UNITS PER AVANÇAR
CANDIDATURA A LES ELECCIONS A LA COMISSIÓ DELEGADA
DEL COMITÈ D’ÀRBITRES 2019
Benvinguts al programa electoral
1. Introducció: Una mirada al passat
Des de la fundació de la Federació Catalana d’Escacs el 2 d’agost de 1925, la història de la
nostra quasi centenària Federació ha anat lligada a la del nostre país.
Durant la llarga foscor dels anys del franquisme, els escacs catalans no van poder escollir els
seus propis dirigents. No fou fins a l’any 1969 en què l’aleshores president, Joaquim Muntaner i
Puig, va poder ser reelegit en unes eleccions pels clubs afiliats. Tots els successius presidents
que ha tingut la nostra Federació han estat escollits a les urnes.
Els àrbitres no van tenir l’oportunitat fins a l’any 2005, sota la presidència d’Antoni Ayza
Casamitjana, d’escollir el seu representant. Des d’aleshores, un seguit d’àrbitres han anat
ocupant el càrrec de forma desinteressada i han tractat d’aportar el millor d’ells mateixos per tal
de millorar el món de l’arbitratge a Catalunya: Josep Maria Benitez Delgado, Josep Garcia
Riera, Enric Chalmeta Torredemer, Davide Vega D’Aurelio, Carlos Gimenez Cañadas i Manolo
Navarro Pérez. Malgrat les diferències de criteri que hi podem tenir, a tots ells volem manifestar
el nostre respecte i gratitud per la tasca feta en interès dels escacs a Catalunya.
Enguany, s’han convocat novament eleccions al Comitè d’Àrbitres i per primera vegada hi ha
dues candidatures: la que encapçala el company Xavier Valios Blanco i la que us presentarem
a continuació, encapçalada per Roger Rodriguez Font.
És per aquest motiu que les eleccions a l’estament arbitral que es produiran el proper 7 de
setembre seran, per si mateixes, històriques. Els àrbitres d’escacs de Catalunya, per primera
vegada en 94 anys d’història de la Federació, triaran realment en una urna el seu representant.

2. Qui som?
El candidat a Delegat del Comitè d’Àrbitres:ROGER RODRIGUEZ FONT

Biografia personal:
Nascut l’any 1982 a Barcelona. Viu a Sabadell des de l’any 2013
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (2007).
Graduat en Economia per la Universitat de Barcelona (2015).
Professor de Secundària. Especialitat Matemàtiques (2007-actualitat).
Biografia escaquística:
Jugador federat des del 1998. Actualment disposa de llicència federativa pel club Colon
Sabadell Chessy i té un Elo català de 2170 punts.
Àrbitre Català (2003)
Àrbitre Nacional (FEDA) (2004)
Àrbitre FIDE (2005)
Àrbitre Internacional (2008)
Experiència com a àrbitre: https://ratings.fide.com/arbiter_hist.phtml?event=2264080
Àrbitre de la XXXVI Olimpíada Internacional d’Escacs, celebrada l’any 2004 a Calvià.
Àrbitre principal del Campionat de França Absolut 2008 - Grup Accessión a Pau (França).
Àrbitre principal del Campionat d’Espanya Sub-14 (2009) a Granada.

El candidat a Vicedelegat del Comitè d’Àrbitres: VLADIMIR ZAIATS

Biografia personal:
Nascut a Kiev l’any 1961. Viu a Vic des de l’any 1995.
Doctor en Matemàtiques per l’Acadèmia de Ciències d’Ucraïna (1989)
Professor de Matemàtiques i Estadística de diverses universitats (1989- actualitat)
Biografia escaquística:
Jugador federat a Catalunya des de 1992. Actualment disposa de llicència federativa pel club
Calldetenes i té un Elo català de 2089 punts. Soci-fundador (2003) i actualment president de
l’Escola d’Escacs d’Osona.
Àrbitre Català (2011)
Àrbitre Nacional (FEDA) (2012)
Àrbitre FIDE (2015)
Àrbitre Internacional (2015)
Experiència arbitral: https://ratings.fide.com/arbiter_hist.phtml?event=14109344
Àrbitre adjunt dels Campionats Europeus de Veterans (S50), open i femení (2017).
Àrbitre de sector del Campionat Mundial de Cadets Sub-12, categoria Open (2018).
Àrbitre adjunt del Campionat d’Espanya Individual i Femení (2014).
Àrbitre principal del Campionat d’Espanya Sub-14 (2019).
Formador del curs d’Àrbitre Català maig 2019. Tutor del curs d’Àrbitre Nacional 2019.

La candidata a Vocal del Comitè d’Àrbitres: NOEMÍ MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

Biografia personal:
Nascuda l’any 1982 a Barcelona. Viu a Móstoles des de l’any 2010.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2005)
Màster en Inmunología per la Universitat Complutense de Madrid (2017)
Ocupació actual: Personal eventual del Ministerio de Economía y Hacienda
Biografia escaquística:
Federada des de l’any 1991. Actualment no té llicència per cap club català, tot i que té registrat
un Elo Català de 2113 punts.
Campiona de Catalunya sots-16 femenina individual i per equips l’any 1998.
Tècnica de Nivell I i actualment cursant el curs de Tècnica de Nivell II.
Àrbitre Català (2003)
Àrbitre Nacional (FEDA) (2005)
Àrbitre FIDE (2007)
Àrbitre Internacional (2014)
Experiència arbitral: https://ratings.fide.com/arbiter_hist.phtml?event=2264595
Àrbitre del Campionat Mundial de Cadets Sub-12, categoria Femenina (2018).

3. Per què ens presentem a les eleccions?
Perquè estimem els escacs i estimem l’arbitratge d’escacs.
Sincerament, no es pot explicar de cap altra manera que ens proposem al col·lectiu per tal
d’ocupar uns càrrecs no retribuïts que comporten una important càrrega de treball i de
responsabilitat.
Així doncs, creiem que podem millorar la situació de l’arbitratge a Catalunya i ens motiva el
repte de fer-ho.
4. Què oferim?
La candidatura que presentem representa una candidatura experimentada, una glopada d'aire
fresc i la possibilitat de donar una nova perspectiva a la Comissió Delegada d’Àrbitres.
5. En quin estat es troba el col·lectiu arbitral avui en dia?
En el moment actual (Agost de 2019) hi ha 99 àrbitres que han pagat la corresponent llicència
federativa, els quals estan distribuits geograficament de la manera següent.
Nombre d’àrbitres per demarcació de residència
Barcelona

61

Girona

11

Lleida

8 (*)

Tarragona

13

Residents fora de Catalunya

6

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la web de la Federació Catalana d’Escacs
(*) Inclou els dos àrbitres residents a Andorra.

Tot i que el nombre total d’àrbitres és important, en alguns territoris hi ha escassetat d’àrbitres.
Sovint, costa trobar àrbitres a les Delegacions de Lleida i Tarragona. Amb menor freqüència,
també a la Delegació de Girona. El motiu és triple: la baixa retribució de la tasca arbitral, el baix
nombre d’àrbitres i l’interès d’alguns companys per arbitrar només les competicions del seu
club.

Socialment, el nostre col·lectiu està dividit. Només cal mirar les xarxes socials per adonar-se’n.
6. A quins reptes s'enfronta el col·lectiu arbitral?
La nostra candidatura creu que la Comissió Delegada d’Àrbitres que sorgeixi d’aquest
procediment electoral haurà d’enfrontar-se a un grapat de reptes de forma inmediata.
Entre aquests volem destacar:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La millora de les relacions interpersonals dins del col·lectiu arbitral, les quals
actualment es troben força deteriorades.
La dignificació de la tasca arbitral i les millores retributives.
La modernització del Reglament del Comitè d'Àrbitres i dels reglaments de la FCE
La lluita contra l’ús fraudulent de dispositius electrònics durant les competicions
d’escacs.
El model d'accés al col·lectiu arbitral.
El reciclatge permanent dels membres del col·lectiu.
Arran de la difusió de dades personals que fan els àrbitres, volem establir un marc
legal segur per als àrbitres segons el que recull la Llei de Protecció de Dades.
La informació constant als àrbitres per a la correcta desenvolupament de les seves
tasques.
L’establiment de canals de comunicació més eficients entre àrbitres, personal
administratiu de la Federació i els membres de la Comissió Delegada.

7. Què proposem?
Respecte al tracte personal amb els companys àrbitres
La Comissió Delegada ha de ser dialogant, oberta a les inquietuds i problemes que
sorgeixen als àrbitres durant les competicions. Ha de convertir-se en una palanca d’ajuda
per a tota la comunitat escaquística catalana i no actuar segons fílies i fòbies.
Creiem en una Comissió Delegada oberta a les propostes de millora dels àrbitres. Per
aquest motiu, convidem a tots els àrbitres catalans a que ens facin saber les seves idees.
La nostra candidatura és receptiva: estudiarem a fons totes i cadascuna de les propostes
que faci l’altra candidatura i, si les considerem positives pels àrbitres catalans, les
impulsarem com a pròpies. La nostra candidatura ofereix una mà estesa a tots els
membres del col·lectiu que s’hi vulguin integrar per tal de millorar l'arbitratge a Catalunya.
És la nostra voluntat fer tot el possible per desinflamar la situació actual.
Respecte a les relacions amb la Junta Directiva de la Federació

La Comissió Delegada ha d’exigir davant la Junta Directiva la defensa dels legítims i
justos interessos del col·lectiu arbitral, com ara el reconeixement a la seva tasca, o una
compensació econòmica justa per la tasca realitzada. Actualment, en molts casos, com
exposarem en el següent apartat, estem cobrant retribucions semblants a les que
cobren els treballadors de McDonalds.
Tanmateix, aquesta candidatura entén que la Comissió Delegada ha de treballar
lleialment amb la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs especialment en el
que faci referència a la difusió i promoció del nostre esport.
Respecte a les tarifes arbitrals
Alguns diuen que els àrbitres som un mal necessari. Tenen raó. En un món ideal, els
jugadors no tindrien conflictes, els aparellaments es farien sols, no hi hauria jugadors
tramposos i les sales de joc serien silencioses. Però com que som necessaris, i aquesta
necessitat es tradueix en hores de feina qualificades, exigim unes retribucions justes. No
excessives, però sí justes.
Permeteu-nos posar dos exemples d’aquest mateix 2019 per exemplificar el problema.
Reproduïm la circular de licitació de la Festa Catalana d’enguany:
Competició: Festa Catalana i Campionat de Catalunya Llampec per Equips
Lloc:

A Balaguer

Dates:

6 d’octubre de 2019

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

240 €

1 Àrbitre adjunt

165 €

3 Àrbitre auxiliar

125 €

Observacion Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar
s
adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir
de l’àrbitre.
Si venen amb transport públic, se'ls abonarà el 100% de la despesa.
La retribució tindrà una retenció del 2%

En aquest exemple l’àrbitre principal cobra 240 €, és a dir 75 € més que l’àrbitre adjunt.
L’àrbitre principal ha d’introduir prèviament els equips. Durant la competició ha d’assumir
la responsabilitat de tot l’equip arbitral. Posteriorment, ha d’elaborar a casa un informe
on ha d’introduir els aproximadament 300 jugadors que hi participin, llegir actes sovint
quasi il·legibles i introduir els resultats taulell a taulell, ronda a ronda. Una feina extra de
prop de 15 hores.
Conscients d’això, alguns àrbitres ja han manifestat la seva no disposició a la funció
d’àrbitre principal en aquest tipus de proves i sí en canvi a la plaça d’àrbitre adjunt. El
mateix passa a les fases prèvies i fase final de la Copa Catalana. En casos com
aquests, proposarem a la Junta Directiva un increment de les retribucions de l’àrbitre
principal.
Per altra banda, hi ha torneigs com el següent:

Competició:

Campionat de Girona de Veterans

Lloc:

A determinar

Dates:

Del 5 de febrer al 19 de març

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

300 €

Observacions Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de
justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del
carnet de conduir de l’àrbitre.
El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació el còmput del
quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del
moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb
transport públic, se'ls abonarà el 100% de la despesa.
La retribució tindrà una retenció del 2%

Anem a fer números….

Temps de dedicació
Preparació Arxiu de Swiss Manager a casa de l’àrbitre
Temps físic de presència en la sala de joc (temps previ
a les partides, durant i després d’aquestes)
Preparació de l’informe arbitral a casa de l’àrbitre
TOTAL

2h
7 rondes x 6 h = 42 h

1h
45 h

I sota la hipòtesi que l’àrbitre no utilitza temps addicional per passar les partides del
torneig.
Sense comptar temps de desplaçaments, la retribució bruta per hora de feina és
300/45= 6,67 € bruts l’hora. Comptant un 15% d’impostos (malgrat que la FCE reté un
2%, la resta es paga quan es liquiden els impostos), la retribució neta cau a 5,67 € nets
l’hora. Menys de la meitat del que cobra una netejadora.
No es pot exigir coneixement, actitud i reciclatge i després retribuir a preus de
treballador de McDonalds. A algú li pot sorprendre que la Federació tingui dificultats per
trobar àrbitres en determinats torneigs?
Un altre aspecte que volem mencionar, atès l’impacte fiscal que té per als àrbitres: hem
de fer el possible per tornar a cobrar els honoraris com a dietes. Si no fos possible en la
totalitat dels imports, en el màxim possible.
Tampoc considerem just que la Federació pagui només el 75% de les retribucions als
àrbitres que estan en pràctiques, quan aquests han d’abonar el 100% de la llicència
federativa.
Tot i que en el cas de torneigs homologats és molt més difícil, entenem que la Comissió
Delegada ha de liderar un acord global entre tot el col·lectiu per tal de fixar unes tarifes
mínimes a respectar entre organitzadors i àrbitres.

Respecte a millores normatives
La normativa vigent s’ha anat construint al llarg dels anys com a modificacions
successives de reglaments anteriors. Això ha comportat que la pròpia normativa del
Comitè d’Àrbitres sigui, en alguns punts, confusa i contradictòria en si mateixa o amb els
Estatuts de la Federació.
Per aquest motiu proposem un nou reglament del Comitè d’Àrbitres modern, tot
clarificant apartats dubtosos. Creiem en un reglament del Comitè d’Àrbitres complet per
tal de permetre’n el debat en lloc de governar en base a circulars.
En general, i sense ànims de modificar l’essència de cap competició, pretenem impulsar
una actualització de tota la normativa de la FCE, que es troba obsoleta en molts
aspectes.

Volem dirigir un Comitè d’Àrbitres íntegre
Per aquest motiu, estem d’acord amb la proposta de l’Àrbitre Internacional Josep Maria
Benítez a l’Assemblea del 27 d’abril de 2019, en el sentit que el càrrec de Delegat del
Comitè d’Àrbitres ha de ser incompatible amb l’arbitratge de proves que es troben sota
la seva pròpia designació o amb la designació com a formador en cursos de formació.
Recordem a tots els àrbitres que el nostre candidat va expressar el seu suport a aquesta
proposta en l’assemblea esmentada .
Encara que no aprovada i per tant no en vigor, aquesta proposta integra l’ADN de la
nostra candidatura i ho complirem des del mateix moment que siguem escollits. Amb el
matís que en cas de no haver-se presentat en el termini cap àrbitre amb els requisits
establerts en circular reglamentaria, aquesta incompatibilitat s’entendrà com a no
aplicable .

Respecte a l’accés al col·lectiu arbitral
Ens proposem elaborar un material propi de qualitat per als cursos d’àrbitres i de
reciclatge. Es crearà un grup de treball amb la finalitat de preparar aquest material.
Valorem la possibilitat de fer cursets en línia per tal de possibilitar l’accés al col·lectiu
arbitral a tots els jugadors amb independència del seu lloc de residència.
Ens comprometem a intentar fer cursos d’àrbitre presencials a les Delegacions
Territorials de Girona, Lleida i Tarragona, no només a Barcelona ciutat.
Creiem que cal repensar els continguts dels exàmens d'Àrbitre Català. Cal situar als
candidats en situacions més properes al dia a dia d’un Àrbitre Català.
Ens proposem incentivar econòmicament la inscripció als cursos d’àrbitre i exàmens a
col·lectius en situació de vulnerabilitat:
■
■
■

Aturats.
Víctimes de terrorisme.
Víctimes de violència de gènere.

Ens proposem atreure talent al món de l’arbitratge d’escacs. Per això proposem
incentivar econòmicament la inscripció als cursos d’àrbitre i exàmens de:
■
■
■

Jugadors amb elo 2200 català o superior
En el cas d’exàmens d’Àrbitre Català, els candidats que ja hagin
superat l’examen d’Àrbitre de Suport.
Menors de 30 anys amb llicència federativa amb 10 o més anys
d’antiguitat.

Ens proposem fer un millor acompanyament dels àrbitres en la seva fase inicial, és a
dir, aquella en la que han superar l’examen. Ens proposem que la fase de pràctiques
sigui realment una fase d’aprenentatge i no només una fase de recollir planelles. Per
aconseguir aquest objectiu, es designaran àrbitres en pràctiques en competicions on
sigui més fàcil acompanyar-los.

Respecte a l’arbitratge de proves d’escacs base organitzades per la Federació
Tots sabem que l’arbitratge d’un torneig escolar no té res a veure amb l’arbitratge d’una
competició d’adults. Cal crear un grup de treball format per àrbitres avesats en
l’arbitratge d’aquest tipus de competicions per tal d’estudiar com millorar-les.
Alguns companys ens han expressat els seus dubtes respecte a sol·licitar el Certificat
de Delictes contra la Naturalesa Sexual. Aquests certificats són obligatoris d'acord amb
la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, modificada per
la Llei 26/2015, de 28 de juliol de Protecció a la Infància, i per la Llei 45/2015, de 14
d'octubre, de Voluntariat, al seu torn aquesta modificació obeeix a la ratificació per
Espanya del Conveni del Consell d'Europa per a la protecció dels infants contra
l'explotació i l'abús sexual (Conveni de Lanzarote). És obligatori per a tots els
professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors. Així es recull
en l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del
menor:
"Serà requisit per a l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que
impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou
l'agressió i abús sexual i corrupció de menors, així com per trata d'éssers
humans. A aquest efecte, qui pretengui l'accés a aquestes professions, oficis o
activitats haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una
certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals".
Des de la candidatura, volem aclarir que tenim plena confiança en tots els membres de
l’estament arbitral i que aquest certificat ja es sol·licita des de 2018 a tots els delegats i
àrbitres que participen en les Fases Finals del Campionat de Catalunya per Edats.

Respecte a l’ús de noves tecnologies utilitzades a l’arbitratge d’escacs.
Volem impulsar un grup de treball de noves tecnologies. Els objectius d’aquest grup
seran diversos:
Per una banda, s’encarregarà de fer un seguiment del llistat d’Elo Català per tal de
depurar-lo en el sentit que no hi hagi duplicats o triplicats.
Per una altra banda, elaborarà materials de suport per a àrbitres, referits a l’ús de la
tecnologia. Per exemple, per tal de poder obtenir digitalment el Certificat de Delictes
Sexuals per Internet en menys de 5 minuts.

Respecte a la lluita contra l’ús fraudulent de dispositius electrònics
La nostra candidatura es mostra molt preocupada per les trampes en els torneigs
d’escacs.
Anunciem que hem mantingut converses amb el creador del software anti-trampes de la
FIDE, el MI Dr.Kenneth Regan. Aquest s’ha mostrat disposat a examinar els pgn dels
torneigs catalans de forma gratuïta per tal de buscar indicis estadístics d’ús de
dispositius electrònics per part dels jugadors. El grup de treball de noves tecnologies
serà l’encarregat de mantenir una fluida comunicació amb ell. Evidentment, oferim el
contacte a l’altra candidatura en cas que resulti l’escollida.
Respecte al reciclatge dels àrbitres d’escacs
Volem impulsar el reciclatge dels àrbitres d’escacs amb xerrades divulgatives.
Entre d’altres, volem donar periòdicament formació del programa VEGA usat per la
FEDA en els Campionats d’Espanya per tal que els àrbitres catalans que desitgin
obtenir el títol d'Àrbitre Nacional puguin superar el curs en línia i l'examen i licitar
Campionats d’Espanya.
Com també mencionem en el següent punt, volem donar formació sobre l’arbitratge a
jugadors discapacitats.
Volem acostar el reciclatge als àrbitres. Per aquest motiu, proposem que les sessions
de reciclatge no es facin només a Barcelona, sinó que es facin també a Girona, Lleida i
Tarragona. Creiem que aquest desplaçament afavorirà l’afluència a les esmentades
formacions. Per altra banda, no hem d’oblidar l’aspecte pedagògic: les sessions
d’ensenyament i aprenentatge sempre són més productives en grups petits que en
grups grans.
Proposem la creació d’un apartat a la pàgina web de la FCE destinada al reciclatge.
Respecte a la inclusió de jugadors discapacitats
La nostra candidatura vol manifestar la seva sensibilitat pel col·lectiu de jugadors
discapacitats. També el nostre respecte, el qual neix d’una profunda admiració.
Creiem que hi ha molt marge de millora en l’arbitratge d’aquest tipus de jugadors,
especialment en els discapacitats visuals. Més endavant abordarem la millora envers
jugadors amb altres discapacitats.
Després de consultar amb afiliats destacats de la ONCE, aquests ens han esmentat que
hi ha jugadors que no poden jugar torneigs per manca de rellotges adaptats i per manca
de formació d’àrbitres respecte a aquest col·lectiu. Farem el possible per tal que la FCE

adquireixi alguns rellotges model KAISSA, que són els que utilitza la ONCE en les seves
competicions internes.

Ens comprometem a fer formacions per tal que el col·lectiu tingui coneixements sobre
l’ús d’aquest model de rellotge.
També ajudarem a que s’estableixin contactes entre la ONCE i la FCE per tal que
aquesta última disposi de les planelles de grans dimensions que utilitza ONCE per
aquells jugadors que optin per anotar les seves partides amb aquest format.

7. Conclusions
Creiem que els reptes als quals s’enfronta el Comitè d’Àrbitres en els anys vinents són
enormes. La nostra candidatura, experimentada i il·lusionada a la vegada, vol contribuir
en la seva superació.
Hem començat el nostre programa parlant de la història quasi centenària de la nostra
Federació. És aquesta mateixa història la que ens obliga a donar el millor de nosaltres
per tal de deixar el col·lectiu arbitral millor que com el trobem. Ens hi deixarem la pell.
Per tot el que ha estat exposat, la nostra candidatura et demana la teva confiança i el
teu vot.

Company àrbitre, sigui quin sigui el sentit del teu vot, el dia 7 de setembre et demanem
que vinguis a votar. És important. Et recordem que l’horari de votació serà de 10 a 14
hores.
Gràcies per la teva atenció,

Roger Rodriguez Font
Vladimir Zaiats
Noemí Martínez Hernández

