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Aquest dilluns, a les 20.00h, l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm acollirà una edició molt

especial de la Gala que serà retransmesa per Esport3

L’Antiga Fàbrica Estrella Damm es vestirà demà de llarg per rebre la 10a edició de la

Gala  de  les  Estrelles.  Una edició  molt  especial  que ens  espera  amb sorpreses  per

celebrar  el  desè  aniversari  de  la  gran  festa  del  futbol  català.  L’acte,  conduït  pels

periodistes Marta Bosch i Bernat Soler, arrencarà a les 20.00 hores i es podrà seguir en

directe per Esport3.

Després de la reunió celebrada el passat dilluns 21 de novembre, els membres del jurat

van donar a conèixer els guanyadors de l’edició del 2022. Són aquests:

Millor Jugador de Futbol: Marc Cucurella (Chelsea FC).

Millor Jugadora de Futbol: Alexia Putellas (FC Barcelona).

Premi Jugador Projecció de Futbol: Ferran Jutglà (Club Brugges).

Premi Jugadora Projecció de Futbol: Clàudia Pina (FC Barcelona).

Millor Entrenador de Futbol: Pep Guardiola (Manchester City).

Millor Àrbitre: Víctor García Verdura.

Millor Jugador de Futbol Sala: Dídac Plana (FC Barcelona)



Millor Jugadora de Futbol Sala: Èlia Gulli (Amarelle FCF). 

Millor  Entrenador  de  Futbol  Sala:  Clàudia  Pons  (Selecció  Espanyola

Femenina).

Premi Màxim Golejador: Gerard Deulofeu (Udinese Calcio).

Premi Màxima Golejadora: Alexia Putellas (FC Barcelona).

El FC Levante Las Planas, 'Premi Jurat'

A més d'aquests guardonats pels èxits de la temporada 2021-22, durant la Gala de les

Estrelles també es farà entrega del ‘Premi Jurat’ al FC Levante Las Planas, per l'ascens a

la Lliga F i, per tant, el retorn del club a la màxima categoria de 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 la darrera jornada gràcies ala

victòria davant el RCD Espanyol. 

Així  doncs,  els  millors  futbolistes,  entrenadors  i  àrbitres  de  futbol  i  futbol  sala

català  pujaran  a  l’escenari  de  l’Antiga  Fàbrica  Estrella  Damm  per  recollir  els  seus



guardons en la gala que se celrbrarà demà dilluns 20 de desembre, a les 20.00 hores. Un

esdeveniment que comptarà amb la flor i nata del món de l’esport i la societat catalana.

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

Catalunya, es pot consultar fent clic AQUÍ.

 

https://galaestrelles.com/

