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Els col·legiats catalans Albert Ávalos Martos, de l'Anoia, i Albert Català Ferran, de Lleida,

acaben de debutar a la nova categoria de la Primera RFEF.

FOTO: Albert Català, en els instants previs al duel entre el CD Atlético Baleares i el Villarreal CF

Els àrbitres catalans Albert Ávalos Martos, de l'Anoia, i Albert Català Ferran, de Lleida,

acaben de debutar a la nova categoria de la Primera RFEF després d'haver assolit

l'ascens. D'una banda, Albert Ávalos, com a àrbitre principal, ha dirigit el partit entre la

SD Logronyés i el CD Tuledano, acompanyat dels assistents Marc Bondia López, del

Vallès  Occidental,  i  Albert  Riubrugent  Expósito,  del  Barcelonès.  De  l'altra,  Albert

Català ha realitzat les tasques d'àrbitre principal en el duel entre el CD Atlético Baleares

i el Villarreal CF, acompanyat dels assistents Jordi Fulla Planas, de Girona, i Luís Miguel

Marín Robles, del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Regió de Múrcia.

Albert Ávalos (Igualada, 22/04/1986), als 16 anys, va entrar a formar part de la disciplina

del CTA, a la temporada 2002-2003. Després de set anys al futbol base i territorial, el curs

2009-2010  va  ascendir  a  la  Tercera  Divisió  i,  durant  la  campanya 2012-2013,  va  ser

promocionat a la Segona Divisió 'B'. Després de nou anys en aquesta categoria, ara ha

estat ascendit a la Primera RFEF. Cal destacar que ha dirigit més de 100 partits a la

Segona Divisió  'B',  estant  present  a  cinc  play-offs:  tres  com a àrbitre  i  dos  com a

quart oficial.



Per la seva part, Albert Català (Reus, 19/03/1989) es va incorporar a l'arbitratge fa 12 anys,

progressant ràpidament,  ja que al cap de només quatre anys va pujar a la Tercera

Divisió. Amb una temporada en aquella categoria i set més a la Segona Divisió 'B', acaba

de fer el salt a la nova Primera RFEF. Ha dirigit més de 80 duels a la Segona Divisió 'B',

actuant en 50 ocasions com quart àrbitre a la Primera i Segona Divisió.

 


