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L’entrenador del Girona FC, Josep Lluís Martí, farà una ponència a l’Auditori Irla de

Girona dilluns 24 de febrer a les 19.00 hores en un acte organitzat pel Comitè Tècnic

d’Entrenadors de l’FCF.

Seguint el calendari previst per aquesta temporada, el Comitè Tècnic d’Entrenadors i

la Direcció de l’Escola Catalana d’Entrenadors organitzen una jornada tècnica a la

delegació de Girona dirigida als tècnics afiliats, que tindrà com a protagonista a

l’entrenador del Girona FC, Josep Lluís Martí. L'escenari escollit és l'Auditori Irla,

situat al número 1 de la Plaça Pompeu Fabra, dilluns 24 de febrer de 2020 a les

19.00 hores.



En aquesta jornada, Josep Lluís Martí aportarà un recull de les seves experiències

professionals aplicades a qualsevol de les àrees de treball que estableix el Comitè i

focalitzades a “La transició de jugador professional en actiu, a la responsabilitat com

entrenador professional”. Martí es va convertir en entrenador del Girona FC l’octubre

del 2019. El tècnic mallorquí, de 44 anys, va iniciar la seva carrera a les banquetes a les

categories inferiors del Mallorca, club en el qual es va formar com a futbolista i en el

que va acabar també la seva carrera professional com a jugador.



Pep Lluís Martí es va estrenar com entrenador a Tenerife, un dels seus exequips. En

la primera temporada a l’Heliodoro Rodríguez, l’equip va quedar a les portes del play-

off i en la següent va jugar la promoció d’ascens. L’abril de la temporada passada es va

convertir en entrenador del Deportivo de la Coruña. Amb el conjunt gallec va disputar,

de nou, l’eliminatòria final d’ascens contra el Mallorca, equip que va acabar pujant a la

Liga Santander.



El tècnic mallorquí compta amb una llarga trajectòria com a jugador, amb més de 500

partits i 12 temporades a la màxima categoria. Va jugar amb el Tenerife, Sevilla, Real

Sociedad i Mallorca, club amb el qual es va retirar el 2015, curiosament, en un partit

contra el Girona FC jugat a Son Moix. En el seu palmarès suma dues Copes de la UEFA,

una Supercopa d’Europa, una Copa del Rei i una Supercopa d’Espanya, títols

aconseguits tots ells amb el Sevilla.

 


