8è DIA DE
L’ENTRENADOR
15 de novembre de 2019
World Trade Center Barcelona

(Moll de Barcelona s/n, Edifici Est, Barcelona)

Col·laboradors

16.00 a 16.45 h

Acreditació dels assistents

16.45 a 17.00 h

Benvinguda

17.00 a 18.00 h

Gestió emocional en el camí cap a un equip
amateur, a càrrec de Xesco Espar, expert de

* Preguntes formulades durant la ponència per:
Israel López, director de l’Escola d’Entrenadors de l’FCF
i subdirector de l’Escola d’Entrenadors de la RFEF.
Carles Domènech, periodista.

pensament en lideratge, treball en equip, motivació i
mestratge personal.

18.00 a 18.45 h

Reconeixements a entrenadors de futbol i
futbol sala

18.45 a 19.45 h

Taula rodona: "Futbol base d'elit: l'esglaó clau
en el desenvolupament", a càrrec de:
- Franc Artiga, entrenador del juvenil A del FC Barcelona.
- Luis Blanco, entrenador del juvenil A del RCD Espanyol.
- Dani Poyatos, entrenador del juvenil A del Real Madrid.
- Luis García, entrenador del juvenil A del CF Damm.
- Moderador: Israel López, director de l’Escola
d’Entrenadors de l’FCF i subdirector de l’Escola
d’Entrenadors de la RFEF.

19.45 a 20.45 h

"Com implementar una filosofia de joc propi
en un futbol diferent" *, a càrrec de Jordi Cruyff,

entrenador del Chongqing Lifan; i Carlos García, segon
entrenador del Chongqing Lifan.

20.45 a 21.00 h

Cloenda

INSCRIPCIONS
La presència al Dia de l’Entrenador és GRATUÏTA*
pels entrenadors afiliats al CTE (al corrent de la
quota del CTE de la temporada 2019/20) i té un
cost de 20€ per la resta de públic.
*De tota manera, els entrenadors afiliats hauran
d'abonar 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

PROGRAMA

8è DIA DE
L’ENTRENADOR

FC BARCELONA

LUIS
BLANCO
RCD ESPANYOL

Nascut a Cambrils fa 43 anys, Franc
Artiga, campió de la Lliga Nacional
Juvenil la temporada 2018-2019 amb
el FC Barcelona, entrena actualment
el Juvenil ‘A’ del club blaugrana.
Posseeix una extensa trajectòria a les
categories inferiors de l’entitat, on
va arribar l’estiu de 2010 després de
dirigir equips com l’Atlètic Montroig,
el Club Gimnàstic de Tarragona, el
CF Reus Deportiu, el CE Cambrils
Unió i el CF Amposta. Cal destacar
que en la seva primera temporada al
FC Barcelona, Artiga va proclamarse campió de lliga amb el Cadet ‘B’, el
qual estava format, entre d’altres, per
jugadors com Onana, Adama Traoré o
Kaptoum.

DANI
POYATOS

De Santa Coloma de Gramenet,
Luis Blanco, de 41 anys, comanda el
Juvenil ‘A’ del RCD Espanyol. En les
seves primeres passes com a tècnic
va realitzar les funcions d’ajudant de
Piti Belmonte a la UE Sant Andreu i el
CF Badalona. Posteriorment, va fitxar
pel RCD Espanyol per ser l’ajudant
de Lluís Planagumà i David Gallego
al filial. Finalitzada aquesta etapa,
Luis Blanco exerceix d’entrenador
del Juvenil ‘A’ des de l’estiu de 2017. Es
defineix com un tècnic dialogant que
s’identifica plenament amb el model
de joc i metodologia del futbol base
del club blanc-i-blau.

LUIS
GARCÍA

REAL MADRID CF

CF DAMM

BIOGRAFIES

FRANC
ARTIGA

Dani Poyatos, de 45 anys, ha
començat la seva segona temporada
al capdavant del Juvenil ‘A’ del Real
Madrid CF, on va arribar per substituir
José María Gutiérrez ‘Guti’. Les seves
primeres passes com a tècnic van ser
a les categories inferiors de la UDA
Gramenet. Posteriorment, va dirigir
el Juvenil ‘A’ del RCD Espanyol, el qual
va proclamar-se campió de lliga i de la
Copa del Rei el 2012. Després de ser
l’ajudant de Jordi Cruyff al Maccabi
Tel Aviv FC, va desenvolupar les
funcions de seleccionador català sub
18 masculí durant el curs 2015-2016. A
continuació, va comandar el Juvenil ‘B’
del Real Madrid CF abans d’assumir
les regnes del Juvenil ‘A’ del club blanc
la següent campanya.

Icona del RCD Espanyol i el Real
Zaragoza, l’ex futbolista asturià,
internacional amb la Selecció
Espanyola Absoluta en sis ocasions,
va penjar les botes al final de la
temporada passada al KAS Eupen
de la lliga belga després d’una llarga
i exitosa trajectòria. Aquest juliol,
als 38 anys, Luis García ha estrenat
la seva etapa com a tècnic dirigint el
Juvenil ‘A’ del CF Damm.

JORDI
CRUYFF
CHONGQING LIFAN

Nascut a Barcelona fa 56 anys, Xesco Espar és professor de l’INEFC de
Barcelona des de 1991. Va ser jugador de les categories inferiors i del primer
equip del FC Barcelona d’handbol, amb el qual va aixecar la Recopa d’Europa i
la Copa del Rei la temporada 1984-1985. Un cop retirat, va seguir lligat al club
blaugrana, del 1985 fins al 2007, com a entrenador de la base, preparador físic
del primer equip i primer tècnic de l’equip professional, assolint quatre Copes
d’Europa i quatre lligues Asobal, entre altres títols. Actualment, és expert en
pensament de lideratge, treball en equip, motivació i mestratge personal.
Autor de dos exitosos llibres, Espar també treballa com a consultor de clubs
esportius professionals, com ara el CF Pachuca, el Southampton FC o el CD
Leganés.

BIOGRAFIES

XESCO
ESPAR

Nascut a Amsterdam fa 45 anys, Jordi Cruyff va decidir retirar-se el 2010 al Valleta
FC de Malta després de gairebé 20 anys com a futbolista. Ha defensat els colors
del FC Barcelona, del Manchester United FC o el RCD Espanyol, entre altres
conjunts. També ha estat internacional en nou ocasions amb la Selecció Catalana
Absoluta, anotant dos gols. Els seus inicis com a tècnic van ser al De Volewijckers
holandès i al Valleta FC de Malta, on va ser jugador-entrenador durant dos cursos.
Després va assumir el càrrec de director esportiu a l’AEK Larnaca de Xipre. El 2012
va arribar al Maccabi Tel Aviv FC, sent director esportiu i després realitzant les
funcions de tècnic. En sis anys a Israel, ha guanyat tres títols de lliga, una Copa i
dues Copes de la lliga. Des de fa un any és l’entrenador del Chongqing Lifan xinès.

CARLOS
GARCÍA
CHONGQING LIFAN

Retirat del futbol professional als
33 anys després de desvincular-se
de l’Alanyspor de Turquia, Carlos
García ha realitzat les funcions de
segon entrenador al Maccabi Tel
Aviv FC, juntament amb Jordi Cruyff.
Actualment, segueix sent la mà dreta
de Cruyff al Chongqing Lifan.

ORIOL ALSINA

UE Llagostera

ALBERTO
AYBAR

UE Vilassar
de Mar

Campió de la Primera Catalana (G-1)

GABRI GARCIA

FC Andorra

Campió de la Primera Catalana (G-2)

FRANC ARTIGA

FC Barcelona

Campió de la Lliga Nacional Juvenil

ANDREU
PLAZA

FC Barcelona

Campió de Lliga i de Copa de la LNFS
i de la Copa del Rei

JORDI GAY

Selecció
Catalana Sub
20 Femenina

Campió del Campionat d’Espanya

JORDI
BARRERO

Selecció
Catalana
Benjamí

Campió del Campionat d’Espanya

GERARD PUSÓ

Selecció
Catalana
Infantil

Campió del Campionat d’Espanya

Campió de la 3a Divisió

FUTBOL
SALA

Col·laboradors

P R E M I AT S

FUTBOL

