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Entrevista als membres de 
l’Staff Tècnic Selecció Catalana  

Mini Masculina 
 
 

                                                                                                      Sobre els autors 
 
· Quan veu començar i quines son les vostres 
funcions a la Selecció Mini Masculina? 
 
Xavi Orois - Aquesta és la meva segona 
temporada amb la Selecció.  
 
Respecte a les meves funcions , el  primer 
any vaig estar portant tot el tema defensiu i 
aquest segon any m’estic encarregant més de 
la transició tant ofensiva com defensiva. 
 
També poder ajudar en tot el que calgui al 
Josep i Marc, i sobre tot als jugadors.  
 
Durant aquests dos anys he sigut l’intercomunicador entre les famílies i la 
selecció.  
 
Marc Guillem - Aquesta és la segona generació en la que formo part de l’equip 
d’entrenadors de la Mini Masculina.  
 
La dinàmica de treball fa que ens involucrem en molts aspectes tècnics 
diferents, en responsabilitats i detalls de gestió del procés d’aprenentatge que 
protagonitzen aquests joves jugadors.  
 
Igualment, assumim la proposta metodològica i de continguts d’un aspecte 
concret del joc. Aquest any, la meva és la defensa. 
 
Josep Mª Planas - Jo porto molt temps… i amb la il·lusió del primer dia!   
 
Vaig començar com a col·laborador extern i, des de fa 13 anys que estic en 
dinàmica seleccions, passant per la cadet i la infantil, però on he estat més 
temps ha estat en la categoria mini. 
 
 
· Quan feu seguiment de jugadors, quins són els aspectes que més us fixeu 
(possible rendiment futur, encaix dintre de l’idea de joc, competència en una 
mateixa posició, etc...)? 
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Xavi Orois - Nosaltres anem a veure molts partits, ja que en aquesta edats els 
nens amb talent estan en diferents clubs. Ens fixem en aspectes tècnics, 
possible evolució física, talent.  
 
Marc Guillem - La capacitat d’aprendre i incorporar habilitats tècniques i 
conceptes del joc amb poc temps (qualsevol jugador evoluciona en diferents 
velocitats segons el moment).   
 
Josep Mª Planas - El campus d’estiu també ens ajuda a veure com es 
relacionen entre ells, la convivència, si mengen i dormen bé, el comportament... 
Tot això ens ajuda a fer una valoració global del jugador. 
 
 
· Tenint en compte la planificació d’entrenaments, quina seqüència temporal 
seguiu a l’hora d’anar construint el joc que voleu implementar? 
 
Totes les seleccions catalanes tenim un ADN en comú que és construir des de 
la defensa.  
 
En els entrenaments de després del campus sí que comencem a seqüenciar: 
dividim la feina entre defensa (rebot defensiu, transició defensiva i sortida de 
pressió), atac (rebot ofensiu, transició ofensiva i sortida de pressió). 
 
En les últimes sessions treballem aspectes més tàctics. 
 
 
· Per l’experiència acumulada en temporades i campionats anteriors, què 
concepte del joc creieu que ha evolucionat més de la categoria Mini (físic, 
tècnic, tàctic, preparació de partits, nivell entrenadors, etc...)? 
 
Pensem que el que ha evolucionat més en aquesta categoria és el nivell tècnic 
dels jugadors. Això és gràcies a que els entrenadors estan millor formats i 
preparats. 
 
 
· Què els hi dirieu als entrenadors que ara comencen? 
 
Primer els hi diriem que gaudeixin molt i que transmetin la passió i il·lusió als 
seus jugadors/es. 
 
Molt important també que tinguin clar que el primer de tot són formadors i han 
de ser un exemple pels seus jugadors. 
 
La clau és transmetre valors (respecte, companyerisme...) i hàbits (puntualitat, 
assistència, dutxa, responsabilitat...) d’aquest esport. 
 
I per últim que no deixin de formar-se i aprendre. 

 


