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L’objectiu de la FCBQ és promocionar la labor arbitral entre els 
joves que provenen de l’àmbit del basquetbol, formant-los com 

a àrbitres o auxiliars de taula, com a persones i com a 
esportistes, fent que gaudeixin i s’il·lusionin en tot el que 

comporta l’activitat arbitral 
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Presentació 
 

El basquetbol és un dels esports més espectaculars que ha existit mai. Una de 
les coses que ha fet que mantingui sempre la seva espectacularitat és l’adaptació 
de les seves regles a les necessitats canviants del joc. Davant aquesta situació 

canviant el col·lectiu arbitral sempre 
ha respost. I és per això que des 
d’aquest Comitè-Escola d’Àrbitres de 
Basquetbol, ha estat també el primer 
en proveir-se del seu propi cos de 
professors entre aquells exàrbitres de 
la pròpia EABQ, ara membres del 
Comitè Català, que volen incorporar-
se com a formadors a les activitats 
tècniques que l’Escola duu a terme 
 
Ser professor de regles representa la 
culminació del procés d’aprenentatge 

que l’EABQ i el CABQ tenen com a objectiu. La base de l’èxit del treball rau, 
fonamentalment, en els seus professors, els quals tenen un paper preponderant 
en la formació dels futurs àrbitres i auxiliars de taula, proveint els joves que 
s’inicien en l’activitat tant dels coneixements teòrics com dels pràctics que els 
escauen per començar la seva carrera i formant-los humanament, dotant-los de 
normes de conducta que són necessàries per a la seva formació com a persones.   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
El professor de regles no només ha de posseir els coneixements teòrics i les 
habilitats tècniques necessàries per a dur a terme la seva tasca com a formador, 
sinó que també ha de tenir els coneixements mínims necessaris de disciplines 
afins com són la preparació física, la psicologia, la pedagogia, la preparació física 
i tot allò que li serà demandat en virtut de la seva condició de Professor de Regles 
per part dels seus alumnes i de tots els àrbitres o auxiliars de taula. 
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A qui va dirigit? 
 

 Als col·laboradors actuals de l’Escola i del 
Comitè d’Àrbitres (tutors, entrenadors 
arbitrals, caps de categoria...). 

 Als àrbitres en actiu amb categoria 
mínima assolida d’A1. 

 Als auxiliars de taula de categories FEB i 
ACB.  

 Professors de Regles (en qualitat 
d’oients). 

 
Per garantir la qualitat de la docència s’estableix un màxim de 25 alumnes amb 
dret a examen. En cas de superar aquest número en la prematrícula, l’Àrea 
Tècnica farà la selecció dels admesos. 
 
 

Objectius del curs 
 

 Dotar als que aspiren a assolir el títol de professor dels recursos 
necessaris per tal de dur a terme adequadament la seva tasca. 

 Conèixer el pla de formació de l’EABQ i el CABQ. 

 Entendre l’actitud professional de l’àrbitre.   

 Saber incrementar la motivació i la satisfacció de l’àrbitre de l’EABQ i el 
CABQ. 

 Saber dirigir grups de treball plurals des de vessants i camps de 
coneixements diversos. 

 Obtenir la capacitat per proposar noves tècniques per a la formació dels 
àrbitres. 

 Oferir als que ja són professors, o als que participen sense tenir com a 
objectiu assolir el títol, la possibilitat d’aprofundir en totes les vessants de 
l’arbitratge que els poden ser útils per millorar el seu rendiment com a 
àrbitres i com a docents. 
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Mètode 
 

El curs segueix amb la dinàmica de l’última edició (2017) amb un mètode formatiu 
mixt; amb una part del contingut presencial i una altra part no presencial.  
 
Cada mòdul i assignatura disposarà 
del seu sistema d’avaluació seguint 
el criteri del professor que 
l’imparteix.  
 
El curs constarà d’una part pràctica 
que es desenvoluparà al llarg de la 
temporada 2022-23. Des de juny de 
2022 fins juliol de 2023 es podran 
anar establint sessions i avaluacions 
de les diferents fases. 
 
Durant el curs s’aniran confirmant dates i horaris de sessions no presencials amb 
una antelació mínima de 10 dies i intentant sempre que el preavís sigui el màxim 
possible; tenint en compte que sempre es buscarà evitar perjudicis possibles 
amb coincidències amb designacions d’àrbitres o auxiliars de taula ACB/FEB, 
així com la pròpia afectació a la competició FCBQ. En cas de sessions 
presencials en dissabte matí, es farà el possible per adaptar les designacions 
dels participants que rebin designacions dissabte tarda. 
 
De les sessions presencials (40 hores) tenim tancades dues dates matí i tarda; 
els dissabtes 2 i 9 de juliol.  
 

DIA HORARI ACUMULAT 
HORES 

Dissabte 2 de juliol 10:00 – 14:00 i 16:00 – 20:00 8 

Dissabte 9 de juliol 10:00 – 14:00 i 16:00 – 20:00 16 

Divendres/dissabte 18:00 – 22:00 / 10:00 – 14:00 20 

Divendres/dissabte 18:00 – 22:00 / 10:00 – 14:00 24 

Divendres/dissabte 18:00 – 22:00 / 10:00 – 14:00 28 

Divendres/dissabte 18:00 – 22:00 / 10:00 – 14:00 32 

Divendres/dissabte 18:00 – 22:00 / 10:00 – 14:00 36 

Divendres/dissabte 18:00 – 22:00 / 10:00 – 14:00 40 

 
 
Les sessions presencials que no estan programades (24 hores) s’aniran establint 
en sessions de divendres de 18:00 a 22:00 i de dissabtes de 10:00 a 14:00; fent 
que aquestes no coincideixin en dies consecutius i evitant també que sigui en 
setmanes consecutives. 
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La resta de sessions no presencials (15 hores) s’aniran programant de manera 
proporcionada durant la temporada i no hauran de ser necessàriament ni en 
divendres ni dissabte. Tant les activitats presencials com les activitats en línia 
seran enregistrades podent ser utilitzades per formació tant d’àrbitres com 
d’actuals col·laboradors tècnics arbitrals si es considerés oportú. 
 
Pel que fa al treball personal per la superació dels mòduls (40 hores), s’aniran 
pautant les tasques per part del professorat d’una sessió a una altra o fixant una 
data d’entrega. Es tindrà en compte la complexitat i el temps aproximat per 
realitzar la tasca a l’hora de fixar el termini. 
 
Es crearà un canal de comunicació (whatsapp o telegram) on s’anirà actualitzant 
tota la informació durant el curs. 
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L’obtenció del títol 
 

El perfil del Professor de Regles de joc del segle XXI és el d’una persona 
apassionada pel basquetbol i pel món de l’arbitratge o el de l’auxiliar de taula, i 
que entén que el domini de les regles és un dels fonaments de la activitat arbitral. 
Ha de tenir facilitat per extreure de cada regla els conceptes fonamentals per 
poder explicar-los als alumnes d’una manera entenedora. Per tant, ha de tenir 
habilitats com a docent i com a comunicador. També, per descomptat, ha 
d’apassionar-li la idea de formar als joves que s’inicien en la seva carrera arbitral 
i que tindran en ell un model a seguir. 
 
ELS CANDIDATS QUE SUPERIN AMB ÈXIT CADASCUNA D’AQUESTES QUATRE FASES 

ASSOLIRAN EL TÍTOL DE PROFESSOR DE REGLES DE JOC. NO HI HA LÍMIT DE PLACES 

COM A PROFESSORS DE REGLES, PER TANT, CADASCUN DELS CANDIDATS POT OBTENIR 

EL TÍTOL. 
 
Malgrat que l’Escola i Comitè d’Àrbitres vol comptar amb el màxim nombre de 
professors possibles, l’assoliment del títol no és un tràmit, doncs tant l’EABQ com 
el CABQ busca un planter de qualitat, persones compromeses capaces de dur a 
terme la seva activitat com a professors de manera brillant. Per això, l’obtenció 
del títol suposa haver superat les exigències necessàries de les quatre fases del 
procés de formació: 
 
 

FASE I  SUPERACIÓ DELS MÒDULS 
 

L’assistència és 
obligatòria a totes les 
sessions presencials. 
Es permetrà un màxim 
d’un 20% d’absències. 
Sempre que sigui per 
motius degudament 
justificats i acreditats, 
aquest percentatge no 
es tindrà en compte i per 
garantir el màxim 
seguiment en tots els 
casos s’enregistraran 
les sessions. En alguns casos l’assistència serà suficient per 
superar els continguts, però en la majoria caldrà, a més a més, 
superar l’avaluació establerta pel professor: confeccionar un treball, 
fer un examen, etc. Hi haurà un total de 40h presencials, 16h no 
presencials i 38h de treball personal. 
 
Pel que fa a les sessions i activitats a distància o en línia, també es 
permetrà un total d’un 20% d’absències en les sessions per motius 
degudament justificats. Les entregues que poguessin requerir els 
professors, es donarà sempre un mínim de termini d’entrega de 10 
dies i seran d’obligada entrega dins del termini establert.  
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FASE II  PRESENTACIÓ DE LA TESINA 
 

Tesina: Consisteix en un treball original 
sobre un aspecte teòric, tècnic o de 
discussió. Els alumnes podran escollir 
un tema entre aquells que figuren a la 
llista proposta de l’Àrea Tècnica o 
proposar-ne un al Tribunal del curs per 
a la seva aprovació. En qualsevol dels 
dos casos, amb la proposta hauran 
d’adjuntar un petit projecte on s’expliqui 
breument en què consisteix el treball i 
les conclusions a les que es pretén 
arribar.  
 
Les tesines podran consistir en l’elaboració d’un escrit o arxius 
informàtics que passaran a ser propietat de l’EABQ/CABQ per tal 
de fer-lo servir en les seves activitats docents.  
 
La utilitat de les tesines és que es desenvolupin treballs sobre 
aquells aspectes de l’arbitratge que l’Àrea Tècnica considera prou 
rellevants. Els temes, a proposta de l’Àrea Tècnica es donaran a 
conèixer el primer dia del curs. 
 
L’Àrea Tècnica fixarà una data límit pel lliurament de la tesina. 
Abans de la presentació tots els alumnes entregaran: 
 

 1 còpia de la tesina en format digital. 
 
 

FASE III  EXAMEN ORAL I DEFENSA PÚBLICA DE LA TESINA 
 

Per tal de dur a terme l’avaluació de les diferents parts del curs es 
constituirà un tribunal format per tres de les següents persones: 
 

 L’Assessor Tècnic 

 Professor/s de Regles 

Abans d’acabar la Fase I, l’Àrea Tècnica notificarà una relació de 
temes que han estat desenvolupats durant el curs i sobre els quals 
versarà l’examen oral, que constarà de dues parts: 
 

A) Exposició entre 10 i 15 minuts, davant del tribunal, del tema 
de la relació que hagi triat el candidat, per la qual podrà comptar 
amb el suport audiovisual que cregui convenient sempre que ho 
sol·liciti prèviament. 
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B) Exposició entre 10 i 15 minuts, davant del tribunal, d’un dels 
temes de la relació escollit per sorteig excepte aquell que hagi 
escollit el candidat. 

 
C) Defensa de la tesina, davant del tribunal, en un temps que 
no superarà els 20 minuts. Durant aquest temps, el candidat haurà 
de fer una exposició breu i concisa dels aspectes més rellevants i 
les aportacions més importants de la seva tesina. Un cop feta 
l’exposició, el tribunal podrà fer preguntes per tal d’aprofundir sobre 
aquells aspectes que consideri necessari. 

 

 
 

 
FASE IV  Realització de la part pràctica 
 

 Tots els alumnes hauran de 
realitzar una sèrie de pràctiques 
per tal d’aplicar els coneixements 
obtinguts en casos reals, sota la 
supervisió d’un professor de 
regles.  

 
 S’estudiarà individualment les 

pràctiques més adients a realitzar 
en cada cas i aquestes es podran 
realitzar des de la confirmació de 
la matrícula del curs.  

 
 
 
  



TEMPORADA 2022-23                                                                                                                         

10 XI CURS PROFESSOR DE REGLES 

 
Àmbit d’actuació 
 
El Curs de Professor de Regles t’ofereix un ampli ventall de possibilitats 
d’intervenció una vegada l’hagis finalitzat amb èxit. Els Professors de Regles 
participen a les diverses activitats de formació de la nostra organització, i són 
els únics amb la capacitació necessària per realitzar-les. L’any 2017 es va 
fer l’última edició. Per diferents motius organitzatius i causes de força major 
conegudes per tothom, la present edició del XI Curs de Professor de Regles s’ha 
anat demorant fins aquesta data, havent alguns col·legiats que sense la 
possessió del títol i per falta d’efectius han realitzat algunes tasques reservades 
als Professors de Regles. 
 
Aquí teniu el conjunt d’activitats a les que capacita i que permet accedir el present 
curs: 
 

- Curs d’iniciació a l’arbitratge i curs d’auxiliar de taula, tant en la seva 

vessant teòrica com pràctica. És el punt d’entrada com a àrbitre o 

auxiliars de taula. És important que el professor sigui capaç de transmetre 

els coneixements als alumnes (sovint gent molt jove), a la vegada que 

serà el responsable d’avaluar si els participants han assolit els objectius 

adequadament. 

 

- Cursos d’entrenador (Bloc de Regles de Joc). La FCBQ realitza 

diversos cursos d’entrenador, ara mateix concentrat en el nivell 0, que 

compten amb la presencia dels Professors de Regles. Ells són els 

encarregats de transmetre als futurs entrenadors els diversos aspectes de 

les regles, adaptant-se en tot moment al moment formatiu i àmbit 

d’actuació dels preparadors.  

 

- Entrenaments. Treballa en petits grups, on l’EABQ o el CABQ intenta 

aportar un grau de qualitat a la formació dels seus alumnes, que són 

cridats a participar-hi de forma periòdica o puntual. En ells es treballa 

aspectes de l’arbitratge que van des de la mecànica de dos fins a errades 

comunes que apareixen durant la temporada, passant per dubtes amb el 

Comitè de Competició. 

 

- Xerrades tècniques. En moments d’especial atenció de la temporada 

(inici, mitjà i fases finals) la direcció Tècnica de l’EABQ i del CABQ 

organitza xerrades de caire tècnic destinades a reforçar els punts d’èmfasi 

els objectius que s’ha plantejat per la temporada tant per àrbitres com per 

auxiliars de taula. 

 

- Trobades. Aprofitant les reunions de les Seleccions Territorials i els 

Centres de PDP, l’EABQ reuneix àrbitres en fase de formació indicia als 

provinents de tota Catalunya. Donat l’ambient formatiu de les reunions (i 
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allunyats de la competició) els alumnes de l’EABQ reben formació 

concreta sobre la mecànica per un o dos àrbitres.  

 

- Activitats SEA. Treball d’entrenament arbitral intensiu aprofitant diferents 

competicions com el Molinet, torneig TIM Andorra, torneig Alaior, torneig 

Sant Julià de Vilatorta... poden ser en règim de concentració, o no. En 

aquests casos es realitzarà un treball de tecnificació amb la col·laboració 

d’un o varis professors de regles. 

 

- Avaluació arbitral. El curs també pot ajudar a millorar la perspectiva 

d’aquells que ja desenvolupen algunes tasques de col·laboració tècnica 

que segurament ja es desenvolupen dins de la nostra organització. Com 

a Professor de Regles pots ser un referent com a: 

 

o Tutor. És l’encarregat d’acompanyar els nous àrbitres durant les 

seves primeres passes dins de la nostra organització. No té cap 

poder executiu sobre els partits, però sí que aconsella i ajuda 

(especialment en tasques administratives) els àrbitres durant els 

seus primers; un moment difícil doncs els àrbitres a part de ser 

novells utilitzaren una gran quantitat de reglaments (mini, 

passarel·la, …) 

 

o Tutor territorial. Se li assigna un grup d’àrbitres d’EABQ amb els 

quals treballarà durant tota la temporada. Serà l’encarregat de 

fomentar el seu aprenentatge i proposar activitats per a la millora 

tècnica del seu grup. A més, farà el seguiment de les qualificacions 

d’aquells àrbitres i proposarà ascensos o descensos segons 

correspongui.   

 

o Entrenador arbitral. Assisteix a veure en directe actuacions 

arbitrals o les valora mitjançant vídeos. És part clau en procés 

d’aprenentatge dels àrbitres doncs detecta les seves capacitats i 

mancances, a la vegada que els ofereix solucions per a la millora. 
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1 

1. Sessió inaugural - objectius fonamentals del curs Concepció 
històrica del Professor de regles. Filosofia pedagògica de la FCBQ. 
Ètica del formador. Fonaments de l’arbitratge: coneixement del joc, 
domini de les regles, domini de la tècnica, preparació física i 
aspectes psicològics.  

J. Aliaga 

1 
2. Estructura i organització. La federació com empresa de serveis i 

el seu funcionament. 
T. Mumbrú 

2 
3. Treball de la història de la FCBQ i de l’EABQ (1). “Orígens del 

basquetbol a Catalunya” 
L. Puyalto 

2 
4. Treball de la història de la FCBQ i de l’EABQ (2). “Història de 

l’EABQ” 
J.C. Mitjana 

2 

5. Evolució arbitral. Etapes evolutives de l’arbitratge: des del 
plantejament a ser àrbitre fins a arribar al Comitè. L’adaptació del 
jove àrbitre a la seva nova situació al Comitè. L’evolució de l’àrbitre 
dins del Comitè: evolució normal, evolució fulgurant, estancament i 
retrocés. L’evolució de l’àrbitre cap a l’assoliment de les lligues EBA, 
LEB, ACB i internacionalitat: condicionants, límits i criteris de 
selecció. 

V. Mas 

2 
6. Formació arbitral a l’elit. Perfil de l’àrbitre ACB. Eines de formació 

en categories professionals. Gestió de la pressió. Recursos humans 
en la formació en l’elit. L’avaluació i perfeccionament a l’ACB. 
Designacions Play-Off, Copes, ... 

J.A. Martin 
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10 

7. Regles de joc. El domini de les regles com a fonament de 
l’arbitratge. Filosofia i aprofundiment en les regles de joc. Seminaris 
i casos pràctics. Els aspectes més rellevants de cada regla. Exercicis 
d’explicació als alumnes. Tests de regles: solució individual i 
comentari de les respostes. 

Diversos 
professors 

10 
8. Regles de joc. Treball relacionat amb diferents aspectes de les 

regles tractats en les sessions presencials.  

10 
9. Regles de joc. Preparació d’exàmens de regles de joc. Realització 

d’un banc de preguntes de regles de joc.  

2 
10. Regles de joc 3x3.  

Y. Alcaraz 

PROGRAMA XI CPR 2022-23 
(provisional) 
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TEMA Professor 

2 
11. Normes administratives. Fonaments de dret sobre els quals es 

basen les normes administratives de la FCBQ i que apliquen a les 
competicions en que participen els àrbitres de l’Escola i Comitè 
d’Àrbitres.  

S. Navarrete 

2 
12. Treball normes administratives. Treball i entrega dels aspectes 

comentats per la professora.  

T
è
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n
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a
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4 
13. Técnica d’arbitratge: aspectes teòrics. La tècnica d’arbitratge 

com a fonament de l’arbitratge. Ubicació, col·laboració i 
senyalització: Tècnica Individual d’Arbitratge (TIA): concepte i 
utilització a l’EABQ i al CABQ. 

J. Aliaga – M. 
Pérez Niz 

2 
14. Tècnica d’arbitratge (aspectes pràctics en pista). Diferents 

mètodes d’entrenament de les habilitats tècniques. Exercicis 
d’ubicació i de senyalització.  

M. Pérez Niz 

2 
15. Treball tècnica d’arbitratge. Preparació d’una sessió 

d’entrenament per a àrbitres d’Escola /Comitè. 
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 2 
16. Preparació física. L’entrenament invisible. Prevenció de lesions. 

Normes d’higiene esportiva. La preparació física en funció de la 
etapa de l’arbitratge i fase de la temporada. L’escalfament. 

M. Chiva 

4 

17. Tècnica i tàctica de joc. El coneixement del joc com a fonament de 
l’arbitratge. Coneixements bàsics que ha de tenir l’àrbitre sobre 
tècnica individual, tàctica individual, tàctiques d’equip i direcció 
d’equip que afavoreixen la comprensió del joc i que, per tant, 
afavoreixen la direcció dels partits. 

Comitè 
Tècnic 

2 
18. Tècnica i tàctica de joc. Treball relacionat amb diferents aspectes 

de la sessió presencial. 
 

D
o

c
è
n

c
ia

 

1 
19. Formació tècnica dels entrenadors. Organització de la formació 

dels entrenadors des de la base al CES. Característiques dels 
cursos i models de formadors.  

Comitè 
Tècnic 

2 
20. Informes d’actuació arbitral. L’informe com a mitjà 

d’ensenyament. Informes en partits d’arbitratge senzill i doble i en 
concentracions. Elaboració, entrevista, informació a l’EABQ/CABQ. 
Informes amb suport de vídeo.  

J. Aliaga 

4 
21. Tècniques d’ensenyament. Metodologies de l’ensenyament. 

Didàctica i pedagogia aplicada a l’arbitratge.  
J. Cabedo 

2 
22. Tècniques d’ensenyament. Preparació d’una sessió formativa 

teòrica. 
 

2 23. Aplicació de les noves tecnologies en la formació arbitral.  J.M. Olivares 

10 
24. Part pràctica: Classes, tant teòriques com pràctiques, supervisades 

per un professor. 
 



TEMPORADA 2022-23                                                                                                                         

14 XI CURS PROFESSOR DE REGLES 

M
ò

d
u

l 

H
o

re
s
 

TEMA Professor 
P

s
ic

o
lo

g
ia

 8 

25. Psicologia aplicada a l’arbitratge. El coneixement de principis 
psicològics com a fonament de l’arbitratge. Aspectes psicològics que 
incideixen en la tasca arbitral: motivació, establiment d’objectius, 
pensaments distorsionadors, concentració, defensa davant la crítica, 
relacions i equilibri tensió/relaxació. Aspectes psicològics que 
incideixen en la tasca del professor: el grup de treball, estils de 
direcció, comunicació, sistemes representatius.  

M. Obiols 

2 26. Psicologia aplicada a l’arbitratge. Gravació i anàlisi.   

2 
27. Psicologia a l’esport d’elit. La psicologia com a darrera frontera en 

la consecució d’objectius en els esportistes d’elit. 
M. Rovira 
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Prematrícula 
 
Tots aquells interessats a participar en el curs hauran d’omplir el formulari que 
es troba publicat a la notícia i enviar-lo omplert a jaliaga@basquetcatala.cat 
abans del 22 de juny de 2022. 
 
Els interessats rebran la confirmació de la seva admissió el 23 de juny 2022 i 
caldrà que realitzin la matricula abans del 28 de juny. Els no admesos passaran 
a formar part d’un grup de reserva. 
 

Matrícula  
 

Els admesos hauran de matricular-se a través del portal que s’habilitarà a tal 
efecte entre el 23 i el 28 de juny. Passat aquest termini, i en cas de tenir places 
vacants, s’obrirà un termini de matriculació pels integrants del grup de reserva. 
 

PREU DEL CURS: 
 

A) Alumne amb dret a examen _________________________________ 400 € 
B) Alumne amb dret a examen bonificat (situació I o II) ______________ 350 € 

I. Col·legiats amb residència >60km de Barcelona 
II. Col·legiats  que durant la temporada 21-22 i, també alguna 

temporada anterior, hagin estat col·laboradors tècnics del Comitè 
o Escola d’Àrbitres 

C) Alumnes oients (professor de regles amb títol) __________________ 120 € 
 
El preu inclou també el dinar de les dues sessions presencials de matí i tarda 
programades en dissabte (tant alumnes amb dret a examen con oients). 

 

Inici del curs 
 

L’inici del curs està previst dijous 30 de juny a les 19:00h (no presencial). 
 

Quadre resum de dates del XI Curs de Professor de Regles 
 

 DIA HORARI 

PUBLICACIÓ DOCUMENTACIÓ Dijous 9 de juny  

PREMATRÍCULA Fins dijous 22 de juny 16:00h 

COMUNICACIÓ ADMESOS Dimecres 23 de juny  

MATRÍCULA I PAGAMENT Del 23 al 28 de juny  

PERÍODE DE REASSIGNACIÓ 
D’ADMESOS 

Dimecres 29 de juny  

SESSIÓ NO PRESENCIAL 
CONFIRMADA 

Dijous 30 de juny 19:00 – 21:00 

SESSIÓ PRESENCIAL 
CONFIRMADA 

Dissabte 2 de juliol 10:00 – 14:00 i 16:00 – 20:00 

SESSIÓ PRESENCIAL 
CONFIRMADA 

Dissabte 9 de juliol 10:00 – 14:00 i 16:00 – 20:00 

FINAL CURS Juliol 2023  

 


