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L'FCF TV ofereix la ponència de Mikel Azparren, coordinador de les Seleccions Catalanes

Base, com a inici del cicle de ponències que organitza l'Àrea Esportiva i el CTE, i que

seguiran amb una sèrie de taules rodones a diferents delegacions durant els propers

mesos.

El coordinador de les Seleccions Catalanes Base i seleccionador sub 16 masculí, Mikel

Azparren,  amb  la  seva  ponència  'Les  Seleccions  Catalanes  Postcovid:  un  nou

començament', ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida al cicle de ponències i

taules rodones que ha preparat l'Àrea Esportiva i el Comitè Tècnic d'Entrenadors i que

protagonitzaran els diferents seleccionadors i membres del cos tècnic.

El cicle, anomenat 'L'interior de les nostres Seleccions', és obert i gratuït per a tots els

entrenadors  en  el  format  presencial.  En  les  ponències  s'hi  podran  descobrir  les

interioritats, vivències i el dia a dia de les Seleccions Catalanes de futbol, tant de base

com  absolutes.  Azparren  ha  explicat  el  procés  organitzatiu  tècnic  de  la  passada

temporada de les diverses seleccions que ell coordina.



Planificació, captació, entrenaments i competició

Després de la Covid-19, s'ha hagut de tornar a partir gairebé de zero. Azparren ens ha

detallat en aquesta ponència com ha estat la planificació de les diferents Seleccions

masculines i femenines, així com la captació de jugadors i jugadores, la metodologia

utilitzada, els entrenaments i la competició en els diferents Campionats Nacionals de

Seleccions Autonòmiques on ha participat Catalunya.



L'agenda de les pròximes taules rodones

Totes  aquestes  taules  rodones,  on  hi  prendran  part  tots  els  seleccionadors  i

seleccionadores  catalans,  a  més  dels  membres  dels  diferents  cossos  tècnics,

es duran a terme per diferents delegacions territorials. Aquest és el calendari previst:

DIA DELEGACIÓ TAULA RODONA

13/10/2022 Girona Una temporada amb perspectiva

27/10/2022 Lleida El lideratge en una selecció

10/11/2022 Tarragona Tècnics assistents, els altres protagonistes

24/11/2022 Barcelona Selecció Absoluta, el màxim exponent

Els entrenadors i entrenadores interessats en assistir en alguna de les ponències, poden

realitzar la seva inscripció de forma gratuïta fent clic AQUÍ.

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=vimeo/755470380

