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L’Antiga Fàbrica Estrella Damm acollirà una nova edició de la Gala demà, dimarts 3 de

novembre, a les 19.30 hores i serà retransmesa en directe per Esport3.

Un any més, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm viurà demà, dimarts 3 de desembre, una

de les seves nits més màgiques amb la celebració de la 8a edició de la Gala de les

Estrelles, que arrencarà a les 19.30 hores i serà retransmesa en directe per Esport3.

Després de la reunió celebrada el passat 8 d’octubre, els membres del jurat van donar a

conèixer els guanyadors de l’edició d’enguany. Són aquests:

Millor Jugador de Futbol: Gerard Piqué (FC Barcelona).

Millor Jugadora de Futbol: Aitana Bonmatí (FC Barcelona).

Premi al Jugador Projecció de Futbol: Ricard ‘Riqui’ Puig (FC

Barcelona).

http://galaestrelles.com


Premi a la Jugadora Projecció de Futbol: Laia Aleixandri (Club

Atlético de Madrid).

Millor Entrenador de Futbol: Pep Guardiola.

Millor Àrbitre: Xavier Estrada Fernández.

Millor Jugador de Futbol Sala: Dídac Plana (FC Barcelona).

Millor Jugadora de Futbol Sala: Berta Velasco (AE Penya Esplugues).

Millor Entrenador/a de Futbol Sala: Clàudia Pons (Selecció Espanyola

Absoluta femenina de futbol sala).

Premi al Màxim Golejador: Gerard Deulofeu (Watford FC).

Premi a la Màxima Golejadora: Alèxia Putellas (FC Barcelona).

Al marge d’aquests guardons, durant la Gala també es farà entrega del ‘Premi Jurat’ al

RCD Espanyol de Barcelona, per la seva classificació per a l’Europa League després

de 12 temporades, i a Alfons Álvarez Izquierdo, per la seva extensa trajectòria

esportiva.



Així doncs, els millors futbolistes, entrenadors i àrbitres de futbol i futbol sala catalans

pujaran a l’escenari de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm per recollir els seus guardons en

una gala que l’FCF, amb el suport de Damm i Caixabank, celebrarà demà, dimarts 3 de

desembre, a les 19.30 hores. Un esdeveniment que comptarà amb la presència de

diferents personalitats del món de l’esport, la política i la societat catalana.



 


