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Emissió en directe per televisió i ressò mediàtic aclaparador als mitjans escrits i digitals,

amb portades i pàgines informatives.

L’Antiga Fàbrica Estrella Damm, a Barcelona, 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.  Pep  Guardiola  i  Alèxia  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’.

Més d'una trentena de periodistes acreditats

El ressò mediàtic ha estat excel·lent, amb una audiència de 19.000 espectadors que han

seguit en directe, a través d’Esport3, aquest esdeveniment. Així mateix, en el telenotícies

vespre  de  Tv3,  amb  una  audiència  de  498.000  espectadors,  ha  dut  a  terme  una

connexió en directe una vegada ha finalitzat la desena edició de la Gala de les Estrelles.

Fins a 23 mitjans de comunicació acreditats i 35 periodistes han omplert el photocall de

l’entrada de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm.



Portada de L'Esportiu

La Gala de les Estrelles és portada en l'edició en paper d'aquest dimarts de L'Esportiu. El

rotatiu titula en primera plana ‘Més i  més i  més’,  mentre que en la pàgina interior

diu ‘Estrelles i  orgull  de país’.  El  diari  Sport fa referència a les declaracions de Pep

Guardiola: “Tornaria al Barça si fos imprescindible, però no és el cas”. Mundo Deportivo

també parla del tècnic del Manchester City titulant ‘Pep no li tanca la porta al Barça’.

Diario AS diu ‘Alexia, Pep i Cucurella, de gala’. I el Diari de Girona se centra la figura de

‘Gerard Deulofeu, premiat a la desena Gala de les Estrelles’.

Aquestes són les publicacions més destacades de la Gala de les Estrelles en el dia d’avui,

als diaris en paper:







Presència als digitals i xarxes

Així mateix, un exemple del ressó de la Gala de les Estrelles a les xarxes socials és el

següent:































 


