Federació Catalana d’Escacs
Carrer Sant Adrià, 20 08018
Barcelona

Carta oberta a la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs, Comitè Tècnic
d’Àrbitres i a la resta de la comunitat escaquística de Catalunya.
Els sotasignants som un col·lectiu d'àrbitres que aglutina membres de diferent titulació,
ambicions i experiència, actualment federats a la Federació Catalana d'Escacs (F.C.d’E), els
quals volem manifestar públicament el nostre malestar pel tractament que el nostre
col·lectiu està rebent per part de l'actual directiva de la F.C.d’E. i, més concretament, per
les recents actuacions i manifestacions públiques dels seus dirigents vers el nostre estament.
Els àrbitres som, en primer lloc, aficionats als escacs que dediquem part del nostre temps
lliure a gaudir del nostre esport. Com molts altres membres de la nostra comunitat, invertim
temps en popularitzar el nostre esport, facilitant l’organització i avaluació de tornejos
oficials i homologats de la forma més objectiva i professional que sabem; complint tanmateix
amb totes les obligacions que això comporta. En resum, som i ens sentim, una peça més del
teixit federatiu del nostre esport. Creiem que només amb l’esforç plegat de tots nosaltres
(federatius, directius, entrenadors, monitors, tècnics de retransmissors, àrbitres, pares i
mares, jugadors) podem crear les condicions adients per a que tothom gaudeixi del nostre
esport.
Per desgràcia, les darreres decisions i opinions en mitjans de comunicació i xarxes socials
de la Junta Directiva o alguns dels seus membres no ens semblen coherents amb aquest
model, i denoten una preocupant manca de respecte i reconeixement a la tasca del nostre
col·lectiu. Podríem esmentar moltes situacions, però es poden resumir en:
●

Manca de suport individual per exercir les nostres funcions de manera adient. Per
exemple:
a. Ha esdevingut ja un costum que els àrbitres designats en proves oficials es
trobin en molts casos sols, sense cap director de torneig ni delegat federatiu
amb qui cooperar i prendre decisions conjuntes en benefici de la competició i
els seus participants.
b. El to amb el que els serveis administratius de la federació habitualment respon
els nostres correus, especialment durant la fase de revisió d’informes, no és el
que un esperaria d’una federació amb vocació de servei; arribant en moltes
ocasions a ser innecesariament agressius i/o insultants.
c. Endarreriments en pagaments de tornejos oficials i privats gestionats a través
de la F.C.d’E.
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●

Manca de col·laboració amb el col·lectiu arbitral des de la Junta Directiva de la
Federació:
a. No hi ha pressupost per realitzar activitats formatives o de reciclatge més enllà
de la formació de nous àrbitres.
b. Ningú s’ha preocupat d’adaptar la quantitat de àrbitres designats en proves
oficials quan la inscripció real ha superat o disminuït la previsió. Com a
conseqüència, mentre algunes competicions s’han realitzat en condicions
subòptimes - perjudicant indirectament als jugadors - en altres s’ha gastat molt
més del necessari - perjudicant l’economia federativa.
c. Incompliment reiterat dels acords adoptats anteriorment amb els Delegats
d’Àrbitres durant els períodes de transició, com la rebaixa de tarifes arbitrals
prèviament acordades o la remuneració en conceptes de dietes.
d. Si bé som conscients que és legal que la Junta Directiva imposi un vocal
responsable del tema arbitral, entenem que aquest hauria de ser un càrrec
temporal de curta durada i que s’haurien de convocar eleccions a l’estament
arbitral el més aviat possible si es vol construir una relació de confiança i
respecte.
e. Finalment, des que hi ha una comissió gestora, s’han produït designacions en
favor del propi vocal de la Junta Directiva responsable de l’arbitratge, així com
recusacions d’àrbitres per part d’algun directiu, moltes vegades en contra dels
criteris establerts reglamentàriament. Això ens deixa en indefensió i sense
poder tenir ànim de millorar per intentar ser designats en les proves oficials
que ens resultin més atractives.

En conseqüència, ens veiem en l’obligació d’escriure aquesta carta oberta, en la que
demanem als representants de la Federació Catalana d’Escacs que reflexionin sobre les seves
actuacions envers el nostre col·lectiu i:
1. Convoquin el més aviat possible una reunió oberta amb el col·lectiu arbitral per tal de
discutir els temes plantejats, revisar la relació bilateral amb la federació i convocar
eleccions per escollir lliurement el nostre delegat.
2. Que la Junta Directiva prengui les mesures adients per garantir que el Comitè
d'Àrbitres pugui desenvolupar les seves funcions tècnico-organitzatives i de formació
de manera independent.
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3. Que el President de la Federació Catalana d’Escacs es disculpi públicament amb el
col·lectiu arbitral per les seves desafortunades declaracions a diversos mitjans de
comunicació i xarxes socials.

Mentre es mantinguin les circumstàncies actuals que s’han esmentat, ens veurem obligats,
molt malauradament, a plantejar-nos seriosament qualsevol col·laboració directa amb la
Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs i, per extensió, amb les seves proves
oficials.

Signat, a 19 de desembre de 2018:

IA José María Benítez Delgado
IA Valerio de la Cruz Chumillas
IA Pablo Castillo García
IA Jordi Chalmeta Ugas
IA Carlos Giménez Cañadas
IA Davide Vega D’Aurelio
IA Vladimir Zaiats
AN Daniel Leiro Giralt
AN Patricia Llaneza Vega
AC Beatriz Alfonso Nogué
AC Carles Batallé Mompart
AC Jordi Bigas Hospital
AC Israel Campos Olaya
AC Jaume Gallart Zafra
AC Josep Garcia Espelta
AC Josep Maria Jordán García
AC Andrea Lafuente Calvillo

AC Lluís Las Heras Maestro
AC José Manuel Lucas Navas
AC Sònia Martín Dinarès
AC Pere Melero Sánchez
AC Mireia Ramón Herraez
AC Josep Roca Llorca
AC Carlos Rojano Alfonso
AC Ivan Salvadó Obrero
AC Xavier Solera Castellano
AC Mireia Terrones Launes
AC Xavier Valios Blanco
AC Luis Enrique Valle Maytin
AC Ramon Verdés Nadal
AC Carles Vilà Camps
AS Jordi Lladó Valero
ACP Josep Pellús Ruiz
ASP Irene Fernández Rebollo
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