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L’FCF entrega per capítols les ponències del Dia de l’Entrenador, amb el millor

contingut en obert a càrrec dels tècnics de primer nivell del futbol català.

La Federació Catalana de Futbol publica aquest dijous la primera de les entregues per

capítols de les ponències del Dia de l’Entrenador. En una iniciativa conjunta de

l’Escola Catalana d’Entrenadors i el Comitè Tècnic d’Entrenadors, l’FCF posa a

disposició del col·lectiu d’entrenadors de casa nostra i del públic en general contingut

exclusiu en obert a càrrec de tècnics del futbol català a l’elit, per poder aprofundir

en el coneixement de la direcció d’un equip des de la banqueta.

En aquest cas, l’FCF recupera la conferència ‘El procés de creixement d’un

entrenador’ que va impartir el tècnic Sergio González en el 7è Dia de l’Entrenador, el

16 de novembre de 2018 a L’Hospitalet de Llobregat. En un auditori ple davant més de



500 persones, l’entrenador del Real Valladolid CF va repassar les diferents etapes que

un tècnic va superant durant la seva trajectòria esportiva i tota la feina al darrere fins

arribar a la banqueta d’un Primera Divisió, entre moltes d’altres reflexions aplicables al

futbol amateur i que es poden descobrir en el vídeo.

Com a futbolista, Sergio González (L’Hospitalet de Llobregat, 1976) va començar

defensant els colors del CE L’Hospitalet, des d’on va donar el salt al RCD Espanyol,

convertint-se en un dels jugadors més estimats per l’afició blanc-i-blava.

Posteriorment, va fitxar amb el RC Deportivo, i es va retirar al Levante UD. En el seu

palmarès, hi figuren dues Copes del Rei (2000 i 2002) i una Supercopa d’Espanya

(2002). També va ser internacional absolut amb Catalunya i Espanya. Com a tècnic, va

estrenar-se al RCD Espanyol ‘B’ el 2014, i la seva bona temporada li va obrir les portes

per entrenar el primer equip periquito. A més, es va convertir en el seleccionador

català absolut, juntament amb Gerard López. Des del tram final de la temporada 2017-

2018 dirigeix el Real Valladolid CF, a qui va agafar en onzena posició, va classificar-lo

per a la promoció d’ascens i va aconseguir l’ascens a Primera Divisió, la màxima



categoria del futbol estatal on segueix dirigint l’equip en l’actualitat.



VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=4YanU_kGstc

