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L’Antiga Fàbrica Estrella Damm va acollir a campions del món, a campions i campiones

d’Europa, jugadors i jugadores, entrenadors i entrenadores, patrocinadors, personalitats

de la societat catalana i directius de l’FCF.

Una gala de luxe.  L’Antiga Fàbrica Estrella Damm es va vestir  de gala per a rebre

gairebé 200 persones del món del futbol i futbol sala català en la 10a edició de la Gala de

les  Estrelles.  Per  la  catifa  vermella,  que  guiava  i  conduïda  des  de  l’entrada  fins  a

l’escenari, hi van passar campions del món, campions d’Europa, els millors entrenadors i

entrenadores de Catalunya, jugadors i jugadores de casa nostra que brillen a la Premier

League, al Calcio o al Club Bruges KV. En definitiva, ahir es van reunir les estrelles del

futbol i  futbol sala de Catalunya, així  com personalitats de la societat catalana i  els

dirigents de la Federació Catalana de Futbol, encapçalats pel president, Joan Soteras.











Els premiats i premiades, present a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm

Pep Guardiola i Alexia Putellas van ser els principals protagonistes de la nit, amb els

premis a ‘Millor Entrenador de l’Any’ i a ‘Màxima Golejadora de l’Any ‘ i ‘Millor Jugadora

de l’Any’, respectivament. Però, a més, també van estar presents tres jugadors catalans

que brillen en els seus equips: Gerard Deulofeu, Marc Cucurella i Ferran Jutglà. D’altra

banda, la catalana i seleccionadora nacional absoluta femenina de futbol sala, i doble

campiona d’Europa, Clàudia Pons, va rebre el premi a ‘Millor Entrenadora de futbol sala

de l’Any’; mentre que el blaugrana Dídac Plana i la jove tarragonina Èlia Gullí també van

recollir el seu premi. Tanmateix, l’àrbitre català Victor Garcia i l’entrenador del femení

del FC Llevant Las Planas, Ferran Cabello, tampoc es van perdre la gran cita.









La Sala de Màquines va aglutinar a gairebé 200 persones

Però no només els  guardonats  van presenciar  l’esdeveniment,  i  és  que la  Sala  de

Màquines de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm va reunir a gairebé 200 persones, dels

quals  destaquen 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  president  de  la

UFEC, Gerard Esteva; 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; i

el  seleccionador  català  absolut  masculí  de  futbol  sala,  Santi  Gea;  que  van  ser  els

encarregats d’entregar els trofeus als premiats.









També  van  tenir  representació,  com  a  jurat  de  la  Gala  de  les  Estrelles,  el  Barça,

l’Espanyol  i  l’Industrias Santa Coloma.  Per part  del  Barça,  van presenciar  la  gala el

vicepresident primer,  Rafa Yuste;  la vicepresidenta,  Elena Fort;  el  vicepresident,  Edu

Romeu; i  els directius Xavier Barbany i  Xavier Puig.  El  conjunt blanc-i-blau va tenir

representació  per  part  del  CEO del  RCD Espanyol,  Mao Ye;  del  conseller  del  RCD

Espanyol, Rafa Marañón; del campió del món i R.R. I.I. esportives RCD Espanyol, Joan

Capdevila; i del nominat a ‘Jugador amb Més Projecció, Rubén Sánchez. Mentre que per

part d’Industrias Santa Coloma va estar present el jugador i nominat a ‘Millor Jugador

de l’Any’, David Álvarez.









A la 10a edició de la Gala de les Estrelles també hi van assistir la Junta Directiva de l’FCF,

patrocinadors, acompanyants i premsa. Gairebé 40 periodistes acreditats a l’acte entre

fotògrafs, càmeres i redactors que van cobrir un acte que es va emetre en directe per

Esport 3. Mitjans catalans i també nacionals que van cobrir la cita i que aquest matí han

aixecat el país amb totes les imatges i les declaracions dels premiats.









Finalment,  l’acte,  que va ser  conduït  pels  periodistes catalans Bernat Soler  i  Marta

Bosch, va comptar amb la presència dels humoristes Fel Faixedas i Carles Xuriguera que

van posar el punt final fent bufar les espelmes als premiats per celebrar el 10è aniversari

de la Gala de les Estrelles.







Tota  la  informació  sobre  e ls  premiats  i  nominats  la  podeu  trobal  a l

web  galaestrelles.com
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