Alèxia Putellas, reina del futbol mundial
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És la primera jugadora catalana de la història que guanya la Pilota d’Or, en coronar-se
com a millor futbolista del món després del triplet aconseguit amb el FC Barcelona la
temporada 2020-2021.

Directa a l’Olimp del futbol mundial. Alèxia Putellas s’ha coronat aquest dilluns com a
millor futbolista del planeta, en proclamar-se guanyadora de la Pilota d’Or 2021. La
migcampista del FC Barcelona s’ha convertit en la primera jugadora catalana de la
història en obtenir el prestigiós guardó que atorga la revista France Football, recollint el
trofeu en la gala que ha tingut lloc al Teatre Châtelet de París, després de ser escollida
per un jurat format per 50 periodistes especialitzats en futbol femení.

Un any d’ensomni
La futbolista de Mollet del Vallès, de 27 anys, i internacional tant amb la Selecció
Espanyola Absoluta com amb Catalunya, ha posat així el fermall d’or a un any
inigualable tant a nivell individual com col·lectiu, on ha liderat l'equip blaugrana en la
consecució del triplet: Women’s Champions League, títol de la Primera Iberdrola i Copa
de la Reina. Els seus 26 gols en 44 partits, repartits entre les tres competicions, així com
la seva visió de joc i talent innats, expliquen l’èxit absolut de la jugadora.
Amb aquesta gesta sense precedents en el futbol català, Putellas ha succeït en el tron la
nord-americana Megan Rapinoe, en la segona edició del premi femení de la Pilota d’Or.
Aquesta distinció, a més, s’afegeix entre d’altres a la de ‘Millor Jugadora’ del continent
europeu, que la vallesana va rebre ara fa pocs mesos per part de la UEFA.

Un podi amb clar color blaugrana
El podi de la Pilota d’Or en categoria femenina ha tingut clar color blaugrana, amb
Jennifer Hermoso classificada en segona posició, per darrere de Putellas. A elles, cal
afegir-hi també com a finalistes les actuals jugadores de la plantilla Lieke Martens,
Sandra Paños i Irene Paredes, en un certamen que ha reunit fins a cinc futbolistes
culers entre les 20 millors del món.

Gerard Moreno, finalista en categoria masculina
L’altre català nominat a la Pilota d’Or, en aquest cas en categoria masculina, Gerard
Moreno, ha estat finalista de la present edició dels premis, després de completar una de
les millors temporades de la seva carrera, a les files del Villarreal CF.
Amb el conjunt groguet, l’atacant de Santa Perpètua de Mogoda, de 29 anys d’edat, va
aixecar el títol de l’Europa League, marcant el gol a la final contra el Manchester United
FC, partit que es va acabar decidint a la tanda de penals. Tanmateix, durant el curs
2020-2021 el davanter va signar uns registres anotadors brillants, amb un total de 32
gols entre competicions de club i la Selecció Espanyola.

L’exblaugrana Leo Messi, en l’actualitat jugador del Paris Sant-Germain, ha estat
juntament amb Alèxia Putellas l’altre gran triomfador de la nit, en guanyar la Pilota d’Or
masculina per setè cop en la seva trajectòria. Al seu torn, el jugador canari del FC
Barcelona Pedri González s’ha endut el Trofeu Kopa, com a millor futbolista menor de 21
anys del món.

