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La blaugrana Aitana Bonmatí ha guanyat el guardó a 'Millor Jugadora' catalana de la
temporada 2018-2019, un premi que se li ha entregat a la 8a edició de la Gala de les
Estrelles.

Aitana Bonmatí (18/01/1998, Sant Pere de Ribes) és pura elegància. La migcampista
blaugrana, jugadora de les Seleccions Catalana i Espanyola Absolutes, s’està
convertint en una de les referents del futbol femení actual. Amb les seves actuacions
en el primer equip del FC Barcelona Femení s’ha guanyat un lloc en l’onze inicial,
marcant gols importants en Lliga, Copa i Champions.
La seva brillant temporada 2018-2019 li ha valgut el premi a ‘Millor Jugadora’ catalana,
guardó que se li va entregar ahir, dimarts de 3 de desembre de 2019, a la 8a edició de
la Gala de les Estrelles del Futbol Català. Rodejada dels millors futbolistes,

entrenadors i àrbitres de futbol i futbol sala de Catalunya, en rebre l’estrella de mans
del president de l’FCF, Joan Soteras; de la responsable del FC Barcelona Femení,
Maria Teixidó; i del director de l’àrea de patrocinis de CaixaBank, Alfred Bustillo,
Bonmatí va explicar que "la temporada passada va ser un punt d'inﬂexió a la meva
trajectòria. Vaig gaudir de molts minuts i em vaig sentir important dins l'equip. Tot i
això, sé que soc molt jove, tinc els peus a terra i he de seguir treballant de valent per ser
una futbolista més completa".

Jordi Ventura, el gran valedor de la seva arribada al Barça
Si Aitana Bonmatí brilla amb llum pròpia al primer equip del FC Barcelona Femení és
gràcies, en bona part, a la determinació de Jordi Ventura en ﬁtxar-la quan era Cadet.
“Portàvem un parell de temporades seguint les seves evolucions i, en el moment de fer
el salt a la categoria Cadet, la vam incorporar al Cadet Juvenil del Barça”. Qüestionat
per les característiques principals de la prometedora migcampista, destaca que “és
una jugadora intensa, molt competitiva i que domina perfectament ambdues cames.

Veure-la entrenar és un goig perquè no deixa escapar ni una pilota, sempre s’esforça al
màxim. No vol perdre ni a les cartes”.
En les seves primeres temporades com a futbolista jugava com a central i
migcampista. Amb el pas del temps, i després de jugar amb les Seleccions Catalana i
Espanyola, ha guanyat en conﬁança i s’ha anat adaptant a diferents posicions, actuant
com a extrem dret o interior, aproﬁtant la seva arribada des de segona línia. “De petita
ja vam observar que la seva projecció seria del mig del camp cap endavant, però ens va
costar bastant convèncer-la perquè no volia sortir de la seva zona de confort”, recorda
Ventura, que lloa la seva enorme ambició: “la seva competitivitat i ganes de superar-se
dia a dia l’han portat a fer-se un lloc al primer equip, al costat de jugadores de primer
nivell mundial”.

En relació amb el seu caràcter guanyador, assenyala que “quan va arribar al Barça era
una nena que venia de jugar-ho tot amb el seu equip. Aquí li vam ensenyar que hi ha
partits que els ha de començar a la banqueta i, al principi, li va costar assimilar aquesta
idea”. Pel que fa a la seva situació actual, subratlla que “estem parlant d’una noia de 21
anys que porta tres temporades al primer equip, però encara pot créixer molt més. Té

un talent i un potencial enorme. Si es proposa objectius com fins ara arribarà on vulgui”.
Amb Xavi Llorens arriba l’eclosió de la futbolista de Sant Pere de Ribes
L’ex entrenador blaugrana Xavi Llorens va entrenar Aitana Bonmatí en plena
adolescència i reconeix que “és una noia que sempre ha tingut pressa per arribar a l’elit.
Per això sempre li demanàvem paciència. La va tenir i ara està recollint tots els fruits
de la feina que va fer. En aquella època era una jugadora molt ofensiva, i amb el primer
equip té molta arribada i gol, però sobretot, el que té, és l’espurna necessària per
canviar les dinàmiques del joc: si és pausat ella l’accelera i si va accelerat ella el pausa.
És molt més madura del que li pertoca per edat”.
“L’Aitana era diferent i estava cridada a ser una de les referents. Es diferenciava de la
resta amb el ritme, la velocitat, la intensitat, la qualitat... Era superior a les seves
companyes. Molt competitiva, molt complerta amb tot. És polivalent, pot jugar en tres,
quatre o cinc posicions i no baixa el nivell. És una jugadora molt important pel Barça i
per les Seleccions Catalana i Espanyola”. I és que, a més, “assumeix el rol de líder quan
l’equip ho necessita. Amb tot això i l’edat que té, és una noia superdotada per jugar a
futbol”.

Llorens explica que la seva evolució ha estat la correcte, “de manera esglaonada, a poc
a poc, sense presses, però sense pauses. Si ens ﬁxem, cada mes millora en dos o tres
conceptes del joc, cada vegada té més experiència, és molt més respectada per les
rivals i les companyes i això la fa ser una referent i una jugadora molt important dins de
l’equip i de la Selecció”.
Una jugadora única, amb una elegància innata a l’hora de conduir la pilota i, sobretot,
amb “un fort caràcter competitiu i ambiciós, vol jugar i guanyar sempre, i els
entrenadors estem per fer-li veure que les altres competeixen igual que ella i que a
vegades no serà la millor o no guanyarà. Això és el que et fa créixer, saber competir”,
assegura Llorens.
Tanmateix, fora dels terrenys de joc ens trobem amb una Aitana més pausada i a qui li
apassiona ensenyar a jugar a futbol als més petits fent d’entrenadora en els campus
d’estiu. I un pel despistada. “A vegades es deixava les botes quan teníem partit. No fa
gaire me la vaig trobar per la Ciutat Esportiva buscant les botes perquè no sabia si les
havia deixat al servei mèdic, a la Masia, al cotxe... Com que sempre va accelerada es
despista (riu). Això sí, si ha d’estar a les nou, ella arribarà molt abans, sempre va per
davant. I és impacient (més riures), les coses d’avui les vol fer ahir, però és normal. És
molt jove i amb el temps, tot això ho millorarà”.

La ‘Millor Jugadora’ catalana 2018-2019
En quant al guardó que se li ha atorgat a la Gala de les Estrelles com a ‘Millor Jugadora’
del futbol català, Xavi Llorens assegura que “no és massa jove per rebre aquest premi.
Com que les noies arriben tant aviat tenen aquestes possibilitats. Si mirem les edats
de totes jugadores catalanes que han guanyat aquest premi veurem que tenen entre
24 i 27 anys, però hi ha unes quantes que l’han guanyat amb menys de 22. S’està
treballant molt bé a Catalunya, tenim la sort que cada vegada hi ha jugadores més
bones. Això és molt important pel futur, que es presenta increïble, perquè les més
petites ja tenen un referent femení que abans no tenien”.
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