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El reconegut tècnic professional ha posat el focus en la seva experiència al capdavant

de la Selecció Nacional de futbol d'El Salvador

El reconegut entrenador i  exjugador Albert Roca ha impartit  aquest divendres una

ponència  a  la  delegació  de la  Federació  Catalana de Futbol  de Tarragona titulada

'Criteris i procés de l'entrenament en el futbol', davant una quarantena d'assistents que

omplien  la  sala.  La  xerrada  forma  part  del  cicle  de  conferències  de  programació

formativa  organitzat  pel  Comitè  Tècnic  d'Entrenadors  dirigit  als  entrenadors  i

entrenadores  afiliats.   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 propera està programada pel pròxim dimecres 30 de novembre a la seu central de

l'FCF, a Barcelona, amb una taula rodona al voltant del futbol femení on hi participaran

Natalia  Arroyo  i  Jonatan  Giráldez,  tècnics  de  la  Real  Sociedad  i  el  FC  Barcelona,

respectivament. 

https://www.fcf.cat/noticia/juan-ignacio-martinez-jim-impartira-una-ponencia-a-la-delegacio-de-l-fcf-a-lleida/04/10/2022
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Albert Roca ha centrat la seva xerrada en els processos d’aprenentatge per agafar les

regnes d’un equip internacional i tota l’adaptació que això comporta. Roca va dirigir la

Selecció Nacional de futbol d'El Salvador i també de l'Aràbia Saudita. “Explico el procés

necessari per adaptar-se a un equip que té unes característiques pròpies molt diferents

a les  del  futbol  europeu,  tan culturals,  com esportives”,  destaca Roca.  El  tècnic de

Granollers ressalta els aspectes on es va fixar per treballar amb el combinat salvadoreny:

“Vam estudiar la forma com es juga a futbol en aquest païs, com es relacionen, i a partir

d’aquí desenvoluparem una metodologia concreta per implementar la nostra filosofia”. 

L'exjugador de Primera Divisió ha lloat la proposta formativa del CTE: "És bo conèixer les

experiències  d'entrenadors  en  contextos  específics  per  tenir  presents  diferents

perspectives. A mi m'hagués agradat tenir aquestes oportunitats en la meva formació". 



A Tarragona han estat presents el directiu i delegat de l'FCF a Tarragona, José Cosano, el

director del CTE de l'FCF, Fèlix Gimeno, a més dels subdelegats de l'FCF a Tarragona,

Toni Nieto, Aniceto Galván i Juan Muñoz. 





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. 

 

 

 

 


