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Es lliuraran premis a 8 entrenadors catalans, tant de futbol com de futbol sala, pels

èxits assolits durant la temporada 2018-2019.

El World Trade Center Barcelona  albergarà, divendres 15 de novembre, el 8è Dia de

l’Entrenador. L’acte, organitzat pel Comitè Tècnic d’Entrenadors i l'Escola

d'Entrenadors de l’FCF, estarà centrat en l’impuls que la Federació Catalana de

Futbol vol donar al futbol i futbol sala amateur perquè doni un pas endavant durant les

properes temporades. Per tant, la nova campanya TOTS SOM UN EQUIP tindrà un

gran protagonisme. A banda de les ponències i la taula rodona, es lliuraran premis als

entrenadors catalans, tant de futbol com de futbol sala, que han assolit els èxits més

rellevants durant la campanya 2018-2019. Són els següents:

Josep Oriol Alsina: Per proclamar-se campió de Tercera Divisió i



ascendir a Segona Divisió ‘B’. Després de dirigir la UE Llagostera en dues

etapes diferents, Josep Oriol Alsina va aconseguir proclamar-se campió

de Tercera Divisió en una campanya per emmarcar, culminada amb

l’ascens a Segona Divisió ‘B’ després de tombar el Portugalete en el play-

off.

Alberto Aybar Ceacero ‘Peque’: Per proclamar-se campió del Grup 1 de

Primera Catalana amb la UE Vilassar de Mar i assolir l’ascens a Tercera

Divisió. Alberto Aybar, més conegut com a ‘Peque’ en el món del futbol,

va comandar la UE Vilassar de Mar a conquerir la lliga del Grup 1 de

Primera Catalana amb 70 punts. Un fet que li va permetre disputar la

final del Campionat de Catalunya Amateur amb l’Andorra, campió del

Grup 2, contra qui va caure derrotat per 0 a 2.



Gabriel Garcia de la Torre 'Gabri': Per proclamar-se campió de

Primera Catalana amb l'Andorra, i ascendir a Tercera Divisió,

i posteriorment a Segona Divisió ‘B’ en ocupar la plaça vacant que va

deixar el descens administratiu del CF Reus Deportiu. Just després de

penjar les botes com a jugador, 'Gabri' va passar a ser tècnic del FC

Barcelona ‘B’. A partir del 2015, va agafar les regnes del Juvenil ‘A’

blaugrana. L’octubre de 2017 va canviar d’aires fitxant pel FC Sion de la

lliga suïssa. Des de l’estiu de 2018, 'Gabri' dirigeix l’FC Andorra, amb el

qual va aconseguir ascendir de Primera Catalana a Segona Divisió ‘B’ el

curs 2018-2019.



Franc Artiga: Nascut a Cambrils fa 43 anys, Franc Artiga dirigeix en

l’actualitat el Juvenil ‘A’ del FC Barcelona, en substitució de Víctor

Valdés. Posseeix una extensa trajectòria a les categories inferiors del

club blaugrana, on va arribar l’estiu de 2010 després de dirigir equips

com el Montroig, Nàstic, Reus, Cambrils i Amposta. Cal destacar que en

la seva primera temporada al FC Barcelona, Artiga va proclamar-se

campió de lliga amb el Cadet ‘B’, el qual estava format, entre altres, per

jugadors com Onana, Adama Traoré o Kaptoum. Se li entrega el premi

per haver guanyat el títol de la Lliga Nacional Juvenil la passada

temporada.



Jordi Gay: En el seu retorn a les banquetes, Jordi Gay va assaborir

novament la mel del triomf en proclamar-se campió d’Espanya amb la

Selecció Catalana sub 20 femenina de futbol sala de manera brillant a

Madrid. El combinat català va doblegar Galícia 1 a 2 en un encontre

excepcional. Cal destacar que Gay compagina el càrrec de seleccionador

català sub 20 femení de futbol sala amb el de director tècnic de les

Seleccions Catalanes de futbol sala.



Gerard Pusó: Després de proclamar-se campió d’Espanya amb la

Selecció Catalana Aleví de futbol sala el curs 2017-2018, Gerard Pusó

va tornar a repetir la fita la campanya anterior amb la Selecció Catalana

Infantil masculina de futbol sala. Malgrat la seva joventut, ja disposa de

força experiència com a tècnic. Entre les seves principals virtuts

destaca el seu mètode pedagògic i la seva facilitat per connectar amb

els jugadors.

Jordi Barrero: Per proclamar-se campió d’Espanya amb la Selecció

Catalana Benjamí de futbol sala. Després de fer història en aixecar el

Campionat d’Espanya amb la Infantil femenina per primera vegada,

Jordi Barrero va conquerir la Copa de campions amb els Benjamins, un

altre fet insòlit fins aleshores. Constant, metòdic i perfeccionista, el jove

tècnic es caracteritza per les seves ganes de millorar i créixer dia a dia.



Andreu Plaza: Per conquerir la Lliga LNFS, Copa LNFS i Copa del Rei.

Entrenador del FC Barcelona de futbol sala des del curs 2016-2017,

Andreu Plaza va guiar el conjunt blaugrana a completar una magnífica

temporada on va assolir un triplet històric. Des que va agafar les regnes

del primer equip, Plaza ha aconseguit que el seu equip sigui molt

competitiu i lluiti tots els títols fins al final.



Per a més informació sobre el 8è Dia de l'Entrendor consulta el TRÍPTIC en el qual

s'expliquen les ponències que es duran a terme el 15 de novembre.

Per realitzar les inscripcions, es poden fer des d'AQUÍ.
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