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En la 10a Gala de les Estrelles, el tècnic del Manchester City ha rebut el cinquè guardó

de la seva carrera que l’acredita com el ‘Millor Entrenador Català’ de l’any.

L’Antiga Fàbrica Estrella Damm, a Barcelona, ha acollit la desena edició de la Gala de les

Estrelles del Futbol Català, un esdeveniment que premia els millors jugadors, jugadores,

entrenadors, entrenadores i àrbitres de la temporada passada del futbol d’elit català.

Enguany, Pep Guardiola ha rebut, per cinquena vegada, el guardó a ‘Millor Entrenador

Català’  en un acte multitudinari  que ha aplegat a moltes personalitats del món de

l’esport. El tècnic de Santpedor, considerat l’entrenador del millor Barça de la història,

ha  construït  el  seu prestigi  a  través  de la  seva  filosofia,  disciplina  i  èxits.  Deixeble

cruyffista i exponent del futbol associatiu, el tècnic català es va buidar al Camp Nou i va

fitxar  pel  Bayern de Munic.  A  Alemanya va  continuar  amb l’hegemonia  de l’equip

bavarès amb el seu segell.

Actualment, encara la setena temporada al Manchester City, amb qui ha aconseguit 4

títols  de la  Premier  League,  1  FA Cup,  2  Community  Shield  i  4  Copes de la  Lliga.

Guardiola va ser el primer tècnic del City en portar l’equip a una final de la Champions,

al maig de 2021. A més, ha estat designat 4 vegades com a ‘Millor Entrenador del Mes’



de la Premier League i 2 vegades ‘Millor Entrenador de la Temporada’ de la lliga anglès.

En  l’entrega  del  guardó,  Guardiola  ha  reconegut  que  “em  trobo  molt  a  gust  al

Manchester,  estic en un entorn perfecte i  tinc totes les facilitats al  meu abast”.  “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”, ha ressaltat l’entrenador català.



En el seu palmarès també hi figuren els següents títols: 3 lligues espanyoles, 2 Copes del

Rei, 3 Supercopes d’Espanya, 2 Champions League, 2 Supercopes d’Espanya, 3 Mundials

de Clubs, 3 Bundeslligues, 2 Copes d’Alemanya i 1 Supercopa d’Europa. Sumats als del

Manchester City, Pep Guardiola s’ha convertit en un dels entrenadors més exitosos de la

història, amb 32 títols.
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https://www.youtube.com/watch?v=Eo6K8XjPOss

