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Franc Artiga, Dani Poyatos, Luis García i Luis Blanco participaran divendres 15 de

novembre a la taula rodona del 8è Dia de l’Entrenador.

Dani Poyatos, seleccionador català sub 18 masculí la temporada 2015-2016. Actualment al

Real Madrid CF.

Meticulosos, treballadors, analistes, motivadors, sacrificats i amb les idees clares.

Aquestes són només algunes de les característiques que tenen en comú els quatre

entrenadors dels equips de la Divisió d’Honor Juvenil que participaran en la taula

rodona ‘Futbol base d’elit: l’esglaó clau en el desenvolupament’. Els protagonistes

seran Franc Artiga, del FC Barcelona; Dani Poyatos, del Reial Madrid CF; Luis

García, del CF Damm; i Luis Blanco, del RCD Espanyol.



L’inici de lliga 2019-2020 al Grup 3 de Divisió d’Honor Juvenil ha estat marcat per la

igualtat, amb partits competits que s’han decidit per petits detalls. Després de 10

jornades disputades, el Saragossa lidera la classificació amb 27 punts. A tres punts de

distància es troben el RCD Espanyol i el FC Barcelona, i a nou el CF Damm. Per la seva

banda, el Reial Madrid CF, que competeix al Grup 5 de la mateixa categoria, és el líder

destacat del seu grup amb 27 punts de 27 possibles.

En primer lloc, l’entrenador del Juvenil ‘A’ del RCD Espanyol, Luis Blanco, reconeix que

“ser entrenador m’omple. M’encanta el dia a dia, veure partits, dissenyar les sessions

preparatòries, parlar amb els jugadors, analitzar els rivals i competir cada cap de

setmana. La part més complicada és gestionar l’entorn, que en aquestes edats pot ser

complex”. En aquest sentit, Blanco destaca que “la família i els amics juguen un paper

molt important. Han d’ajudar a fer que els nois segueixin treballant, sense caure en la

relaxació”.

Pel que fa a l’inici de temporada, el preparador blanc-i-blau assegura que “estem



competint molt bé en una lliga emocionant, on hi ha quatre equips d’un nivell enorme.

D’aquí poc tindrem enfrontaments contra rivals directes i guanyar serà clau per

continuar aspirant al títol”. En aquest sentit, Blanco admet que “considero que hem fet

mèrits per tenir algun punt més. Som l’equip més golejador i només hem rebut quatre

gols. Cal seguir treballant en aquesta línia”.

Al seu torn, el tècnic del Juvenil ‘A’ del FC Barcelona, Franc Artiga, recorda que “als 25

anys vaig penjar les botes per començar la meva etapa com a entrenador del Cadet

Divisió d’Honor del CF Reus Deportiu. Des d’aleshores he dirigit molts equips durant 27

anys de manera ininterrompuda”. En aquest sentit, argumenta que “el que més

m’agrada de la meva professió són les relacions personals que perduren en el temps.

M’omple de satisfacció quan em trobo un ex jugador, se’n recorda de mi i xerrem una

estona. Més que guanyar lligues o títols, aquests petits moments són els que et

marquen”.



Preguntat per com va reaccionar quan li van comunicar que seria el nou entrenador del

Juvenil ‘A’ blaugrana, Artiga apunta que “va ser un cúmul de sensacions, un

reconeixement a la meva trajectòria. Porto molts anys dedicant-me al futbol i suposa

una gran oportunitat professional”. En les seves primeres setmanes al càrrec,

manifesta que “més enllà de la derrota contra l’Slavia a la Youth League, estic molt

satisfet de la resposta de l’equip a la meva arribada i del joc que estem desplegant. La

competició no s’atura i hem d’intentar ser millors dia a dia”.



Per la seva banda, el tècnic del Juvenil ‘A’ del CF Damm, Luis García, assenyala que

“estic molt il·lusionat amb el meu primer projecte com a entrenador. Em definiria com

un preparador proper, exigent i ambiciós. M’encanta aquesta professió”. Pel que fa a la

formació dels jugadors en aquesta categoria propera al futbol professional,

l’entrenador asturià subratlla que “tenim la sort de comptar amb un grup unit,

treballador i sacrificat. Saben que estan en una etapa vital i que s’han d’esforçar cada

dia al màxim. Tenen fam per arribar a l’elit”.



Respecte al primer tram de temporada, García explica que “el més important no són

els resultats, sinó com els jugadors creuen en la nostra idea de joc i intenten plasmar-la

a la gespa. S’ha vist una evolució molt positiva des que vam arrencar la pretemporada”.

Quant als trets característics del bloc, afirma que “som intensos, lluitadors i ens agrada

portar el pes del partit, independentment del rival. Volem ser protagonistes i dominar a

través de la possessió de la pilota”.



En darrer lloc, el preparador del Juvenil ‘A’ del Reial Madrid,  Dani Poyatos, valora molt

positivament l’inici de campanya del club blanc: líder destacat a la lliga i segon a la

Youth League. “Estem satisfets, però som conscients que encara no hem fet res.

L’exigència del Reial Madrid és gegant. La temporada tot just acaba d’arrencar i encara

queda un llarg camí per recórrer”, manifesta. En relació amb les virtuts del seu grup,

Poyatos assenyala que “som dominants, portem la iniciativa en el joc i som molt

intensos durant els 90 minuts”.

L’exseleccionador català sub 18 masculí la temporada 2015-2016 recorda com va viure

aquella etapa: “Va ser un any molt bonic. Em vaig sentir molt ajudat per intentar treure

el màxim rendiment dels jugadors a les diferents fases del Campionat d’Espanya”,

assegura. En aquest sentit, Poyatos remarca que “després de tants anys vivint en

primera persona el futbol català, és un autèntic plaer tornar a casa i participar en una

taula rodona amb entrenadors de primer nivell. Serà un autèntic honor”.
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