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La gala reconeix diversos dels èxits del futbol i futbol sala català al llarg de 2022, entre

d'altres guardons.
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El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha estat present aquest

dimarts en la 26a edició de la Festa de l’Esport Català,  celebrada al CaixaFòrum de

Barcelona.  La cita,  organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya

(UFEC) i  el Diari SPORT, ha servit per reconèixer els mèrits dels millors esportistes i

equips catalans durant l’any 2022.

Els premis adreçats al futbol i futbol sala català han estat, d'una banda, pel Barça de

futbol  sala,  gràcies  als  èxits  de  la  Lliga,  Copa d'Espanya,  Supercopa i  UEFA Futsal

Champions  League  al  llarg  del  curs  passat.  Joan  Soteras,  juntament  amb  el

representant de Damm Carlos Sitjar, ha estat l'encarregat de lliurar el guardó, al directiu

responsable de futbol sala del FC Barcelona, Aureli  Mas,  i  el  jugador Carlos Vagner

Gularte 'Ferrao'.



Al seu torn, també s'ha reconegut Juan Carlos Unzué, de forma conjunta amb el FC

Barcelona, pel partit solidari en favor dels malalts d'ELA. L'acte benèfic organitzat al

Camp Nou amb la participació de l'equip blaugrana i el Manchester City FC va recaptar

més de 4,5 milions d'euros. 

Alhora, s'ha distingit la Fundació UE Cornellà, amb la 'Menció Especial' pel foment de

l'esport català.

Toni Bou i Aina Florenza, millors esportistes

Entre  els  guardonats  de  la  nit  destaca  Toni  Bou,  qui  ha  rebut  el  premi  al  'Millor

Esportista masculí'. El pilot de Piera s'ha convertit en l'esportista català i estatal amb

més mundials de la història després d'aconseguir el  32è títol.  El  guardó a la 'Millor

Esportista femenina' ha estat per a ala jugadora d'hoquei patins Aina Florenza, MVP de

l'OK Lliga i  pitxitxi  de la temporada 2021-2022.  Nascuda a Palau-solità i  Plegamans,

Florenza és considerada la millor jugadora del món de la seva disciplina.



També han estat premiats David Marín, com a 'Millor Entrenador'; Jesús García Bragado,

amb el premi a 'Esportista Llegendari'; Dennis González, com a l'Esportista masculí amb

més projecció'; Laura Heredia, amb el premi 'Esportista femenina amb més projecció'; la

Federació  Catalana  d'Activitats  Subaquàtiques,  a  la  'Milor  Gestió  Esportiva';  i  la

Federació Catalana d'Esgrima, pel seu centenari.

Durant  la  Festa  de  l’Esport  Català,  Soteras  ha  acompanyat  el  president  de  la

UFEC, Gerard Esteva; la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula; i

el  director  del  Diari  SPORT,  Lluis  Mascaró,  entre  d’altres  representants  del  món

institucional i de l’esport.





 


