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La principal novetat d’enguany és la incorporació de Mikel Azparren com a coordinador

de les Seleccions Catalanes Base.

Ja  s’ha  donat  a  conèixer  l’organigrama dels  seleccionadors  catalans  de futbol  que

dirigiran les Seleccions Catalanes masculines i femenines als Campionats d’Espanya de

la temporada 2021-2022. Després de més d’una temporada sense poder entrenar ni

competir a causa de la pandèmia sanitària de la Covid-19, les Seleccions Catalanes Base

iniciaran pròximament les sessions d’entrenament per tal de començar a preparar la

seva participació als Campionats Nacionals de Seleccions Autonòmiques.



La principal novetat respecte el curs passat és la incorporació de Mikel Azparren com a

coordinador de les Seleccions Catalanes Base. Nascut a Pamplona fa 40 anys, va agafar

les regnes de la UE Sant Andreu el 2016. Durant la seva etapa a la banqueta del Narcís

Sala,  va disputar dues promocions d’ascens a la Segona Divisió ‘B’,  va proclamar-se

campió de la Copa Catalunya contra el FC Vilafranca el 2019, i va jugar davant l’Atlètic de

Madrid els setzens de final de la Copa del Rei el 2018.



Pel que fa a les categories masculines, Gerard López, de 42 anys i natural de Granollers,

continuarà  com  a  seleccionador  català  absolut  masculí.  Per  la  seva  banda,  Jordi

Jiménez, de 44 anys i de Tàrrega, agafarà les regnes de la Selecció Catalana sub 14

masculina, i realitzarà les tasques d’ajudant de la sub 12 i sub 16 masculines. Al seu torn,

Rafael Beltran, barceloní de 43 anys, dirigirà la Selecció Catalana sub 16 masculina, i

també serà l’ajudant de la sub 14 masculina.



Quant  a  les  categories  femenines,  Xavi  Llorens,  de Cardedeu i  de 63  anys,  serà  el

seleccionador  català  absolut  femení.  Eduard  Castillo,  de  25  anys  i  de  Cornellà  de

Llobregat, estarà al capdavant de les Seleccions Catalanes sub 17 i sub 12 femenines, i

serà  l’ajudant  de  la  sub  15  femenina.  En  darrer  lloc,  Jaume  Comellas,  natural  de

Navarcles i  de 42 anys,  entrenarà a la  Selecció Catalana sub 15  femenina,  i  també

realitzarà les tasques d’ajudant a la sub 12 i sub 17 femenines.



Completen l’organigrama de les Seleccions Catalanes de futbol l’entrenador de porters i

porteres,  Sergi  Pujol;  l’analista audiovisual,  Jonatan Ruiz;  i  el  preparador físic,  Kevin

Catalán.







L'organigrama del seleccionadors catalans de futbol ha quedat definit de la següent

manera:



 


