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Ambdós futbolistes han obtingut el 51,2% i el 68,3% dels vots del Jurat, respectivament, i

esdevenen la  ‘Millor  Jugadora’  i  el  ‘Millor  Jugador’  del  futbol  català  de  la  passada

temporada.

Els membres del Jurat de la 10a edició de la Gala de les Estrelles del Futbol Català s’han

reunit aquest dilluns a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, a Barcelona, per elegir els millors

jugadors, jugadores, entrenadors i àrbitres de futbol i futbol sala de Catalunya.

Els resultats han estat els següents:

MILLOR JUGADOR/A



JUGADOR/A AMB MÉS PROJECCIÓ



MILLOR ENTRENADOR/A FUTBOL I FUTBOL SALA



MILLOR JUGADOR/A FUTBOL SALA



MILLOR ÀRBITRE/A



MÀXIM GOLEJADOR/A



Alèxia  Putellas  rep  el  premi  després  d'haver  marcat  18  gols  a  la  Primera  Divisió

Femenina; mentre que Gerard Deulofeu en va marcar 14 a la Serie A italiana.

El Premi Jurat, per l'ascens a Primera del FC Levante Las Planas

A més a més, en aquesta trobada, el president de l'FCF, Joan Soteras, ha anunciat en

nom del Jurat que el ‘Premi Jurat’ d’enguany és per al FC Levante Las Planas, pel seu

retorn a la màxima categoria del futbol femení estatal, vuit anys després –va ser-hi entre

el  2012 i  el  2014–.  Les de Sant Joan Despí  van proclamar-se campiones de la Reto

Iberdrola la passada temporada, en vèncer el RCD Espanyol en l’última jornada de lliga.



Cal destacar també l’anunci que ha dut a terme el president del Jurat de la Gala de les

Estrelles i Conseller de Damm, Ramon Agenjo, comunicant que en la propera edició

“s’ampliaran els  membres  del  Jurat  per  tal  d’incloure  més dones  i  afavorir,  així,  la

paritat”.



La Gala, el pròxim dilluns 28

La 10a edició de la Gala de les Estrelles serà presentada pels periodistes esportius Marta

Bosch i Bernat Soler, i se celebrarà el dilluns 28 de novembre a l’Antiga Fàbrica Estrella

Damm, a les 20.00 hores. Es podrà seguir en directe per Esport3.

Tota la  informació de la  Gala,  la  qual  rep el  suport  de Damm i  CaixaBank,  es  pot

consultar fent clic AQUÍ.

https://galaestrelles.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=Gl1z8VHGick

