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Aquest dijous ha tingut lloc a la delegació de l'FCF a Girona una taula rodona entre

membres de les Seleccions Catalanes base al voltant dels processos en la represa de

competicions després de la Covid-19, dins del cicle de ponències organitzades per l'Àrea

Esportiva i el CTE

Una temporada amb perspectiva ens ha aproximat l’experiència que han tingut els

nostres  tècnics  de  les  Seleccions  Catalanes  base  respecte  la  temporada  anterior

marcada per un retorn a la competició després de l’aturada produïda per la Covid -19. La

taula rodona sota aquest títol ha tingut lloc a la delegació de l'FCF a Girona dins del

cicle de ponències organitzades per l'Àrea Esportiva i el Comitè Tècnic d'Entrenadors.

Aquesta és la segona de les cinc conferències previstes per aquest any. 

Les  inscripcions  estan  obertes  i  són  gratuïtes  per  a  totes  les  ponències,  l'última

d'aquestes se celebrarà a Barcelona amb els seleccionadors absoluts Gerard López i

Xavier Llorenç, i el coordinador de les Seleccions masculines i femenines, i seleccionador

masculí Sub16, Mikel Azparren. 

Els  participants  en la  taula  rodona de Girona han estat:  els  seleccionadors  Jaume

Comellas (sub 12 i  sub 15 femení);  Rafael Beltran (sub 12 i  sub 14 masculí);  l'analista

tècnic, Jonatan Ruiz; i l'entrenador de porters/es, Sergi Pujol, 

https://forms.gle/j1fiffnDNWwcnC2z5


Jaume Comelles ha explicat la gestió psicològica que va haver de treballar després que

la selecció femenina sub 15 quedés eliminada a les semifinals de la Copa d’Or per

Andalusia a la tanda de penals: “va ser difícil aixecar la moral de les noies després de

perdre als penals quan el partit estava controlat. Però és una experiència per a totes

elles,  de tot s’ha d’aprendre. Estic orgullós del grup, malgrat la derrota,  que també

ensenya moltes coses de cara al futur d’aquestes jugadores”.

La creu i la cara, la que va viure Rafa Beltran, qui sí va superar la tanda de penals i

va guanyar l’or a la banqueta de la sub 12 masculina. Rafa ens ha explicat una revelació

en relació a la tanda de penals:  "vaig preguntar al  capità de l’equip quins dels dos

porters aturava millor els penals abans d’iniciar el partit.  I  vam encertar en l'elecció.

Tothom ens va felicitar i  es va alegrar de la victòria,  tots les Seleccions Catalanes i

Masculines que participaven al campionat. A més, en aquesta línia, també afegeix: "Tots

som una pinya i això és molt afalagador. Va ser difícil gestionar una temporada nova

després de la Covid-19, però ens en vam sortir”.

Sergi Pujol, entrenador de porters i tècnic assistent d'estratègia assegura que "un equip

ha de tenir sempre jugades assajades per a moments especials. I això ho fem sempre.



De fet,  un dels  gols  de la  sub 12  va ser  gràcies a  un córner que havíem entrenat

prèviament". Pujol explica com va ser la posada a punt a corre-cuita per a les dues fases

finals del Campionat d'Espanya: "ho vam fer inculcant als jugadors i jugadores el que

anomenem 'dianes de joc', on visualitzem jugades per plasmar-les al terreny de joc i

d'aquesta manera reduir l'aprenentatge".

Finalment, Jonatan Ruiz, analista audiovisual de les Seleccions Catalanes base, ens ha

explicat la importància actual d’utilitzar drons per estudiar i analitzar jugades des de

l'aire, tant del propi equip com del rival: “Catalunya és pionera en aquest tipus d’anàlisi,

només la nostra selecció utilitza aquests aparells voladors, i ens aporten una informació

immillorable  que  analitzem  i  estudiem  amb  profunditat  amb  els  diferents

seleccionadors  catalans”.

Les dates 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  cos  tècnics,

es duran a terme per diferents delegacions territorials. Aquest és el calendari del cicle



de ponències L'Interior de les nostres Seleccions:

DATA DELEGACIÓ HORA TEMÀTICA

27/10/2022 Lleida 19.00 El lideratge en una selecció

10/11/2022 Tarragona 19.00 Tècnics assistents. Els altres protagonistes

24/11/2022 Barcelona 19.00 Selecció absoluta. El màxim exponent
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