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La jugadora del primer equip del FC Barcelona Femení ha parlat amb l’FCFTV abans de

recollir el guardó a ‘Millor Jugadora’ catalana a la Gala de les Estrelles per repassar la

seva trajectòria futbolística.

L’Antiga Fàbrica Estrella Damm acollirà, el dimarts 3 de desembre, la 8a edició de la

Gala de les Estrelles del Futbol Català. Un dels guardons més esperats serà el que

s’entregarà a la futbolista del FC Barcelona Femení i de les Seleccions Absolutes

Catalana i Espanyola Aitana Bonmatí. La jugadora es va imposar amb el 67,66% dels

vots del Jurat, per davant de la seva companya d’equip Alèxia Putellas i de Berta

Pujadas, del València CF. “És un orgull perquè porto molts anys treballant, cada dia

intentant ser millor jugadora. Crec que l’esforç i la constància al final tenen

recompensa”, ha dit Bonmatí. “Soc molt ambiciosa, amb un caràcter diferent,

http://galaestrelles.com/


inconformista, i això em porta a ser millor jugadora i a seguir aprenent dia a dia”, ha

reconegut la guardonada.

Des de ben petita, Aitana Bonmatí està familiaritzada amb el futbol, per això, ha

pogut veure una evolució positiva en quant al creixement del futbol femení. “Cada

vegada és millor, cada vegada hi ha més bones jugadores i més competitivitat, i aquest

fet et fa ser més bona jugadora. Tot això és gràcies a institucions com el Barça o la

Federació Catalana, la qual està aportant molt amb campanyes com la

d’#ORGULLOSA per a que nosaltres creixem. Cada vegada hi ha més quantitat de

jugadores i això vol dir més nivell. D’aquí uns anys es recolliran els fruits”.

Fent un repàs a la seva trajectòria amb les Seleccions, Bonmatí ha reconegut que per a

ella “la Selecció Catalana és especial perquè he viscut molts moments bons jugant a les

categories inferiors. Jugar amb l’Absoluta m’aporta molt, tant de bo puguem jugar cada

any”.
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https://www.youtube.com/watch?v=Gj4p_fAIYU4

