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Franc Artiga, Dani Poyatos, Luis García i Luis Blanco han explicat la seva visió per

dirigir equips a la Divisió d’Honor Juvenil en una interessant taula rodona.

Un dels moments més esperats del 8è Dia de l’Entrenador ha estat la taula rodona

‘Futbol base d’elit: l’esglaó clau en el desenvolupament’, amb la participació del

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

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

En primer lloc, Luis Blanco ha explicat que “m’encanta la meva feina, buscar com

treure el màxim rendiment del grup, assajar noves jugades, planificar els

entrenaments i estudiar els rivals”. En aquest sentit, ha subratllat que “saber gestionar

un vestidor és fonamental per assolir l’èxit. Comprendre els jugadors i transmetre’ls la



teva passió són dos factors que un tècnic ha de dominar”.

Seguidament, Franc Artiga ha asseverat que “primer som formadors de persones i

després de jugadors. La nostra funció és intentar posar-se en la pell dels nois, entendre

què pensen i com podem ajudar-los. Òbviament que els resultats juguen un paper

important, però la formació i els estudis han de ser primordials, no es poden deixar en

un segon pla”.



Al seu torn, Luis García ha assegurat que “Tintín Márquez va ser el tècnic que em va

inculcar les ganes i la passió per ser entrenador. Malgrat que tot just començo la meva

etapa com a tècnic, en les meves darreres temporades com a jugador ja pensava com

un entrenador. Estic en una fase d’aprenentatge, intento ser millor dia a dia i que els

jugadors plasmin a la gespa la nostra idea de joc”.



Per la seva banda, Dani Poyatos ha destacat que “el Reial Madrid és un dels clubs més

grans del món i l’exigència és màxima. Malgrat això, no hem de perdre de vista que són

Juvenils i la formació és cabdal. Hem de fer-los veure que arribar a l’elit és molt

complicat, per aconseguir-lo es necessiten la suma de molts factors. Han d’entregar-se

al màxim cada dia, ser professionals i aprendre dels errors”.
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http://fcf.cat/media/album/8e-dia-de-l-entrenador/1
https://www.youtube.com/watch?v=j7885ur6WNw

