El CTE tanca el cicle de ponències amb els afiliats a Barcelona
COMITÈ ENTRENADORS | 09/12/2021

Els seleccionadors Rafa Beltran, Mikel Azparren, Gerard López i Xavi Llorens imparteixen
l’última ponència dirigida als afiliats al CTE de l’FCF amb la delegació de Barcelona.

El Comitè Tècnic d’Entrenadors de la Federació Catalana de Futbol ha conclòs
el cicle de ponències relacionades amb les campanyes TOTS SOM UN
EQUIP i #ORGULLOSA, en format obert per a tot el públic a través de l'FCF TV. La
finalitat d’ambdues campanyes és ser conscients de la realitat existent del futbol
amateur a Catalunya i potenciar el futbol femení arreu del territori. Aquestes xerrades
han estat dirigides als afiliats al Comitè Tècnic d’Entrenadors d'arreu del territori català
per tal d’oferir-los tota la informació sobre les campanyes.

Durant la tarda d’avui, dijous 9 de desembre, els seleccionadors catalans han finalitzat el
cicle de conferències amb els afiliats a la delegació de Barcelona. A través del telèfon de
Whatsapp 628 291 492, tots els espectadors han pogut enviar les seves preguntes i
dubtes, les quals han anat resolent els ponents.
La primera ponència va adreçar-se als tècnics de la delegació de Tarragona, el passat 18
de novembre, mentre que a Lleida va impartir-se el dijous 25 de novembre, i la de
Girona va tenir lloc el 2 de desembre. Aquestes ponències, gestionades des de
l’estructura tècnica de l’Àrea Esportiva, tenen com a objectiu final donar a conèixer als
clubs, coordinadors i entrenadors/es els criteris i els eixos fonamentals de les
campanyes impulsades per l’FCF.

Programa de les ponències
El club com a mitjà de formació dels esportistes.
Realitat del futbol femení a Catalunya i la influència de la
campanya #ORGULLOSA durant els últims anys.
El futbol femení des de la base a l’elit.
Foment de major participació i increment dels equips a l’estructura
esportiva.
Incrementar el sentit de pertinença en un club amateur. Continuïtat
esportiva després de l’etapa Juvenil.
Realitat i potenciació del futbol amateur a Catalunya, a través de TOTS SOM
UN EQUIP.
Com afavorir la inclusió de la pràctica esportiva no federada dins del sistema.
Pràctica esportiva segura i saludable.
Paper de les Seleccions d’àmbit autonòmic.
Importància dels valors a transmetre dins de l’àmbit esportiu.

Les quatre ponències que s’han dut a terme des del 18 de novembre s’han impartit per
l'FCF TV i s’han efectuat des de la Sala d'Actes de la seu central de l’FCF, a Barcelona.

Els ponents
Rafa Beltran: Moderador de les ponències / Seleccionador sub 12 i sub 16
masculí.
Mikel Azparren: Coordinador de les Seleccions Catalanes masculines i
femenines.
Gerard López: seleccionador català Absolut masculí.
Xavi Llorens: Seleccionador català Absolut femení.

