
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Benvolguts i Benvolgudes,  

Una vegada finalitzada aquesta temporada 2018-19, i arribat el moment d’iniciar el procés de 
renovació per la següent, crec que és moment de transmetre-us tant per part meva, com de la Junta 
Directiva de l’FCBQ, l’agraïment per la vostra implicació i col·laboració vers al Bàsquet Català.  

La nostra feina és treballar perquè l’arbitratge Català format per Àrbitres d’Escola i Comitè, Auxiliars 
de Taula i Tècnics Arbitrals, estigui al més alt nivell a cadascuna de les categories on pren part. Com 
cada any les felicitacions rebudes de la resta d’estaments que formen part del nostre esport, 
evidencien el gran treball que dueu a terme, i reflecteixen no només el vostre alt nivell tècnic sinó la 
vostra qualitat humana. Tot i així, en aquest final de temporada hi ha hagut errors que han estat 
decisius i això ens ha de fer reflexionar i posar entre tots, els mitjans necessaris perquè la temporada 
vinent no es repeteixin. Una cosa és l’error en l’apreciació i una altra cosa és aplicar incorrectament 
regles administratives totalment objectives. 

D’altra banda i dintre de la ferma aposta per la millora tecnològica, de forma oficial s’ha implementat 
l’acta digital a les categories de Copa Catalunya i Júniors i Cadets preferents que llevat d’alguna 
situació puntual, cal qualificar la seva posada en marxa d’exitosa en que part d’aquest èxit ha estat 
gràcies a vosaltres i més concretament els auxiliars de taula. Tal ha estat l’èxit que a mitja temporada 
es va avançar la implementació als CC Primera Categoria i en els infantils preferents. A partir de la 
temporada entrant i seguint la programació establerta, l’acta digital s’implementarà a totes les 
Competicions d’àmbit autonòmic. 

Vull aprofitar aquestes línies per encoratjar-vos a seguir millorant i creixent arbitralment i humanament  
i us convido a renovar la llicència per la temporada 2019-20. Espero veure-us a tots a la Trobada 
Tècnica d’Inici de Temporada que tenim programada el mes de setembre. 

Sense més, rebeu una forta abraçada.  

José Luís Garcia Vela 
President Comitè i Escola d’Àrbitres 


