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L’FCF recupera la conferència de Dolors Ribalta, i la taula rodona amb Toñi Muñoz,

Elsa Franganillo i Fèlix Gimeno, corresponents al 6è Dia de l’Entrenador, dintre del

marc de la campanya #Orgullosa.

VÍDEO

La ponència ‘L’evolució del futbol femení: d’on venim i cap a on anem’,  a càrrec de

la Doctora en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport Dolors Ribalta, centra l’atenció

d’una nova entrega de la Federació Catalana de Futbol amb contingut en obert

del 6è Dia de l’Entrenador. En una edició que va tenir lloc dintre del marc de la

campanya #Orgullosa, la professora universitària especialista en Estudis de Dona i

Esport, i exjugadora del RCD Espanyol i de la Selecció Catalana Absoluta femenina

repassa diferents episodis històrics del futbol femení a Catalunya i Espanya, des dels

https://www.youtube.com/watch?v=mmwFNZbTTj4


seus inicis fins l’actualitat, amb la seva plena consolidació en totes les categories i el

camí engegat cap a la professionalització.

Així mateix, l’acte, celebrat el dia 2 de febrer de 2018 a L’Hospitalet de Llobregat,

també va comptar a continuació amb una taula rodona al voltant de la mateixa

temàtica, on juntament amb Ribalta també van participar-hi l’entrenadora i

exjugadora de la Selecció Espanyola Absoluta femenina i Catalana, Toñi Muñoz;

l’excapitana del RCD Espanyol Femení en l’època del franquisme, Elsa Franganillo; i el

director del Comitè Tècnic d’Entrenadors de l’FCF, Fèlix Gimeno.





Ponències dels tècnics catalans de primer nivell

En un projecte conjunt 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 les millors ponències dels tècnics catalans de primer nivell, amb

capítols exclusius de les darreres edicions del Dia de l’Entrenador. A la vegada, la

iniciativa esdevé una eina per poder aprofundir en el coneixement de la direcció d’un

equip des de la banqueta, tant en les categories del futbol amateur com de base.



També pots recuperar les ponències del Dia de l'Entrenador:

Sergio González: "El procés de creixement d'un entrenador"

Xesco Espar: "La gestió de les emocions, clau en el salt de juvenil

a amateur"

Competició i formació en la Divisió d'Honor Juvenil, amb Franc

http://fcf.cat/noticia/sergio-gonzalez-el-creixement-i-progres-d-un-entrenador/16/04/2020
http://fcf.cat/noticia/xesco-espar-la-gestio-de-les-emocions-clau-en-el-salt-de-juvenil-a-amateur/22/04/2020
http://fcf.cat/noticia/competicio-i-formacio-en-la-divisio-d-honor-juvenil/02/05/2020


Artiga, Luis Blanco, Luis García i Dani Poyatos

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=HHmZ9qHVqdg

