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L’entrenador del Tottenham Hotspurs FC, Mauricio Pochettino, i el seu cos tècnic han

posat en valor el paper que juguen les emocions en l’èxit d’un equip.

En la setena edició del Dia de l’Entrenador, el tècnic del primer equip del Tottenham,

Mauricio Pochettino, ha impartit la ponència ‘El futbol analitzat des d’un context

emocional’, explicant que “el més difícil és controlar les emocions d’un grup. La

responsabilitat dels entrenadors és transmetre, fer sentit. La pilota genera emocions,

motiva i respira”. Quant als entrenaments, ha asseverat que “el marge de preparació

entre partit i partit és escàs, sobretot a Anglaterra, on juguem quatre competicions. A

més, tenim molts jugadors internacionals en la nostra plantilla. Tots aquests factors

s’han de tenir en compte a l’hora de planificar les sessions de preparació”.



El seu segon entrenador, Jesús Pérez, ha admès que “Mauricio és el líder, l’encarregat

de marcar la pauta que ha de seguir el grup. Nosaltres formem part d’un cos tècnic

força reduït, però en el dia a dia del Tottenham treballen prop de 50 persones. Perquè

les coses vagin bé és imprescindible que tot aquest grup de treball remi en la mateixa

direcció”.



L’entrenador de porters, Toni Jiménez, ha destacat que “és important crear una bona

connexió entre els porters i l’entrenador. Nosaltres tenim la sort que a Mauricio li

agrada venir a entrenar amb ells”. Pel que a les particularitats dels porters del

Tottenham, Jiménez ha comentat que “som partidaris de jugar des de la porteria, de

donar continuïtat en el joc. Apostem per porters que llegeixin bé el joc, que tinguin una

col·lecció correcta i que siguin hàbils i ràpid en la tria de decisions”.

Per acabar, Pochettino ha dit que “el més important és haver transmès el que som com

a grup de treball. Com gaudim i vivim el fubol. El més important és seguir els somnis i

tenir determinació per aconseguir-los. Ser consistent en això. Tenir convicció de

perseguir els somnis. Tractem de generar líders, no seguidors. La nostra labor és d’una

responsabilitat enorme, cal respectar tots els camins”.



L’actual entrenador del Tottenham va jugar al Newell’s Old Boys, a l’Espanyol, al PSG, i

al Girondins de Burdeos, i l’any 2014 va tornar al club blanc-i-blau, on va penjar les

botes el 2006. Del 2009 al 2012 va dirigir el primer equip de l’Espanyol i, la temporada

posterior, va marxar al Southampton. En el següent curs, el tècnic argentí es va

incorporar al Tottenham, equip que ha consolidat com un dels més potents de la

Premier League. Ha estat dels primers tècnics en potenciar la capacitat mental,

tècnica i física que tenen els futbolistes per dominar la possessió, per sortir jugant des

del darrere, i per ser intensos durant tot el partit. De fet, Pochettino va contagiar una

determinada mentalitat col·lectiva i va introduir la pressió alta que sovint aplica l’actual

seleccionador d’Anglaterra, Gareth Southgate, que va fer història en arribar fins a les

semifinals del Mundial de Rússia.
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http://fcf.cat/media/album/7e-dia-de-l-entrenador/1
https://www.youtube.com/watch?v=3bNmR5jxwXw

