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El talentós mitja punta blanc-i-blau, de només 20 anys, serà guardonat com a ‘Jugador

amb més projecció’ a la 9a Gala de les Estrelles.

Els membres del Jurat de la 9a Gala de les Estrelles han distingit Nico Melamed, del

RCD Espanyol, amb el premi ‘Jugador amb més projecció’ del futbol català amb el 71,4%

dels vots, per davant d’Alejandro Balde (21,5%), i Mario Gila (7,1%). L’hàbil migcampista

blanc-i-blau,  de  només  20  anys,  va  consagrar-se  al  primer  equip  la  temporada

2020-2021 a la Segona Divisió ‘A’. De fet, va convertir-se en una peça clau per a Vicente

Moreno en el retorn de l’equip a la Primera Divisió, disputant 33 partits i marcant sis

gols.



Nascut a Castelldefels fa 20 anys, el futbolista blanc-i-blau, cada cop amb un paper més

decisiu, assegura que “rebre aquest premi és un orgull enorme per a mi. Suposa un

reconeixement al camí que he recorregut per arribar fins aquí. Tinc moltes ganes de

seguir aprofitant les oportunitats que tinc de jugar”. Qüestionat per la seva eclosió amb

el primer equip el curs passat, admet que “he intentat destacar a totes les categories

des que vaig arribar a l’Espanyol fins al primer equip. M’he esforçat per aportar el màxim

possible”.



Pel que fa a l’inici de temporada, Melamed subratlla que “la Primera Divisió és molt

exigent, però soc ambiciós i sempre vull més. Treballo amb intensitat per millorar els

meus registres i ser millor cada dia. Quants més minuts tingui, molt millor”. Respecte al

seu somni,  destaca que “des de la humilitat aspiro al màxim possible.  M’encantaria

algun dia jugar competicions europees”. I afegeix que “l’ambient a l’RCDE Stadium és

sensacional. L’afició juga un paper clau, són el jugador número 12 i ens ajuden a obtenir

resultats positius”.



En darrer lloc, preguntat pel seu possible debut amb la Selecció Catalana Absoluta, el

prometedor i polivalent futbolista assevera que “he tingut l’oportunitat de jugar amb les

diferents categories de Catalunya i seria un somni complert rebre la trucada del Gerard

López per jugar amb l’Absoluta”.  



Tota la  informació de la  Gala,  la  qual  rep el  suport  de Damm i  CaixaBank,  es  pot

consultar AQUÍ.

https://galaestrelles.com/


VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=PebrnQDZ3zs

