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La taula rodona organitzada pel CTE i moderada per Dolors Ribalta ha comptat amb

veus de primer nivell per reflexionar al voltant de la gestió tècnica en el futbol femení

L’entrenadora  de la  Real  Sociedad,  Natalia  Arroyo,  i  l’entrenador  del  FC Barcelona,

Jonatan Giráldez, han participat aquesta tarda a la sala d’actes de la seu central de l’FCF,

a Barcelona, d’una taula rodona al voltant del futbol femení organitzada pel Comitè

Tècnic d’Entrenadors. L’actual directiva del Futbol Femení del RCD Espanyol,  Dolors

Ribalta, ha estat la moderadora de luxe d’un acte que ha comptat amb la presència

d’una  cinquantena  d’entrenadors/es  afiliats.  El  director  del  CTE,  Fèlix  Gimeno,  ha

introduït l’acte agraint la predisposició dels ponents: “És un privilegi reunir aquests tres

professionals de primer nivell que s’han format en aquesta casa”. Gimeno ha afegit que

“a través d’aquest cicle de ponències donem la possibilitat als nostre afiliats de tenir

unes referències de primera en la seva formació”.



En la primera part de la xerrada, Natalia Arroyo i Jonatan Giráldez han desgranat el seu

recorregut futbolístic fins a arribar a les banquetes de primer nivell. L’entrenadora de la

Real Sociedad ha ressaltat que “el context del futbol català m’ha servit per progressar i

cremar etapes per arribar al màxim nivell com a jugadora i, després, com a entrenadora

perquè els  clubs catalans van marcar el  llistó a nivell  estatal”.   L’ex seleccionadora

absoluta catalana assegura que “sabem de primera mà les dificultats històriques del

futbol femení i de les dones en aquest esport. Ara hem guanyat llibertat però tot just

estem en la primera temporada d’una lliga professional i encara amb massa obstacles”.

Giráldez aterra al futbol català el 2012 des de Galícia i progressa a través de la Federació

Catalana de Futbol: “Vaig poder nodrir-me i conèixer el futbol femení a les seleccions

catalanes base femenines fent tasques d’analista i entrenador assistent”.



Natalia Arroyo compleix la seva tercera temporada al capdavant de la Real Sociedad i ha

aconseguit per primer cop classificar l’equip txuriurdin per la Champions League: “Ens

hem de guanyar i merèixer els recursos i així ha estat en aquests anys, cada temporada

fem un pas més per atendre les necessitats i exigències de les jugadores i, així, créixer

en el rendiment col·lectiu”. Tant Giráldez com Arroyo han coincidit en la importància de

cultivar la base dels clubs per augmentar el nivell del futbol femení. “Les jugadores ja

pugen amb un context més favorable i enfocat a elles. Al Barça, per primera temporada,

el  filial  entrena a  la  mateixa  franja  horària  que el  primer  equip i  això  afavoreix  el

feedback entre els dos equips i dona moltes més possibilitats”, explica el tècnic nascut a

Vigo.



Per concloure la taula rodona, els dos entrenadors han relatat el seu dia a dia a la Ciutat

Esportiva Joan Gamper i a Zubieta, i la seva gestió amb el cos tècnic i plantilla. “Cada

entrenador té la seva manera de transmetre i liderar per arribar a les jugadores. Penso

que la claredat i concisió amb el missatge és clau per explicar el que esperem d’una

jugadora i del col·lectiu”, retrata Giráldez. Per la seva banda, Arroyo incideix en “he après

a delegar als meus tècnics per potenciar les seves virtuts i alhora les de les jugadores”. El

procés ha d’anar més enllà dels resultats, això de portes enfora és més difícil d’assimilar

però dins del vestidor ho hem d’aplicar per millorar entrenament rere entrenament”,

afirma el tècnic blaugrana campió de tres Lligues i una Champions League.



Aquesta ha estat la tercera ponència del cicle de programació formativa impulsat pel

CTE per aquest 2022. La primera la va protagonitzar l’entrenador Juan Ignacio Martínez

‘Jim’ a la delegació de l’FCF a Lleida, i la segona va anar a càrrec del reconegut tècnic i

exjugador Albert Roca, a la delegació de l’FCF a Tarragona.
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https://www.youtube.com/watch?v=zlGLMtUy2N4

