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L’entrenador del Real Valladolid CF, Sergio González, ha repassat les diferents etapes

que un tècnic de futbol va superant durant la seva trajectòria esportiva.

El tècnic del Valladolid, Sergio González, ha impartit la seva conferència ‘El procés de

creixement d’un entrenador’ en un auditori ple de gom a gom per seguir el 7è Dia de

l’Entrenador. El preparador de l’Hospitalet ha comentat que “quan vam fitxar pel

Valladolid no teníem pensant disputar la promoció, simplement volíem canviar la

dinàmica de l’equip en els vuit partits de lliga que quedaven. Tot va sortir perfecte i

vam aconseguir ascendir a Primera Divisió”.



Al seu torn, Sergio González ha assegurat que “quan no et donen l’oportunitat

d’entrenar és important no defallir, seguir veient futbol, aprenent i continuar lluitant

perquè es fixin en tu. Quan dirigeixes un equip a l’elit sembla que hagi estat fàcil arribar

fins aquí, però hi ha molts anys de feina al darrere”. Quant al seu esquema tàctic,

González s’ha decantat pel 4-4-2. “Pensem que és un sistema molt sòlid, estable, amb

bona sortida de pilota i on els jugadors se senten còmodes atacant i defensant. Malgrat

això, intentem adaptar-nos al futbolistes que tenim en les nostres plantilles. No ens

tanquem portes”, ha reconegut.



En referència al nivell dels tècnics espanyols, González ha destacat que “cada vegada

els entrenadores estan millor preparats, amb una formació extraordinària. Aquest fet

t’obliga a superar-te cada dia i a no relaxar-te ni un segon, ja que la exigència és

màxima”. Pel que fa a l’elecció del segon entrenador, el tècnic del Valladolid ha admès

que “estic encantat amb Diego Rivera. Ens vam conèixer amb 18 anys al filial de

l’Espanyol ‘B’. És un professional molt qualificat, exigent i amb una visió del futbol

similar a la meva”.



Com a jugador, Sergio González els primers colors que va defensar van ser els de

l’Hospitalet, des d’on va donar el salt a l’Espanyol, convertint-se en un dels futbolistes

més estimats per l’afició blanc-i-blava. 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.
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http://fcf.cat/media/album/7e-dia-de-l-entrenador/1
https://www.youtube.com/watch?v=H-FBsnjuBOY

