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El president de l'FCF, Joan Soteras, entrega el 'Premi Futbol Femení' a la RFEF,

recollit per Rafa del Amo.
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El World Soccer Congress, que se celebra al llarg dels dies d'avui i de demà dissabte a

la ciutat de Barcelona, ha viscut aquesta tarda l'entrega de premis d'aquesta segona

edició. El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha estat

l'encarregat d'entregar el guardó 'Premi Futbol Femení' a la RFEF, recollit pel

vicepresident de la RFEF i president del Comitè Nacional de Futbol Femení, Rafa del

Amo.

Així mateix, en l'acte, amb un total de deu premis, també s'han distingit les següents

personalitats i institucions: 'Premi Internacional' per a Gianni Infantino; 'Premi

Àrbitre' per a Carlos Velasco Carballo ; 'Premi al club del segle XXI' per a l’AC Milan;



'Millor Entrenador del segle XXI' per a Fabio Capello; 'Premi Millor Entrenador 2019'

per a Pep Guardiola; 'Premi Millor Entrenadora 2019' per a l'actual seleccionadora

espanyola absoluta femenina de futbol sala i exseleccionadora de Catalunya Clàudia

Pons; 'Premi Futbol Femení' per a la RFEF; 'Premi Àsia' per a Wu Lei; 'Premi al Futbol

Social' per a la Fundació Johan Cruyff; 'Premi Millor Director Esportiu' per a Txiki

Berigistain.

A més del president Soteras, ha estat present en la jornada el president de la RFEF,

Luis Rubiales. En representació de l'FCF, també han assistit el vicepresident primer,

Josep Llaó; el vicepresident Juanjo Isern; el vicepresident i delegat a Girona, Jordi

Bonet; el tresorer de la Junta Directiva, Miquel Sellarès; el directiu Pep Graus; el

secretari general de l'FCF, Oriol Camacho; el director de l'Àrea Esportiva de l'FCF,

Emili Gil; el director de l'Escola d'Entrenadors de l'FCF, Israel López; i la

seleccionadora catalana absoluta femenina, Natàlia Arroyo, entre d'altres.



Catalunya, epicentre del futbol mundial 

Catalunya i la ciutat de Barcelona es converteixen durant les jornades d'avui i de demà

dissabte en l’epicentre del futbol mundial gràcies a la celebració del World Soccer

Congress. Un esdeveniment de primer nivell que reuneix entrenadors, àrbitres,

futbolistes, experts en aquest àmbit i convidats de luxe. Durant la jornada d'avui, s’ha

desgranat l’evolució del futbol femení a Espanya, els nous models del patrocini

esportiu, la influència dels mitjans de comunicació en el futbol i els models de lideratge

de l’entrenador en les competicions d’elit, entre d'altres temes.

 


