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Compagina la seva tasca com a responsable del CTA al Baix Llobregat amb la seva afició

pels ultratrails de muntanya realitzant quilòmetres solidaris per a la Fundació de l'FCF.

Hèctor Robas (Sant Boi de Llobregat, 1984) ocupa el càrrec de responsable del Comitè

Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana de Futbol al Baix Llobregat des de fa gairebé

un any. Adscrit al CTA de l’FCF des del 2000, va retirar-se de l’arbitratge l’octubre del

2020 després de xiular a Tercera Divisió Nacional durant set temporades, des del 2012

fins el 2020.



A partir  dels  30 anys,  va  començar-se a  aficionar  a  córrer  per  la  muntanya i,  més

endavant,  va  iniciar-se  en  la  seva  actual  especialitat:  els  ultratrails  de  muntanya.

Recentment ha participat en curses de llarga distància com l’Ultra de la Vall d’Aran, de

160 quilòmetres i 10.000 metres de desnivell, o la Transgrancanaria, de 130 quilòmetres

que recorre l’illa de Gran Canària de nord a sud. Tots els quilòmetres que realitza estan

estretament lligats a donar visibilitat a les activitats que organització la Fundació de

l’FCF, amb la qual col·labora des de l’any passat en diferents projectes.



El vincle d'Hèctor Robas amb la Fundació de l'FCF va sorgir l'any passat, quan tenien

previst dur a terme una activitat pel Nadal que finalment no es va poder celebrar a

causa de la pandèmia. Des d'aleshores estan treballant de manera conjunta per fer una

recollida de joguines per als infants més vulnerables a tots els camps de futbol del Baix

Llobregat. Si la situació sanitària ho permet, l'activitat està prevista pel Nadal del 2021.



En el terreny estrictament arbitral,  preguntat sobre quin consell  li  donaria als joves

col·legiats que estan començant, Robas assevera que "el meu consell és que s'esforcin

tant com puguin i que s'ho prenguin seriosament. Si són constants i donen el millor

d'ells  mateixos  acabaran recollint  els  fruits.  Per  contra,  si  simplement  es  limiten a

complir amb l'expedient, passaran sense pena ni glòria. El que es tracta és d'implicar-se

i involucrar-se al màxim".
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https://www.youtube.com/watch?v=tyv7D7Xs7NQ

