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La ponència estarà moderada per Dolors Ribalta i s'engloba dins el cicle de conferències

organitzat pel CTE amb accés gratuït per a tots els entrenadors/és afiliats, el pròxim

dimecres 30 de novembre a les 18.30h a la seu central de l'FCF

L'entrenador  del  FC Barcelona Femení,  Jonatan Giráldez i  l'entrenadora de la  Real

Sociedad  Femenina,  Natalia  Arroyo  seran  els  ponents  de  luxe  en  la  taula  rodona

organitzada pel CTE el pròxim dimecres 30 de novembre (18.30h) a la seu central de

l'FCF a Barcelona. L'acte s'engloba dins de la programació formativa que ha plantejat el

Comitè Tècnic d'Entrenadors per a la  temporada 2022-23 adreçat als  entrenadors i

entrenadores afiliats. La taula rodona girarà al voltant del futbol femení posant èmfasi

en  "la  gestió  tècnica  i  als  criteris  de  personalitat  i  infuència  en  un  vestidor".  La

moderadora de l'acte serà Dolors Ribalta, professional amb un llarg recorregut al futbol

de casa nostra com a jugadora i entrenadora, i actual directora de Futbol Femení al

RCD Espanyol. 



Natalia Arroyo i Joanatan Giráldez, èxits de Primera 

A la sala d'acte de l'FCF a Barcelona (C/ Sicília, 93) podrem escoltar les veus de dos

tècnics que s'han consolidat en banquetes de primer nivell i que la temporada passada

van alçar FC Barcelona i  Real Sociedad a les dues primeres posicions de la Lliga F.

Natalia Arroyo dirigeix des de la temporada 2020-21 l'equip txuriurdin amb un segell

propi després d'haver-se format com a entrenadora a les banquetes de les Seleccions

Catalanes Base fins a convertir-se en seleccionadora de l'absoluta catalana (2014-20).

Jonatan Giráldez va agafar les regens del primer equip femení del FC Barcelona el curs

2021-22 després de dues temporades com a tècnic assistent de Lluís Cortés. En el seu

palmarès com a blaugrana hi figuren, entre molts èxits, tres campionats de Lliga, dues

Supercopes d'Espanya i la Champions League de la temporada 202-21. Giráldez també

compta amb una trajectòria a les Seleccions Catalanes Base com a tècnic assistent de

les  selecions  femenines,  analista  de  les  Seleccions  i  seleccionador  de  la  sub  12

masculina. 



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 tot Catalunya. 

Aquesta, serà la tercera cita del cicle de conferències organitzat pel CTE. La primera la

va protagonitzar Juan Ignacio Martínez 'Jim', exentrenador del Real Zaragoza o Levante

UD, a la delegació de l'FCF a Lleida, i la segona està programada per aquest divendres

25 de novembre a la delegació de l'FCF a Tarragona amb el reconegut tècnic Albert

Roca, amb experiència en equip com el FC Barcelona i el Galatasaray. 

En les properes setmanes es donarà a conèixer la data per a la darrera ponència amb

entrenadors de primer nivell per a la delegació de l'FCF a Girona i tancar de forma

extraordinària aquest cicle de conferències organitzat pel CTE. 
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