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La Selecció Catalana Benjamí de futbol sala viatja demà cap a San Javier (Múrcia) per

disputar l'últim Campionat d'Espanya de la temporada amb els objectius molt clars i

amb la tranquil·litat de la feina ben feta.

Un repte il·lusionant per a un tècnic majúscul. El seleccionador català Benjamí de futbol

sala, Jordi Barrero, afrontarà aquesta setmana el seu tercer Campionat d'Espanya

d e l curs 2018-19. En aquesta ocasió, el ja subcampió d'Espanya sub 17

femení aquesta temporada, buscarà un títol inèdit en la història de la Lliga Catalana

de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol, un trofeu, el de campions

d'Espanya en categoria Benjamí, que continua fent números per acabar, tard o d'hora,

a les vitrines de l'LCFS. Malgrat la fam de victòria, Barrero, que aquest any compleix la

seva segona campanya al capdavant del combinat català Benjamí, segueix treballant



amb paciència i amb qualitat per acostar Catalunya a aquesta fita i per continuar

portant el nom de la Selecció als més alts nivells del panorama del futbol sala nacional. 

L'aventura dels de Barrero donarà el tret de sortida demà dimecres, amb el viatge fins

a San Javier, i continuarà dijous a les 17.00 hores, moment en què els catalans

donaran el tret de sortida a la seva participació al Campionat d'Espanya amb un primer

partit que els enfrontarà al combinat que surti perdedor del primer duel del Grup D

entre Castella-la Manxa i Astúries.   

És el tercer Campionat que disputa en poc més de quatre mesos. Hi ha algun

aspecte que diferenciï el Campionat Benjamí dels altres?

Tots són diferents, però el Campionat Benjamí és especial en certs aspectes. És una

competició en què els jugadors experimenten, per primera vegada a les seves vides,

molts aspectes fins aleshores desconeguts, tant pel que fa a la faceta personal com a

la futbolística, com per exemple, el fet que sigui un torneig important, un viatge llarg,

dormir a un hotel amb companys de selecció o fer rutina de jugador professional, entre



d'altres. Com a seleccionador, és molt especial veure com els nois viuen cadascuna

d'aquestes novetats, però també sabem que cada factor nou, normalment, acostuma

a convertir-se en una pedra més a la motxilla de la pressió i, per tant, en un dels nostres

principals problemes. Al cap i a la fi, hem de tenir present la por que poden arribar a

tenir davant d'aquest repte, tenint en compte que són nens de 8 i de 9 anys.

Catalunya mai no ha guanyat el títol en categoria Benjamí. Aquest escenari el

motiva en especial?

Sempre fa il·lusió guanyar, però en aquesta categoria, sincerament, no és el nostre

objectiu. En tenim molts d’altres que són més importants que guanyar, moltes fites

que, si les complim, sí que és cert que, de ben segur, ens permetran estar molt a prop de

competir amb qualsevol rival. Per mi, un dels principals objectius en aquesta categoria,

des que jo estic vivint els Campionats, sobretot el Benjamí, és que els jugadors siguin

capaços de treure's les pedres de la motxilla que comentava abans, i que siguin ells

mateixos a l'hora de jugar, ja sigui un amistós, una fase de grups o una final del

Campionat d’Espanya.

Com es troba vostè personalment, i el seu cos tècnic, dos dies abans de debutar

a San Javier?

Crec que parlo en nom de tots quan dic que cada dia que passa estem més il·lusionats

amb el torneig. Crec que hem fet una gran feina d’scouting, unes bones sessions

preparatòries i, sobretot, un bon grup humà que ens permetrà lluitar per aconseguir

tots els nostres objectius. És un plaer treballar amb tots ells, amb tot el cos tècnic, la

veritat és que hem aconseguit configurar un engranatge espectacular i això és vital

per afrontar un repte d'aquestes característiques.



Com arriba la seva Selecció al Campionat?

Si sóc sincer, la veig molt ben preparada per encarar aquest Campionat, tant a nivell

individual com pel que fa a l'aspecte coral. Tenim molts ítems clars, parlo d'ítems

referents al nostre joc i també referents a possibles fases o dinàmiques de partit en les

quals ens puguem trobar en cada moment. Tanmateix, és clar que tots aquests

fonaments que ara tenim clars, després els hem de demostrar durant el Campionat en

els moments de pressió. Cada any el grup és diferent, però les bones vibracions de

cada setmana han anat sempre en línia ascendent. 

Quins diria que són els punts forts i els aspectes a millorar de la seva Selecció?

Pel que fa als punts forts, la veritat és que aquest any tenim un grup de jugadors molt

anivellat. No depenem de ningú, no tenim dependències. En qualsevol moment pot

aparèixer qualsevol jugador per fer una bona actuació i ser determinant. Això diu molt

del caràcter competitiu dels nostres nois, una fam guanyadora que ens han demostrat

en cada entrenament. Tenen moltíssima ambició i moltes ganes d’aprendre conceptes



nous i de millorar dia a dia.

Quant als aspectes a millorar, de moment, en els partits de preparació i en els

entrenaments, hem percebut que potser ens falta més encert en la finalització en els

darrers metres, però estem segurs que això millorarà i que al Campionat podrem

celebrar molts gols. 

Jordi Barrero és un entrenador que aposta molt per les dinàmiques de cohesió

de grup. Les planteja igual en el Benjamí que en la sub 17 femenina?

Crec que les dinàmiques de cohesió són la primera part de la feina que hem

d’aconseguir els seleccionadors, ja que si som capaços d'assolir-la, podem cremar fases

de conceptes molt més ràpidament, ja que tot esdevé molt més fluid i els jugadors

entrenen i juguen amb una actitud molt més receptiva i feliç.

Pel que fa a la segona part de la pregunta, la veritat és que no les plantejo igual, ja que

són grups diferents amb moltes particularitats diverses. No obstant això, al final, la

finalitat és la mateixa: voler ser un equip i que el bé comú sigui el bé col·lectiu. És molt

important ajudar-se com a companys en els moments difícils i, sobretot, que ens

ajudem entre tots per aconseguir gaudir de cada instant el Campionat.



Quines diferències percep entre la selecció d’aquesta temporada i la de la

passada?

Cada grup és diferent i especial en la seva pròpia manera. Són jugadors amb

personalitats diferents i, al cap i a la fi, el resultat final en cada grup difereix al de l'altre.

L’any passat, per exemple, teníem un gran bloc i vam fer un bon paper. Estem segurs

que això no canviarà en aquest Campionat. Novament, tornem a tenir un gran grup, un

equip de 12 jugadors amb un sentiment col·lectiu sensacional que creu en les seves

possibilitats i que es deixarà la pell en cadascun dels minuts d'aquesta competició.

Independentment del resultat, no tinc cap dubte que marxarem de San Javier amb la

sensació de la feina ben feta i amb un gran regust de boca. 

A la fase de grups s’enfrontarà a Castella-la Manxa i a Astúries. Li agrada mirar

com arriben els altres equips?

No tenim massa referències dels rivals, només sabem que, ara fa dos anys, vam tenir el

mateix grup i que vam empatar en l’últim sospir contra Castella-la Manxa i que



vam perdre contra Astúries. Els asturians es van proclamar campions la temporada

passada i, aquest any, estic segur que les dues es presenten amb l'etiqueta de dues de

les millors seleccions que hi ha al Campionat. Ens ho passarem bé.

Té alguna superstició abans de disputar un Campionat com el que es

presenta? 

Sí que en tinc, però mai són les mateixes. Són rutines que van sorgint durant

el Campionat i que, si surten bé, les vaig repetint fins al final.

Li queda un últim amistós abans de posar rumb a Múrcia. Què li agradaria veure

en aquest darrer partit?

L’encarem directament com el primer partit del Campionat. Vull veure els meus

jugadors amb personalitat, valentia i sense por a fallar. Vull percebre que estiguin

concentrats en cada moment i que gaudeixin de cada instant amb la selecció.

Catalunya té més a perdre o a guanyar a Múrcia?

Tothom comença de 0, així que tenim més a guanyar.



 


