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El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala va realitzar la 7a i la 8a Taula Rodona de la

temporada a les delegacions de l’Anoia i de Tarragona, amb l’ascens de categoria

arbitral com a principal tema del debat.

El CTAFS segueix treballant i apostant per a la formació. La seu de la delegació de

l’Anoia, a Igualada, i la seu de la delegació de Tarragona, de la Federació Catalana de

Futbol, van acollir la 7a i la 8a Taula Rodona del CTAFS de la temporada 2019-2020,

celebrades el dijous 19 de desembre de 2019.

Van ser les primeres Taules Rodones que es van celebrar a l’Anoia i a Tarragona

a la vigent temporada, seguint amb l’aposta dels darrers anys del CTAFS de donar

continuïtat a la formació i posar en debat experiències arbitrals, així com intercanviar



diferents inquietuds, arreu del territori català.

L’àrbitre de 2a A, professor, informador i delegat arbitral del Baix Llobregat i Anoia,

Bernardo Simón, va dirigir la sessió, a la delegació de l’Anoia, formada per un total de 7

àrbitres: 3 de Base, 2 de Sènior B i 2 de Sènior A.  

L’objectiu d’aquesta jornada va ser intercanviar impressions del que produeix canviar

de categoria. Es va comentar que l’exigència i la intensitat és diferent, així com la

gestió de les emocions és un tema molt important per a poder xiular amb seguretat.



Mentre que el delegat arbitral de Tarragona, Jordi Olivé, va encapçalar la Taula

Rodona formada per un total de 8 àrbitres: 2 àrbitres de Divisió d’Honor Catalana, 3

àrbitres de Sènior i 3 de Base. Les diferències entre els àrbitres de Base i de

Divisió d’Honor, així com les diferents etapes d’un àrbitre, van ser els temes principals

de la 1a Taula Rodona de Tarragona de la temporada.



Aquestes han estat la 7a i la 8 Taula Rodona d'aquesta temporada . La primera va

ser a la seu central de l’FCF, la segona a la delegació del Maresme, a Mataró, la

tercera a la delegació de Lleida, la quarta a la delegació del Vallès Occidental

(Sabadell), la cinquena a Girona i la sisena a la delegació del Baix Llobregat, a

Cornellà de Llobregat.

Amb aquesta doncs, es tanca el primer cicle de Taules Rodones per a totes les

delegacions.

 


