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La ‘Millor Jugadora del Futbol Sala Català’ ha parlat amb l’FCF TV de manera telemàtica

a pocs dies de la celebració de la Gala de les Estrelles, on serà guardonada amb aquesta

distinció.

Nascuda  el  12  de  febrer  de  1997  a  Barcelona,  Alicia  Benete  s’ha  convertit  en  la

guanyadora del premi a ‘Millor Jugadora del Futbol Sala Català’ de la 9a edició de la Gala

de les Estrelles. Un esdeveniment que se celebrarà el proper dilluns 20 de desembre, a

les 20.00 hores, a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm i que s’emetrà en directe per Esport3.

Elegida amb el 43’60% dels vots del jurat de la Gala, la jove jugadora ha superat a les

seves companyes de professió Cèlia Catà, de l'AE Penya Esplugues, la qual ha rebut

el 30’80% dels vots; i Estela Cantero, de la AD Alcorcón FSF, amb el 25’60% dels vots.



Benete està consagrada a  la  Primera RFEF Futsal  Femenina,  jugant a  les  files  del

Móstoles FSF, i és una de les màximes golejadores de la competició. A més a més, el 3

de setembre de 2021 va debutar amb la Selecció Espanyola absoluta femenina de futbol

sala en un partit oficial a Praga, contra la República Txeca, i ho va fer marcant un gol.

En relació amb el  premi,  Benete confessa que "sincerament no m'esperava aquest

premi.  Em  fa  una  il·lusió  aquest  guardó  que  reconeix  i  visibilitza  el  camí  que  he

recorregut darrerament. Aquest premi m'anima a seguir treballant en aquesta línia i a

seguir lluitant per fer realitat els somnis que tinc en el futbol sala. Espero poder estar

nominada la propera temporada".  Pel  que fa al  nivell  actual  del  futbol  sala femení

català, destaca que "és força alt.  Crec que hi ha una bona base de noies joves que

competeixen a un alt nivell. Crec que poden arribar molt lluny si segueixen esforçant-se

i treballant amb disciplina i constància. Cada cop serà més difícil emportar-me un premi



com aquest". Pel que fa a la Selecció Catalana Absoluta, reconeix que "m'encantaria

debutar algun dia. És la meva terra, on he crescut i em faria molta il·lusió".

Amb uns números a l'abast de poques jugadores, Alicia Benete s’ha guanyat a pols la

seva primera nominació com a ‘Millor Jugadora Catalana de Futbol Sala’. La seva ha

estat una carrera esportiva professional ascendent que va iniciar a entitats com el FS

Castelldefels i a l’AE Penya Esplugues. Posteriorment, va fitxar pel CEFS Rubí, club amb

el qual va arribar a la màxima categoria femenina i, poc després, va fitxar pel Leganés

FS. Just després va emprendre una aventura per als Estats Units, dedicada als estudis i

on va provar el Futbol 11. Tanmateix, a la temporada 2018-2019 va tornar a Espanya i va

fitxar  pel  Móstoles FSF,  club amb el  qual  està sent considerada una de les millors

jugadores del moment.
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https://www.youtube.com/watch?v=SKTzd01ky7E

