
 

 

 

Barcelona, febrer 2017 

 

Benvolguts: 

D’un temps cap aquí s’han pogut copsar, per un costat, els problemes que pateixen 

les nostres entitats per trobar Oficials i Voluntaris per cobrir les necessitats de 

cadascuna de les proves que organitzen tant a nivell de Campionats de Catalunya 

com a altres nivells, i per un altre, les inquietuds del col·lectiu d’Oficials i Voluntaris 

que voldrien col·laborar més en les nostres proves. 

És per això que el COA, Col·legi d’Oficials d’Automobilisme de la FCA, vol facilitar la 

tasca dels Clubs afiliats i dels Oficials perquè puguin col·laborar en les diferents 

proves. Des del COA de la FCA s’ofereix la possibilitat de que tots els Clubs afiliats a 

la FCA puguin utilitzar la web de la Federació per fer una crida de les necessitats 

d’Oficials i Voluntaris que tinguin, per poder portar a terme les seves proves amb les 

màximes garanties i que d’aquesta forma pugui arribar a tot el col·lectiu. 

El mecanisme que s’ha pensat és el següent: 

L’entitat organitzadora interessada farà el seu escrit de necessitats d’Oficials 

juntament amb un  formulari per participar com a Oficial a la seva prova. La FCA ho 

publicarà a la seva plana web el temps que es consensuï juntament amb el Club 

organitzador. En aquest formulari, que hauran d’emplenar els interessats, s’indicarà 

un correu electrònic i un telèfon de contacte de l’entitat organitzadora per poder 

resoldre els dubtes que sorgeixin i per què els interessats facin arribar els formularis 

complerts.  

En els formularis figuraran les dades de la prova i les necessitats que es precisen per 

la mateixa, amb indicació clara de les condicions que s’ofereixen als Oficials i 

Voluntaris interessats en col·laborar en la prova. 

En cap cas la FCA farà trucades per la gestió dels Oficials, ni serà la receptora dels 

formularis, ni podrà respondre a consultes referents a les condicions de cada prova. 

Esperem que amb aquesta iniciativa, tant Clubs com Oficials i tot el que ens envolta 

en sortim beneficiats i puguem gaudir tots millor del nostre esport. 
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