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Les principals personalitats del món del futbol català han acudit a la 9a Gala de les

Estrelles, celebrada a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm.

La Sala de Màquines de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm ha reunit a personalitats de

primer nivell del futbol català, les quals han seguit en directe la 9a Gala de les Estrelles,

organitzada per la Federació Catalana de Futbol. Entre les personalitats més destacades

que  han  assistit  a  l’esdeveniment  hi  trobem  els  vicepresidents  i  directius  del  FC

Barcelona; els consellers del RCD Espanyol; jugadors i jugadores, directius i entrenadors

de diversos clubs,  que han gaudit de l’actuació en directe de Love of Lesbian i  de

l’entrega de premis que s’han repartit durant la nit del dilluns 20 de desembre.

Una  nodrida  representació  de  la  Federació  Catalana  de  Futbol  ha  acudit  a  l’acte,

encapçalada pel  seu president,  Joan Soteras,  i  la  seva Junta  Directiva;  així  com el

director general de l’FCF i director de l'LCFS, José Miguel Calle; el secretari general, Oriol

Camacho; el director del CTA, Xavi Moreno; el director del CTAFS, Marcelino Blázquez; i

el director del CTE, Félix Gimeno; entre molts altres.



Els representants dels dos clubs de Primera Divisió

Els  dos clubs catalans de Primera Divisió,  FC Barcelona i  RCD Espanyol,  han estat

àmpliament representants a la 9a Gala de les Estrelles. Per part del FC Barcelona, han

assistit a l’acte la vicepresidenta Elena Fort; el directiu responsable del futbol femení,

Xavi Puig; i el directiu responsable del futbol sala, Aureli Mas, entre d’altres, els quals han

acompanyat als grans vencedors de la nit, Alexia Putellas, escollida ‘Millor Jugadora’ i

‘Màxima Golejadora’ de la temporada 2020-2021, i Bruna Vilamala com a ‘Jugadora amb

més Projecció’. La futbolista Jana Fernández també ha passat pel photocall per donar

suport a les seves companyes. Recordem que, a més, el FC Barcelona Femení ha recollit

el guardó del ‘Premi Jurat’ pel triplet històric aconseguit el curs passat.





Els  flaixos  de  les  càmeres  també  han  captat  els  membres  del  RCD  Espanyol,

encapçalats pels consellers Mao Ye i  Rafa Marañón;  el  responsable de les relacions

institucionals, Joan Capdevila; i el delegat del primer equip, José Maria Calzón; els quals

han fet costat al guanyador de la categoria ‘Jugador amb més Projecció’, Nico Melamed.



Les estrelles del futbol sala

Alicia Benete, del FSF Móstoles, ha aparegut amb un gran somriure d’orella a orella. I és

que, tal com ella mateixa ha reconegut, és la primera vegada que guanya un premi i la

seva nominació ha estat tota una sorpresa per a la ‘Millor Jugadora’ d’aquesta disciplina.



Els  jugadors  blaugrana  Adolfo  Fernández,  ‘Millor  Jugador’,  i  el  porter  Dídac  Plana,

nominat en aquesta mateixa categoria, també han passat per la catifa vermella.



Per  part  de  l’Industrias  Santa  Coloma,  ha  assistit  el  vencedor  del  premi  a  ‘Millor

Entrenador’,  Javi  Rodríguez,  qui ha tingut un emotiu record per a la seva mare en

dedicar-li el premi.



Els seleccionadors catalans, presents a la Gala

Per la seva banda, les Seleccions Catalanes de futbol i de futbol sala també han tingut

un paper rellevant a l’acte. Els seleccionadors absoluts masculí, Gerard López, i femení,

Xavi Llorens; així com el seleccionador absolut masculí de futbol sala, Santi Gea, també

han estat presents. A més, el coordinador de les Seleccions Base, Mikel Azparren, ha

viscut la seva primera Gala de les Estrelles.



Altres representats del món de l’esport

En aquesta edició de la Gala de les Estrelles, organitzada per l’FCF, també han tingut el

seu  lloc  la  resta  de  finalistes  d’aquesta  edició,  com  Dani  Olmo,  nominat  a  ‘Millor

Jugador’ de futbol; i Cèlia Catà, nominada a ‘Millor Jugadora’ de futbol sala.





Qui també han passat per la catifa vermella de la Gala de les Estrelles han estat l’ex

entrenador blaugrana i actual seleccionador femení d’Ucraïna, Lluís Cortés.

Pel que fa a la representació del món institucional i de l’esport, cal destacar la presència

del conseller del Grup Damm i president del Jurat, Ramon Agenjo; del director general

del  Grup Damm, Jorge Villavecchia;  de la Secretària General  de l’Esport i  l’Activitat

Física, Anna Caula; del director d’àrea de Patrocinis de Caixabank, Alfredo Bustillo; i del

president de la UFEC, Gerard Esteva; entre altres.



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

de les Estrelles.
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https://www.youtube.com/watch?v=QVLNAU2Hrs8

