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Un total de 9 àrbitres de futbol sala reben el premi dels 25 anys d’afiliats al CTAFS de

l’FCF durant la 8a Nit de l’Arbitratge.

25 anys d’aprenentatge, de formació, d’experiències i records. 25 anys, o més,

recorrent els pavellons de futbol sala d’arreu de Catalunya per dirigir partits de totes

les categories d’aquesta disciplina esportiva. Marcelino Blázquez, José Miguel

Albesa, Enrique Rascón, Marc Peran, Francisco Álamo, Antonio José Gabaldón,

Joaquim Rodríguez, José Maria Poveda i César Álamo són els 9 àrbitres catalans

que han complert aquesta fita. Per aquest motiu, durant la 8a Nit de l’Arbitratge

Català, celebrat avui, divendres 13 de desembre, a l’Hotel NH Collection Barcelona

Tower, a L’Hospitalet de Llobregat, se’ls hi ha fet un homenatge per commemorar

aquesta efemèride.



I és que ells són els primers col·legiats del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Lliga

Catalana de Futbol Sala que reben aquest guardó pels 25 anys de carrera

xiulant a les pistes catalanes, espanyoles i inclús internacionals. És el cas de Marcelino

Blázquez, actual responsable del CTAFS de l’LCFS. Blázquez ha estat àrbitre

internacional durant 10 temporades -del 2004 al 2013-, dirigint una Eurocopa a

Budapest, dos Mundials Femenins, la final del Mundial Universitari entre Brasil i

Ucraïna, i partits de la UEFA Futsal Cup i les màximes competicions nacionals, ja que

va estar 19 anys a l’elit de futbol sala. En el record queden 12 finals de Lliga, 5 de Copa

de la LNFS i 4 de la Supercopa d’Espanya.



Tal com explica el mateix Blázquez, “tots aquests son uns grans records.

Personalment, no he canviat mai el meu estil d’arbitratge ni la forma d’interactuar, ja

sigui en un partit de Benjamins o en la final del Mundial Universitari. L’únic que s’ha de

fer és adaptar-se a les situacions que tenim davant”.

Tots ells han viscut l’evolució del futbol sala català, en quant a instal·lacions,



comportament de jugadors i públic i, sobretot, a nivell de formació. “Quan vaig

començar, anàvem a classe una vegada al mes i als dos mesos agafaves el reglament,

l’escut i el xiulet i cap a les pistes” ha dit César Álamo a l’FCF TV. En aquesta línia s’ha

expressat també Marc Peran, ja que “amb les noves tecnologies ara hi ha molta més

informació a l’abast de tothom. Abans no teníem cap tipus d’informació d’equips, de

resultats, de classificacions... i ara és tot molt més global”.

25 anys, i inclús algun més, donen per moltes històries, i tots ells han obert via en el

sempre complicat però alhora gratificant camí de l’arbitratge en el futbol sala català.
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https://www.youtube.com/watch?v=Sokc3QcMww8

