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Roberto Olabe, director de futbol de la Reial Societat, és el primer ponent confirmat per

aquesta edició del Dia de l’Entrenador.

L’Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower (Avinguda de la Gran Via de L’Hospitalet, 144)

serà, un any més, com en la darrera edició, l’escenari del 10è Dia de l’Entrenador, acte

que se celebrarà el divendres 11 de novembre de 2022 a partir de les 16.00 hores. Aquest

esdeveniment, organitzat pel Comitè Tècnic d’Entrenadors i l’Escola d’Entrenadors de

l’FCF, aglutina en una tarda, una jornada formativa amb ponències i taules rodones de

destacats tècnics i ex jugadors de primer nivell,  juntament amb el reconeixement a

entrenadors catalans que han tingut algun èxit destacat durant la temporada passada.

Roberto Olabe, confirmat per al 10è Dia de l'Entrenador

El primer ponent confirmat que es podrà veure i escoltar durant el Dia de l’Entrenador,

amb la ponència 'Model de desenvolupament del talent', serà l’actual director de futbol

de la Reial Societat, Roberto Olabe, de 54 anys, i que en fa 6 que exerceix aquest càrrec.

El 1999, any de la seva retirada com a jugador, es va iniciar com a entrenador al mateix

club  de  la  ciutat  de  Sant  Sebastià,  i  al  2002  ja  va  esdevenir  el  director  esportiu.

Tanmateix, la temporada 2005-2006 va marxar a la SD Eibar per ser-ne l’entrenador. La

temporada següent va tornar a exercir les funcions de director esportiu a la UD Almeria,



així com també al Real Valladolid del 2008 al 2010.

A Almeria hi va tornar el 2011 com a entrenador i el 2012 ho va ser a la banqueta del Real

Unión Club. Del juliol del 2012 al juny del 2016 va marxar a l’ASPIRE Academy, a Qatar,

però va tornar al seu club d’origen, la Reial Societat, la temporada 2016-2017 per ser el

director esportiu. Com a jugador va passar per les files de la SD Ibiza, el CD Mirandés, el

Deportivo Alavés, la UD Salamanca i la Reial Societat, club on es va retirar a finals de la

dècada dels 90.

A més, en les últimes setmanes, el nom d’Olabe ha agafat més ressò gràcies a la gran

venda  que  va  efectuar  del  jugador  suec  Alexander  Isak  al  Newcastle  United  FC,

esdevenint una operació milionària per al club txuriurdin.

Properament, s’informarà de les altres ponències i taules rodones que es duran a terme,



així com les persones que les protagonitzaran.

Tècnics guardonats

D’altra banda, entre ponència i ponència, s’entregaran els premis als tècnics catalans de

futbol i futbol sala que han guanyat un títol durant la temporada 2021-2022.

Entrades per al Dia de l’Entrenador

Per a accedir a les ponències de la 10ª edició del Dia de l’Entrenador, els membres

afiliats al Comitè Tècnic d’Entrenadors de l’FCF hauran d’abonar 15’50 euros, import que

es retornarà quan s’hagi confirmat l’assistència a l’acte. En canvi, per al públic general,

l’entrada tindrà un cost de 30€.

Per a poder realitzar la inscripció, podeu fer clic AQUÍ.

 


