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Els premiats d’aquesta setena edició han estat Gerard Piqué, Aitana Bonmatí, Dídac

Plana, Berta Velasco, Riqui Puig, Laia Aleixandri, Pep Guardiola, Clàudia Pons, Xavi

Estrada, Gerard Deulofeu, Alèxia Putellas i Guillem Naranjo. El ‘Premi Jurat’ ha estat

per Alfons Álvarez Izquierdo i el RCD Espanyol de Barcelona.

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

Català amb la celebració de la 8a 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 de l’Àrea

d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona, Alfredo Vega ; el

seleccionador català absolut, Gerard López; el president de la UFEC, Gerard Esteva;

el seleccionador català absolut masculí de futbol sala, Santi Gea; el regidor d’Esports



de l’Ajuntament de Barcelona, David Escudé; el director de la Lliga Catalana de Futbol

Sala, José Miguel Calle; el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras; el cap

d’Esports de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Christian García; el

director d’àrea de Patrocinis de Caixabank, Alfred Bustillo; el president del FC

Barcelona, Josep Maria Bartomeu; el conseller del Grup Damm, secretari del Jurat i

president del CF Damm, Ramon Agenjo; i el director general de Damm, Jorge

Villavecchia.

Premi Jurat

 

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

espectacle de Joan Dausà per donar la benvinguda als assistents. A continuació, s’ha

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

temporada. El primer guardó de la nit, lliurat pel president de l’FCF, Joan Soteras, ha

estat el ‘Premi Jurat’ per al RCD Espanyol de Barcelona, recollit pel conseller Mao Ye ,

per la seva classificació per a l’Europa League 12 temporades després. El president de



l’FCF, Joan Soteras, ha destacat que “el nivell del futbol català és molt bo a tots els

nivells i estaments. En aquest sentit, estem recollint els fruits de les campanyes que

hem impulsat durant les últimes temporades. Un bon exemple és l’enorme creixement

que ha experimentat el futbol femení de la mà d’#Orgullosa”.

Per la seva banda, el conseller Mao Ye  ha recordat que “la temporada passada vam

viure moments complicats i finalment vam poder classificar-nos per a Europa League.

Malgrat la difícil situació que travessem actualment a la lliga, hem de lluitar fins al

darrer moment per intentar salvar-nos”.



Jugadora amb més Projecció

 

Laia Aleixandri, als seus 19 anys, ha estat distingida com a ‘Jugadora amb més

Projecció’ de mans del president de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació

de Barcelona, Alfredo Vega . La prometedora central de l’Atlético de Madrid ha

asseverat que “em trobo molt còmode a l’Atlético de Madrid. Som un equip competitiu

que aspira a revalidar novament el títol de lliga i volem arribar el més lluny possible a la

Champions League”.



Jugador amb més Projecció

 

El seleccionador català absolut, Gerard López, ha lliurat el premi a ‘Jugador amb més

Projecció’ a Riqui Puig. El talentós migcampista blaugrana, peça clau en l’esquema de

García Pimienta al filial blaugrana, ha reconegut que “estic molt agraït per l’estima que

em demostren sempre els aficionats del Barça. M’he format a les categories inferiors

del club i el meu somni és triomfar al primer equip. Els meus referents han estat Xavi

Hernández i Andrés Iniesta, espero aprofitar l’oportunitat com van fer ells”.



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 sis ocasions. Estrada ha remarcat que

“em prenc aquest premi com un regal. No hi ha recepta màgica per poder recollir tants

cops aquesta distinció. S’ha de treballar dur, ser constant, perseverant, apassionat i

sacrificat”.



Premi Jurat

 

El segon ‘Premi Jurat’ de la nit ha estat per a Alfons Álvarez Izquierdo en

reconeixement a la seva brillant trajectòria esportiva, de la mà del president de l’FCF,

Joan Soteras. El col·legiat de Sant Joan Despí, amb més de 200 partits xiulats a

Primera Divisió, ha admès que “m’hagués agradat provar el VAR des del camp, crec

que és una eina molt útil que ajuda a millorar i a fer més just el futbol. Ara, des de la sala

de videoarbitratge, intento donar un cop de la mà als meus companys”.



Millor Jugador de Futbol Sala

 

Just després de l’actuació del Mag Lari, en categoria de futbol sala, el seleccionador

absolut masculí de futbol sala, Santi Gea, ha lliurat el premi a ‘Millor Jugador de Futbol

Sala’ al porter del FC Barcelona Dídac Plana. “Després d’una dècada lluny de casa, és

un orgull tornar al Barça i conquerir títols com la passada temporada. Malgrat tot, crec

que el millor moment de la meva carrera encara està per venir”, ha apuntat.



Millor Jugadora de Futbol Sala

 

Berta Velasco  ha obtingut aquest premi per cinquena vegada de mans del regidor

d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, David Escudé. L’ala de l’AE Penya Esplugues

ha explicat que “després de diagnosticar-me la lesió, estic animada i amb ganes de

recuperar-me com més aviat possible per tornar a jugar. Estic molt agraïda per aquest

guardó, és un premi a l’esforç i a la constància”.



Millor Entrenadora de Futbol Sala

 

La seleccionadora espanyola absoluta femenina de futbol sala i membre de l’Àrea

Esportiva i de les Seleccions Catalanes de Futbol Sala de la Lliga Catalana de futbol

sala de l’FCF, Clàudia Pons, ha recollit aquesta distinció de mans del director de la

Lliga Catalana de Futbol Sala, José Miguel Calle. “Guanyar aquest premi per primer

cop és molt especial. Estic molt agraïda perquè l’he conquerit a casa meva, on vaig

créixer i progressar. Després de guanyar l’Europeu, som ambicioses i esperem seguir

superant-nos dia rere dia”, ha argumentat Pons.



Millor Entrenador

 

El tècnic del Manchester City FC, Pep Guardiola, ha estat distingit com a ‘Millor

Entrenador’ del curs 2018-2019. Absent a la gala per motius professionals, el seu pare,

Valentí Guardiola , ha pujat a l’escenari per recollir el guardó, lliurat pel secretari

general de l’Esport, Gerard Figueras. L’entrenador de Santpedor s’ha mostrat orgullós

d’endur-se aquest guardó en el vídeo d’agraïment. “Em sap greu no poder ser allà. Vull

donar les gràcies al jurat de l’FCF per haver decidit atorgar-me aquest premi.

M’esperona a seguir treballant com fins ara”, ha dit.



Millor Gol

 

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

Esport3’ a Guillem Naranjo, actual jugador del Girona ‘B’ i anteriorment al Juvenil ‘A’

del CF Damm, pel gol que va marcar contra l’Atlètic Segre, que ha rebut el suport dels

espectadors de TV3 i Esport3 amb el 44,3% dels vots. El jove futbolista ha afirmat

que “he marcat diversos gols des del mig del camp, el que passa és que els altres no

estaven gravats. Estic molt agraït a la Damm per haver-me donat l’oportunitat de

créixer amb ells. Ara estic gaudint molt de la meva etapa al Girona B”.



Màxims golejadors

 

Després de la segona actuació de la nit per part del Mag Lari, l’atacant blaugrana

Alèxia Putellas ha estat guardonada com a màxima golejadora catalana del futbol

professional per haver anotat 16 gols durant la temporada 2018-2019. El director

general de Damm, Jorge Villavecchia, ha estat l’encarregat d’entregar-li el premi. La

polivalent jugadora, segona capitana blaugrana, repeteix el guardó assolit el curs

anterior. “Soc una privilegiada de poder jugar a futbol al club que porto al cor. La

temporada passada va ser positiva per arribar a la final de la Champions, tot i que vam

tenir un gust agredolç en perdre novament la lliga. Som el Barça i tenim l’exigència de

lluitar fins al final per tots els títols”, ha manifestat.



Pel que fa a la categoria masculina, Gerard Deulofeu, davanter del Watford FC, ha

estat premiat com a màxim golejador català del futbol professional pels seus 10 gols en

30 partits durant el curs 2018-2019 a la Premier League. L’extrem de Riudarenes,

absent de la gala per motius professionals, en el vídeo d’agraïment ha assegurat que

“m’agradaria ser allà amb vosaltres, però estic concentrat per preparar el partit de

demà contra el Leicester. Estic molt feliç de rebre aquest premi”.



Gerard Piqué i Aitana Bonmatí, els millors jugadors

 

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

Gerard Piqué i ‘Millor Jugadora’ a Aitana Bonmatí. La jove jugadora del FC Barcelona

femení de 21 anys ha recollit el guardó de mans del president de l’FCF, Joan Soteras,

del director de l’àrea de Patrocinis de Caixabank, Alfred Bustillo, i del president del FC

Barcelona, Josep Maria Bartomeu. La migcampista blaugrana, internacional absoluta

amb Catalunya i Espanya, ha admès que “la temporada passada va ser un punt

d’inflexió a la meva trajectòria, on vaig gaudir de molts minuts i em vaig sentir

important a l’equip. Tot i això, soc molt jove, tinc els peus a terra i he de seguir

treballant de valent per ser una futbolista més completa”.

Per últim, el central del FC Barcelona, Gerard Piqué, ha recollit el premi de ‘Millor

Jugador’ de la passada temporada. Han lliurat el guardó el president de l’FCF, Joan

Soteras, el conseller del Grup Damm, secretari del Jurat i president del CF Damm,

Ramon Agenjo, i el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu. El central



blaugrana ha destacat que “estic molt orgullós de tornar a ser aquí i de guanyar aquest

premi. Sense els meus companys no seria qui soc actualment”. En aquest sentit, Piqué

ha aclarit que “malgrat que sembla que pugui estar distret per la Copa Davis, estic molt

concentrat en el futbol, que és la meva prioritat. He demostrat durant molts anys el

meu compromís i estima per aquesta samarreta”. Qüestionat pel seu futur, Piqué ha

admès que “el dia que no pugui jugar aquí ho deixaré, però mentre tingui forces

continuaré en el club dels meus somnis. Cada vegada que trepitjo el Camp Nou, és un

somni fet realitat”.

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

de les Estrelles.

http://galaestrelles.com/
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http://fcf.cat/media/album/8a-gala-de-les-estrelles/1
https://www.youtube.com/watch?v=_fjF7j2XRh8

