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Els premiats han estat: Gerard Moreno, Alexia Putellas, Nico Melamed, Bruna Vilamala,

Pep Guardiola, Javi Rodríguez, Alicia Benete, Adolfo Fernández i Víctor García. El ‘Premi

Jurat se l’ha emportat el FC Barcelona Femení.

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

Català amb la celebració de la 9a Gala de les Estrelles, presentada per Marta Carreras i

Bernat Soler.  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:

 

El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras.

La secretària general de l’Esport i l’Activitat Física, Anna Caula.

El conseller del Grup Damm, president del Jurat de la Gala de les

Estrelles i del CF Damm, Ramon Agenjo.

El director general del Grup Damm, Jorge Villavecchia.

El director d’àrea de Patrocinis de Caixabank, Alfredo Bustillo.

El president de la UFEC, Gerard Esteva.

El director de la Lliga Catalana de Futbol Sala i director general de

l’FCF, José Miguel Calle.

El seleccionador català absolut masculí de futbol sala, Santi Gea.



Els guardonats
 

Alexia Putellas i Gerard Moreno, els millors futbolistes i màxims golejadors: 

L’entrega del premi a ‘Millor Jugadora’, per a Alexia Putellas, i el de ‘Millor Jugador’, per

a Gerard Moreno, han anat a càrrec de mans del director de patrocinis, marca i imatge

corporativa de CaixaBank, Alfredo Bustillo.

 

La jugadora del FC Barcelona femení, internacional absoluta amb Catalunya i Espanya, i

recentment nomenada Pilota d’Or, ha admès que “estic molt contenta de tornar a ser

aquí i que la Gala s’hagi pogut celebrar de nou. Estic vivint aquest moment dolç amb

molta intensitat, gaudint de cada instant. Per a mi és un orgull que les joves jugadores

es fixin en mi i  vulguin seguir les meves passes.  El  meu consell  per a elles és que

gaudeixin del futbol i que s’esforcin al màxim”.



A més, l’atacant blaugrana Alexia Putellas també ha estat guardonada com a ‘Màxima

golejadora’  catalana  del  futbol  professional  per  haver  anotat  18  gols  a  la  Primera

Iberdrola durant la temporada 2020-2021. La polivalent jugadora, capitana blaugrana,

repeteix  el  guardó  assolit  per  tercer  any  consecutiu.  Aquest  guardó  l’ha  lliurat  la

jugadora de la base del FC Barcelona, Leyre Leiva, que té a Putellas com la seva referent.

 

Amb  aquest  doble  guardó,  Alexia  Putellas  iguala  a  l’ex  àrbitre  Xavier  Estrada  al

capdavant de trofeus de la Gala de les Estrelles, amb un total de 6 premis.



El  davanter  del  Villarreal  CF  Gerard  Moreno,  absent  per  motius  professionals,  ha

destacat  a  través  d’una  videoconferència  que  “em  fa  molta  il·lusió  rebre  aquest

reconeixement. És una llàstima que no hagi pogut ser amb vosaltres, però demà ens

enfrontem a l’Alavés”. Pel que fa al seu estat físic, ha puntualitzat que “em trobo bé,

estic recuperat. Espero que les lesions em respectin a partir d’ara”. En relació amb la

passada  temporada,  ha  manifestat  que  “va  ser  inoblidable  amb  la  consecució  de

l’Europa League. Estem treballant per continuar per aquest camí”.

 

A  més,  també  ha  estat  premiat  com  a  ‘Màxim  golejador’  català  del  futbol

professional pels seus 23 gols a la Primera Divisió durant el curs passat.



Jugador amb més Projecció:

El director general del Grup Damm, Jorge Villavecchia, ha lliurat el premi a ‘Jugador

amb més Projecció’ a Nico Melamed. El talentós  extrem blanc-i-blau ha reconegut que

“el meu somni de petit era arribar a l’elit. Estic molt orgullós de rebre aquesta distinció.

Vull dedicar aquest guardó als meus companys d’equip i la meva família, ja que sense

ells avui no seria aquí”. Pel que fa a l’inici de lliga, el jove migcampista ha asseverat que

“hem començat força bé. Som ambiciosos i sortim a buscar la victòria en cada partit. No

renunciem a res”.



Jugadora amb més Projecció:

Bruna  Vilamala,  als  seus  19  anys,  ha  estat  distingida  com  a  ‘Jugadora  amb  més

Projecció’ de mans de la Secretària General de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula.

La prometedora davantera blaugrana, i jugadora de les Seleccions Catalanes Base, ha

subratllat  que  “aquest  premi  em  servirà  de  motivació  per  recuperar-me  de  nou

d’aquesta llarga lesió que ja vaig patir el 2018. Per a mi és un somni pertànyer al millor

equip del món i poder aprendre al costat de futbolistes de primer nivell”.



Millor Entrenador de Futbol:

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

Entrenador de Futbol’ del curs 2020-2021. Absent a la gala per motius professionals, el

tècnic ha entrat en directe a través d’una videoconferència. L’entrenador de Santpedor

s’ha mostrat orgullós d’endur-se, novament, aquest guardó en el vídeo d’agraïment. I és

que el tècnic ja suma quatre premis de la Gala de les Estrelles.

 

L’entrenador de Santpedor ha assenyalat que “l’èxit i la victòria és el que em sedueixen

per seguir entrenant i gaudint del futbol al més alt nivell. Porto 14 anys a les banquetes i

crec que soc millor que en la meva etapa al Barça perquè tinc més experiència i he

viscut més situacions. En aquest sentit, considero que la Premier League és la lliga més

exigent del món amb molta diferència”.

 

Pel  que fa a la situació del  conjunt blaugrana en l’actualitat,  ha apuntat que “Xavi

Hernández és un excel·lent entrenador que sent un amor incondicional al Barça. Estic

convençut que se’n sortirà. Està llaurant un futur prometedor, amb una generació de

joves jugadors d’un enorme talent que col·locarà el club on pertoca més d’hora que



tard. No sempre es pot guanyar. Cal tenir paciència”.

 

Millor Àrbitre:

Víctor García Verdura, acabat d’ascendir a la Segona Divisió ‘A’, s’ha convertit en l’àrbitre

més jove d’aquesta categoria. Amb 27 anys, ja va rebre un guardó pel seu ascens durant

la Nit de l’Arbitratge del passat 29 d’octubre, i ara ha rebut la distinció a ‘Millor Àrbitre’

de mans del president de l’FCF, Joan Soteras. García ha remarcat que “intento millorar

cada dia i m’esforço per exhibir la meva millor versió en cada partit. Sempre he tingut el

Xavier Estrada Fernández com a referent. Per a mi és un honor poder conquerir aquest

guardó que tantes vegades ha guanyat ell”.



 

Millor Jugadora de Futbol Sala:

Alicia Benete ha obtingut aquest premi per primera vegada de mans del president de la

UFEC,  Gerard  Esteva.  L’ala  del  FSF  Móstoles,  de  la  Primera  Divisió  Femenina,  ha

confessat que “no m’esperava rebre aquest guardó. Em va fer molta il·lusió quan em

van trucar per donar-me la notícia”. Quant al creixement del futbol sala femení català,

ha afirmat que “tant de bo pugui seguir evolucionant igual que el futbol femení. Hem

d’aprofitar aquest reconeixement mediàtic”.



Millor Jugador de Futbol Sala:

En la categoria de futbol sala, el director general de l’FCF i director de la Lliga Catalana

de Futbol Sala, José Miguel Calle, ha lliurat el premi a ‘Millor Jugador de Futbol Sala’ a

l’ala  del  FC  Barcelona  Adolfo  Fernández.  “Vaig  començar  a  jugar  a  futbol  sala  a

l’Industrias,  l’equip del  meu barri.  He crescut personal  i  professionalment gràcies a

aquest club.  M’ho han donat tot  des del  primer dia”,  ha destacat el  dues vegades

guanyador de la Gala de les Estrelles.  També ha afegit que “l’inici  de lliga ha estat

complicat amb el Barça amb l’arribada d’un nou tècnic, però a poc a poc l’equip està

creixent i portem una fantàstica ratxa de resultats”.



 

Millor Entrenador de Futbol Sala:

El tècnic de l’Industrias Santa Coloma, Javi Rodríguez, ha recollit aquesta distinció per

segona vegada de mans del seleccionador català absolut masculí de futbol sala, Santi

Gea. L’entrenador, que ha patit recentment la pèrdua de la seva mare, ha tingut records

per a ella en dedicar-li el premi assegurant que “ens va deixar fa cinc dies i la trobo molt

a faltar. Va per tu, mare”. Pel que fa a la seva nova etapa com a tècnic, ha reconegut que

“el pas de jugador a entrenador és complex, però estic satisfet de com m’estan sortint

les  coses.  L’equip  està  en  progressió  i  aspirem  a  tot  malgrat  les  dificultats

econòmiques”.



 

Premi Jurat:

El  jurat  de  la  9a  Gala  de  les  Estrelles  ha  volgut  reconèixer  els  mèrits  esportius

aconseguits per l’equip femení del FC Barcelona durant la temporada passada, guanyat

un triplet històric amb la Lliga, la Copa de la Reina i la UEFA Champions League. Ha

entregat aquest premi el conseller del Grup Damm, president del Jurat de la Gala de les

Estrelles i del CF Damm, Ramon Agenjo; així com el president de l’FCF, Joan Soteras.



Soteras  ha manifestat  que “el  futbol  català  viu  un excel·lent  moment  gràcies  a  la

fantàstica tasca que fan els clubs catalans a la seva base. La Federació Catalana de

Futbol està al seu costat per recolzar-los”. Pel que fa al pla de competició, ha apuntat

que “crec que ha arribat el moment d’actualitzar-lo després de 25 anys. Necessita una

reforma i estem treballant per portar-la a terme”.



El guardó l’ha recollit el directiu responsable del FC Barcelona Femení, Xavi Puig, qui ha

destacat que “aquesta junta directiva està molt compromesa amb el club i treballa de

valent  perquè  arribin  els  èxits.  Estem  encantats  del  rendiment  del  FC  Barcelona

Femení, conquerint títols desplegant un joc extraordinari. El secret d’aquest grup és la

feina ben feta, la constància i l’ambició. Són un equip sensacional”. En aquest sentit, ha

subratllat que “seria increïble poder jugar la Champions contra el Madrid al Camp Nou.

És un objectiu”.



L’acte ha estat amenitzat pel grup Love of Lesbian, qui ha fet les delícies musicals a tots

els presents. Tota la informació sobre els premiats i nominats la trobareu a la pàgina

web de la Gala de les Estrelles.

GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=rDnJ06bAlCM

