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La capitana del FC Barcelona Femení conquereix aquest guardó que atorga la FIFA i

completa una temporada extraordinària.
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Sembla no tenir sostre. Alèxia Putellas s’ha proclamat aquest dilluns guanyadora del

premi ‘The Best’ que lliura la FIFA. La gala, que s’ha celebrat de manera virtual, s’ha

pogut seguir en directe a través del canal oficial de la FIFA a YouTube i a la web oficial

de la FIFA. L’acte ha tingut lloc a Zuric, seu oficial de la FIFA, però cap dels nominats ha

estat present a causa de la pandèmia, i han connectat telemàticament.



El ‘The Best’, la cirereta al pastís d’un curs per emmarcar

La de Mollet, als seus 27 anys, ho ha guanyat absolutament tot en els darrers mesos:

millor migcampista i millor jugadora d’Europa per part de la UEFA, millor futbolista de

l’any segons la IFFHS, la Pilota d’Or, la Creu de Sant Jordi, millor futbolista catalana de

l’any a la Gala de les Estrelles del Futbol Català, el Globe Soccer Awards 2021 i el guardó

de la UFEC a la millor esportista de l’any.

La talentosa migcampista blaugrana ha superat a les altres dues aspirants al premi: la

seva companya d’equip Jennifer Hermoso i la jugadora australiana del Chelsea FC Sam

Kerr. Totes tres futbolistes ja van formar el podi en la darrera de la Pilota d’Or, que va

tenir lloc a París.



Guardiola, finalista

Pel que fa a la categoria de millor entrenador de futbol masculí, el català Pep Guardiola,

del Manchester City FC, s'ha quedat a les portes de conquerir per primer cop aquest

guardó. El tècnic del Chelsea FC, Thomas Tuchel, s'ha emportat el premi per aixecar la

Champions League, precisament en superar a la final el Manchester City FC. Roberto

Mancini, seleccionador d’Itàlia, ha completat el podi.

Lluís Cortés, a les portes del premi

Per la seva banda, l’exentrenador del FC Barcelona, Lluís Cortés, no ha pogut endur-se el

guardó a millor entrenador de futbol femení malgrat assolir  l'històric triplet dirigint

l'equip blaugrana. Emma Hayes, del Chelsea FC, ha estat la guanyadora, mentre que

Sarina Wiegman, de la Selecció d’Anglaterra, ha completat el podi.

Robert Lewandowski revalida el premi

El golejador del FC Bayern de Munic, Robert Lewandowski, ha revalidat el trofeu que ja



va conquerir en l’edició de 2021. Amb aquest guardó, el davanter polonès iguala Cristino

Ronaldo com el jugador amb més premis ‘The Best’, amb un total de dos distincions a

les seves vitrines.  Lewandowski ha superat als altres dos finalistes en les votacions:

l’argentí Leo Messi i l’egipci Mohamed Salah.

 


