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La catalana i seleccionadora espanyola femenina de futbol sala, Clàudia Pons, ha estat

nomenada com a millor seleccionadora femenina del món. El jugador del Barça, Ferrao,

ha estat nomenat com a millor jugador del món.

Presència catalana als Futsal Planet Awards. La catalana i  seleccionadora espanyola

femenina de futbol sala, Clàudia Pons, ha estat nomenada com a millor seleccionadora

femenina del món per Futsal Planet Awards, el portal que atorga anualment els millors

del món de futbol sala. La que va ser seleccionadora catalana sub 21 femenina de futbol

sala, en què va guanyar un Campionat d'Espanya, i campiona d'Europa amb la Selecció

Espanyola  femenina  de  futbol  sala,  l'any  2019,  ha  estat  guardonada  com  a  millor

seleccionadora femenina del món de futbol sala. A més, la selecció espanyola femenina

de futbol sala també ha estat nomenada com a millor selecció femenina del món.
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Millor seleccionadora femenina del món Clàudia Pons



D'altra banda, el català i porter del Barça, Dídac Plana, ha estat nomenat com a quart

millor porter del món, un guardó que ha guanyat el brasiler 'Guitta';  mentre que el

Barça ha estat segon com a millor club del món, per darrere de l'Sporting Club de

Portugal. 
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Segon millor club del món Barça  



El brasiler i jugador del Barça, Ferrao, ha estat nomenat, per tercer any consecutiu, com

a millor jugador del món de futbol sala mentre que el català i jugador del KPRF rus,

Esteban Cejudo, ha quedat vuitè.
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Futsal Planet Awards també ha atorgat els millors àrbitres del món de futbol sala als

espanyols Juan José Cordero i Alejandro Martínez. 

 


