per a la transformació i millora dels
serveis i processos Tècnics del Departament Arbitral.
Col·laborar en les relacions institucionals i sessions de la Comissió Executiva.
Elaborar informes per a la Comissió Executiva sempre que sigui requerit.
Participar en la coordinació i l’enfortiment Tècnic dels vincles del Departament Arbitral
amb la FEB.
Comunicar al President de tota aquella informació que rebi de la FEB dels Àrbitres
d’aquestes competicions.
Assessorar a la Junta Directiva en totes aquelles qüestions que siguin de la seva
competència mitjançant el President del Comitè d’Àrbitres.
Proposar a la Comissió Arbitral els ascensos i descensos.
Proposar convocatòries de reunions tècniques que consideri oportú.
Assessorament en les designacions a nivell Tècnic.
Coordinar amb el secretari Arbitral els treballs que s’hagin de dur a terme i proposar
dates de les diferents reunions.
Programar i dirigir la Trobada Tècnica d’inici de temporada i el Pla de formació dels
membres del CA-EABQ.
Control de formació i logística dels cursos de Regles de Joc dels diferents cursos
formatius per a entrenadors.
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2.4.1. Adjunts a l’Assessor Tècnic
Per tal de tenir sota control tots els
treballs Tècnics, l’Assessor Tècnic està
assistit per dos adjunts que l’ajudaran a
desenvolupar tots els treballs que es
duguin a terme. Aquestes dues persones
són la Pilar Landeira i el Josep Maria
Olivares.

2.5. Delegats Tècnics de les RRTT
Els Delegats Tècnics són els encarregats de transmetre a les RRTT les decisions preses per
la Comissió Arbitral, per tal d’implantar-les i controlar el seu compliment.
Cada Delegat Tècnic tindrà les següents competències dins la seva Territorial, aquestes
s'hauran de dur amb molta cura ja que són la base pel bon funcionament global de l'Àrea
Tècnica.
Les funcions d'aquests Delegats són:
Estructurar i dirigir l'organització interna de la seva RT.
Dur a terme el treball global fixat per la comissió arbitral.
És l'encarregat de dur a terme el treball tècnic i connectar-lo amb el treball global de
l'Àrea Tècnica.
Proposar i confeccionar les llistes dels Àrbitres de B2 de l’RT.
Proposar els ascensos d'Àrbitres de B1 i B2 de tota Catalunya.
Proposar i confeccionar tots els ascensos i descensos de totes les categories
d'Auxiliars de taula de la seva RT.
Proposar i confeccionar tots els canvis de categories d’Àrbitres d’Escola de la seva
RT.
Poden realitzar comunicats sobre punts específics de les seves competicions no
sobre qüestions tècniques, però, les quals hauran també de remetre-les a l’Assessor
Tècnic.
Assistir a l’Assessor Tècnic.
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3. Àrea Administrativa
L’Àrea administrativa del CA-EABQ és el
departament encarregat de donar tots els
serveis necessaris pel correcte funcionament
de l’estructura arbitral del Comitè i l’Escola,
fent-se càrrec de gestionar totes les
qüestions administratives.
Les principals tasques que es duen a
terme des d’aquesta Àrea són:
Tramitació de les llicències arbitrals i de tots els aspectes relacionats (mutualització,
fitxes, etc.)
Designació dels equips arbitrals pels partits, ja siguin organitzats per l’FCBQ o
d’altres competicions oficials o amistoses que ho puguin sol·licitar.
Gestió de la facturació dels arbitratges i de les despeses originades pel Comitè i
Escola.
Gestió de la informació dels membres del CA-EABQ (dades personals,
econòmiques, historial, etc.).
Edició i publicació de la documentació del CA-EABQ.
Atenció al públic.
Coordinació de l’Àrea Tècnica, i suport, tant administratiu com logístic, a les activitats
tècniques que s’organitzin.
Els professionals de l’Àrea Administrativa es troben sota la responsabilitat del Secretari
General Arbitral.

3.1. Designacions Arbitrals
Sens dubte el Departament de Designacions
és la secció més operativa del CA-EABQ, ja
que és l’encarregat de designar els equips
arbitrals per als gairebé 2000 partits que es
disputen al Territori Català cada cap de
setmana.
La gestió de les designacions, es troba sota
la responsabilitat del Secretari General
Arbitral, que és l’encarregat de fixar les
polítiques que es faran servir per dur-les a
terme.
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Per tal de confeccionar les designacions dels equips arbitrals necessaris pels partits, el
Departament de Designacions s’estructura de la següent forma:
Designació d’Àrbitres de Comitè: es fa càrrec de designar els Àrbitres dels partits de
les competicions de no promoció.
Designació d’Àrbitres d’Escola: es fa càrrec de designar els Àrbitres de les
competicions de promoció (incloent les competicions de categoria cadet, excepte
preferent, o categories/nivells inferiors).
Designació d’Auxiliars de Taula: es fa càrrec de designar els Auxiliars de Taula de
totes les competicions.
La tasca realitzada per cadascun dels Designadors es complementa amb la que es realitza a
cada Representació Territorial, que disposa d’una persona dedicada a realitzar les
designacions dels equips arbitrals (Àrbitres i Auxiliars de Taula) en els partits d’àmbit territorial, i
que està en contacte amb el responsable de les designacions per coordinar les accions
necessàries sempre que sigui convenient per optimitzar les designacions.
L'àmbit d'actuació d'aquest departament és el següent:

Copa Cat.
Masc.
ÀRBITRES
AUX. DE TAULA

Copa Cat. Fem

1a Cat. Masc.

Resta de
competicions *
RT

CABQ

CABQ

CABQ

(Barcelona)

(Barcelona)

(Barcelona)

RT

RT

RT

RT

* En el cas de les Fases Finals dels Campionats de Catalunya, els Àrbitres seran designats des del
CABQ, i no des de cada RT.

Les tasques específiques del Departament de Designació són:
Designació dels equips Arbitrals per als partits de totes les competicions (FCBQ, FEB,
ACB, etc.) i tornejos o partits amistosos i de bàsquet adaptat.
Recepció i control de les sol·licituds de festes dels Àrbitres i Auxiliars de Taula.
Designació dels entrenadors i Tècnics Arbitrals.
Designacions dels RAF on s’escaiguin.
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4. Àrea Tècnica
El treball principal de l'Àrea Tècnica és el procés de
captació, formació i perfeccionament de tots els
Àrbitres i Auxiliars de taula des dels seus
començaments a l'Escola d'Àrbitres fins ascendir a
Lliga EBA pel que fa als Àrbitres, a més de proposar a
la Comissió Arbitral les llistes per categories dels
Àrbitres i Auxiliars de Taula de cada temporada.
Els Àrbitres de l’Escola ascendeixen al Comitè des de
les diferents escoles d’Àrbitres de les RRTT, prèvia
proposta del Delegat Tècnic de cada RT, a la
Comissió Arbitral.
L'àmbit territorial de l'Àrea Tècnica abraça tot
Catalunya: a nivell d’Escola el treball és més específic
en funció de la pròpia idiosincràsia de cada RT, tot i
que es segueixen les línies marcades per l’Assessor
Tècnic.
El seguiment dels Àrbitres es realitza sota la supervisió
de l’Assessor Tècnic pel que fa a totes les categories
excepte la B2 que depèn directament del Delegat
Tècnic de cada RT.
Cada RT seguirà un programa Tècnic específic per a
cada categoria que haurà d'estar inclòs dins del
programa general del CA-EABQ. El treball específic de
cada RT, realitzat en funció de les infraestructures
disponibles, juntament amb les xerrades donades pels
Professors del CA-EABQ, constituirà el treball global a
realitzar cada temporada.
En cada RT existeix un Delegat Tècnic que ha
d'executar i controlar els programes específics i
generals en coordinació amb l’Assessor Tècnic.

5. Programes i Tècnics Arbitrals
Per tal de desenvolupar els diferents programes tècnics de cada categoria i/o territorial, des de
l’Àrea Tècnica es desenvolupen tot un seguit d’accions que conformen els processos de
formació, seguiment i perfeccionament dels Àrbitres i Auxiliars de Taula.
A continuació podeu trobar una breu descripció dels programes tècnics vigents en l’actualitat, i
una breu descripció de les figures tècniques responsables de dur a terme cadascun dels
programes.
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5.1. Caps de Categoria
Els Caps de cada Categoria són les persones
encarregades de rebre, analitzar i filtrar tota la
informació facilitada pels Entrenadors i Consultors. El
número de Caps s’estableix en funció del número
d’Àrbitres de cada categoria.
Les principals funcions d’aquests Caps són:
Realitzar entrevistes amb les Àrbitres si aquests ho
requereixen.
Fer la tasca d’Entrenador i/o Consultor.
Proposar els Àrbitres idonis pel grup de treball de tecnificació.
Participar en les reunions que es convoquin pels Àrbitres de la categoria.
Filtrar queixes, comentaris i/o suggeriments realitzats pels Àrbitres de la categoria.
Comunicar els canvis de categories (ascensos i descensos).
Conèixer el rendiment Tècnic de cadascun dels Àrbitres de la categoria.

5.2. Entrenadors Arbitrals
Els Entrenadors són els encarregats d’analitzar les
actuacions Arbitrals de partits designats pel Comitè i
l’Escola d’Àrbitres. Els informes poden ser realitzats en
vídeo o en directe i sempre van acompanyats d’una
posterior entrevista personal amb l’Àrbitre o Àrbitres,
on s’intenta aconseguir un compromís de millora en
aquelles qüestions que a parer de l’Entrenador es
pugui tenir marge de millora. El seu objectiu principal, a
banda de l’avaluable, és el formatiu: aconseguir
millorar la qualitat de l’arbitratge a partir de les pautes
que s’indiquin.
La seva tasca pot arribar a suposar un percentatge
notori en la millora anual d’un Àrbitre. És per això que
han de desenvolupar-la tenint present la seva
importància i no oblidant mai que el seu objectiu
principal és que l’Àrbitre l’endemà de l’informe sigui
una mica millor.
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Les principals funcions dels Entrenadors Arbitrals són:
Realitzar informes als Àrbitres, tant presencials
com de Vídeo, fent servir el formulari present a
l’AVA.
Mantenir una reunió amb l’Àrbitre després del
partit. Aquesta reunió es podrà realitzar una
vegada finalitzat el partit, o bé, durant la setmana
posterior al partit per telèfon, presencialment o
mitjançant videoconferència .
En el cas dels informes de Vídeo es facilitarà un resum de jugades per tal de ser
incorporades per a la formació de tot el col·lectiu.
Informar al Cap de la categoria dels fets que consideri rellevants.
Assistir a les reunions d’entrenadors convocades durant la temporada.
La llista d’entrenadors del CABQ i EABQ, es publicarà a l’inici de cada temporada mitjançant
un Comunicat, on s’informa dels membres de l’Estructura Tècnica per aquella temporada.
També realitzaran la tasca d’Entrenador els Caps de les Categories, així com tots els
membres tècnics de la Comissió Arbitral.

5.3. Consultors Arbitrals
El CABQ va ser pioner en la implantació i
desenvolupament dels programes de Coaching dins
de la formació Arbitral. Els Consultors són un grup
d’Àrbitres (en actiu) de les màximes categories, que
quan actuen amb companys de dues o més
categories inferiors, aprofiten per donar pautes de
treball al seu company, a més d’omplir un breu
qüestionari per avaluar-lo.
Els objectius dels Consultors són:
Transmetre l’experiència i la forma d’actuar al
company.
Fer que el company gaudeixi arbitrant.
Facilitar informació complementaria a l’Àrea
Tècnica per fer un seguiment més complert als
Àrbitres.
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5.4. Programa de Tecnificació Arbitral
El Programa de Formació d’Àrbitres de Comitè, es un
Programa formatiu adreçat a Àrbitres de Comitè de tot
Catalunya, que per la seva edat i/o projecció són
susceptibles de rebre una formació específica
addicional a la de la resta d’Àrbitres que per la seva
experiència ja no necessiten.
El treball d’aquest Programa s’estructura mitjançant la
confecció de Grups de Treball per categories, que
sota la direcció d’un responsable designat per
l’Assessor Tècnic desenvolupen un treball específic
en funció de les necessitats detectades a cada grup.
S’han creat els següents grups de treball:
Àrbitres de A1: adreçat a Àrbitres de tota Catalunya.
Àrbitres de A2: adreçat a Àrbitres de tota Catalunya.
Àrbitres de B1 de Barcelona.
Àrbitres de B2 de Barcelona.
Àrbitres de B1 i B2 de Girona.
Àrbitres de B1 i B2 de Lleida.
Àrbitres de B1 i B2 de Tarragona.
Amb aquest Programa es vol assegurar el treball amb el present i futur de l’arbitratge català.

5.5. Programa de Formació Audiovisual
Les noves Tecnologies són un dels eixos de
creixement del CA-EABQ. La millora tecnològica
ha permès facilitar enormement la filmació de
partits, i sobre tot l’enviament d’aquestes
filmacions mitjançant eines informàtiques, que ja
no fan necessari haver-se de desplaçar a les
instal·lacions del CA-EABQ.
Durant la temporada es realitzen filmacions de
partits, tant a càrrec del mateix CA-EABQ com
dels equips i/o organitzadors de les Competicions.
Les filmacions dels partits són lliurades als
Àrbitres que realitzen una autoavaluació de la
seva actuació, a la vegada que un Tècnic Arbitral
supervisa aquesta tasca, podent realitzar un
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Informe de l’actuació dels Àrbitres.
Aquest Programa permet per una banda
que els Àrbitres puguin realitzar una
autoavaluació de la seva actuació, fet que
unit al treball del Tècnic Arbitral que
supervisa aquesta tasca, ofereix pautes de
millora molt evidents pels àrbitres.
No podem oblidar que “una imatge val més
que mil paraules”, i el fet de poder
observar-se un mateix sobre un vídeo és
una eina molt valuosa per qualsevol
Àrbitre.
Per una altra banda aquest Programa permet obtenir al CA-EABQ tot un seguit de talls de
vídeo per poder ser utilitzats com eines formatives (xerrades, Jugada Flash, continguts del
Portal Arbitral, etc.).

5.6. Trobades Seguiment i Entrenament Arbitral (SEA)
Les Trobades de Seguiment i Entrenament Arbitral (SEA) són concentracions arbitrals que
es realitzen aprofitant la disputa de diferents tornejos que, per les seves especials
característiques, permeten realitzar un treball tècnic, que als partits de competició oficial és
més difícil poder realitzar.
En l’actualitat es realitzen diverses Trobades SEA:
Trobada SEA Sant Julià: Aprofitant el Torneig que es
disputa a finals del mes d’Agost a Sant Julià de
Vilatorta. Participen Àrbitres de totes les categories.
Trobada SEA Andorra: les darreres temporades s’han
realitzat dos tornejos a Andorra, un de categoria
cadet/infantil i un altre de categoria preinfantil/mini.
Participen Àrbitres d’Escola.
Trobada SEA Menorca: s’aprofita el Torneig que es
disputa a Alaior. Participen Àrbitres d’Escola i B2.
A més d’aquestes concentracions, on els Àrbitres
participants acostumen a conviure durant dos o tres dies, al
llarg de la temporada es realitza un treball tècnic específic
aprofitant altres tornejos com poden ser el Torneig Júnior
d’Hospitalet, Torneig Cadet d’Esplugues, Torneig Molinet,
etc.
Els participants en aquestes Trobades dirigeixen partits sota
la supervisió de Responsables Tècnics, i reben feedback de
la majoria dels partits que dirigeixen.
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Durant les Trobades també es realitzen diverses xerrades sobre els temes Tècnics adients pel
nivell dels Àrbitres que prenen part a l’activitat.
Aquestes Trobades són especialment importants per als Àrbitres d’Escola i B2 ja que
representen una oportunitat de millorar la tècnica d’arbitratge doble, on sovint tenen mancances
per la falta d’oportunitats de dirigir partits amb dos Àrbitres. Per una altra banda, són una eina
important per cohesionar als membres del CA-EABQ, ja que permeten una interacció i
convivència molt intensa tant amb els companys com amb els responsables tècnics, que en
molts casos provenen d’altres Territorials.

5.7. Programa de Tutors Comarcals d’Àrbitres d’EABQ
Aquest és un Programa desenvolupat
per facilitar l’adaptació dels Àrbitres
de l’Escola a la nostra Organització.
Seguint un criteri de proximitat
geogràfica, es distribueixen els
Àrbitres en grups on tenen assignat
un Tutor Comarcal.
Els Tutors Comarcals són Tècnics
Arbitrals o Àrbitres en actiu de les
màximes
categories
que
s’encarreguen
d’acompanyar
als
Àrbitres durant el seu període de
formació en l’Escola.
Les funcions dels Tutors són:
Resoldre possibles dubtes de funcionament i reglament.
Segons les possibilitats de cada tutor i zona, es realitzaran un mínim de dues activitats
anuals (xerrades, entrenaments, resolució de dubtes, consultes de reglament...)
Proposar ascensos i descensos dels Àrbitres del seu grup, i detectar Àrbitres amb
potencial de millora.
Establir vies de comunicació amb els membres del seu grup (grup de whatsapp, correu
electrònic, etc.)
Incentivar la participació dels Àrbitres a les activitats del grup i, especialment, a les
organitzades per l’Àrea Tècnica.
El Programa disposa d’un Coordinador, que es la figura responsable
de la unificació del treball d’avaluació dut a terme pels diferents Tutors
Comarcals. Actualment el Coordinador del Programa és en Jose
Antonio Martin Bertran.
Fruit de la dinàmica i contacte amb els Àrbitres que tenen els Tutors,
aquests proposaran Àrbitres que per les seves condicions d’esforç,
tècniques, etc. disposen de perfils amb grans opcions de progressió
dins del món arbitral.
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5.8. Programa de Tutories d’iniciació d’Àrbitres d’Escola
Els Tutors són els Tècnics de l’EABQ encarregats
d’acompanyar als nous Àrbitres durant les primeres
jornades en que s’inicien a la nostra activitat. Assisteixen
a l’Àrbitre novell en les tasques administratives prèvies
als partits, resolen els dubtes que es puguin presentar,
donen pautes de millora sobre la seva actuació, i
busquen el millor clima possible per a la realització dels
primers arbitratges. A més, un cop finalitzat el partit
realitzen una breu valoració indicant si l’àrbitre pot xiular
sol o si necessita ser acompanyat novament per un Tutor.
Podran exercir com a Tutors qualsevol dels Tècnics del CA-EABQ (Entrenadors de CABQ,
EABQ i Informadors d’Auxiliars de Taula, Professors de Regles, Coordinadors, etc.) a més
de les persones proposades en cada moment per dur a terme aquesta tasca.

6. Programes i Tècnics per a Auxiliars de Taula
Els Auxiliars de Taula són una part important del Comitè. Realitzen una tasca específica molt
diferent a la dels Àrbitres, i per aquest motiu disposen de Programes propis de seguiment i
perfeccionament.
Les principals figures tècniques per als Auxiliars de Taula i les seves funcions són els
següents:

6.1. Comissió d’Auxiliars de Taula ACB-FEB
Es un òrgan, de creació recent dins del CABQ format pel President del CABQ, el Secretari
General Arbitral i l’Assessor Tècnic.
La seva funció serà decidir els ascensos i descensos dels Auxiliars de Taula de les
competicions ACB i FEB a partir de l’anàlisi de les informacions proporcionades pels
informadors, i proposar-ne, si s’escau, la realització d’algun tipus de proves als Auxiliars que
considerin que tenen possibilitats d’ascens de categoria.
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6.2. Seguiment tècnic dels Auxiliars de Taula: Informadors
La secció d’Informadors d’Auxiliars de Taula, té una estructura semblant a la dels
Entrenadors d’Àrbitres. La principal diferència és que els Informadors d’Auxiliars realitzen els
informes a la vegada que actuen als
partits com Auxiliars.
Els Informadors són els encarregats
de realitzar la valoració dels Auxiliars
de Taula mitjançant un informe. Fan
la seva tasca als partits per als que
són designats, d’aquesta manera el
Designador d’Auxiliars de Taula amb
el suport del Coordinador d’Informes
poden realitzar aquesta tasca d’una
forma molt més efectiva.
Les funcions dels Informadors d’Auxiliars de Taula són:
Realitzar informes als Auxiliars als partits als que són designats. Excepte en casos
puntuals (Auxiliars que han estat a les màximes categories) els informadors no poden fer
informes ni als Auxiliars de la seva categoria ni als de la immediatament inferior.
Comentar l’informe amb els Auxiliars un cop finalitzat el partit tot proposant pautes de
millora als companys.
Omplir el formulari d’informe on-line que es troba a l’AVA.
Informar a l’Assessor Tècnic dels fets que consideri rellevants.
Assistir a les reunions d’informadors convocades durant la temporada.
La tasca dels Informadors d’Auxiliars de Taula, a més de disposar d’una vesant avaluadora,
té una part important de formació, ja que l’especial idiosincràsia de la tasca realitzada,
permet que durant el partit l’informador pugui comentar i corregir aspectes a millorar de
l’Auxiliar de Taula. És un altre exemple d’aplicació del Coaching al món de la formació
Arbitral.

6.3. Coordinador d’Actes
És l’encarregat de supervisar les actes dels partits, tant en format de paper com digital per
tal de trobar possibles errades, i posar-se en contacte amb els Auxiliars o Clubs encarregats
de realitzar-les per corregir-los.
Les seves funcions són:
Repassar les actes de cada jornada i detectar els errors comesos pels anotadors.
Contactar amb l’anotador/club que ha comès l’error a l’acta i comentar-li.
Confeccionar un llistat estadístic dels errors per tipus d’error i per anotador i lliurar-la a
l’Assessor Tècnic i al Designador d’Auxiliars de Taula.
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6.4. Coordinador de formació d’Auxiliars de Taula
És la persona que s’encarrega de la formació inicial dels nous Auxiliars de taula, i de la
creació de continguts relacionats amb la tasca dels Auxiliars de Taula.
Entre d’altres les seves funcions són:
Coordinar les formacions d’Auxiliars de Taula de Grup 0 i 1, així com del Seminari de
Cronometrador.
Proposar els criteris i format d’avaluació pels participants al curset d’iniciació d’Auxiliars
de Taula, en funció dels criteris establerts per l’Àrea Tècnica.
Preparar mitjançant xerrades de perfeccionament i seminaris als Cronometradors i
Auxiliars de Taula.
Proposar a l’Assessor Tècnic qualsevol tipus d’activitat que ajudi a la formació dels
Auxiliars de taula.
Col·laborar en la revisió dels materials referents als Auxiliars de Taula editats pel CAEABQ

6.5. Coordinador d’informes d’Auxiliars de Taula
El Coordinador d’informes d’Auxiliars de Taula és l’encarregat de supervisar els informes
realitzats al llarg de la temporada. Aquesta figura de nova creació ha sorgit per tal de
realitzar un petit “filtre” previ dels informes per facilitar la tasca de l’Àrea Tècnica.
Les seves funcions són:
Comprovar i valorar tots els informes realitzats.
Traslladar un resum mensual dels informes negatius i de les incidències que puguin
aparèixer als informes a l’Assessor Tècnic i al Designador d’Auxiliars de Taula.
Notificar les possibles incidències a la realització dels informes (informes duplicats,
sense valoració, inconsistents, etc.) a l’Assessor Tècnic.
Controlar el número d’informes de cada Auxiliar de Taula i comunicar-ho al Designador
per millorar la seva distribució.
Realitzar diferents treballs estadístics per a la reunió final de temporada.
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7. Professors de Regles
Els Professors de Regles de Joc són
els Tècnics del CA-EABQ que superen
el curs corresponent de formació, i
són els encarregats de donar les
classes de formació de tots els cursos
que organitza el CA-EABQ.
El Curs de Professor de Regles és
comú per a tot Catalunya, tot i que un
cop
superat,
els
Professors
desenvolupen la seva tasca dins de
l’àmbit de la seva RT.
Excepcionalment podran participar a
les activitats formatives del CA-EABQ
Àrbitres de les màximes categories, o professionals d’altres àmbits, que pel seu reconegut
prestigi, puguin aportar un extra a la formació dels membres del CA-EABQ.
Les funcions dels Professors de Regles són:
-

Impartir les classes en funció dels guions oficials de:
Curs d’arbitratge.
Curs d’Auxiliar de Taula.
Curs d’Anotador de Clubs.
Part de reglament dels Cursos d’entrenador.
Xerrades formatives del CA-EABQ.

-

Participar com a Professor a les Trobades.

-

Desenvolupar i enfortir la confiança dels Àrbitres joves.

-

Respondre a les preguntes de Reglament que se’ls puguin plantejar.
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