
#ORGULLOSA, 
el nou repte del 
futbol català
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D’ENTRENADORS

I N S C R I P C I Ó

G R A T U Ï T A 

(fins a exhaurir places)

Reserva de plaça a través del 
Portal del Federat

Per qualsevol dubte o incidència:
entrenadors@fcf.cat
93 265 24 77

2 febrer 2018
HOTEL HESPERIA TOWER 
(Gran Via, 144)
L’Hospitalet de Llobregat
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Benvinguda i presentació de la campanya 
#ORGULLOSA

Taula rodona “L’evolució del futbol femení: 
d’on venim i a on anem”, moderada per la Dra. 
Dolors Ribalta i amb la participació de diversos 
clubs catalans.

Entrega de guardons

Conferències de l’entrenador del RCD Espanyol 
femení, el Sr. Joan Bacardit: “La gestió d’un 
vestidor de futbol femení”; i de l’entrenador 
del FC Barcelona femení, el Sr. Fran Sànchez, 
“Planificació d’un microcicle setmanal segons 
l’anàlisi de l’adversari”. 

“El model nòrdic”, conferència a càrrec del Sr. 
Dan Eggen, director de l’Escola d’Entrenadors 
de la Federació de Futbol Noruega. 

Comiat

16.00 a 16.30h

16.30 a 17.00h

17.00 a 18.00h

18.00 a 18.45h

18.45 a 20.00h

20.00 a 21.00h

21.00 a 21.10h

Sr. Pablo Machín
Per ascendir el 
Girona FC a la 1a 
Divisió

Sr. Gerard López
Per ascendir el FC 
Barcelona a la 2a 
Divisió A, després 
d’haver-se proclamat 
campió de la Lliga 
del grup 3 de la 2a 
Divisió B 

Sr. Ramon Maria 
Calderé
Per ascendir la UE 
Olot a la 2a Divisió B, 
després d’haver-se 
proclamat campió de 
la Lliga del grup 5 de 
3a Divisió

Sr. Arnau Sala
Per ascendir el CF 
Peralada a la 2a 
Divisió B

Sr. Xavi Molist
Per ascendir l’U AT 
Horta a la 3a Divisió, 
després d’haver-se 
proclamat campió de 
la Lliga del grup 1 de 
1a Catalana

Sr. Pere Belmonte 
“Piti”
Per ascendir el FC 
Santboià a 3a Divisió, 
després d’haver-se 
proclamat campió de 
la Lliga del grup 2 de 
1a Catalana

Sr. Xavier Llorens
Per haver-se 
proclamat campió de 
la Copa de la Reina 
amb el FC Barcelona

Sr. Gabriel 
Francisco Garcia
Per guanyar el 
campionat de Lliga 
Nacional Juvenil del 
grup 3 de la Divisió 
d’Honor amb el FC 
Barcelona

Sr. Javier Reyes
Per guanyar el 
Campionat d’Espanya 
amb la Selecció 
Catalana Sènior 
femenina de Futbol 
Platja

Sr. Diego Blanco
Per guanyar el 
Campionat d’Espanya 
amb la Selecció 
Catalana Cadet 
masculina de Futbol 
Platja

Sr. Antonio Mesa
Per guanyar el 
Campionat d’Espanya 
amb la Selecció 
Catalana sub 19 
de Futbol Sala 
per quarta vegada 
consecutiva

Sra. Natàlia Arroyo
Per guanyar el 
Campionat d’Espanya 
amb la Selecció 
Catalana sub 16 
femenina
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Sr. Fran
Sánchez

Sr. Joan
Bacardit

Sr. Dan
Eggen

Doctora en Ciències de l’activitat física i de l’esport amb la tesi “Dones, 
esport i dictadura: la memòria oral d’esportistes catalanes durant la 
primera etapa del franquisme (1939-1961), i especialista en Estudis de 
Dona i Esport. Actualment és professora de la Facultat de Psicologia, 
Ciències de l’Educació i de l’Esport i membre del Grup de Recerca i 
Innovació sobre Esport i Societat de la Universitat Ramon Llull. 

Més enllà de la seva trajectòria acadèmica, sempre ha estat vinculada 
a l’esport i, en especial, al futbol. Va ser jugadora del primer equip del 
RCD Espanyol des de la temporada 95/96 fins a la 06/07 i de la Selecció 
Catalana Sènior Femenina.

Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport a l’INEFC de Barcelona. 
Durant quinze temporades ha estat entrenador d’equips de futbol formatiu 
del FC Barcelona, posteriorment va ser director tècnic de la selecció de 
Bahrein durant dues temporades i, també, assistent del Maccabi de Tel-Aviv. 
Tècnic amb el Nivell III d’Entrenador, actualment està al capdavant de la 
banqueta del primer equip femení del FC Barcelona.

Entrenador del primer equip del RCD Espanyol femení des d’aquesta 
temporada, fins ara exercia les funcions de segon entrenador de l’equip. 
Amb una dilatada experiència en el futbol femení blanc-i-blau, Bacardit 
afronta la seva vuitena temporada com a tècnic de l’Espanyol.  Va entrar 
al club la temporada 2010-11 com a segon entrenador de l’Infantil - Aleví 
“B” femení  i ha anat ascendint fins a assolir la banqueta del primer 
equip femení. Tot i que fa més de 12 anys que no dirigeix cap equip 
masculí, ha estat entrenador de futbol base d’equips històrics com el 
Martinenc, Júpiter, Sant Andreu o Horta.

Màxim responsable de l’Escola d’Entrenadors de la Federació Noruega 
de Futbol des del 2014, Eggen ha estat entrenador del Kolbotn, equip 
noruec de la primera divisió femenina. Com a jugador, va destacar el seu 
pas pel Celta, l’Alavés i el Glasgow, així com per la selecció Noruega, amb 
qui va participar en dos Mundials i una Eurocopa. 

Els països del nord d’Europa és on el futbol femení està més implantat 
en la societat i Dan Eggen explicarà quines són les polítiques i les 
accions que es duen a terme en aquest sentit. 


