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Franc Artiga, Dani Poyatos, Luis García i Luis Blanco es mostren entusiasmats amb els

seus projectes esportius i somien amb arribar a dirigir a l’elit en un futur.

El 8è Dia de l’Entrenador ha tornat a ser un èxit de participació. Un dels moments

més destacats de l’acte ha estat la taula rodona ‘Futbol base d’elit: l’esglaó clau en

el desenvolupament’. Aquests quatre tècnics que dirigeixin equips de la Divisió

d’Honor Juvenil han explicat com gestionen el dia a dia dels seus grups, com es

compagina la formació amb la competició en aquesta categoria i quins són els objectius

per aquesta temporada. Treball, dedicació i constància, aquesta és la recepta de l’èxit

de Franc Artiga, Dani Poyatos, Luis García i Luis Blanco.



Franc Artiga, entrenador del Juvenil ‘A’ del FC Barcelona

Com valora aquesta primera part de la temporada?

Molt positiva. L’equip està plasmant a la gespa la nostra idea de joc, creix dia a dia i

competeix en cada partit. Considero que estem en una bona dinàmica, hem de

continuar treballant com fins ara.

Quins són els objectius d’aquesta campanya?

Com a avantsala del futbol professional, el nostre objectiu és, d’una banda, formar

jugadors com Ansu Fati perquè puguin fer el salt al primer equip i, de l’altra, ser

competitius fins al final en totes les competicions que disputem.

Quines considera que són les principals característiques del seu

equip?

Tenim la sort de gestionar un talent immens. Com a amant de l’ADN Barça, m’agrada



que el meu equip practiqui un joc associatiu, amb intensitat i que intenti recuperar la

pilota el més a prop possible de l’àrea rival. Si aconseguim optimitzar les virtuts dels

nostres jugadors, tenim un potencial descomunal.

Quin és el seu somni com a entrenador?

S’ha de somiar en petit i treballar en gran. Després de 10 anys al club, he complert un

somni tenint l’oportunitat de dirigir el Juvenil ‘A’. Espero poder seguir entrenant molts

més anys.

Luis García, entrenador del Juvenil ‘A’ del CF Damm

Com valora aquesta primera part de la temporada?

Estem molt satisfets. Més enllà dels resultats i de la quarta plaça que ocupem a la

taula, el grup ha progressat notablement des de la pretemporada fins a l’actualitat.

Han anat millorant com a persones i com a futbolistes. Hem format un equip



extraordinari en valors.

Quins són els objectius d’aquesta campanya?

L’objectiu és formar persones i jugadors a través dels valors de l’esport. En

l'àmbit esportiu, en la temporada del retorn a Divisió d’Honor Juvenil, lluitarem per

intentar estar el més amunt possible. El CF Damm és un equip històric i sempre ha

d’aspirar al màxim.

Quines considera que són les principals característiques del seu

equip?

Som un equip intens, amb fam de victòries, que porta la iniciativa en el joc i que li

agrada ser protagonista, independentment del rival.

Quin és el seu somni com a entrenador?

Entrenar algun dia a Primera Divisió al club de la meva vida i que porto al cor: el RCD

Espanyol de Barcelona. Sé que és realment complicat, però lluitaré per poder

aconseguir-ho.



Luis Blanco, entrenador del Juvenil ‘A’ RCD Espanyol de Barcelona

Com valora aquesta primera part de la temporada?

Molt bona, malgrat que considero que hem fet mèrits per tenir algun punt més. Sabem

que aquesta lliga és molt complicada, amb quatre o cinc rivals molt poderosos. Penso

que serà un curs amb molts punts, on els enfrontaments entre equips de la part alta de

la classificació seran decisius.

Quins són els objectius d’aquesta campanya?

Ser constants, competitius i lluitar cada partit fins al final. Si som regulars i juguem al

nostre millor nivell, aspirem a estar a part alta de la taula al tram final de campanya.

Quines considera que són les principals característiques del seu

equip?

Crec que estem construint un equip amb totes les paraules. Som un grup ambiciós,



unit, perseverant i treballador. El més important és que l’equip transmet a la gespa la

idea de joc del cos tècnic.

Quin és el seu somni com a entrenador?

Estic molt content dirigint a aquest equip. Tanmateix, m’agradaria seguir progressant

al club fins a arribar al primer equip, tot i que encara ho veig molt lluny.

Dani Poyatos, entrenador del Juvenil ‘A’ del Reial Madrid CF

Com valora aquesta primera part de la temporada?

Estem molt satisfets, però som conscients que encara no hem fet res. L’exigència del

Reial Madrid és enorme. Estem en el bon camí, però la temporada acaba de començar i

encara queda un llarg camí per recórrer.

Quins són els objectius d’aquesta campanya?



Som el tercer equip d’un dels clubs més gran del món del futbol. La nostra obligació és

ser competitius en tots els partits i arribar a final de temporada amb opcions de

disputar tots els títols. Estem a un pas del professionalisme i els nois ho saben.

Quines considera que són les principals característiques del seu

equip?

Intentem que els futbolistes amb més talent apareguin en situacions d’avantatge

envers el rival, on puguin marcar les diferències. Quan perdem la pilota, som un bloc

organitzat i cadascú té clara la seva funció. Tinc la sensació que som dominants,

portem la iniciativa en el joc i som molt intensos durant els 90 minuts.

Quin és el seu somni com a entrenador?

Sóc ambiciós, no m’agrada posar-me sostre. Malgrat que pugui quedar molt lluny i sigui

molt complicat, m’agradaria guanyar la Champions, i si pot ser al Reial Madrid molt

millor.



 


