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El cardedeuenc, director tècnic de la Catalana de Futbol, aplaudeix l’arribada de l’holandès

Joan Vilà: “Cruyff és un valor 
afegit important per a la federació”
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L’exfutbolista i entrenador està convençut que el fitxatge de Johan Cruyff és un encert en tota regla

Cardedeu

Ramon Solé

Joan Vilà, de Cardedeu i 
recentment nomenat direc-
tor tècnic de la Federació 
Catalana de Futbol, està molt 
satisfet amb l’arribada de 
Johan Cruyff a la banqueta 
de la selecció catalana abso-
luta. Vilà està convençut que 
la presència de l’holandès 
aportarà ressò internacio-
nal a l’equip i, de retruc, a 
Catalunya; a més, el carde-
deuenc explica que Cruyff 
ajudarà en projectes de fede-
ració, sobretot els referits a 
formació d’entrenadors.

“L’arribada de Cruyff s’ha 
de valorar molt positiva-
ment. És una persona molt 
controvertida, sempre ho ha 
estat, però també és un valor 
afegit molt important per a 
la federació. Primer que res, 
per la transcendència que 
té fitxar algú com ell: fa 13 
anys que no entrena i ha dit 
que no a molts equips, fins 
i tot a la selecció holandesa. 
També és cert que la selecció 
catalana juga només un cop 
l’any i no té la pressió de les 
seleccions oficials”, explica 
Vilà. El director tècnic de la 
federació creu que “Cruyff és 
un atractiu molt important 
de cara a tancar acords per 
jugar amb seleccions impor-
tants; és molt possible que la 
selecció jugui més d’un partit 
i més de dos i també podria 
ser que el Barça cedeixi els 
jugadors amb una mica més 
de facilitat”, considera.

Joan Vilà, responsable de 
les seleccions catalanes infe-
riors, diu que l’arribada de 

Johan Cruyff no comporta 
cap variació en la manera de 
treballar. “La idea de forma-
ció que tinc jo i la federació 
està molt arrelada i té molta 
relació amb la manera d’en-
tendre el futbol que justa-
ment Cruyff va implantar”, 
explica Vilà, i diu que l’arri-
bada del mític arquitecte del 
dream team ha resultat molt 
“engrescador”.

SUPORT A LA FORMACIÓ 
D’ENTRENADORS 

Pel que fa a la manera com 
la federació es beneficiarà 
de la presència de l’entre-

nador holandès, Joan Vilà 
diu que la prioritat és l’es-
cola d’entrenadors. “Estem 
actualitzant i millorant els 
entrenadors; volem que les 
seleccions inferiors siguin 
un model de formació, més 
enllà dels resultats”, diu, 
i apunta de quina manera 
ajudarà la Fundació Johan 
Cruyff. “Treballarà amb pro-
jectes de formació de futurs 
entrenadors. Estem parlant 
de cursos de monitors de fut-
bol que serien d’introducció 
i que es poden organitzar a 
nivell local mentre hi hagi un 
mínim d’inscripcions; això es 
complementarà amb cursos 

per internet, com es fa a la 
UOC, especialment indicats 
per a les persones que no 
poden assistir personalment 
als cursos. Els continguts, 
els posarà la federació, però 
el programa per fer-ho en 
línia, el posa la fundació d’en 
Cruyff, que ja ho ha portat a 
terme en altres llocs. Farem 
un seguiment, una tutoria, 
com un curs a distància”, 
explica Joan Vilà.

L’exfutbolista i entrena-
dor cardedeuenc va assumir 
el càrrec de director tècnic 
de la Federació Catalana de 
Futbol a principis del mes de 
setembre.

El CP Sant Celoni 
marxa al mundial de 
‘show conjunts’

Sant Celoni

Trenta-sis persones formen 
l’expedició del Club Patí 
Sant Celoni cap a la localitat 
alemanya de Freiburg, on 
l’equip entrenat per Jaume 
Pons participarà al seu tercer 
campionat del món de show 
conjunts. L’objectiu és reva-
lidar el títol mundial assolit 
fa dos anys a Austràlia, i 
que l’any passat no va tenir 
continuïtat a Taiwan. El CP 
Sant Celoni (amb vuit com-
ponents) participarà en la 
modalitat de grups petits, 
que tindrà lloc dijous vinent, 
dia 19. El conjunt del Baix 
Montseny portarà a concurs 
l’espectacle Per plaer, amb el 
qual enguany ho ha guanyat 
tot; el mundial, amb tot, 
serà més complicat que en 
anteriors ocasions, ja que els 
vallesans s’enfronten a deu 
equips rivals, el doble que els 
dos últims anys.

El Vila de Sant Celoni 
de tir amb arc aplega 
80 participants

Sant Celoni

Vuitanta arquers de 20 
equips van participar a l’on-
zena edició del Trofeu Vila 
de Sant Celoni, entre els 
quals alguns excampions i 
exsotscampions d’Espanya. 
Els guanyadors van ser, en 
arc instintiu, el Club d’Ar-
quers de Terrassa Mix, seguit 
dels Arquers del Negrell i 
l’equip femení Tres i Prou; 
pel que fa a l’arc compost, el 
Club de Tir amb Arc les Fran-
queses va ser el guanyador, 
seguit d’Arquers del Negrell 
i l’Arc Sant Celoni en tercer 
lloc. El torneig és únic a l’Es-
tat perquè els membres de 
l’equip tenen un temps limi-
tat (2 minuts) per fer tots els 
llançaments.

ToTs Tenien raó

La setmana passada el nou president del BM 
Granollers, José Luis Caña, entrava al club trepit-
jant fort: l’home criticava la manca d’ambició del 
primer equip, que –assegurava– té prou nivell per 
mantenir el nivell competitiu de la temporada pas-
sada. Per la seva part, l’entrenador Llorenç Rueda 
deia que els mals resultats de l’equip es devien a 
l’acumulació de detalls com les baixes, els conse-
güents canvis de jugadors i la consegüent dificul-
tat per memoritzar els mecanismes tàctics, l’ansie-
tat per voler fer el segon gol abans que el primer, 
etc. Rueda, al final, sempre ha confiat que els seus 
homes tenen capacitat per revertir el mal inici de 
lliga. La victòria d’aquest dimecres a la pista del 
CAI Aragó i, sobretot, la manera com es va gua-
nyar, donen la raó a Caña i a Rueda. Perquè si algu-

na cosa demostra aquest triomf és que, quan aquest 
equip vol guanyar, és molt difícil d’aturar.

Repassem: dels deu partits disputats fins ara, 
el Fraikin n’ha guanyat tres i dos d’aquests tres 
han estat davant equips punters, l’Ademar i el 
CAI Aragó. En canvi, amb equips de la seva lliga 
s’ha mostrat irregular i, en ocasions (Antequera i 
Torrevella, particularment), desastrós. El motiu pel 
qual aquests jugadors freguen l’excel·lència con-
tra rivals poderosos i freguen la mediocritat contra 
rivals assequibles és un misteri que podria molt bé 
estar en la base de les crítiques de José Luis Caña. 
“Aquest equip no té ni caràcter ni personalitat”, 
es lamentava el dirigent. O més ben dit: deia que 
sí que els tenia, però que no els treia. Dimecres va 
quedar clar que el president tenia raó.

També la tenia Llorenç Rueda, que s’ha passat 
dues setmanes treballant uns conceptes defensius 

que feien aigües a causa de les baixes i que fins ara 
no havia pogut entrenar en condicions per manca 
de temps i per les baixes (Andreu, Pujol, Resina...); 
pel que es va començar a albirar en el partit davant 
el Naturhouse i s’ha mostrat en tot l’esplendor 
davant del CAI, aquest treball tàctic està comen-
çant a donar els seus fruits. 

Sigui com sigui, el Fraikin BM Granollers s’ha 
posat el llistó ben alt. Ja sabem que cada partit és 
un món, que els jugadors són persones, etc., però 
després del triomf de dimecres l’aficionat no 
entendrà papers de la trista figura com els del dia 
de Torrevella. Potser, en el fons, l’equip continua 
essent víctima d’aquest conformisme implantat a 
l’ADN del club des de fa anys: són pencaires i tenen 
talent. El dia que es creguin que són bons, faran 
por. El CAI és el primer que n’ha patit les conse-
qüències. Que passi el següent.

EL BLOC
TENIA TEMPS Ramon Solé


