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Durant l’acte s’han entregat els premis als 19 entrenadors catalans, tant de futbol com

de futbol sala, que han obtingut èxits destacats durant la temporada 2021-2022.

L’Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower, a L’Hospitalet de Llobregat, ha estat l’escenari

del 10è Dia de l’Entrenador. L’acte, organitzat pel Comitè Tècnic d’Entrenadors i l'Escola

d'Entrenadors de l’FCF, ha comptat amb ponències i taules rodones amb entrenadors i

ex jugadors de primer nivell durant la tarda del divendres 11 de novembre.

A més d’aquesta jornada formativa, s’han lliurat els premis als entrenadors catalans,

tant de futbol com de futbol sala, que han assolit els èxits més rellevants durant la

campanya 2021-2022. Aquests han estat:

FUTBOL PROFESSIONAL

JONATHAN  GIRÁLDEZ  (Campió  de  la  Lliga  Iberdrola,  de  la  Copa  de  la  Reina  i  la

Supercopa d’Espanya amb el FC Barcelona):

L’any 2021 Jonathan Giráldez va agafar la direcció del primer equip del FC Barcelona

Femení i ja en només una temporada va mantenir l’alt nivell del conjunt blaugrana

guanyant un triplet: la Lliga, la Copa de la Reina i la Supercopa d’Espanya, així com el

subcampionat a la UEFA Champions League.



FUTBOL SEMI-PROFESSIONAL

FERRAN COSTA (Ascens a la 2a RFEF amb el CE Manresa):

És l’entrenador més jove de la Segona Federació i un dels tècnics amb més projecció

del futbol de casa nostra. Amb només 28 anys és l’entrenador i el director esportiu d’un

CE Manresa que competeix per primera vegada a la quarta categoria del futbol estatal

després  de  l’històric  ascens  de  l’equip  del  Bages,  assolit  la  temporada  passada.

Entrenador competitiu i amb una gran connexió al vestidor, Costa va liderar l’equip des

de la banqueta aconseguint l’ascens directe com a campions del grup català de Tercera

Federació.



FUTBOL AMATEUR MASCULÍ

RAÚL PAJE (Ascens a la 3a RFEF amb el CF Montañesa):

Raúl Paje va ser l’artífex de l’ascens de la Monta a la Tercera Federació després d’agafar

les regnes de l’equip amb la temporada començada i encadenar 16 partits sense perdre,

catapultant l’equip de Nou Barris a la nova categoria. Paje va dotar de personalitat i

caràcter a l’equip groc-i-negre per afegir un nou èxit esportiu al seu palmarès. Aquesta

és la primera experiència en una categoria nacional d’un entrenador amb trajectòria

ascendent.



RICARD FARRÉS (Ascens a la 3a RFEF amb la UE Tona):

L’entrenador de Folgueroles va aconseguir l’ascens a la Tercera Federació a la banqueta

de la Unió Esportiva Tona en una temporada molt exigent i amb una lluita frec a frec

amb el Manlleu. La fita històrica del conjunt tonenc es va assolir a la penúltima jornada

de lliga  amb la  celebració  del  campionat  del  grup 2  de  Primera  Catalana.  Tècnic

especialista en assolir ascensos, Farrés el va aconseguir amb la UE Tona després de

temporades d’insistència.



ANTONI TEIXIDÓ (Ascens a la 3a RFEF amb la UE Rapitenca):

El millor tècnic de la història de la UE Rapitenca. Així està considerat Antoni Teixidó pel

seu club després de tres etapes exitoses en les quals ha deixat molta empremta. Porta

més de 60 anys vinculat al futbol, convertint-se en emblema a la Devesa i respectat per

tot el futbol català. Primer com a jugador en clubs com el FC Barcelona, el Lleida o el CA

Osasuna, i després com a entrenador en banquetes d’equips com les del Real Jaén,

Córdoba CF o, més recentment, CF Amposta i, finalment, UE Rapitenca. El tècnic de la

Ràpita es va acomiadar de les banquetes per la porta gran amb l’ascens del seu equip a

la Tercera Federació. 

FUTBOL AMATEUR FEMENÍ

FERRAN CABELLO (Campió Reto Iberdrola Grup Nord i ascens a la 1a Divisió Nacional

Femenina amb el FC Levante las Planas):

L’equip de Ferran Cabello va completar una temporada extraordinària, proclamant-se

campiones del Grup Nord de la Reto Iberdrola en l’última jornada de lliga. La primera



posició  va  donar  a  l’equip  del  Baix  Llobregat  l’ascens  directe  a  la  Primera  Divisió

Femenina, l’actual Liga F.

JOAN BACARDIT (Ascens a la 2a Federació Femenina amb el CE Europa):

El fitxatge de Joan Bacardit pel CE Europa va ser tot un revulsiu.  Amb només una

temporada a la banqueta escapolada va aconseguir el títol del lliga del Grup 3 de la

Primera Divisió Nacional Femenina i l’ascens a la Segona Federació Femenina, la tercera

màxima categoria estatal. Els números de Bacardit parlen per si mateixos: 22 victòries, 3

empats i una sola derrota amb 83 gols a favor i 13 en contra.



FUTBOL BASE

ÓSCAR LÓPEZ (Campió Lliga Divisió d’Honor Juvenil Nacional i de la Copa Campions

amb el FC Barcelona ):

Óscar López va dur el Juvenil ‘A’ del Futbol Club Barcelona a conquerir la Lliga Nacional

del ‘Grup 3’. El bloc blaugrana va mostrar-se superior a la resta dels seus adversaris i va

proclamar-se campió amb 12 punts de marge respecte el segon classificat, amb 103 gols

a favor i només 23 en contra. Així mateix, a la final de la Copa Campions també es va

imposar amb autoritat a l’Athletic Club, completant així aquest magnífic doblet.



SELECCIONS CATALANES FUTBOL

JORDI JIMÉNEZ (Campió d’Espanya amb la sub 14 masculina):

Jordi Jiménez va començar el seu periple a les Seleccions Catalanes Base l’any 2020

dirigint la sub 12 masculina. Posteriorment, va agafar les regnes de la Selecció sub 14

masculina, conjunt amb el qual es va proclamar campió d’Espanya aquest mes de juny

passat a Galícia.



RAFAEL BELTRAN (Campió d’Espanya amb la sub 12 masculina):

La Selecció Catalana sub 12 masculina es va alçar com a brillant campiona d’Espanya

sota  la  batuta  de  Rafael  Beltran.  Al  juny,  al  Campionat  Nacional  de  Seleccions

Autonòmiques celebrat a Madrid, la sub 12 es va imposar a la final per 5 gols a 0 al País

Basc, demostrant el gran potencial de la Selecció Catalana sub 12.



FUTBOL SALA

MARLON VELASCO (Ascens a la 1a Federació Futsal de la RFEF amb el FS Noia):

Marlon Velasco és un tècnic amb una notòria trajectòria que ha estat al Futsal Mataró i

al Canet FS. Va marxar a les Illes Balears i, posteriorment, va dirigir el FSD Puertollano,

fins que al 2018 va aterrar a la banqueta del FS Noia. La temporada passada, en 37

partits disputats, va aconseguir 28 victòries i només 5 derrotes. Amb aquesta estadística

era difícil que el FS Noia de Marlon Velasco no aconseguís l’ascens a la Primera RFEF

Futsal. Uns números espectaculars que el van proclamar campió de lliga de la Segona

Divisió.

VÍCTOR GONZÁLEZ (Ascens a la 2a Divisió Nacional de la RFEF amb el Sala 5 Martorell):

L’actual tècnic del Sala 5 Martorell, Víctor González, ha aconseguit la fita de pilotar a

l’equip Sènior del Baix Llobregat des de la Tercera Divisió Nacional fins a disputar, la

temporada passada, els play-off  i aconseguir l’ascens a la Segona RFEF Futsal.



TOMÁS DE AQUINO “SITO” RIVERA (Campió 2a Divisió Nacional ‘B’ de futbol sala amb el

Futsal Mataró):

Amb una dilatada trajectòria com a tècnic de futbol sala, tant a nivell nacional com,

sobretot, internacional, el tècnic català Sito Rivera va agafar les regnes de l’equip Sènior

del CE Futsal Mataró fa dues temporades, portant-lo a proclamar-se campió del Grup 3

de la Segona Divisió ‘B’ Nacional de futbol sala.



JOSEP  ALBERT  “PEP”  RUIZ  (Campió  d’Espanya  Juvenil  de  Futbol  Sala  amb  el  FC

Barcelona):

En Pep Ruiz va iniciar-se com a tècnic de futbol sala amb l’AE Les Corts Ubae i aviat va

passar al FC Barcelona. Des de l’any 2008, ja a les banquetes blaugrana, ha anat passant

per totes les categories del seu planter i, actualment i des de fa 6 temporades, dirigeix

els Juvenils de Divisió d’Honor Nacional. Amb aquest equip ha aconseguit proclamar-se

campió d’Espanya de Clubs de futbol sala.



SELECCIONS CATALANES FUTBOL SALA

JORDI GAY (Campió d’Espanya Juvenil sub 16 Femení):

La gran exhibició que va realitzar la Selecció Catalana sub 16 femenina de futbol sala en

la final del Campionat d’Espanya davant Andalusia va portar a les jugadores dirigides

per Jordi Gay ha alçar la preuada copa de campiones, revalidant el títol que ja havien

aconseguit en l’anterior edició.



GERARD PUSÓ (Campió d’Espanya Benjamí, Infantil i sub 16 Masculines):

Tres  de tres.  Registre  espectacular  de Gerard Pusó al  capdavant  de les  Seleccions

Benjamí,  Infantil  i  sub 16 masculines de futbol sala.  I  és que Pusó es va proclamar

campió d’Espanya en les tres categories, demostrant el gran potencial que té el futbol

sala base català.

JORDI BARRERO (Campió d’Espanya Aleví Masculí i Infantil Femení):

Campió d’Espanya amb la Selecció Catalana Aleví masculina i campió d’Espanya amb la

Selecció Infantil Femenina. Aquest és el resultat de la bona i incansable feina de Jordi

Barrero  dirigint  aquests  dos  combinats  la  temporada  passada,  amb  una  brillant

exhibició dels nois i una èpica remuntada a la pròrroga de les noies, ambdues finals

davant Galícia.



CLÀUDIA PONS (Campiona d’Europa Selecció Absoluta Femenina):

Clàudia Pons continua recollint guardons. I és que amb la Selecció Espanyola Absoluta

femenina de futbol sala s’ha tornat a proclamar campiona d’Europa per segona vegada

consecutiva, esdevenint tota una fita històrica del futbol sala femení estatal.



ALBERT CANILLAS (Campió d’Europa sub 19 Masculí):

La  Selecció  Espanyola  sub 19  masculina  de  futbol  sala  es  va  proclamar  campiona

d’Europa en superar Portugal  a la final,  revalidant el  títol  aconseguit  la  temporada

anterior. El combinat nacional estava dirigit pel seleccionador Albert Canillas, qui, a més

a més, a la seva plantilla hi tenia quatre jugadors catalans.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=QceXv-dOGwo

