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futbol base ► la metodologIa catalana S’instaura Al norD d’Europa

Un jove català fa història i crea
un club de futbol base a Suècia

Sergi ha iniciat
un il·lusionant
projecte a
Suècia i espera
que el Nacka FC
es converteixi
algun dia en
un dels clubs
de referència
del futbol base
suec.

Sergi Angulo, que amb només 22 anys ja tenia
els tres nivells d’entrenador, ara intenta
fer-se un forat al futbol suec de primer nivell
Sergi Capdevila
Barcelona

V

ivim en un món
globalitzat. Estem
farts de sentir aquesta frase i
sembla que actualment qualsevol està preparat per
fer les maletes i sortir a buscar-se
les garrofes lluny de casa. Però, a
l’hora de la veritat, fer el pas no és
gens fàcil. I més encara quan comences un projecte des de zero i
sense garantia d’èxit.
Aquesta és la situació que va
viure un noi de Premià de Dalt,
que amb 26 anys va decidir posar rumb a Suècia per fundar un
club de futbol base. Però aquesta no era la primera experiència lluny de casa de Sergi Angulo. De fet, es tractaria més
aviat d’aquell tipus de persones
que cataloguem com a ‘cul in-

quiet’. I és que Sergi amb només
22 anys es va convertir en un dels
entrenadors més joves a nivell
estatal en tenir els tres nivells
d’entrenador. Després de treballar a l’Espanyol, Sant Andreu,
Engordany andorrà o en una escola de tecnificació a Marsella,
Sergi va rebre una oferta una mica rocambolesca: “El RCDE Stage de l’Espanyol m’envia a Suècia
per a un ‘training camp’ i conec
un empresari suec, el Joakim Orthen. Durant els tres dies que sóc
al país entrenant participem en
un torneig i em proposa fundar
un equip des de zero. Torno a Barcelona i al cap de sis mesos em
diu que ja ho té tot fet. Va venir,
a Barcelona, ens vam reunir i vam
arribar a un acord. Dit i fet”.
L’onze d’agost del 2015 Sergi estava volant cap a Estocolm. “Em
vaig trobar que partíem de zero.
Vam absorbir els jugadors d’un
equip que tenia ell i a poc a poc

vam anar incorporant joves futbolistes i cada cop hem anat
creixent més, fins al punt que a
partir del setembre de la temporada que ve tindrem 10 equips,
fins i tot tres de femenins”, ens
comenta Sergi, que afegeix que
l’objectiu no és cap altre que “ser
el millor equip de base de tot Suècia. El propòsit és anar formant
jugadors que algun dia puguin
ser professionals, cobrar els drets
formatius i no parar de créixer.”
acords de col·laboració Les
aspiracions del Nacka FC van molt
més enllà de l’àmbit nacional.
Angulo ja ha arribat a un acord
de col•laboració amb el Màlaga
i amb el Carnoux de França mitjançant el qual jugadors de l’equip
suec puguin tenir períodes de prova i rodar-se al futbol espanyol i

Sergi Angulo ha
fundat el Nacka
FC i al setembre
el club ja contarà
amb 10 equips

ha dit
Sergi angulo
Dtor. tÈcnic
del Nacka FC

“Va ser tot molt
ràpid. En poc
temps em vaig
veure a Suècia
reclutant nens
per començar
aquets il·lusionant
projecte des de
zero. L’Objectiu a
mesura que creixin
els jugadors és
comprar un equip
a la Segona Divisió
sueca. El meu dia
a dia està centrat
en el club. Ara, em
dedico a formar
els tècnics, que
són els que estan
amb els nois i els
que han de portar
la meva idea al
jugador” .

francès. “El 25 de febrer viatjarem
a Màlaga amb dos jugadors perquè hi puguin estar una temporada de prova i amb el Depor estem
a punt de tancar un acord perquè
quan facin 16 anys també hi puguin estar una temporada, i qui
sap si alguna cosa més”, ens confessa Sergi.
Respecte a l’adaptació a la vida a
Suècia, Angulo assegura que “ha
estat fàcil. Sóc una persona molt
calmada i disciplinada i la societat sueca també és molt així. Han
de rumiar molt abans de prendre
una decisió. Ara mateix tinc vuit

entrenadors a càrrec meu, dos
d’espanyols. El meu dia a dia està totalment centrat en el club
ja que als matins vinc a fer feina
d’oficina (estem organitzant un
torneig internacional, per exemple) i a les tardes tenim entrenaments. Sobretot em dedico a formar els tècnics, que són els que
estan amb els nois i els que han
de dur la meva idea al jugador”.
I és que a la terra dels inventors, dels
mobles amb noms impossibles,
encara hi ha forat per als intrèpids i emprenedors que decideixen
començar de zero...

el fUtbol a suÈcia ha evolucionat molt poc

Deu o quinze anys endarrerits
▄ És curiós. Així com en gairebé tots els aspectes envegem

el nivell de vida dels països escandinaus, resulta que a nivell
de futbol nosaltres som el seu mirall i ells els que van un pas
per darrere nostre. “Quan vaig arribar a Suècia em vaig fixar
que el tipus d’entrenaments i de futbol en aquest país estaven obsolets. És com a Espanya fadeu o quinze anys. Entrenaments físics sense pilota i poc enfocats a la possessió. Per
aquest motiu, el mètode que he portat a Suècia ha resultat
trencador i està agradant molt”.

