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La jugadora del Barça ha aconseguit el premi a ‘Jugadora amb més projecció de futbol’

a la 10a Gala de les Estrelles.

Qualitat  i  senzillesa.  Clàudia  Pina  s’ha  proclamat  en  la  guanyadora  del  premi  a

‘Jugadora amb més projecció' del futbol a la 10a edició de la Gala de les Estrelles, que se

celebrarà aquest 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. Pel premi, Clàudia Pina afirma

que ‘’és un orgull guanyar aquest premi i important per mi per tots els anys treballats i

estic molt contenta’’.

Clàudia Pina, amb el 80,5% dels vots del jurat de la Gala, ha superat a la portera del

Barça, Meritxell Font, la qual ha rebut el 12,2% dels vots; i a la també blaugrana Júlia

Bartel, la quan ha obtingut el 7,3% dels vots.



Clàudia Pina, que ve de marcar un autèntic golàs en la victòria del Barça femení a la

Champions contra el Bayern de Munic, en un partit que es va disputar al Camp Nou,

destaca per la seva qualitat dins del camp i  la seva senzillesa fora d’ell.  Nascuda a

Montcada  i  Reixach  el  12  d’agost  de  2001,  la  davantera  blaugrana  ha  tingut  una

trajectòria ascendent des dels seus inicis en el futbol sala a la seva ciutat natal. Després,

va fitxar pel RCD Espanyol fins que, als 12 anys, va fitxar per l’Aleví-Infantil del Barça. I,

d’aquí, a un palmarès immillorable en només 21 anys.



Fins i  tot,  la catalana va marxar cedida al Sevilla FC, del qual en guarda molt bons

records  per  tornar  al  primer  equip  del  Barça  en  què  s’ha  convertit  en  una  peça

fonamental. Tal és així que, la temporada anterior, va ser la segona màxima golejadora

de l’equip, amb 14 gols, només superada per la millor jugadora del món, Alexia Putellas.

Una temporada brutal amb el conjunt blaugrana, en què ho van guanyar pràcticament

tot, i és que Pina afirma que ‘’som molt ambicioses i guanyar ho portem a dins. Cada dia

treballem per a poder ser les millors i  ho estem aconseguint’’.  En aquest sentit,  la

blaugrana també comenta que ‘’és important que el Barça aposti per nosaltres, ja que

sempre que s’obre el Camp Nou la gent respon. Estem molt contentes per això, perquè

l’afició ens fa millor i ens ajuden a guanyar els partits’’.



Clàudia Pina també ha estat una habitual en les convocatòries de les seleccions, en què,

per exemple, va ser nomenada màxima golejadora de la UEFA en qualsevol selecció

masculina i femenina l’any 2017, va obtenir la pilota d’or al Mundial sub 17 de l’Uruguai,

sent nomenada la millor jugadora, i, el 2018, va debutar amb la Selecció Espanyola sub

20, esdevenint subcampiona del món a França.



Finalment, Clàudia Pina transmet un missatge de ‘’treball i més treball’’ per a les futures

promeses a poc més de 48 hores de recollir el premi a ‘Jugadora amb més projecció’ de

futbol.

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.
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https://www.ccma.cat/esport3/
https://galaestrelles.com/
https://www.youtube.com/watch?v=s7fW-tBNVa4

