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Les principals personalitats del món del futbol català han acudit a la 7a Gala de les

Estrelles, celebrada a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm.

La Sala de Màquines de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm ha reunit a personalitats de

primer nivell del futbol català, que no s’han volgut perdre la 7a Gala de les Estrelles,

organitzada per la Federació Catalana de Futbol. Entre els VIPs que han assistit a

l’esdeveniment, s’ha pogut veure jugadors i jugadores, directius i entrenadors de

diversos clubs, i convidats destacats, que han pogut seguir en directe com els

protagonistes de la jornada, els premiats de les diverses categories, han anat pujant a

l’escenari per recollir els seus guardons. Una nodrida representació de l’FCF ha acudit a

l’acte, encapçalada pel seu president, Joan Soteras, i la seva junta directiva.



Els representants dels tres clubs de Primera Divisió

Els tres clubs catalans de Primera Divisió, FC Barcelona, RCD Espanyol i Girona FC,

han estat àmpliament representants a la 7a Gala de les Estrelles. Per part del FC

Barcelona, han assistit a l’acte el president, Josep Maria Bartomeu, el responsable de

l’àrea social, Emili Rousaud, i el responsable de futbol sala, Josep Ramon Vidal-

Abarca, entre altres, que han acompanyat a un dels grans vencedors de la nit, Carles

Aleñá, escollit ‘Jugador amb més Projecció’ de la temporada 2017-2018.



Els flaixos de les càmeres també han captat els membres del RCD Espanyol,

encapçalats pel vicepresident Carlos García Pont, l’ambaixador Rafa Marañón, el

coordinador de futbol femení, Lauren Florido, i la directora esportiva de futbol femení,

Francisca Camúñez. Així mateix, també s’han citat a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm,

junt amb els premiats blanc-i-blaus, la finalista a ‘Millor Jugadora’ Berta Pujadas.



Qui també han passat per la catifa vermella de la Gala de les Estrelles han estat els

representants del Girona FC, amb el seu president, Delfí Geli, al capdavant, a més del

director general, Ignasi Mas-Bagà, i el director esportiu, Quique Cárcel, que han

acompanyat a Àlex Granell, premiat com a ‘Millor Jugador’ del curs passat.

Els seleccionadors catalans, a la Gala

Per la seva banda, les Seleccions Catalanes de futbol i de futbol sala també han tingut

un paper rellevant a l’acte, amb el director esportiu, Emili Gil, el director de la Lliga

Catalana de Futbol Sala de l'FCF, José Miguel Calle, els seleccionadors absoluts

masculins, Gerard López i Sergio González -premiat com a ‘Millor Entrenador’ en la

candidatura conjunta amb ‘Rubi’-, juntament amb la seleccionadora absoluta

femenina, Natàlia Arroyo, el seleccionador absolut masculí de futbol sala, Santi Gea, i

el seleccionador absolut femení de futbol sala, Jordi Gay. També han estat presents el

responsable de l’àrea esportiva, Felip Ortiz, i el coordinador de les seleccions

masculines, Damià Abella.



Altres representats del món de l’esport

En aquesta edició de la Gala de les Estrelles, organitzada per l’FCF, també han tingut el

seu lloc la resta de finalistes d’aquesta edició, com Marta de los Riscos o Mariona

Solà, ambdues nominades a ‘Millor Jugadora de Futbol Sala’, o Pedro Porro i Toni

Larrosa, candidats al guardó a ‘Millor Gol’.



Pel que fa a la representació del món institucional i de l’esport, cal destacar la presència

del president del CF Damm i Secretari del Jurat, Ramon Agenjo; el Secretari General

de l’Esport, Gerard Figueras; la comissionada d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona,

Marta Carranza; la disputada d’Esports de la Diputació de Barcelona, Maite Fandos; el

president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; el president de la UFEC, Gerard

Esteva; el president de l’Industrias Santa Coloma, Vicenç Garcia; el president de l’AE

Prat, Luis Qiñonero; el conseller del Gimnàstic de Tarragona, Jordi Gornals; el

president del Cornellà, Àlex Talavera; el president del Santfeliuenc, Alberto Prieto; el

president de l’Olot, Joan Agustí; el director general del Sabadell, Bruno Batlle; i el

president de l’AEM, Sergio González; entre altres.



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

de les Estrelles.
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https://www.youtube.com/watch?v=JBsVrNjvlZE

