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Els premiats d’aquesta setena edició han estat Àlex Granell, Marta Corredera, Marc

Tolrà, Berta Velasco, Carles Aleñá, Maria Llompart, Sergio González i ‘Rubi’, Javi

Rodríguez, Xavi Estrada, Jonathan Soriano i Mariano Díaz, Alèxia Putellas i Cristina

Baudet. El ‘Premi Jurat’ ha estat per Andreu Subies.

L’Antiga Fàbrica Estrella Damm s’ha vestit de gala per acollir la festa anual del Futbol

Català amb la celebració de la 7a Gala de les Estrelles. A l’acte hi han assistit

nombroses personalitats del món del futbol, la política i la societat catalana. Entre els

més destacats, els encarregats d’entregar els guardons, que han estat els següents: el

president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras; el president del FC

Barcelona, Josep Maria Bartomeu; el vicepresident del RCD Espanyol, Carlos García

Pont; el president del Girona FC, Delfí Geli; el Secretari General de l’Esport, Gerard

Figueras; el president de la UFEC, Gerard Esteva; la diputada d’Esports de la



Diputació de Barcelona, Maite Fandos; la comissionada d’esports de l’Ajuntament de

Barcelona, Marta Carranza; el conseller del Grup Damm, secretari del Jurat i president

del CF Damm, Ramon Agenjo; el director d’Àrea de Patrocinis de CaixaBank, Alfred

Bustillo; i els seleccionadors catalans absoluts de futbol i futbol sala, Gerard López,

Natàlia Arroyo, Santi Gea i Jordi Gay.

Premi Jurat

La Gala, presentada per Marta Carreras i Bernat Soler, ha començat amb un

espectacle de l’actor Pep Plaza per donar la benvinguda als assistents. A continuació,

s’ha projectat un vídeo resum dels millors moments del futbol català durant la passada

temporada. Abans de l’entrega de premis, s’ha homenatjat a l’ex directiu de l’FCF i

l’LCFS Quim Sala, traspassat el passat de mes de maig. La totalitat dels assistents l’ha

ovacionat amb un sentit aplaudiment.

El primer guardó de la nit, lliurat pel president de l’FCF, Joan Soteras, i el Secretari

General de l’Esport, Gerard Figueras, ha estat el ‘Premi Jurat’ per a l’ex president de



l’FCF i actual vicepresident de la RFEF, Andreu Subies, per la seva magnífica gestió al

capdavant de l’organisme català, fomentant i millorant el futbol territorial de

Catalunya. El president de l’FCF, Joan Soteras, ha destacat que “per a mi és un

autèntic orgull presidir la Federació Catalana de Futbol. Estem engegant una

campanya per potenciar el futbol amateur. Volem ajudar en tot el que estigui a la

nostra mà”. Subies s’ha mostrat molt satisfet de rebre aquesta distinció.

“Sincerament, fa un temps no m’imaginava que un dia recolliria aquest premi. Sempre

recolzaré el futbol català, que ha evolucionat molt en les últimes temporades i

actualment viu un gran moment. De fet, estic convençut que si es continua treballant

com fins ara, la salut del futbol català està garantida”, ha reconegut.

Jugadora amb més Projecció

Maria Llompart ha estat distingida com a  ‘Jugadora amb més Projecció’, un premi

que ha recollit de mans del vicepresident del RCD Espanyol, Carlos García Pont. La

migcampista de l’Espanyol ha comentat que “aquest guardó és una il·lusió enorme per a



mi. Estic molt agraïda al club, als entrenadors i a les meves companyes”. Quant a la

temporada que està completant el conjunt blanc-i-blau, Llompart s’ha mostrat

optimista i esperançada: “Estem treballant de valent per estar el més amunt possible a

la classificació”.

Jugador amb més Projecció

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha lliurat el premi a ‘Jugador

amb més Projecció’ a Carles Aleñá pel seu paper destacat al filial blaugrana durant la

passada campanya, on va anotar 11 dianes. El jove migcampista blaugrana ha

asseverat que “aquest premi és un reconeixement a la feina ben feta. M’esperona a

seguir lluitant”. En aquest sentit, Aleñá ha reconegut que “tinc el privilegi i la immensa

sort de poder jugar al millor club del món. Amb la lesió ja oblidada, m’esforçaré al

màxim per guanyar-me un lloc al primer equip. Aquest és el meu repte”.



Millor Àrbitre

Xavier Estrada, que ha rebut la distinció a ‘Millor Àrbitre’ de mans del president de la

UFEC, Gerard Esteva, ja és un veterà de la Gala de les Estrelles. I és que l’àrbitre

internacional FIFA ha rebut aquest trofeu en cinc ocasions. Estrada ha remarcat que

“estic molt agraït a tots aquells que han confiat en mi des que vaig començar la meva

trajectòria com a àrbitre. Malgrat que la nostra feina no és fàcil, treballem cada dia per

ser millors. En aquest sentit, l’arribada del VAR suposa un al·licient més”.



Millor Jugadora de Futbol Sala

En la categoria de futbol sala, Berta Velasco  ha obtingut aquest premi per quarta

vegada de mans de la comissionada d’esports de l’Ajuntament de Barcelona, Marta

Carranza. L’ala de l’AE Penya Esplugues ha explicat que “el futbol sala femení català

està creixent a passes agegantades i a poc a poc està obtenint el reconeixement que

es mereix. A nivell personal, possiblement em trobo en un dels meus millors moments”.



Millor Jugador de Futbol Sala

La Diputada d’Esports de la Diputació de Barcelona, Maite Fandos, ha lliurat el premi a

‘Millor Jugador Futbol Sala’ a l’actual futbolista del Benfica FS, Marc Tolrà , que s’ha

mostrat entusiasmat per guanyar aquest guardó per segona temporada consecutiva.

“Em trobo molt a gust a Lisboa. El projecte esportiu és molt ambiciós, estem jugant a un

gran nivell i aspirem a conquerir tots els títols. El Barça és el club del meu cor, però no

em penedeixo d’haver fitxat pel Benfica. Volia seguir creixent com a jugador i

l’experiència, de moment, està sent realment positiva”, ha remarcat.



Millor Entrenador de Futbol Sala

Vingut d’Itàlia, Javi Rodríguez ha rebut per primer cop el guardó a ‘Millor Entrenador

de Futbol Sala’ de mans dels seleccionadors catalans absoluts masculins i femenins

de futbol sala, Santi Gea i Jordi Gay. Rodríguez ha subratllat que “valoro molt

positivament la meva etapa a Itàlia. Em venia de gust provar una experiència d’aquest

tipus. Estem treballant per intentar fer que l’equip jugui com volem”.



Millor Entrenador

La candidatura conjunta de Sergio González i Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ ha estat la

guanyadora pels ascensos a Primera Divisió del Valladolid i l’Osca, respectivament. Els

seleccionadors catalans absoluts masculins i femenins, Gerard López i Natàlia

Arroyo, han estat els encarregats de lliurar els guardons. En primer lloc, González ha

destacat que “estic molt agraït a tots aquells que han fet possible que avui estigui aquí

per recollir el premi. Sobretot vull dedicar aquest guardó a la meva dona i a la meva

mare. Sense elles no hauria estat possible”. Al seu torn, ‘ Rubi’ ha admès que “estic molt

content de rebre aquest guardó. La temporada a l’Osca va ser màgica, tothom va

aportar el seu gra de sorra per fer realitat el somni de l’ascens. Ara, però, estic molt

il·lusionat amb la nova etapa com a tècnic de l’Espanyol”.



Màxims golejadors

L’atacant blaugrana Alèxia Putellas ha estat guardonada com a màxima golejadora

catalana del futbol professional per haver anotat 11 gols durant la temporada 2017-

2018. No ha pogut assistir a la Gala perquè es troba concentrada amb el Barça per

disputar un partit de la Champions League.

Pel que fa a la categoria masculina, Mariano Díaz i Jonathan Soriano han estat

premiats com a màxims golejadors catalans del futbol professional. L’actual davanter

del Reial Madrid va marcar 18 gols el curs passat amb el Lió aconseguint un total de 36

punts, ja que a la lliga francesa cada gol val 2 punts. Al seu torn, Jonathan Soriano,

futbolista del Beijing Sinobo Guoan, va anotar 24 dianes sumant un total de 36 punts,

seguint el criteri de puntuació de la lliga xinesa, on cada gol val 1,5 punts.



Millor Gol

El director d’esports de la CCMA, Christian García, ha entregat el ‘Premi Millor Gol-

Esport3’ a la jugadora del RCD Espanyol Cristina Baudet, que ha rebut el suport dels

espectadors de TV3 i Esport3 amb el 46,4% dels vots per una diana que va marcar al

Santa Teresa CD. La blanc-i-blava ha recordat el gol: “Va ser una acció intuïtiva per

regatejar-me les rivals que m’envoltaven. Vull agrair a tots aquells que m’han votat.

Rebre aquest premi és una mostra del creixement que està experimentant el futbol

femení en les darreres temporades”.



Àlex Granell i Marta Corredera, els millors jugadors

Un dels moments més esperats de la Gala ha estat l’entrega del premi ‘Millor Jugador’

a Àlex Granell i ‘Millor Jugadora’ a Marta Corredera. L’actual futbolista del Llevant,

que conquereix el premi per quarta vegada, ha pujat a l’escenari per recollir el guardó

de mans del president de l’FCF, Joan Soteras, i del director de l’àrea de patrocinis de

Caixabank, Alfred Bustillo. Corredera ha afirmat que “el Llevant em va convèncer

ràpidament quan em van explicar el seu nou projecte esportiu. Sóc valenta i m’atrauen

els nous reptes. El nostre objectiu és seguir creixent per competir en un futur contra

equips de la magnitud del Barça o l’Atlètic de Madrid”.



Per últim, el capità del Girona, Àlex Granell, ha rebut la distinció de mans del president

de l’FCF, Joan Soteras, del conseller del Grup Damm, secretari del Jurat i president del

CF Damm, Ramon Agenjo, i del president del Girona FC, Delfi Gelí. El migcampista

blanc-i-vermell ha subratllat que “no podria entendre aquest premi sense el col·lectiu.

Estic molt agraït al Girona, als seus treballadors, al cos tècnic, als meus companys i als

aficionats”. En referència a la passada campanya, Granell ha asseverat que

“segurament el millor moment va ser la victòria contra el Reial Madrid. Montilivi va

esclatar. Va ser un triomf èpic”. Pel que fa al futur del conjunt blanc-i-vermell, el capità

gironí ha afirmat que “hem de treballar per assentar les bases que permetin al club

seguir creixent i consolidant-se a l’elit”.



Tota la informació sobre els premiats i nominats la trobareu a la pàgina web de la Gala

de les Estrelles.
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http://galaestrelles.com/
http://fcf.cat/media/album/7a-gala-de-les-estrelles-del-futbol-catala/1
https://www.youtube.com/watch?v=7cycM3cWDeg

