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L’Antiga Fàbrica Estrella Damm acollirà una nova edició de la Gala demà, dilluns 20 de

desembre, a les 20.00 hores, i serà retransmesa en directe per Esport3.

L’any 2020 la pandèmia de la Covid-19 va obligar a suspendre l’esdeveniment més

important  del  futbol  català  d’elit.  Enguany,  seguint  tots  els  protocols  sanitaris,  la

Federació  Catalana  de  Futbol,  amb  el  recolzament  de  Damm  i  CaixaBank,  sí  que

celebrarà la Gala de les Estrelles.

L’Antiga Fàbrica Estrella Damm viurà demà, dilluns 20 de desembre, una de les seves

nits més màgiques amb la celebració de la 9a edició de la Gala de les Estrelles. L’acte,

conduit pels periodistes Marta Carreras i Bernat Soler, arrencarà a les 20.00 hores i serà

retransmesa en directe per Esport3.

Després de la reunió celebrada el passat dimarts 14 de desembre, els membres del jurat

van donar a conèixer els guanyadors de l’edició del 2021. Són aquests:

Millor Jugador de Futbol: Gerard Moreno (Villarreal CF).

Millor Jugadora de Futbol: Alexia Putellas (FC Barcelona).

Premi Jugador Projecció de Futbol: Nico Melamed (RCD Espanyol).

Premi Jugadora Projecció de Futbol: Bruna Vilamala (FC Barcelona).

Millor Entrenador de Futbol: Pep Guardiola (Manchester City).



Millor Àrbitre: Víctor García Verdura.

Millor Jugador de Futbol Sala: Adolfo Fernández (FC Barcelona).

Millor Jugadora de Futbol Sala: Alicia Benete (FSF Móstoles).

Millor Entrenador de Futbol Sala: Javi Rodríguez (Industrias Santa Coloma).

Premi Màxim Golejador: Gerard Moreno (Villarreal CF).

Premi Màxima Golejadora: Alexia Putellas (FC Barcelona).

Al marge d’aquests guardons, durant la Gala de les Estrelles també es farà entrega

del ‘Premi Jurat’ al FC Barcelona, per l’obtenció d’un triplet històric al futbol estatal,

guanyant la Lliga, la Copa de la Reina i la UEFA Champions League durant la temporada

passada.

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  celebrarà  dilluns  20  de  desembre,  a  les  20.00  hores.  Un

esdeveniment que comptarà amb la flor  i  nata del  món de l’esport,  la  política i  la

societat catalana.



Tota la informació de la Gala de les Estrelles es pot consultar AQUÍ.

 


