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El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de l’LCFS realitza al llarg de la temporada

una sèrie d’activitats per a fomentar la formació i l’aprenentatge dels àrbitres arreu del

territori català.

La formació, sempre al costat dels àrbitres de futbol sala. El Comitè Tècnic d’Àrbitres

de Futbol Sala de la Lliga Catalana de Futbol Sala realitza i ofereix activitats al llarg

de la temporada per fomentar la formació a tot l’arbitratge català de futbol sala. Una

responsabilitat que recau sobre el cap del CTAFS, Marcelino Blázquez; i sobre el

responsable de Formació, David Sagrera. 

Des que un col·legiat s’inicia al curs de l’Escola d’Àrbitres fins al seu últim dia dins del

Comitè, rep formació per part del CTAFS. Un aprenentatge de forma continuada i

que es repeteix temporada rere temporada arreu del territori català.



La formació d’un àrbitre s’inicia amb l’Escola del CTAFS, el primer curs que realitza

quan s’inscriu per a poder exercir d’àrbitre. Un cop supera el seu primer any ja amb

experiència dins la pista, comença el seu procés d’aprenentatge i evolució de

forma continuada, que l’acompanyarà al llarg de totes les temporades. 

EL CTAFS ofereix Cursos d'Escola d'Àrbitres a Barcelona, Cornella de Llobregat,

Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Sabadell i Tarragona, i a l'hivern ofereix un en

format intensiu rotatiu, de moment, a Girona i a Manresa. Aquests cursos consten de

set classes teòriques, acompanyat d'una pràctica, i l'examen teòric. 



En primer lloc i un cop superat el curs, la formació comença amb les classes teòriques

mensuals a l’aula. Aquestes sessions es realitzen a totes les delegacions de l'LCFS

una o dues vegades mensuals. En total, es produeixen entre vuit i deu classes

obligatòries segons la categoria arbitral. 

En aquestes classes mensuals, a part del reglament i redacció d'actes, enguany s'ha

apostat per a realitzar classes visuals i més dinàmiques a través de l'anàlisis de

vídeos, per a profunditzar en aspectes importants de l'arbitratge com possibles errors

de posicionament, debatre diferències entre targeta groga i targeta vermella, errors

per manca de concentració, etc. 

A més, els col·legiats s'examinen amb dos exàmens onlines per temporada, amb la

novetat d'enguany que realitzen una activitat complementària d'anàlisi individual de

vídeo sobre gestió arbitral i errors reglamentaris. 

Durant el període de confinament obligat, provocat pel Covid-19, i per seguir i mantenir

la formació continuada, el CTAFS va realitzar l' última classe teòrica del mes de



març de forma digital i el Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala seguirà apropant

la formació als seus col·legiats utilitzant els recursos tecnològics durant els

propers dies, seguint amb l'aposta ferma per a la formació continua, en aquest cas,

de forma digital.   

Les classes arbitrals són dirigides pels professors següents:

PROFESSORS ARBITRALS

NOM CATEGORIA I DELEGACIÓ

Bernardo

Simón
2a B, Anoia/Catalunya Central territorial  i Baix Llobregat territorial

Javi Cano 3a Nacional i Divisió Honor Catalana a Granollers i al Baix Llobregat

Ignasi

Velasco

Barcelona i Maresme territorial, Vallès Occ. (Sabadell) territorial, 7a i 8a

promoció a Barcelona

Israel Rufas Lleida territorial

Jordi Olivé Tarragona territorial

Marcos

Rueda
Girona territorial



A partir d’aquí, i de forma esglaonada, el CTAFS realitza les taules rodones, les

jornades de tecnificació arbitral i les jornades d’informadors per seguir ajudant als

àrbitres en la seva contínua millora i evolució. Unes activitats amb l’objectiu que

l’aprenentatge sigui comú, que els col·legiats tinguin la possibilitat de debatre els seus

problemes, potenciar les seves virtuts i ajudar als seus companys a compartir les seves

sensacions. 



Les taules rodones són xerrades amb grups reduïts entre àrbitres de dues

categories consecutives, una sessió dirigida pel delegat de la zona en el qual es

realitza la taula rodona. En aquesta activitat, es pretén generar un debat i posar en

comú diferents temes entre àrbitres amb diferents experiències, per aportar

diferents punts de vista i noves eines per afrontar l'arbitratge entre un grup reduit

d'àrbitres.

Aquesta temporada, el CTAFS ha realitzat 13 taules rodones repartides per totes les

delegacions de l'LCFS:

TAULES RODONES DE LA TEMPORADA 2019-2020

NÚM. TAULA

RODONA
DIA CATEGORIA 

 NÚM. ÀR

BITRES 
     SEU

1a
Dijous, 26 de

setembre de 2019
7a i 8a promoció 8 Seu central de l'FCF

2a
Divendres, 27 de

setembre de 2019
7a i 8a promoció 8

Delegació

Maresme 

3a
Dijous, 17 d'octubre

de 2019
Sènior A i Sènior B 10 Delegació Lleida

4a
Dijous, 24 d'octubre

de 2019

Escola, Base,

Sènior A i Sènior B
8

Delegació Vallès

Occ. - Sabadell

5a
Dilluns, 18 de

novembre de 2019
Sènior i Base 7 Delegació Girona



6a
Dimarts, 19 de

novembre de 2019
Sènior B i Base 8

Delegació Baix

Llobregat

7a
Dijous, 19 de

desembre de 2019

Sènior A, Sènior B i

Base
7 Delegació Anoia

8a
Dijous, 19 de

desembre de 2019
DHC, Sènior i Base 7

Delegació

Tarragona

9a
Divendres, 17 de

gener de de 2020
Sènior A i DHC 4 Delegació Maresme

10a
Dijous, 23 de gener de

2020
Sènior A i DHC 7 Seu central de l'FCF

11a
Dijous, 13 de febrer

de 2020
Sènior A i DHC 6

Delegació Vallès

Occ. - Sabadell

12a
Divendres, 21 de

febrer de 2020

Sènior A, Sènior B i

Nacional
10 Delegació Lleida

13a
Dimarts, 10 de març

de 2020
3a Nacional i DHC 6

Delegació Baix

Llobregat

TAULES RODONES DE LA TEMPORADA 2019-2020



Les jornades de tecnificació arbitral són unes sessions en la qual els diferents

àrbitres convocats realitzen, si és possible, una sessió teòrica a l’aula on es repassen

diferents temes com el protocol previ al partit, la gestió de protestes, els diferents

posicionaments arbitrals, etc. A continuació, es traslladen a pista per posar en

pràctica els diferents temes treballats a l’aula. Les jornades de tecnificació arbitral

serveixen per a treballar aspectes concrets de l'arbitratge amb grups reduïts,

més enllà dels treballats a classe en la formació contínua, amb un perfil i categoria

determinats, segons el què es vulgui treballar. 

Les jornades de tecnificació arbitral les imparteixen instructors els quals, també són

àrbitres i/o informadors contrastats, amb molta tajectòria i experiència. Enguany han

exercitat com a tal Roberto Mamolar, Javi Fernández, Javi Cano, Ignasi Velasco ,

Bernardo Simón, Marc Perán, Jordi Olivé, Rogelio Pacheco, Israel Rufas i Enrique

Blázquez, però el CTAFS compta amb molts d'altres que també instruiran més

endavant.



Aquesta temporada les jornades de tecnificació s'han descentralitzat amb

l'objectiu d'arribar al màxim d'àrbitres possibles del col·lectiu arbitral. La seu

central de tecnificacions és el Pavelló Municipal Xavier Ballber de Cervelló, on es

troben citats àrbitres de tota Catalunya segons el criteri que es vol treballar des del

CTAFS. Tot i això, aquesta temporada també s’han realitzat tecnificacions a les

diferents delegacions de la Lliga Catalana de Futbol Sala amb l'objectiu d'arribar

al màxim nombre de col·legiats possibles. En total, tal com es mostra a la següent taula,

a la vigent temporada s’han realitzat 10 jornades de tecnificacions arbitrals:

JORNADA DE TECNIFICACIÓ ARBITRAL

NÚM.

JORNADA
DIA  CATEGORIA

NÚM. ÀRBIT

RES
SEU

1a
Diumenge, 29 de setembre de

2019
8a promoció 31 Cervelló

2a
Diumenge, 27 d'octubre de

2019
DHC 16 Cervelló

3a
Diumenge, 27 d'octubre de

2019
Base 15 Cervelló

4a
Diumenge, 25 de novembre

de 2019
Sènior A 8 Cervelló

5a
Diumenge, 25 de novembre

de 2019
Escola 6 Balaguer



6a
Diumenge, 19 de gener de

2020
Sènior A i DHC 13 Cervelló

7a
Diumenge, 19 de gener de

2020

Sènior A, Base i

DHC
10 Tarragona

8a
Diumenge, 16 de feber de

2020
8a promoció 19 Cervelló

9a
Diumenge, 23 de febrer de

2020
Base 6

Pineda de

Mar

10a
Diumenge, 23 de febrer de

2020

Sènior A i Sènior

B
11 Lleida

JORNADA DE TECNIFICACIÓ ARBITRAL

Les jornades d’informadors arbitrals es realitzen per unificar criteris, per marcar

unes pautes i establir els aspectes principals per a poder valorar en els col·legiats. Els

informadors arbitrals també estan obligats a realitzar els exàmens periòdics que



realitza el CTAFS. Aquesta temporada, s’han realitzat 6 jornades d’informadors

arbitrals. Després d’analitzar totes les categories a l’inici de temporada, es va

començar la segona volta a principis del mes de març, tal com mostra la següent taula:

JORNADA DE TECNIFICACIÓ GRUPAL D’INFORMADORS ARBITRALS

NÚM.

JORNA

DA

DIA
CATEGORI

A 

NÚM. INFO

RMADORS 
PARTIT

1a
Dissabte, 15 de

setembre de 2019

2a Divisió

B
4 Bellsport FS - Natació Sabadell

2a
Diumenge, 22 de

setembre de 2019

3a Divisió

Nacional
6 Spal-CFS Mataró - Olympic Floresta

3a
Diumenge, 6

d'octubre de 2019

Divisió

Honor

Catalana

6

CFS Bar l'Estadi Sant Boi -

Residència Andreu Nin CEFS

Prosperitat

4a
Dissabte, 12

d'octubre de 2019
Territorial 5

Esportiu Martorell - Restaurant Bar

Biarritz Capellades

5a
Dissabte, 29 de

febrer de 2020
Territorial 4

FS Prat Bar La Terraza Alcala 'A' -

Lopez Roca CFS 'A'

6a
Diumenge, 1 de

març de 2020

3a Divisió

Nacional
6

AE Penya Esplugues - CFS Molins

99



La temporada de formació acaba al mes de juny amb el Clínic d’Àrbitres, una activitat

enquadrada dins la Festa del Futbol Català i que consisteix en unes ponències, en la

qual i participen àrbitres de futbol sala de 1a i 2a Divisió Nacional, i on juntament

amb entrenadors de 1a Divisió i territorials, acompanyats de psicòlegs, nutricionistes,

preparadors físics i personalitats del món del futbol sala, expliquen diferents aspectes

d’aquest esport.



Però un cop acaba la temporada, la formació no s’atura. Es comença ja amb els

diferents Cursos d’Àrbitres de futbol sala en el qual tothom interessat en exercir de

col·legiat pot formular la inscripció. 

L’aprenentatge i la contínua formació són els ingredients perfectes per a una excel·lent

recepta, l’evolució i el creixement del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de

l’LCFS. 

 


