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Jordi Cruyff, Carlos García i Xesco Espar seran els ponents del la propera edició del Dia

de l’Entrenador, que se celebrarà divendres 15 de novembre.

Els ponents de la 7a edició del Dia de l'Entrenador

Jordi Cruyff, Carlos García i Xesco Espar són els ponents que impartiran diferents

conferències durant el 8è Dia de l’Entrenador. L’acte se celebrarà divendres 15 de

novembre al World Trade Center de Barcelona a partir de les 16.00 hores.

Després de l’acte de benvinguda, Xesco Espar impartirà la ponència ‘Gestió

emocional cap a un equip amateur’ durant una hora. Espar va ser jugador de les

categories inferiors i del primer equip del FC Barcelona d’handbol, amb el qual va

aixecar la Recopa d’Europa i la Copa del Rei la temporada 1984-1985. Un cop retirat,

va seguir lligat al club blaugrana, del 1985 fins al 2007, com a entrenador de la base,



preparador físic del primer equip i primer tècnic de l’equip professional, assolint quatre

Copes d’Europa i quatre lligues Asobal, entre altres títols. Actualment, és expert en

pensament de lideratge, treball en equip, motivació i mestratge personal. Autor de dos

exitosos llibres, Espar també treballa com a consultor de clubs esportius

professionals, com ara el CF Pachuca, el Southampton FC o el CD Leganés.

Posteriorment, el tècnic del Chongqing Lifan, Jordi Cruyff, i el seu segon, Carlos

García, portaran a terme la conferència ‘Com implementar una filosofia de joc

propi en un futbol diferent’, d’una mitja hora de durada. Tot seguit, seran

entrevistats durant 30 minuts pel director de l’Escola d’Entrenadors de l’FCF i

subdirector de l’Escola de la RFEF, Israel López, i pel periodista Carles Domènech.

Nascut a Amsterdam fa 45 anys, Jordi Cruyff va decidir retirar-se el 2010 al Valleta

FC de Malta després de gairebé 20 anys com a futbolista, on va defensar els colors del

FC Barcelona, del Manchester United FC o el RCD Espanyol, entre altres conjunts.



També va ser internacional en nou ocasions amb la Selecció Catalana Absoluta,

anotant dos gols. Els seus inicis com a tècnic van ser al De Volewijckers holandès i al

Valleta FC de Malta, on a ser jugador-entrenador durant dos cursos. Després va

assumir el càrrec de director esportiu a l’AEK Larbaca de Xipre. El 2012 va arribar al

Maccabi Tel Aviv FC, on primer va ser director esportiu i després va realitzar les

funcions de tècnic. En sis anys a Israel, va guanyar tres títols de lliga, una Copa i dues

Copes de la lliga.

Retirat del futbol professional als 33 anys després de desvincular-se de l’Alanyspor de

Turquia, Carlos García ha realitzat les funcions de segon entrenador al Maccabi Tel

Aviv FC, juntament amb Jordi Cruyff. Actualment, segueix sent la mà dreta de Cruyff

al Chongqing Lifan xinès.

A més a més, cal destacar que la taula rodona estarà protagonitzada pels entrenadors

dels equips de la Divisió d’Honor Juvenil del RCD Espanyol, Luis Blanco; del FC

Barcelona, Francesc Artiga; del CF Damm, Luís García; i del Real Madrid CF, Dani

Poyatos. Sota el títol ‘Futbol base d'elit: l'esglaó clau en el desenvolupament’, el

director de l’Escola d’Entrenadors de l’FCF i subdirector de l’Escola de la RFEF, Israel



López, moderarà les intervencions dels quatre tècnics.

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

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