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Pep  Guardiola  i  Alexia  Putellas  han  estat  els  principals  protagonistes  amb  nous

guardons de la Gala per a les seves vitrines, mentre que Marc Cucurella s’ha estrenat

rebent el premi que l'acredita com a ‘Millor Jugador Català’.

L’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm s’ha vestit de llarg per acollir la 10a edició de la Gala

de les Estrelles. Una edició molt especial i plena de màgia que ha servit per celebrar el

desè aniversari de la gran festa del futbol català amb un recull de les millors imatges de

totes les cites anteriors. L’acte ha estat conduït pels periodistes Marta Bosch i Bernat

Soler. A la Gala hi han assistit nombroses personalitats del món del futbol i la societat

catalana. Entre els més destacats, els encarregats d’entregar els guardons:

El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras.

El president del Jurat de la Gala de les Estrelles i conseller d’Estrella

Damm, Ramon Agenjo.

El director de patrocinis de Caixabank, Alfredo Bustillo.

El cap d’esports de TV3, Dani Barcon.

El president de la UFEC, Gerard Esteva.

La tresorera de l’FCF, Montse Altimira.

La directiva de l'FCF Laura Ràfols.

El director general de l’FCF i director de la Lliga Catalana de Futbol

Sala, José Miguel Calle.



El seleccionador català absolut masculí de futbol, Gerard López.

El seleccionador català absolut masculí de futbol sala, Santi Gea.

Els guardonats

 

Pep Guardiola, cinquena estrella com a millor entrenador

 

El tècnic de Santpedor ha rebut de mans del president del Jurat i conseller d'Estrella

Damm, Ramon Agenjo, el seu cinquè premi com a millor entrenador a la Gala de les

Estrelles del futbol català.

 

Aquesta és la setena temporada de Guardiola a la banqueta del Manchester City, amb

qui ha aconseguit quatre títols de la Premier League, una FA Cup, dues Community

Shield i quatre Copes de la Lliga. L’exentrenador blaugrana ha posat el seu segell en els

tres equips que ha entrenat i  s’ha convertit  en un dels tècnics més exitosos de la

història, amb 32 títols.

 

“Em trobo molt a gust al Manchester, estic en un entorn perfecte i tinc totes les facilitats



al meu abast”, explica Josep Guardiola. “Si pensés que soc imprescindible, tornaria al

Barça, però no és així. El club ha continuat guanyant títols amb entrenadors que han

demostrat la seva vàlua com Xavi i Luis Enrique”, ressalta. Guardiola ha dedicat el premi

al també tècnic català Óscar García i a la seva filla, que tristament ens ha deixat en els

darrers dies

Alexia repeteix un nou any amb doble reconeixement

 

Per la seva banda, Alexia Putellas és la gran protagonista de les darreres edicions de la

Gala  de les  Estrelles  i  amb el  doble  premi d’enguany es  converteix  en la  màxima

guardonada de la Gala amb vuit trofeus a les vitrines de la futbolista blaugrana. Putellas

ha recalcat que “a nivell emocional la lesió és una muntanya russa però tinc clar que

haig de seguir endavant”. “Els premis ajuden i són motivacions per tornar al màxim dins

l’equip un cop estigui recuperada”,  destaca la màxima golejadora catalana del curs

passat amb 18 gols.

 

El  doble premi a  Alexia  ha estat  entregat pel  director  de patrocinis  de Caixabank,

Alfredo Bustillo.



Marc Cucurella, millor jugador

 

Cucurella va arribar al Chelsea com el traspàs més alt de la història del futbol català i les

seves actuacions demostren el perquè. El jugador blue reconeix : “El camí no ha estat

fàcil, ara estic molt còmode en un gran equip europeu i això em fa molt feliç”. “Tinc

l’espineta de demostrar que puc ser jugador del Barça però ara mateix no hi penso”,

reconeix. Cucurella ha fet broma sobre les seves opcions d’haver estat seleccionat pel

Mundial amb la Selecció Espanyola: “Vaig dir-li a Luis Enrique que necessitava setmanes

de descans. El nivell a la selecció és molt alt i més a la meva posició. A mi m’agradaria

jugar-hi i espero poder-ho fer en properes cites”.

 

El president de l'FCF, Joan Soteras, ha lliurat el trofeu com a millor jugador a Marc

Cucurella.



Gerard Deulofeu, màxim golejador

 

El futbolista de l’Udinense ha recuperat la seva millor versió a Itàlia, així ho demostren

les 14 dianes que va marcar la temporada passada. Deulofeu s’ha mostrat molt satisfet

amb les seves xifres i renidment: “Estic molt content a Itàlia, darrera d’aquest premi hi

ha molt esforç i una evolució personal amb molt treball al costat de professionals”.

 

El  màxim golejador  del  futbol  català  professiona ha rebut  el  guardó de mans del

president de la UFEC, Gerard Esteva.

 



Ferran Jutglà, jugador amb més projecció

 

El davanter del Club Brugge ha estat una de les revelacions de l’edició d’enguany de la

Champions  League  i  la  temporada  passada  va  demostrar  el  seu  potencial  al  FC

Barcelona. Jutglà explica la seva progressió en el darrer any: “Considero que he assimilat

molt bé aquest canvi perquè segueixo fent el que m’ha portat fins aquí”. Respecte la

seva adapatació, el davanter català destaca que “els companys i l’entrenador m’han

ajudat molt des de l’arribada a una ciutat molt freda i a una nova competició”.

 

El seleccionador català absolut masculí de futbol, que va fer-lo debutar amb Catalunya

el passat mes de maig, Gerard López, ha entregat el guardó acreditatiu a Ferran Jutglà.



Clàudia Pina, jugadora amb més projecció

 

La jugadora del FC Barcelona Clàudia Pina s'ha emportat el màxim reconeixement en la

categoria 'Jugadora amb Més Projecció'. El directiu responsable de futbol femení del

club blaugrana, Xavier Puig, ha recollit el guardó, de mans de la directiva de l'FCF Laura

Ràfols.



Víctor García, segon guardó consecutiu com a millor àrbitre catala

 

Víctor García arbitra per segona temporada consecutiva la Segona Dvisió 'A' i amb tan

sols  28 anys s’ha convertir  en un reconegut col·legiat  i  amb un futur  prometedor.

L’àrbitre maresmenc ha ressaltat que “vull  compartir  aquest reconeixemnt amb els

altres dos nominats i també amb el meu equip de treball: els dos assistents amb qui

comparteixo  la  meva  feina”.  Víctor  Garcia  ha  desgranat  els  principals  canvis  de

l’arbitratge al futbol professional: “El ritme de joc és més elevat però on posem més

esforços és en adaptar-nos al sistema VAR, una eina que ens ajuda molt i ha fet molt bé

al futbol”.  

 

El  millor  col·legiat  de l'any del  futbol  català ha recollit  el  seu guardó de mans del

president de l'FCF, Joan Soteras.



Dídac Plana, millor jugador de futbol sala

 

Des de l’estiu del 2018, Plana defensa la porteria blaugrana i s’ha convertit en tot un

heroi al Palau Blaugrana. La temporada passada va aixecar el títol de la Lliga, la Copa

d’Espanya i la Supercopa d’Espanya. Plana rep per segon cop el guardó a la Gala de les

Estrelles i es mostra “orgullós del que estic aconseguint individualment i amb l’equip”. 

“Aquest any hem perdut la competició europea però encara tenim quatre títols per

davant”, lamenta.

 

Plana ha recollit el seu trofeu de part del director general de l'FCF i director
de la Lliga Catalana de Futbol Sala, José Miguel Calle.



Èlia Gullí, millor jugadora de futbol sala

 

Talent tarragoní per a l’Amarelle FSF, de la Primera Divisió Femenina de futbol sala, i

una de les màximes golejadores de la lliga en el curs 2021-22. Gullí ha reconegut que “ha

estat una sorpresa que he rebut amb moltíssima il·lusió i encara em dona un impuls

més per continuar creixent com a jugadora a Galícia”.

 

L'encarregat de lliurar l'estrella a Èlia Gullí ha estat el cap d'esports de TV3, Dani Barcon.



Clàudia Pons, millor entrenador de futbol sala

 

La seleccionadora de la selecció espanyola femenina va rebre en la segona edició el

premi com a ‘Millor Jugadora de futbol sala’ i avui el rep com a ‘Millor Entrenadora de

Futbol  Sala’  després  dels  seus  èxits  consecutius  des  de  la  banqueta  espanyola.

L'entrenadora de Bagà ressalta que “em fixo amb la feina que tinc per davant i els

objectius sempre són aspirar a més individualment i col·lectivament”.

 

El seleccionador absolut català masculí de futbol sala, Santi Gea, ha fet entrega del

guardó a Clàudia Pons.



FC Levante Las Planas, guanyador del Premi Jurat

 

El club de Sant Joan Despí ha rebut aquest guardó en reconeixement pel seu retorn a la

màxima categoria del futbol femení estatal, la Primera Divisió, vuit anys després –va ser-

hi entre el 2012 i el 2014-. L’entrenador del FC Levante Las Planas, Ferran Cabello, ha

recollit el premi i ha assegurat que “a mesura que passin els anys ens adonarem de la

fita que hem aconseguit, estem vivint un somni amb un club modest però amb grans

persones al voltant”.

 

Cabello ha recollit l'estrella de les mans del president del Jurat i  conseller d'Estrella

Damm, Ramon Agenjo, i la tresorera de l'FCF, Montse Altimira.



Joan Soteras: "Cal estar orgullosos del creixement del futbol català"

 

En l’acte, el president de l’FCF, Joan Soteras, ha valorat les 10 edicions de la Gala : “Per

aquest escenari ha passat el millor del futbol català i així continuarà sent. La nostra

aposta per aquest acte és decidida”. Preguntat sobre la salut del futbol català, Soteras

ha assegurat que “estem plens de salut des del futbol base fins al primer nivell i això ens

fa sentir molt satisfets. Estem a prop de les 200.000 llicències, una xifra rècord. El futbol

femení continua creixent i aquest ha de ser el camí. Cal estar orgullosos”, ha assegurat.



A l’equador de l’acte, els humoristes Fel Faixedas i Carles Xuriguera han amenitzat la

Gala amb el seu estil tan característic interpel·lant els guardonats.

 

Per posar la cirereta a la Gala, Faixedas i Xuriguera han tornat a pujar a l’escenari amb

un pastís per bufar les deu espelmes amb tots els guardonats.



Disponible tota la informació de la Gala

 

Tota  la  informació  sobre  els  premiats  i  nominats  la  podeu  trobal  al  web

galaestrelles.com















 

GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eo6K8XjPOss

