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Amb accés gratuït per entrenadors i entrenadores, el reconegut tècnic alacantí obrirà el

cicle de conferències del CTE el pròxim dilluns 10 d'octubre a les 18.30h.
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Juan Ignacio Martínez 'Jim', ex entrenador del Real Zaragoza, a la Segona Divisió 'A', serà

el  ponent  en  la  conferència  organitzada  pel  Comitè  Tècnic  d'Entrenadors  de  la

Federació  Catalana de Futbol  el  proper  dilluns  10  d'octubre a  les  18.30 hores,  a  la

delegació federativa de Lleida (Carrer Riu Besòs, 8. 25001 Lleida). L'acte s'engloba dins

del calendari  2022-23 del cicle de ponències formatives dirigides als entrenadors/es

afiliats. 

En aquesta jornada, 'Jim' aportarà les seves vivències professionals a nivell de màxima

competició després d'haver dirigit més de deu equips a Primera i Segona Divisió, com el

Real Valladolid CF, la UD Almería, o el Real Zaragoza. Juan Ignacio Martínez apareix als

llibres  d'història  del  Levante  UD  després  de  signar,  des  de  la  banqueta,  la  millor

classificació del club a Primera Divisió i disputar l'antiga UEFA amb el conjunt granota la

temporada 2012-13. 

A més, el tècnic alacantí també exposarà la seva experiència que ha aplicat a nivell

internacional  a  les  banquetes  del  Shangai  Shenxin  FC  i  l'Al  Arabi  SC.  'Jim'  estarà



acompanyat del seu segon entrenador, Javier López, per fer una anàlisi dels diferents

camps de treball que estableix el Comitè, focalitzats en la capacitat de lideratge i el

treball en equip. 

Accés lliure i gratuït per entrenadors i entrenadores

La ponència tindrà una càrrega lectiva de 2 crèdits per als entrenadors/es afiliats per tal

que els assistents puguin beneficiar-se dels crèdits corresponents. L'accés a la ponència

és lliure a tots els entrenadors i entrenadores, de la delegació i la resta de Catalunya.

En  les  properes  setmanes  es  donaran  a  conèixer  noves  dates  de  ponències  amb

entrenadors  de  primer  nivell  per  a  les  delegacions  de  l'FCF  a  Tarragona,  Girona  i

Barcelona. 



 


