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La jugadora catalana de futbol sala, que va aconseguir l’ascens a Primera RFEF Futsal

femenina amb el Viaxes Amarelle FSF gallec, és la guanyadora en la categoria 'Millor

jugadora de futbol sala' de la 10a Gala de les Estrelles.

Trajectòria ascendent tot i la joventut. Èlia Gullí s’ha proclamat en la guanyadora del

premi a ‘Millor Jugadora del Futbol Sala Català’ a la 10a edició de la Gala de les Estrelles,

que se celebrarà el dilluns, 28 de novembre de 2022, a les 20.00 hores, a l’Antiga Fàbrica

Estrella Damm i que s’emetrà en directe per Esport 3.

Èlia Gullí, amb el 43,2% dels vots del jurat de la Gala, ha superat a la portera catalana

Mariona Solà, del Gran Canaria Teldeportivo, la qual ha rebut el 32,4% dels vots; i a Marta

de los Riscos, del LBTL Futsal Alcantarilla, la qual ha obtingut el 24,4% dels vots.



Èlia Gullí, nascuda el 14 de juny de 2000 a Tarragona, és la primera vegada que ha estat

nominada per aquest guardó i, per això, comenta que ‘’em fa molta il·lusió i màxima

alegria’’. I és que la jove tarragonina ha tingut una trajectòria ascendent des dels seus

inicis al Futsalpax Tarragona. I, després d’una temporada al Cervera-Segarra femení, a la

temporada 2019-2020 va posar rumb a Galícia per a fitxar pel Viaxes Amarelle FSF. En el

conjunt gallec, Gullí ha estat una peça fonamental per aconseguir l’ascens a la màxima

categoria nacional femenina de futbol sala sent una de les màximes golejadores de

l’equip. ‘’L’objectiu era lluitar per l’ascens i vam fer una temporada constant, amb un

grup que va treballar  molt  i  l’esforç va donar els  seus fruits’’,  comenta la jugadora

catalana.







A més, Gullí també té un gran palmarès amb les Seleccions Catalanes Base de futbol

sala, ja que és campiona d’Espanya en les categories sub 20 i sub 21 i també va ser

convocada amb la Selecció Espanyola per a disputar els Jocs Olímpics de la Joventut,

assolint la medalla de bronze. Precisament, dels Campionats d’Espanya amb la Selecció

Catalana, Èlia Gullí en guarda uns grans records: ‘’Recordo moments molt bonics. Fer

grup, fer ‘pinya’, i lluitar pels Campionats d’Espanya que tant desitjava’’.



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://www.ccma.cat/esport3/
https://galaestrelles.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=72viNX0DaFc

