L’entrevista
Octavi López Muñoz
(Coordinador esportiu del F.C. Argentona)
Hi ha molt bona gent, aixó m'ajuda a seguir
endavant"
“

Octavi agraeix a tots el seu recolzament, sobretot a la
seva familia.
Quina és exactament la teva funció com a coordinador esportiu?
Organitzar els equips, entrenadors, les competicions i els
esdeveniments esportius. Coordinar els horaris de tothom i decidir
aquelles coses que comporten l`organització.
És una feina més administrativa que no pas de presència al camp?
Encara que m'agrada molt entrenar, el càrrec no m'ho permet, he de
fer reunions amb els pares, amb altres entitats, portar les fitxes, temes
de la federació... tot aixó es tema administratiu, però els caps de
setmana me'ls passo dins del camp amb els equips, ajudant en el que
puc.
Així és administratiu i relacions públiques?
Sí. Tinc trácte amb la mainada, amb els pares i amb el club. La directiva
está al corrent de
tot el que passa a través de mi.
Es una feina gratificant? Quantes hores pots arribar a dedicar-hi a
la setmana?
Entre 40 i 45 hores setmanals. Es una cosa que m'agrada, encara que hi
ha cops que voldria llençar la tovallola i sortir corrents, però com el tema
m'agrada i veus que surt bé i hi ha bona gent, això m'ajuda a seguir
endavant.
Et sents poc recolzat a la teva tasca?
Estic súper recolzat, la directiva està amb mi al 100%, qualsevol decisió
que prenc, ells me la recolzen, mai m'han imposat res i en un altre 95%

també em sento abrigat pels pares. Estic molt content amb ells, perquè
estan demostrant que quan se'ls necessita están allà.
Has de prendre algun cop decisions dures o poc populars?
De vegades he prendre decisions que no agraden, però s'han de fer.
Com per exemple el relacionat amb els nens, quan un no entra a
l'equip que ell vol, deixanl els seus amics, per fer un equip més
competitiu i ell no està en aquell nivell. Es dur com li has d'explicar i fer
comprendre. De vegades és molt difícil.
Quants anys portes al càrrec?
Aquí a l’Argentona 2 anys i mig.
Havies estat a altres clubs?
Sí, d'entrenador des del futbol base fins a equips de primera, equips
amateurs, el Sant Pol, Pineda, Calella, el Verdiblanca, a diversos
equips.
Igual que per ser entrenador s'ha de treure una titulació, per ser
coordinador calen algúns estudis específics?
Jo tinc el carnet d'entrenador de Regional, però sí que m’he adonat
amb l’experiència que no cal tenir titulació per ser un bon entrenador.
Conec gent sense carnet que els dóna mil voltes a entrenadors titulats
igual que el meu o superior. El títol que dóna la federació t'ensenya
moltes coses, però el treball es fa dia a dia, treballant amb els nens,
amb l'equip, estar pendent dels entrenaments. Molta gent tilulada no
està per la feina. Hi ha gent sense tilular molt bona.
Quina valoració faries de la teva gestió de coordinador en aquest
temps que portes?
Molt content. Quan vaig arribar al club, hi havia una quantitalt de gent,
al voltant de les 120 persones i en any i mig hem passat de les 400.
També ha tingut molí a veure el fet que s'hi hagi posat gespa.
Molta gent ha vingut perquè veu que les coses s'estan fent bé, i no per
mi, estic recolzat pels entrenadors. Estic súper content. Ells em donen
l’empenta per seguir.
Es difícil compaginar la vida personal amb el fútbol?
Ara mateix l’horari me'l puc combinar, perquè treballo de matins. Per les
tardes tranquil-lament em faig aquí unes 7 o 8 hores.
Quins són els vostres pròxims projectes?
Ara estem fent el campus d'estiu, amb 80 nens participant, està sortint
molt bé i tot el que sentim és positiu. Després està el torneig de fútbol 7,
que porta 14 anys funcionant el «Vila d'Argentona». Hi ha 20 equips
apuntáts i finalitza a fináls de Juliol. De cara a l’any que ve, volem pujar
la categoría d'Aleví i la de Juvenil, que són les úniques que ens pendents i
crec que aquest any tindrem l'oportunitat de pujar-les. Com a objectius,
mantenir la resta de categories a on són i per sobre de tot mantenir la
formació que estem donant. No ens obsessionem per tenir equips a dalt,
perqué suposa haver de buscar cada setmana o any jugadors de fora i
estar pendent de a qui fitxem. Aquí no hem anat a buscar a ningú, al
contrari, han vingut tols els nens a apuntar-se i creec que és la diferència
entre nosaltres i altres clubs sense pedrera, que només miren per
mantenir les categories.
Algún missatge per a qui pugui llegir l'entrevista?
Donar les gràcies a tols els ajudants, sobretot als pares, per la seva
col-laboració, als nens que et fan passar aquí tardes molt bones,

gràcies a tots els jugadors des del primer equip fins l'últim, els
més petits amb els qui rius moltíssim, a la directiva i en especial també a
la meva dona i el meu fill, que són qui ho viuen més aquest tema. Per a mi
el fútbol és un hobie. pero em treu hores d'estar amb ells i són qui més
se les mereixen.
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