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Tots els alumnes del curs professional de l’Escola d’Entrenadors de l’FCF han vist en

directe l’entrenament que ha dut a terme Xavi Hernández amb l’Al-Sadd SC.

A les instal·lacions de Royal Verd, a La Vall d’en Bas , l’equip que dirigeix actualment

l’ex jugador del FC Barcelona i de la Selecció Catalana Absoluta Xavi Hernández, l’Al-

Sadd SC de Qatar, ha dut a terme un entrenament previ abans d’enfrontar-se al CE

Sabadell FC el passat cap de setmana. Aprofitant l’avinentesa, els alumnes del Curs

Federatiu Entrenador Professional de Futbol que organitza la Federació Catalana

de Futbol s’han desplaçat a la zona, el dissabte 27 de juliol a la tarda, per veure i viure

en directe la preparació d’un equip d’elit.

Aquesta visita correspon a la planificació del curs, en la qual s’indiquen una sèrie de



sortides pel territori per tal de visitar diferents clubs professionals. Per això, el proper

dissabte, 3 d’agost, aniran a veure l’entrenament del primer equip del RCD Espanyol.

Els alumnes han estat acompanyats del director de l’Escola d’Entrenadors de l’FCF,

Israel López; del professor de l’assignatura ‘Creació d’equips’, Dani Fernández, en la

qual Xavi Hernández també va impartir una xerrada; i del professor de la classe

‘Instrucció de porters’, Albert Samsó. Al matí han dut a terme la classe teòrica a

l’auditori municipal de Joanetes. Per això, des de l’Escola d’Entrenadors agraeixen a

l’Ajuntament d’aquesta vila de La Vall d'en Bas la cessió d’aquest espai, així com també

a Royal Verd per acollir-los a les seves instal·lacions.

Xavi Hernández ha parlat amb els alumnes sobre models de joc, de com treballa ell al

club qatarià amb el seu cos tècnic, el seu germà Oscar Hernández i Sergi Alegre,

campió d’Àsia amb la Selecció de Qatar i amb la qual també ha participat en la darrera

edició de la Copa Amèrica.



 


