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Amb 6 guardons és la jugadora que més vegades ha pujat a l’escenari de la Gala de les
Estrelles, juntament amb l’àrbitre Xavi Estrada Fernández.

Que Alexia Putellas és la millor jugadora del món ha quedat més que demostrat. Les
seves grans actuacions amb el FC Barcelona i la Selecció Espanyola Absoluta li han
valgut multitud de reconeixements locals, estatals i internacionals. Els últims, la Pilota
d’Or, rebuda el passat 29 de novembre, i la Creu de Sant Jordi, entregada per la
Generalitat de Catalunya el 13 de desembre de 2021.
Com a millor jugadora catalana ha rebut el guardó els anys 2015 (4a edició), i 2017 (6a
edició). En la 9a edició, celebrada ahir dilluns, 20 de desembre, a l’Antiga Fàbrica Estrella
Damm, la millor jugadora del món va recollir un nou trofeu, el tercer com a ‘Millor
Jugadora’ catalana del futbol professional.

Durant la Gala, la jugadora blaugrana ha reconegut 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”. De ben segur que la jugadora de la
base del FC Barcelona, Leyre Leiva, que va entregar un dels trofeus a Putellas, ha pres
bona nota de les paraules de la seva referent.

A més, Putellas també és la reina en una altra de les categories d’aquest esdeveniment.
I és que s’ha convertit en la màxima golejadora catalana durant tres temporades
consecutives: l’any 2018, en la 7a edició de la Gala; l’any 2019, en la 8a edició; i enguany,
l’any 2021, en la 9a edició.

Amb aquests impressionants números no és d’estranyar que Alexia Putellas ja sigui tot
un referent al mon del futbol i ostenti amb orgull la corona de reina de la Gala de les
Estrelles.
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