
 

 
 
 
 

Barcelona, 13 de juny de 2012 
 
Benvolguts Amics/gues, 
 
Una vegada més, les nostres promeses d’incorporar millores al Canal Àrbitre s’han complert en 
incorporar els àrbitres de l’Escola el sistema de designacions online a través de l’Àrea Privada. Sense 
els vostres suggeriments, comentaris i queixes conjuntament amb la qualitat dels nostres 
professionals, no hagués estat possible el desenvolupament de tot el que s’ha realitzat. Gràcies! 
 
La tecnologia ens ha permès fer un seguiment més exhaustiu de tots vosaltres i a la vegada ens ha 
estalviat temps, fet que ha estat molt ben valorat per la majoria de vosaltres. 
 
 
Un any més, hem decidit prescindir d’un grup reduït d’àrbitres i auxiliars de taula que no entenen 
quina missió tenen dins del Basquetbol ni les seves obligacions cap al Comitè i Escola d’Àrbitres. 
 
Pel que fa a l’stage de pre-temporada i segons les propostes de les enquestes realitzades 
(contestades per  unes 600 persones dels més de 1000 assistents), els auxiliars de taula només 
tindran activitat fins a les 14 hores  i no hauran de quedar-se a dinar. Aquesta petició de la majoria 
dels auxiliars conjuntament amb la crisi econòmica, ens ha fet decidir d’anul·lar el sorteig final. Durant 
l’stage us explicarem les novetats per a la propera temporada. 
 
 
Amb la finalitat d’aprofitar més el dia farem dues presentacions de l’stage seguint la línia de la 
temporada passada, quedant els horaris de presentacions de la següent manera: 
 
  8’00 hores Auxiliars de taula 
  9’00 hores Àrbitres 
 
En aquesta edició, estrenarem nou emplaçament. Hem buscat una millor i més confortable instal·lació 
per a tots. Serà la Facultat de Lletres de l’UAB (Universitat Autònoma de Barcelona ubicada a 
Bellaterra). Trobareu la informació de com arribar-hi a través del Canal Àrbitre. 
 
Així doncs, ens veiem el dissabte 14 de juliol a la Facultat de Lletres de la UAB. 
 
Us recordo la necessitat de portar carpeta, bolígraf i folis per prendre nota i realitzar els tests 
pertinents. 
 
Una forta abraçada, 
 
 
Original signat 
 
 
 
Joan Carles Mitjana 
Director EABQ 
Director Tècnic CABQ-EABQ 


