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ESPORTS   Vallesans a l’estranger NOU9EL 25

RAÚL    

GUTIÉRREZ 

(Kuwait)

L’entrenador 
granollerí 
entrena el 

Kazma Club d’handbol.

ORIOL VALLS

(França)

El tècnic de 
Granollers 
entrena l’USA 
Toulouges de 

bàsquet des del 2014.

TONI GARCIA

(França)

Després d’una 
temporada 
al Toulouse 
d’handbol, l’en-

trenador de Granollers busca 
nou club al país veí.

TONI JIMÉNEZ

(Anglaterra) 

El granollerí 
és segon 
entrenador del 
Tottenham a la 

Premier League anglesa.

  
JESÚS 

RAMÍREZ

(Alemanya)

El tècnic de 
Granollers és 
segon entrena-

dor del Ratiopharm Ulm, de 
la Primera Divisió alemanya.

MARC         

VALIENTE

(Israel)

El central de 
Granollers 
acaba de tancar 

una etapa al Valladolid i ha 
fitxat pel Maccabi Haifa 
israelià.
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Jordi Molà, al centre, Fermín Alonso, a l’esquerra, i Raúl Casado, a la dreta, al camp del carrer Girona just abans d’emprendre el viatge cap a Bolívia 

empresari amb molt de nom 
a Bolívia, molt reconegut pel 
sector del cinema; té mol-
tes sales i el president, Evo 
Morales, diu que Chaparro 
és qui ha portat els bolivians 
al cinema. Li vaig fer una 
proposta, la va estudiar i vam 
decidir tirar-la endavant”, 
explica Molà. El projecte 
neix d’una iniciativa privada 
però els seus impulsors estan 
a punt d’arribar a un acord 
amb la federació boliviana de 
futbol. “El govern segur que 
s’hi afegirà perquè només els 
pot beneficiar”, apunta.

Benigno Hernández i Xavi Sayol al camp de les Franqueses. Els dos intentaran modernitzar el futbol hongarès

Jordi Molà, en el camp d’entrenament de l’FCB Escola a Florida, la primera que el club blaugrana ha obert als Estats Units

  ALTRES CASOS

Dos tècnics de Granollers i les Franqueses implantaran 
mètodes actuals en un futbol que s’ha quedat antiquat

Objectiu: contribuir a 
modernitzar l’entrenament  
del futbol a Hongria

Granollers/les Franqueses

R.S.

Els entrenadors de futbol 
Benigno Hernández, de 
Granollers, i Xavier Sayol, 
de les Franqueses, han mar-
xat a finals de juliol cap a 
Hongria, juntament amb un 
company de Berga, Germán 
Rodríguez, amb una mis-
sió molt clara: contribuir a 
modernitzar els mètodes i 
conceptes d’entrenament 
d’un futbol que s’ha quedat 
molt endarrerit. “És com si 
s’haguessin quedat estan-
cats fa 20 anys”, explica 
Hernández. Cada un d’ells 
anirà destinat a un club, on 
implantaran la moderna 
metodologia de treball que 
han après als clubs catalans 
on han treballat. En principi, 
el contracte és per un any, 
tot i que el projecte, en tots 
tres casos, és a més llarg 
termini.

Benigno Hernández ja té 
experiència a l’estranger i 
en clubs d’elit. Amb 24 anys, 
ja ha treballat a l’escola del 
Barça a Kuwait i ara era el 
segon entrenador del sènior 
femení del RCE Espanyol. 
Hernández treballarà al 
Csákvár FC, un club de la 
Segona Divisió hongaresa, 
d’una localitat homònima 
situada a uns 25 quilòmetres 
de Budapest. Hernández va 
rebre l’oferta de treballar a 
Hongria a través de l’empre-
sa Alwayssoccer, dedicada 
a l’organització d’activitats 
formatives. “Ells veien com 

funcionava el futbol allà, i 
em van demanar si hi volia 
anar”, explica. El granollerí 
el va seduir la possibilitat 
de crear un projecte propi. 
“Aquí és molt difícil que 
confiïn en una persona de 24 
anys per impulsar el seu pro-
pi projecte. Al Csákvár

podré aportar i aplicar tots 
els coneixements que tinc, 
l’experiència, els cursos 
d’entrenador, els llocs on 
he pogut entrenar, etc.”, 
explica. Hernández se 
sent perfectament capaç 
d’assumir el repte. “Em veig 
preparat per ensenyar a la 
gent el que sé, sense deixar 
d’aprendre”, assegura. 

D’altra banda, Xavier 
Sayol, també té 24 anys, va 
començar a entrenar al CF 
les Franqueses, on va coor-
dinar el futbol 7 del club. 
Ara feia tres temporades 
que portava l’aleví del Sant 
Andreu. Tot i que el tècnic 
de Bellavista encara no sap 
segur el club on anirà a tre-
ballar, té tots els números 
d’aterrar al III Kerületi TVE, 

entitat d’un nucli satèl·lit de 
Budapest que juga a Tercera 
Divisió. 

SAyol: “volEM qUE 
EntEnGUin El FUtBol 
CoM UnA CoSA GloBAl”

A la seva nova destinació, 
Xavier Sayol tindrà la mis-
sió de coordinar el futbol 
base del club i, com Benigno 
Hernández, implantar els 
mètodes d’entrenament que 
s’estilen a l’Europa occi-
dental. “L’objectiu és que 
entenguin el futbol com una 
cosa global. Ells estan acos-
tumats a treballar només 
aspectes tècnics i analítics; 
nosaltres volem que als 
entrenaments experimentin 
coses que després es troba-
ran en situacions reals de 
competició. Hem d’adaptar 
els entrenaments”, explica. 
Segons Sayol, a Hongria fa 
molts anys que entrenen els 
diferents aspectes del joc 
per separat i ell vol canviar 
aquesta dinàmica: “Es tracta 
de treballar diversos aspec-
tes en un sol exercici. Si ho 
fas per separat és molt més 
lent”, apunta.

Benigno Hernández i 
Xavier Sayol no són els pri-
mers vallesans que emigren 
a Hongria buscant nous rep-
tes professionals. Magí Ser-
ra, de Cardedeu, va entrenar 
l’equip d’handbol de Gyor, 
i Antonio Garcia, de la Lla-
gosta, juga al Pick Szeged, 
de la Primera Divisió també 
d’handbol.

Benigno 
Hernández: “Aquí 
és molt difícil que 
confiïn en una 
persona de 24 anys 
per crear el seu 
propi projecte”


