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Tots els clubs, federats i membres del jurat ja poden triar el millor jugador, jugadora,

entrenador i àrbitre de futbol i futbol sala que estan nominats a la 7a Gala de les

Estrelles del Futbol Català.

Els preparatius per la 7a edició de la Gala de les Estrelles del Futbol Català ja estan

en marxa i això significa que ja es poden consultar els nominats i nominades de totes

les categories, tant de futbol com de futbol sala. Des d’avui, dimecres 3 d’octubre de

2018, i fins el proper dimecres 10 d’octubre a les 10.00 hores, tots els federats i

federades, clubs i membres del jurat de la Gala poden votar els seus candidats favorits.

Els clubs emetran el seu vot a través de la intranet federativa, mentre que els federats

ho faran a través del Portal del Federat. Cada persona/club només pot votar una sola
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vegada. I, enguany, el jurat també votarà de manera online. Tots els membres que en

formen part han rebut un formulari per tal de fer la seva elecció. Recordem que clubs i

federats gaudeixen del 50% del vots, 25% per cada col·lectiu, i al jurat li correspon

l’altre 50%.

El jurat de la Gala de les Estrelles es reunirà el proper dijous 11 d'octubre a l’Antiga

Fàbrica Estrella Damm per decidir a qui se li atorga el ‘Premi Jurat’ d’aquesta edició, i en

el transcurs de la jornada es donaran a conèixer la resta de guanyadors.

Millor Gol Català-Premi Esport3

D’altra banda, a través del canal web de la Corporació Catalana de Mitjans

Audiovisuals ja estan disponibles els tres candidats a ‘Millor Gol del Futbol Català’. Els

nominats són: Pedro Porro, del CF Peralada; Cristina Baudet, del RCD Espanyol; i Toni

Larrosa, de l’AE Prat.

Podeu veure els tres gols i votar el millor clicant AQUÍ.
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