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El World Trade Center de Barcelona ha acollit una nova edició del Dia de l’Entrenador

amb Jordi Cruyff, Xesco Espar, Franc Artiga, Luis García, Dani Poyatos i Luis Blanco

com a ponents.

El Comitè Tècnic d’Entrenadors, juntament amb l’Escola d’Entrenadors de l’FCF, ha

reunit 420 persones a l’Auditori de l’Edifici Est del World Trade Center de Barcelona en

la vuitena edició del Dia de l’Entrenador. L’objectiu d’aquest acte, enguany centrat en el

futbol base i amateur, donant visibilitat a la nova campanya TOTS SOM UN EQUIP, és

donar formació a tots els entrenadors inscrits amb ponències de tècnics de primer

nivell i retre un homenatge als entrenadors i entrenadores catalans de futbol i futbol

sala que han obtingut èxits destacats durant el curs passat.



 

El director del CTE de l’FCF, Fèlix Gimeno, ha donat la benvinguda als presents i ha

asseverat que “la figura de l’entrenador ha de ser admirada, reconeguda i respectada.

Volem que aquesta jornada sigui un homenatge a tots els tècnics, que tenen una tasca

encomiable d’una elevada responsabilitat en l’aspecte psicològic, tècnic, tàctic i humà”.



 

El president del CTE de la RFEF, Jose Ramon Cuetos, ha explicat que “des de la RFEF

s’ha creat un nou departament de formació que donarà suport a actes com aquest. És

un autèntic honor poder assistir a una jornada on participen entrenadors de primer

nivell. Segur que serà molt interessant i didàctica”. Posteriorment, s’ha projectat el

vídeo de la nova campanya per promoure el futbol i futbol sala amateur català TOTS

SOM UN EQUIP.

 

Xesco Espar ha estat el primer ponent en pujar a l’escenari de l’Auditori. Sota el títol

‘Gestió emocional en el camí cap a un equip amateur’, l’ex jugador i entrenador del FC

Barcelona d’handbol i expert en pensament en lideratge, treball en equip, motivació i

mestratge personal, ha parlat de la dificultat de consagrar-se a l’elit quan finalitzes

l’etapa com a Juvenil. “Quan vaig arribar al primer equip procedent del Juvenil, vaig

trobar a faltar algú que m’ajudés i m’aconsellés. En aquell moment ets el millor de

l’equip Juvenil, però el pitjor del primer equip. Aquesta situació costa d’assimilar.



Arribar a l’elit no és el més complicat, sinó mantenir-se. Cal ser ambiciós, tenir bons

hàbits, treballar més dur que ningú i intentar ser cada dia millor”, ha assegurat.

Conclosa la primera ponència, el representant territorial a Barcelona de la Secretaria

General de l’Esport i de l’Activitat Física, Pere Vilà, ha assegurat que “un entrenador ha

d’estar format, tenir una metodologia pròpia, ser exigent i saber com exprimir al

màxim els seus jugadors. Sense un pla és impossible assolir l’èxit. La confiança en el teu

grup és bàsica”.



 

Per la seva part, el president de l’FCF, Joan Soteras, ha apuntat que “aquest dia

serveix per posar l’accent en la gran tasca que realitzeu els tècnics catalans en el camp

de la formació i l’educació en valors”. En aquest sentit, ha assegurat que “la campanya

TOTS SOM UN EQUIP  va vinculada directament al missatge que els entrenadors

transmeteu als jugadors. Competir i guanyar forma part de l’ADN del futbol, però el

respecte i el joc net també hi van estretament lligats”. Per acabar, Soteras ha

asseverat que “el Comitè Tècnic d’Entrenadors i l’Escola Catalana d’Entrenadors són

un referent per la seva tasca. Actualment, tenim més de 20.000 tècnics afiliats al CTE,

i més de 2.500 alumnes en els cursos de l’Escola. El nivell dels nostres entrenadors és

molt alt. La figura del tècnic català porta associat el segell de qualitat i excel·lència”.



 

Seguidament, s’ha fet entrega dels premis als tècnics catalans de futbol i futbol sala

que han guanyat un campionat o un títol de lliga durant la temporada passada. Han

entregat els guardons el president de l’FCF, Joan Soteras; el director del CTE, Fèlix

Gimeno; el director de la Lliga Catalana de Futbol Sala de l’FCF, José Miguel Calle; el

representant territorial a Barcelona de la SGE, Pere Vilà; el representant territorial a

Girona de la SGE, Pep Pujols; i el president del CTE de la RFEF, Jose Ramon Cuetos.

Es poden consultar els guardonats fent clic AQUÍ.

 

La taula rodona ‘Futbol base d’elit: l’esglaó clau en el desenvolupament’, moderada pel

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

López, ha estat formada pels entrenadors de la Divisió d’Honor Juvenil del RCD

Espanyol, Luis Blanco; del Real Madrid, Dani Poyatos; del FC Barcelona, Franc

Artiga; i del CF Damm, Luis García. Tots ells han coincidit que “compaginar la formació

amb la competició és essencial en aquesta categoria. El nostre objectiu és intentar

http://fcf.cat/noticia/els-tecnics-guardonats-en-el-8e-dia-de-l-entrenador/15/11/2019


transmetre als jugadors la nostra passió, intentar ajudar-los en tot el que puguem i que

se sentin còmodes a la gespa. Han d’entendre que consolidar-se a l’elit requereix

ambició, talent, treball, constància, autoexigència i sacrifici”.

 

El darrer en impartir la seva conferència, anomenada ‘Com implementar una filosofia

de joc propi en un futbol diferent’, ha estat l’entrenador del Chongqing Lifan xinès,

Jordi Cruyff, juntament amb el seu segon, Carlos García. Israel López i el periodista

Carles Domènech han compartit escenari amb ambdós entrenadors per tal d’anar

realitzant diferents preguntes.



 

En aquest sentit, Jordi Cruyff ha subratllat que “entrenar en països estrangers

requereix capacitat d’adaptació, dominar idiomes i ganes de millorar dia a dia. Has de

ser observador, estudiar els seus costums, conèixer els jugadors i, a poc a poc, imposar

la teva metodologia de treball”. En aquest sentit, ha confessat que “has de convèncer el

vestidor que el teu pla de joc donarà resultats. Si el grup confia en tu, és el primer pas

cap a l’èxit”.

 

El director de l’Escola d’Entrenadors de l’FCF, Israel López, ha posat punt i final al 8è

Dia de l’Entrenador.



Així mateix, també han estat presents en el 8è Dia de l'Entrenador els vicepresidents

de la Federació Catalana de Futbol Josep Llaó, Jordi Terés  i Jordi Bonet; el tresorer

de junta de l'FCF, Miquel Sellarès; i els directius de l'FCF Francesc Borrega, Manel

Duran, Paquita Linares, Juan Núñez,  Tomàs José, Jaume Plaza, Pep Graus, Javier

Lerma, Rafa Pinedo i Rossend Abella. Així mateix, també hi han assistit el president

de la Fundació Catalana de Futbol, Pere Guardiola; el director de l'Àrea Esportiva de

l'FCF, Emili Gil; el seleccionador català absolut, Gerard López; i representants dels

comitès d'entrenadors d'altres federacions territorials.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/8e-dia-de-l-entrenador/1
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