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DIA DE
L’ENTRENADOR
16 NOVEMBRE 2018
HOTEL NH COLLECTION BARCELONA TOWER
(GRAN VIA, 144 – L’HOSPITAL ET DE LLOBREGAT)

16.00 a 16.30 h

Acreditació dels assistents

16.30 a 16.45 h

Benvinguda

16.45 a 17.15 h

Diplomes UEFA: Un salt de qualitat en la formació
d’entrenadors a càrrec del Sr. Pep Sansó, director de
l’Escola d’Entrenadors de la RFEF.

17.15 a 18.15 h

L’evolució d’un cos tècnic des del futbol territorial
al futbol professional* a càrrec del Sr. Rubi Ferrer,
entrenador del RCD Espanyol, i del seu cos tècnic
(Sr. Jaume Torras, segon entrenador; i Sr. Xabi Gil,
preparador físic)

18.15 a 18.35 h

Reconeixements a entrenadors de futbol i futbol sala

18.35 a 19.20 h

Col·loqui 3 vs 1: El procés de creixement d’un
entrenador* a càrrec del Sr. Sergio González,
entrenador del Real Valladolid CF

19.20 a 19.45 h

Reconeixements a entrenadors

19.45 a 20.45 h

El futbol analitzat des d’un context emocional a càrrec
del Sr. Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham
Hotspur FC, i del seu cos tècnic (Sr. Jesús Pérez, segon
entrenador; i Sr. Toni Jiménez, entrenador de porters)

20.45 a 21.00 h

Cloenda

PROGRAMA

* Preguntes formulades durant la ponència pel:

Sr. Juan Camilo Vázquez, entrenador del FC Santboià i ex seleccionador
català sub 18
Sr. Javier Gómez, entrenador de la UE Sant Ildefons

Sr. Israel López, director de l’Escola d’Entrenadors de l’FCF i subdirector de
l’Escola d’Entrenadors de la RFEF

INSCRIPCIONS

Enguany la presència al Dia de l’Entrenador és gratuïta pels entrenadors
afiliats al CTE (al corrent de la quota del CTE de la temporada 2018/19) i
té un cost de 20€ per la resta de públic. De tota manera, els entrenadors
afiliats hauran de pagar un dipòsit de 10,5€ en el moment de la inscripció que
es retornarà després de comprovar que han assistit al Dia de l’Entrenador.
Per qualsevol dubte o incidència: entrenadors@fcf.cat
93 265 24 77

JOAN
F.FERRER
‘RUBI’
RC D ESPANYOL
En la seva etapa com a jugador, va militar a diversos clubs de Segona Divisió ‘B’, com ara el
Manlleu, l’Espanyol ‘B’, l’Hospitalet o el Terrassa. La seva estrena com a tècnic va ser a Tercera
Divisió amb el Vilassar de Mar. Posteriorment, va dirigir l’Hospitalet, el Sabadell i el filial
blanc-i-blau. Després d’una breu experiència a Eivissa, ‘Rubi’ va fitxar pel Benidorm. Al Girona
va aconseguir classificar l’equip per disputar el play-off d’ascens a Primera Divisió. Tot seguit,
al Barça va formar part del cos tècnic de Tito Vilanova i de ‘Tata’ Martino. També va dirigir el
Valladolid a Segona Divisió ‘A’ i, un curs després, va debutar a Primera Divisió com a tècnic
del Llevant. Després de mig any a l’Sporting de Gijón, ‘Rubi’ va tornar a Segona Divisió ‘A’ per
comandar el projecte esportiu de l’Osca, assolint l’ascens del club a Primera Divisió per primera
vegada en la història.

JAUME
TORRAS

XABI
GIL

Va dirigir el Manlleu, el Vilassar de Mar,
el Jàbac i Terrassa, i el Cornellà. Durant la
temporada 2012-2013, quan era director
tècnic del Manlleu, va rebre la trucada de
Tito Vilanova per formar part del cos tècnic
del Barça, juntament amb Joan Francesc
Ferrer ‘Rubi’. Després tots dos van treballar
junts al Valladolid, disputant la promoció
d’ascens a Primera Divisió el curs 20142015, i des d’aleshores no s’han separat.

Gil s’ha convertit en un peça indispensable
per a l’entrenador del RCD Espanyol, al
qual ha acompanyat durant tota la seva
trajectòria com a tècnic des del seu debut a
la banqueta del Vilassar de Mar. Només van
separar els seus camins durant la campanya
en què ‘Rubi’ va treballar al cos tècnic del
Barça, mentre Gil feia les funcions de segon
entrenador a l’Alcorcón.

REAL VALLADO L ID CF

BIOGRAFIES

SERGIO
GONZÁLEZ

Com a jugador es va iniciar amb la samarreta de l’Hospitalet, des d’on va donar el salt a
l’Espanyol, convertint-se en un dels futbolistes més estimats de l’afició. Posteriorment, va
fitxar pel Deportivo i es va retirar al Llevant. Al seu palmarès figuren dues Copes del Rei
(2000 i 2002) i una Supercopa d’Espanya (2002). També va ser internacional absolut amb
Catalunya i Espanya. Va estrenar-se com a tècnic en el filial de l’Espanyol l’any 2014, i la seva
bona temporada li va obrir les portes per dirigir el primer equip. També es va convertir en el
seleccionador català absolut, juntament amb Gerard López. Quan faltaven vuit jornades per
finalitzar la lliga 2017-2018 a Segona Divisió ‘A, el Valladolid, que en aquell moment ocupava
l’onzena posició, va apostar per ell. Sergio González va classificar l’equip per la promoció
d’ascens i, finalment, va tornar a l’elit del futbol estatal quatre temporades després.

MAURICIO
POCHETTINO
TOTTENHAM HOT S P UR FC

L’entrenador del Tottenham va jugar al New Old Boys, al RCD Espanyol, al PSG, al Girondins
Burdeos, i l’any 2004 va tornar al club blanc-i-blau, on es va retirar el 2006. Del 2009 al 2012
va dirigir la banqueta de l’Espanyol i la temporada posterior va marxar al Southampton. En
el següent curs, Pochettino es va incorporar al Totthenham, equip que ha consolidat com
un dels més potents de la Premier League. L’argentí ha desenvolupat en el futbol anglès
diverses novetats, i és que va ser dels primers en potenciar la capacitat mental, tècnica i física
que tenen els futbolistes per dominar la possessió, per sortir des de darrere, i per aplicar
intensitat durant tot el partit. Pochettino va contagiar una determinada mentalitat col•lectiva
i va introduir la pressió alta que molt sovint aplica Gareth Southgate, actual seleccionador
d’Anglaterra, qui ha reconegut la importància del tècnic argentí en l’èxit de la selecció anglesa
en el Mundial de Rússia.

JESÚS
PÉREZ

TONI
JIMÉNEZ

Jesús Pérez és un tècnic amb una extensa
trajectòria a les banquetes. Abans d’arribar a
l’Espanyol, va militar, com a director esportiu
i preparador físic, en equips com el Rayo
Vallecano, el Múrcia, el Castelló, l’Almeria,
el Nàstic o el conjunt saudita Al Ittihad
Club. Després de ser analista i director del
Departament de Planificació i Investigació
del conjunt blanc-i-blau, Pochettino li va
confiar la planificació física del primer equip.
Tot seguit, va marxar amb l’entrenador
argentí al Southampton, on va fer les funcions
de segon tècnic, el mateix càrrec que ocupa
ara al Tottenham.

Toni Jiménez ha estat un dels millors porters
que ha donat el futbol català. La major part
de la seva carrera ha transcorregut al RCD
Espanyol i a l’Atlètic de Madrid. Una vegada
retirat, s’ha dedicat a l’entrenament de
porters, malgrat que va debutar com a segon
entrenador amb el club blanc-i-blau. Jiménez
va seguir l’estela de Mauricio Pochettino com
entrenador de porters en el Southampton i,
actualment, al Tottenham.

BIOGRAFIES

PEP
SANSÓ

Pep Sansó va entrenar durant 14 temporades el CD San Francisco a la Divisió d’Honor, mateixa
categoria que l’equip de La Salle, que va dirgir durant 4 anys. A Tercera Divisió va estar al
capdavant del CE Campos durant 4 temporades, i va entrenar i coordinar la cantera del RCD
Mallorca durant 3 temporades, abans de fitxar per l’Atlètic Balears. Compromès amb el futbol
de les illes, ha estat Director de l’Escola d’Entrenadors de la Federació Balear. Enguany,
l’entrenador mallorquí ha donat el salt a Madrid per convertir-se en el nou Director de l’Escola
Nacional d’Entrenadors de la RFEF.

José Antonio
Garcia
Oliver
Ballabriga
Henry Lossio

Ascens de l’SD Huesca a 1a divisió
Campió Primera Catalana (G-1) Fundació Esportiva Grama
Campió Primera Catalana (G-2) CP San Cristóbal
Campió Primera Catalana (G-1) UE Sants Temporada 16/17

David Gallego

Campió 3a divisió RCD Espanyol B

Tatiana Torres

Campiona 2a nacional femenina futbol sala Femisport Palau Club

Lluís Bernat

Sergio
González
Gerard Pusó

P R E M I AT S

Joan Francesc
“Rubi” Ferrer

Trajectòria a clubs de l’estranger de futbol sala (Bèlgica, França, Vietnam)

Ascens del Real Valladolid CF a 1a divisió
Campió Campionat d’Espanya selecció catalana aleví de futbol sala

Jordi Barrero

Campió Campionat d’Espanya selecció catalana infantil femenina de futbol sala

Jorge Vargas

Campió Campionat d’Espanya selecció catalana sub 19 de futbol sala

Clàudia Pons

Campiona Campionat d’Espanya selecció catalana sub 21 femenina de
futbol sala

Mireia Vera
Francesc
Sánchez
Francesc
Xavier Garcia
Pimienta

Campiona Campionat d’Espanya selecció catalana sub 16 femenina
Campió Copa de la Reina FC Barcelona
Campió Juvenil Divisió d’Honor i Youth League
FC Barcelona

