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L'òrgan,  amb  Fèlix  Gimeno  al  capdavant,  engega  la  temporada  amb  noves

incorporacions  i  un  calendari  ple  d'activitats.

A la seu central de l’FCF a Barcelona, el director del Comitè Tècnic d’Entrenadors, Fèlix

Gimeno, ha encapçalat la presentació del nou curs per al CTE. El president de l’FCF,

Joan Soteras, ha saludat els presents i els ha desitjat sort i encerts en tots els projectes i

reptes que tindran aquesta temporada 2022-2023.



Així mateix, Gimeno ha explicat el programa d’activitats d’aquest curs, entre les que

destaquen el Dia de l’Entrenador, l’11 de novembre; i les ponències d’entrenadors de

primer nivell que tindran lloc properament a les diferents delegacions territorials de la

Federació  Catalana  de  Futbol.  Durant  la  reunió  també  s’ha  parlat  de  les  noves

titulacions dels entrenadors, de les modificacions reglamentàries i de la formació de

tècnics.

El director del CTE ha aprofitat la trobada per presentar l’estructura del Consell Directiu

del Comitè amb la incorporació de la directiva de l'FCF i representant del futbol femení,

Laura Ràfols; del representant a Tarragona, Aniceto Galván; i del representant del treball

específic de porters, Sergi Pujol, qui a la vegada també forma part del cos tècnic de

l’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes.  



A continuació, es mostra l’estructura completa del Consell Directiu del CTE:

CONSELL DIRECTIU COMITÈ TÈCNIC D'ENTRENADORS 2022-2023

FÈLIX GIMENO Director Comitè Tècnic d'Entrenadors

ISRAEL LÓPEZ Subdirector Comitè Tècnic d'Entrenadors

LAURA RÀFOLS Directiva FCF i representant CTE del futbol femení

JULIÀ GARCIA Representant CTE a Barcelona

ÒSCAR PERARNAU Membre CTE a Barcelona

ÀLEX AVELLANEDA Representant CTE a Girona

ANICETO GALVÁN Representant CTE a Tarragona

ALEXIS PINTÓ Representant CTE a Lleida

JUANJO ROVIRA Representant CTE a les Terres de l'Ebre

SERGI PUJOL Representant CTE dels entrenadors de porters

JORDI GAY Representant CTE de Futbol Sala

CHUS ESTEBAN Representant CTE de Futbol Sala

SILVIA FERRER 'CHIVI' Representant CTE de Futbol Platja

GALERIA D'IMATGES



 


