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Gerard Brull i Pol Gòdia han ascendit com a àrbitres principals, mentre que Josep

Antoni Vigo, Antoni Espadas i Mariona Peralta faran les funcions d’àrbitres assistents.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana de Futbol tindrà cinc nous

col·legiats a Segona Divisió ‘B’ el curs 2018-2019, que comença aquest cap de setmana,

25 i 26 d'agost. Han ascendit dos àrbitres principals -Gerard Brull i Pol Gòdia- i tres

àrbitres assistents -Josep Antoni Vigo, Antoni Espadas i Mariona Peralta-. Quan

falten pocs dies perquè doni el tret de sortida una nova temporada a Segona Divisió ‘B’,

els cinc àrbitres catalans analitzen com afronten aquesta nova etapa que està a punt

de començar.

GERARD BRULL ACERETE



Com afrontes aquesta etapa en una nova categoria i quines diferències tindrà

respecte l'anterior temporada?

Afronto aquesta etapa que ara comença a Segona Divisió 'B' amb molta il·lusió i ganes.

El camí per arribar fins aquí és dur i sacrificat, això fa que cada ascens o premi que

aconseguim el valorem molt. 

Les diferències seran nombroses. És a partir d'aquesta categoria on els viatges arreu

d'Espanya apareixen d'una forma més freqüent i també per començar a

participar, com a 4t àrbitre, en el món del futbol professional.

Quina adaptació et caldrà i quines exigències et comportarà?

Cada canvi de categoria suposa un nou període d'adaptació. La velocitat del joc

s'incrementa dràsticament, la professionalització tant de jugadors com de clubs és

major i això suposa que nosaltres com a àrbitres hem d'intentar estar a l'altura de les

circumstàncies. L'arbitratge comporta un treball constant per intentar ser millor cada



dia.

Què és el que més t'apassiona de ser àrbitre?

Tenir l'oportunitat de viure aquest gran esport des de dins, ser una peça important en

el transcurs dels partits, el poder tenir l'oportunitat de prendre decisions i estar en

la recerca constant per intentar millorar tant física com tècnicament són bàsicament el

que més m'apassiona de ser àrbitre. L'arbitratge t'enganxa.

En quin moment de la teva carrera et trobes i quines metes et marques?

Un ascens de categoria sempre és un moment molt dolç, ja que veus recompensat tots

els sacrificis fets en el passat. Però la relaxació no està permesa i cada vegada hem de

tenir al cap nous objectius i metes. Ara toca treballar de valent per aterrar bé a la

categoria, poder estar a l'alçada de la mateixa, aprendre molt dels companys i sobretot

gaudir de cada oportunitat.

POL GÒDIA SOLÉ



Com afrontes aquesta etapa en una nova categoria i quines diferències tindrà

respecte l'anterior temporada?

L'afronto amb el màxim d'il·lusió i ganes, sabent que es tracta d'una categoria de nivell i

exigent. Una de les diferències respecte la temporada anterior és que formarem

parella amb el mateix àrbitre assistent durant tota la temporada, fet que afavorirà el

treball conjunt i la compenetració. Tindrem valoracions en tots els partits i, per tant, no

podem cometre errors i haurem d'intentar encertar el màxim possible. 

Quina adaptació et caldrà i quines exigències et comportarà?

Haurem d'intentar adaptar-nos el més ràpid possible al nivell de joc de la categoria i a



les seves característiques. A nivell personal, l'exigència serà la mateixa que fins ara:

preparar-nos al màxim tant física com tècnicament cada setmana.

Què és el que més t'apassiona de ser àrbitre?

Poder veure el futbol des d'una perspectiva diferent de l'habitual, sent coneixedor de

les Regles del Joc i tractant tant amb jugadors com amb tècnics. El fet d'arbitrar un

partit i que al final d'aquest la gent estigui contenta amb la teva actuació és una

sensació de confortabilitat molt gran. En el cas dels més petits, poder ajudar-los en la

seva projecció també és bonic, i sempre ho intentem fer dins de les nostres

possibilitats.

En quin moment de la teva carrera et trobes i quines metes et marques?

El fet d'haver arribat a Segona Divisió 'B' ja és un èxit, ja que quan comences a arbitrar

no t'imagines poder arribar-hi. Estic en un moment on m'agrada el que faig i em trobo

molt de gust fent-ho. Per tant, l'únic que demano ara és poder gaudir de la categoria i

estar arbitralment al nivell d'aquesta, assentar-nos en ella el més ràpid possible.

JOSEP ANTONI VIGO GATIUS



Com afrontes aquesta etapa en una nova categoria i quines diferències tindrà

respecte a l'anterior temporada?

Estic molt feliç i amb moltes ganes de començar la temporada. Aquest any tocarà

viatjar més lluny de casa, i conèixer camps i equips nous on el nivell d'exigència serà

molt superior. Tota la resta seguirà igual que sempre: entrenant, estudiant i intentant

millorar cada dia.

Quina adaptació et caldrà i quines exigències et comportarà?

A la vida un pas endavant sempre suposa més esforç i dedicació. Penso que la

constància és la clau per a poder aconseguir objectius, així que caldrà entrenar molt per

a poder donar el millor de mi al llarg de la temporada. Crec que ens serà de molta ajuda

l'estudi previ dels equips abans del partit i així familiaritzar-nos amb els jugadors i tenir

present l'estil de joc. Serà una temporada on el nivell d'exigència serà molt alt però

també sé que és una bona oportunitat per aprendre molt.



Què és el que més t'apassiona de ser àrbitre?

Acostumo a seguir l'actualitat de molts esports però el futbol en especial i des de

sempre. Dirigir un partit és un cúmul de sensacions difícil d'explicar però puc resumir-

ho tot dient que agafar el xiulet va ser una de les millors decisions que he pres. Gràcies

a l'arbitratge he conegut persones fantàstiques.

En quin moment de la teva carrera et trobes i quines metes et marques?

Menteixo si dic que no faig el compte endarrere per a l'inici de la temporada, la veritat

és que en tinc moltes ganes i estic més il·lusionat que mai. Estic en una de les millors

etapes de la meva vida, sento que tot l'esforç ha valgut la pena i això m'impulsa a

seguir donant el millor de mi. L'objectiu és gaudir del dia a dia, aprofitar aquesta

oportunitat i per sobre de tot aprendre.

ANTONI ESPADAS NAVARRO





Com afrontes aquesta etapa en una nova categoria i quines diferències tindrà

respecte l'anterior temporada?

Aquesta nova temporada a 2 Divisió 'B' l'afronto amb molta motivació i il·lusió així com

una oportunitat per treballar i continuar millorant per arribar al meu camí que, sense

cap dubte, és cada cop més sacrificat i gratificant. Aquesta temporada hi haurà nous

objectius, nou pla de treball i nous reptes; l'exigència és cada vegada més gran i hem

d'estar al 100%! Per començar, enguany he d'assistir amb el meu company principal

Albert Àvalos en cada partit de categoria. Mai l'havia conegut fins avui dia, viatjarem

per camps de futbol de diferents comunitats, passarem moltes hores junts i, el més

important, arbitrarem sota el mateix equip; molt més emocionant!

Quina adaptació et caldrà i quines exigències et comportarà?

Primerament hauré de conèixer el nivell de futbol de la categoria nacional actual per

rendir-ne al màxim a cada partit i afrontar-ho amb èxit; el futbol català de ben segur és

diferent del futbol, per exemple, d'Andalusia i, per aquest motiu, m'hauré d'adaptar-hi.

Per això, hauré de treballar coordinament amb el meu company Albert i analitzar cada

punt rellevant de la categoria, els equips, jugadors, etc. La informació envers l'estudi

previ és molt important per preparar-nos els partits amb tota eficàcia per encertar al

màxim possible.

Què és el que més t'apassiona de ser àrbitre?

El que més m'apassiona de ser àrbitre és poder jutjar com professional, es a dir, portar

la tutela d'un partit de futbol i aplicar les Regles de Joc al camp de futbol perquè

l'adrenalina que descarrega el cos no és comparable a qualsevol altra cosa. Tanmateix,



m'agrada ser més àrbitre assistent, m'encanta. Se'm posa la pell de gallina quan

m'imagino a l'últim minut d'un partit d'una final (m'ho invento) d'un Mundial hi ha un gol

amb possible fora de joc que pot resoldre el partit... la primera persona qui podrà veure

qui serà el campió mundial (o no) serà l'àrbitre assistent.

En quin moment de la teva carrera et trobes i quines metes et marques?

Ara em trobo en el punt més àgil de la meva carrera: l'ascens de categoria enguany,

l'acomiadament del meu delegat i, també, d'un amic del comitè en el qual he pogut

compartir bons moments en el món de l'arbitratge, el suport de les meves amistats

tant dintre com fora del Comitè... en fi, un cúmul de sentiments que em fan sentir més

viu que mai. Una de les meves metes és arribar a ser àrbitre assistent de Primera

Divisió. No hi ha pressa, ara el meu cap està en 2 Divisió 'B'. S'ha de gaudir del camí i, a

poder ser, sempre amb la bona companyia i amistats: de mica en mica s'omple la pica.

MARIONA PERALTA GEIS



Com afrontes aquesta etapa en una nova categoria i quines diferències tindrà

respecte l'anterior temporada?

Aquesta nova etapa que sem presenta l’afronto amb molta il·lusió i ganes de gaudir de

la categoria Hi haurà bastants canvis, ja que arbitraré fora de Catalunya, cosa que

suposa forces viatges i cal estar a l’altura de la categoria.

Quina adaptació et caldrà i quines exigències et comportarà?

Conèixer des de dins tot el funcionament, el joc, els jugadors i els equips. Les exigències

d’estar a una categoria alta fa que et demanen molt i has d’estar atenta a tot el que va

succeint.

Què és el que més t'apassiona de ser àrbitre?

M’apassiona el simple fer de formar part de l’arbitratge català. Una de les coses que

més m’agraden és la  relació i el contacte amb els jugadors i també poder gaudir del

futbol d’aquest nivell des de dins del terreny de joc.

En quin moment de la teva carrera et trobes i quines metes et marques?

Em considero molt afortunada per estar on estic, tot i que per arribar-hi s'han sacrificat

moltes altres coses. Estic en un moment molt bonic en què puc gaudir tant de la Segona

Divisió B' com de la màxima categoria de futbol femení. Em sento doncs molt contenta

i feliç i amb ganes de demostrar tot el que he après al llarg d’aquests anys en

l'arbitratge. Un dels meus somnis ja l’he complert que era arribar a Segona Divisió 'B'.

L'altre somni és arribar a ser internacional.



 


