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Estem en un núvol. Un núvol esportiu i real. La possibilitat que el Juvenil A par-
ticipi en la propera edició de la Copa del Rei és una conseqüència de la feina feta 
pel primer equip del CF Damm des que va començar a treballar el passat mes 
d’agost. La qualitat esportiva i humana d’aquest grup  de jugadors és inqüesti-
onable i tot això es reflecteix al terreny de joc i a la classificació. A més, aquest 
grup està magistralment liderat per Cristóbal Parralo i el seu equip de treball. 
Res és casualitat i res es deixa a l’atzar.
Fa molts anys que el Juvenil A no es classifica per jugar la Copa del Rei i la il·lusió 
que aquest fet ha produït en tota la família cervesera ja és un èxit per si mateix. 
A la Damm no prioritzem els resultats però mentiríem si no reconeguéssim que 
ens agrada guanyar. Tot i això, el triomf més important d’aquesta temporada és 
el reconeixement per part del món del futbol del nivell futbolístic que ha assolit 
l’equip. La classificació, o no, per la Copa del Rei no modificarà la gratitud del 
Club envers aquest equip que ens ha permès tornar-nos a sentir importants i 
competitius. L’esport base va molt lligat a les collites generacionals, però aquest 
parany Cristóbal Parralo l’ha substituït per treball, talent i bon ull per fitxar. El 
talent és innat, la capacitat de treball és personal, però l’experiència no s’adqui-
reix d’un dia per l’altre i Cristóbal fa un munt d’anys que està situat a l’elit del 
futbol. Aviat farà 30 anys que l’actual director tècnic i entrenador del Juvenil A 
va contribuir de manera fonamental a que el CF Damm es classifiqués per jugar 
la Lliga sub-19, una lliga de Primera Divisió a nivell estatal. Ara, 30 anys després, 
Cristóbal Parralo pot tornar a fer història defensant la mateixa samarreta. Des 
d’aquestes pàgines volem donar les gràcies als jugadors, a l’equip tècnic, al de-
legat, al personal mèdic, als encarregats de material i a tots aquells que formen 
part d’aquest equip per tornar-nos la il·lusió.

Després de l’excepcional temporada que està realitzant el Juvenil A, aquest any 
podem fer doblet. L’equip femení de la nostra entitat està a un pas d’assolir un 
gran èxit esportiu: l’ascens a primera divisió. L’equip, nou en l’organigrama del 
Club, s’ha sabut adaptar perfectament a la idiosincràsia de la Damm. La vitalitat 
i talent d’Aida Garcia acompanyada per l’experiència de Natalia Astrain, la co-
ordinació d’Andrés Jarque i la feina de tot el grup de jugadores han fet possible 
que ja no parlem del Femení com un equip nouvingut sinó com un baluard de 
l’orgull cerveser. 
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Falten poques jornades per finalitzar el Campionat de lliga i l’entrenador Cristóbal parralo 
té molt clara una cosa: el Juvenil A ha assolit tot allò que es va fixar al començar la pretem-
porada, ara fa set mesos, però aquest equip encara pot fer història. 

A Un PAm dE LA gLòRiA

E ls jugadors nous d’aquesta tempora-
da s’han adaptat molt bé al model de 
joc de l’equip, tant en la faceta ofen-

siva com defensiva i destacant, especialment, 
el joc de combinació. Per la seva banda, els 
jugadors que ja formaven part de l’equip la 
temporada passada han contribuït a enfortir 
els llaços d’unió dels cervesers. 

Durant les setmanes de pretemporada al 
Campus Puigcerdà hi va haver una primera 
convivència entre ells. Staff i futbolistes van 
fer la posada a punt de l’equip disputant una 
sèrie de partits amistosos. Ara, en plena segona 
volta de Lliga, el Juvenil A suma un total de 
17 victòries, 5 empats i només 3 derrotes, un 
resultat més que satisfactori, fruit de la tra-
jectòria ascendent que ha traçat l’equip des 
del primer partit de la temporada.

 Els de Cristóbal Parralo s’han situat en 
el segon lloc de la taula, per sobre d’equips 
com el Barça i el Mallorca. Treballar dia a dia 
i preparar cada partit com si fos l’últim són 
aspectes fonamentals de la vida d’un grup de 

Treballar dia a dia i 
preparar cada partit 
com si fos l’últim són 
aspectes fonamentals.

després del partit de diumenge. D’aquesta 
manera, els jugadors comencen la tarda del 
dimarts amb les piles ben carregades. El gim-
nàs de les instal·lacions del camp de l’Horta es 
converteix en l’espai principal de la plantilla 
i aquesta es divideix en dos sectors. Per una 
banda, tots aquells que van jugar en el darrer 
matx realitzen un treball regeneratiu i, per 
l’altra, els jugadors que no van ser convo-
cats equiparen l’esforç dels seus companys 
realitzant un treball compensatori. 

Dimecres, el plantejament és un altre. Els 
entrenadors estableixen un treball de caire 
condicional que serveix per encarar el proper 
partit mitjançant un desenvolupament col-
lectiu i tenint molt en compte els avantatges 
i punts febles de dos models de joc diferents: 
el cerveser i el del rival. Dijous, predomina 
el treball tàctic, tant a nivell teòric com a 
nivell pràctic. Aquesta sessió acostuma a anar 
acompanyada d’una projecció audiovisual 
per reforçar coneixements sobre el tipus de 
joc de l’equip contrari. Finalment, la rutina 

per Carles Martínez Agenjo

joves futbolistes dirigits i acompanyats per 
uns grans professionals esportius.

Dilluns acostuma a ser un dia festiu per 
l’equip, ja què s’entén com un dia de descans 
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Partits en camp 
contrari, una 
experiència diferent
Jugar fora trenca amb la rutina setma-
nal. Sobretot, quan l’experiència implica 
realitzar un petit viatge amb l’equip del 
qual formes part com a jugador. Quan el 
Juvenil A juga contra conjunts balears o 
aragonesos, hi ha una sèrie de moments 
afegits com el trajecte, en avió o autocar, els 
àpats i les estones de calma abans i després 
del partit, on la convivència entre jugadors, 
tècnics, fisioterapeutes, el delegat i el Pre-
sident d’honor Josep Barcons, contribueix 
a consolidar la unió del grup. També és en 
aquests moments quan els jugadors donen 
a conèixer el seu caràcter i el seu compor-
tament. N’hi ha alguns que són tímids i 
econòmics de paraula. Uns altres, extraver-
tits i xerraires. Tampoc manquen despistats 
que s’obliden algun estri durant el viatge. 
També n’hi ha de ben presumits. D’altres, 
sempre estan de bon humor i, es guanyi o 
es perdi, veuran el got mig ple. Per últim, 
hi ha jugadors amb ritme que, després 
d’una victòria, aprofiten el bon ambient 
de celebració del vestuari i del trajecte de 
tornada amb autocar per reproduir música 
electrònica amb un altaveu portàtil. La part 
lúdica d’aquests viatges de cap de setmana 
pot semblar evident al lector, però sempre 
va guiada  per uns objectius sòlids de caire 
esportiu i humà. Els jugadors tenen molt 
clars els valors que abandera el CF Damm i 
la funció que exerceixen dins un equip on 
tothom compta.

La Damm pot fer 
història si aconsegueix 
classificar-se per jugar 
la Copa del Rei.

Els jugadors a dins de l'autocar.

Imatge classica dels partits de fora.

culmina els divendres amb treballs de velo-
citat i estratègia. Dissabte pot ser un dia de 
partit, però en la majoria de jornades els cer-
vesers disposen d’aquest dia per descansar, 
reflexionar sobre tot el treball realitzat en el 
transcurs de la setmana i mentalitzar-se de 
cara a diumenge.

I finalment arriba el matí decisiu. L’equip 
arriba aviat a les instal·lacions on se celebrarà 
el partit. Els nervis són palpables. La concen-
tració, evident. Parralo recorda l’alineació als 
16 convocats i pronuncia paraules de mo-
tivació. Albert Serra, Roman Ruiz i Adrià 
Díaz dirigeixen els escalfaments i recorden 
aspectes clau a cada jugador. Els minuts pre-
vis al matx l’equip s’uneix en un únic cercle 
de persones abraçades que crida al mateix 
temps deixant clar qui és, quina és la seva 
aspiració més immediata i  què caracteritza 
aquest gran equip. Hi ha caps de setmana 
en què es juga a casa, fet que permet als no 
convocats contemplar el partit des de la grada 
del camp del carrer Feliu i Codina. D’altres, 
l’emoció es viu fora de Barcelona.

Ara s’apropa la fi de la Lliga i els cervesers 
ocupen l’elit de la Divisió d’Honor conser-
vant la segona posició amb 56 punts. La 
situació és privilegiada. Cristóbal Parralo 
assegura que no és fàcil mantenir-la i que 
en aquestes últimes trobades es juga cada 
partit com si fos una final. Una jugada pre-
cisa en els primers minuts d’un matx pot ser 

decisiva per situar-se davant el marcador rival 
i condicionar tot el partit. És llavors quan la 
Damm desplega el seu millor joc i condueix 
la pilota amb calma, guanyant possessió de 
l’esfèrica a cada minut que passa i buscant 
forats dins la defensa del conjunt contrari 
per convertir el futbol, una vegada més, en 
un art de serveis, xuts i rematades on cada 
jugador deixa l’individualisme a banda per 
integrar-se en una mateixa estructura de joc.

Fa més de més de 20 anys, la Damm va 
deixar de competir a la categoria Sub-19, 
una categoria de nivell estatal que va de-
saparèixer per motius econòmics. A partir 
d’aleshores, la Divisió d’Honor és el marc de 
l’elit dels equips juvenils. Aquesta tempora-
da, la Damm pot fer història si aconsegueix 
classificar-se per jugar la Copa del Rei, una 
fita que no s’assoleix des de fa gairebé qua-
ranta anys. Aquest any, però, els de Parralo 
estan a un pam d’aconseguir-ho ja que es 
classifiquen els dos primers de cada grup 
i els millors tercers. Recordem que el 2017 
farà cinquanta anys que el CF Damm va ser 
subcampió de la Copa del Rei al Santiago 
Bernabeu. n
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El CF Damm, present al partit de la Selecció Absoluta
El passat 28 de desembre, la Selecció Ca-
talana Absoluta de Futbol va disputar un 
partit amistós contra l’Euskal Selekzioa 
a San Mamés per commemorar el cente-
nari del primer partit que van disputar 
ambdues seleccions el 3 de gener de 1915. 
El president de la FCF, Andreu Subies, 
va convidar el president del CF Damm, 

Ramon Agenjo, a la llotja de l’estadi per 
presenciar el partit. 

Abans de l’enfrontament, però, Agenjo 
va poder trobar-se a l’hotel de concen-
tració amb els tres jugadors de la Selec-
ció que anteriorment havien estat juga-
dors de la Damm: Álvaro Vázquez, Aleix 
Vidal i Sergio García. Aquest últim va ser 

un dels protagonistes del partit, ja que 
va aconseguir el gol de l’empat per Ca-
talunya amb un xut al segon pal després 
d’una assistència de Piqué. 

Sergio García ja fa dos anys que és el 
capità de la Selecció Catalana i ostenta el 
títol de ser el màxim golejador en actiu 
de la Selecció.

Álvaro Vázquez, Aleix Vidal, Ramon Agenjo i Sergio García. Sergio García.

Aleix Vidal.Álvaro Vázquez.

L'onze inicial del partit contra Euskadi.
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notí
cies

NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM 
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM 
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM

El passat 9 de febrer es va 
celebrar la 67a Gran Ga-
la de Mundo Deportivo, 
a la qual hi va assistir el 
patró director de la Fun-
dació Damm i president 
del Club, Ramon Agenjo, 
el president d’honor del 
CF Damm, Josep Barcons.

67a edició de 
la Gala Mundo 
Deportivo

Sergio García, millor jugador català de la temporada 2013-2014
El jurat de la 3a Gala Estrelles del Futbol Català, organitzada per la Federació Catalana de Futbol, va premiar l’ex jugador cerveser Ser-
gio García com al millor jugador català de la temporada passada. García va recollir el premi de les mans del president de la Federació, 
Andreu Subies, del president del RCD Espanyol, Joan Collet, i del president del CF Damm, Ramon Agenjo.  La 3a edició de la Gala es va 
celebrar el passat novembre a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, on s’hi van trobar diverses personalitats del món del futbol.

La UFEC i el Diari Sport van celebrar, el 
passat desembre, la Festa de l’Esport 
Català. El patró director de la Fundació 
Damm, Ramon Agenjo, va fer entrega 
del guardó a l’esportista revelació de 
l’any a la nedadora Àfrica Zamorano 
i va acompanyar al president del Club 
de Golf Sant Cugat, Enrique Hevia, a re-
collir el premi pels 100 anys d’història 
del seu club.

Entrega de guardons a la 
18a edició de la Festa de 
l’Esport Català

Ramon Agenjo, Andreu Subies, Sergio García i Joan Collet. Carles Puyol saludant Ramon Agenjo.

Ramon Agenjo amb Àfrica Zamorano.

Joaquim Rifé, Ramon Agenjo, Ana Agenjo i Jordi Vallverdú.

Agenjo, Vehils i Hevia.

Ramon Agenjo al photocall.

Imatge de la sala.
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Entrega dels premis de periodisme esportiu 
Panenka a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm
La revista de cultura futbolística Panenka va premiar al tècnic andalús Paco Jémez 
amb el premi Antonin del Año durant la primera gala anual dels Premis Panenka. 
L’altre gran protagonista de la nit va ser Éric Abidal, que va rebre l’Antonin d’Honor, 
un reconeixement a una carrera marcada per la implicació, l’esforç, l’excel·lència  
i la lluita dins i fora els terrenys de joc. Els altres premis de la nit van ser pel perio-
dista Martí Perarnau (Premi al Llibre de l’Any), a Jordi Évole pel reportatge del pro-
grama Salvados ‘El fútbol también es así’ (Premi al Millor Reportatge), i pel fotògraf 
Reinaldo Coddou (Premi al Fotògraf de l’Any). 

El padrí de la IX edició del Llibre Solidari, 
Éric Abidal, va participar en l’acte de 
tancament. El Llibre Solidari és un recull 
de relats vinculats al món de l’esport 
que signen un gran grup de periodistes 
catalans. En la IX edició el llibre va 
recollir 51.990€ que han estat destinats 
íntegrament a l’Associació Catalana de 
Fibrosi Quística. La Fundació Damm, 
col·laboradora del projecte des de la 
primera edició, regala un exemplar del 
llibre a tots els membres del CF Damm.

Tancament del  
IX Llibre Solidari de 
Periodisme Esportiu

notí
cies

NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM 
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM 
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM

Abidal en el moment de fer entrega del taló a l'associació Catalana de Fibrosi Quística.

Perarnau, Reinaldo, Jémez, Abidal i Évole.



pilota a terra  9

Els nostres equips

A dalt, Èric, Aleix, Jhovanni, Albert, Oscar, Iker i Mateu. A baix, Òscar.

els petits debuten amb èxit
Els més petits del Club han finalitzat 
la primera volta de la Lliga situats a 

la cinquena posició, amb un balanç d’onze 
victòries, un empat i tres derrotes. En total, 
74 gols a favor i 29 en contra, i a només tres 
punts dels líders del grup. 

L’equip està format per nou jugadors nas-
cuts l’any 2007, incorporats tots ells aques-
ta temporada a la Damm. Els jugadors han 
tingut un procés d’adaptació al Club i a la 
categoria molt ràpid, propiciat en part grà-
cies al bon ambient que regna entre tots els 
components del grup. 

Aquests primers mesos han servit perquè 
l’equip hagi assolit els objectius formatius. 
L’equip es mostra ambiciós i continua tre-

ballant amb esforç i amb companyonia per 
continuar creixent com a grup. 

La temporada va començar amb molt 
bon peu, amb quatre victòries consecutives 
davant el CF Pomar (2-8), l’Unificació Llefià 
(7-1), el CF Stoichkov Barcelona (1-5) i la 
Fundació Hospitalet AT (5-1), que van donar 
moral a l’equip i els va permetre adonar-se’n 
que tot i ser els més petits de la categoria 
tenen el talent suficient per competir amb 
qualsevol equip. 

El Prebenjamí afronta la segona volta 
amb ambició i amb ganes de superar-se. Els 
jugadors són conscients que esforçant-se al 
màxim als entrenaments podran recollir els 
fruits durant els partits.  n 

Els nostres equips PREBENJAMÍ A
Eric, Mateu, Jhovani, Diaby, Aléix, Albert, Víctor, Oscar, Iker. 

 
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12
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Els nostres equipsEls nostres equips BENJAMÍ B
 Carlos, Pol, Juanjo, José Manuel, Víctor, Izan, Javier, Marc G., Marc P., 
Alejandro, Ethan, Manu.
 
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

A dalt, al fons, Víctor i Romero, amb la pilota, Javi i, al seu costat, Pol. A baix, Pol, Jose, Marc, Juanjo, Alejandro i Ethan.

encarar la segona volta amb esforç
El Benjamí B aquest any ha tingut 
noves incorporacions: sis jugadors i 

dos tècnics, n’Hernan Collado i en Ferran 
Bramona. L’equip està format per juga-
dors de primer any i competeix al grup 3 
de Primera Divisió. En aquest grup tots els 
equips, a excepció de l’Espanyol, són de segon 
any. Aquest fet, juntament amb l’adaptació 
dels jugadors a un nivell de competició supe-
rior al qual estaven habituats, ha donat lloc 
a una primera volta complicada, la qual ha 
exigit molt d’esforç i sacrifici en el procés 
d’aprenentatge. 

Tot i així, l’equip ha competit molt bé en 
tots els partits de la primera volta, sobretot 
com a local, on només a la primera jornada 

va deixar escapar dos punts amb un empat. 
Des de llavors, a mesura que han anat passant 
els partits, l’equip ha anat millorant en el joc 
i sobretot en l’esforç de cara a la preparació 
i als entrenaments. 

Ara s’encara la segona volta amb l’objectiu 
de seguir millorant en l’aprenentatge dels 
fonaments individuals, un dels ideals princi-
pals per aquest grup, i també amb la voluntat 
de seguir entrenant i competint amb esforç 
per millorar totes les fases i aspectes del joc. 

Els jugadors del Benjamí B de la Damm 
tenen una etapa futbolística per endavant 
meravellosa, i ara és el moment d’assentar 
les bases d’aquest esport tant en l’aspecte 
tècnic i tàctic com de valors i joc net. n  
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Els nostres equipsEls nostres equips BENJAMÍ A
Izan, Salvador, Santiago, Àlex, Marc, Juan Camilo, Iker, Adrià, Ricard, 
Rubén, Joaquin.

Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

A dalt, Iker, Rubèn, Adrián, Ricard i Marc. A baix, Rubèn, Iker, Marc, Santi, Izan.

un equip amb actitud
El Benjamí A del CF Damm va comen-
çar la temporada amb algunes cares 

noves, tant a la banqueta, amb David Besora 
i Adrià Casanovas agafant les regnes de 
l’equip, com al terreny de joc. Tot i l’arren-
cada dubitativa de temporada, l’inici de la 
competició oficial al grup 1 de Preferent, la 
màxima categoria en edat Benjamí, va posar 
de manifest les possibilitats de l’equip. I és 
que el conjunt cerveser va encadenar set 
victòries consecutives, arribant fins i tot a 
ocupar el liderat provisional de la categoria 
durant algunes jornades. 

Malgrat dues ensopegades inesperades, 
l’equip ha estat capaç de mantenir una 
regularitat competitiva que l’ha permès, no 

només mantenir-se durant el primer tram 
de la temporada en posicions de privilegi, 
sinó també competir de tu a tu i posar con-
tra les cordes al FC Barcelona en una partit 
emocionant i disputat. 

Bona part de l’èxit recau en l’excepcional 
actitud, compromís i esforç dels jugadors en 
cada tasca de l’entrenament. Aquesta predis-
posició positiva sumada al talent individual 
dels jugadors fan possible que els entrena-
ments siguin d’una gran qualitat. 

Els objectius per la segona volta són conso-
lidar-se en una meritòria segona posició de 
la classificació i mantenir un alt nivell de joc 
que permeti a l’equip fer mèrits suficients per 
guanyar els partits.  n 
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Els nostres equips ALEVÍ C
Kevin Joel, Sergio, Arnau, Derek, Sergio, Nicolás, Aitor, Pol, Álex, 
Enric, Álvaro.

Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

A dalt, Arnau, Aitor, Nico i Derek. A baix, Àlex.

Bona adaptació a la categoria
Després d’una pretemporada farcida 
de partits i torneigs, l’equip cerve-

ser va quedar enquadrat en el grup 2 de 
la Primera Divisió Aleví, un grup on la 
majoria d’equips són de segon any, a dife-
rència de l’Aleví C, que està íntegrament 
format per jugadors del 2004. Aquest fet 
fa que l’equip hagi pres consciència de la 
importància de l’esforç i el sacrifici diari 
per superar les adversitats inicials. 

Un cop superat l’equador de la compe-
tició, l’Aleví C ha presentat uns números 
força positius (només ha cedit quatre 
derrotes i dos empats) i està encarant la 
segona volta de la Lliga amb moltes ganes 
i il·lusió de seguir fent la feina ben feta. 

treball en valors del conjunt. Aquest equip 
demostra el seu potencial tant a les sessions 
d’entrenament com als partits oficials de 
competició, tot i la seva joventut. 

De ben segur que el Kevin, el Sergio Baz, 
l’Arnau, el Derek, el Sergio Díaz, el Nico, 
l’Aitor, el Pol, l’Àlex, l’Enric i l’Álvaro 
seguiran treballant amb esforç i il·lusió 
en la seva formació esportiva i educa-
tiva fins a final de temporada de la mà 
dels entrenadors Guillem Garcinuño i 
Guillermo Sanz.  Aquest equip demostra 
el seu potencial humà i futbolístic tant a 
les sessions d'entrenament a la Teixonera 
com als partits oficials de competició, tot 
i la seva joventut. n  

Més enllà dels resultats, però, l’equip s’es-
tà adaptant molt bé a la categoria, amb una 
millora diària en els aspectes de joc i en el 
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Els nostres equips ALEVÍ B
Txus, Teo-Surafel, Bakary, Àlex, Raúl, Mario, David, Iker, Yago, Hugo.

Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

A dalt, Bakary lluitant una pilota, al fons Yago. A baix, Iker i Hugo.

esforç, talent i il·lusió
Gràcies a la bona pretemporada 
disputada, els jugadors de l’Aleví B 

es van poder conèixer ràpidament i van 
poder començar una bona relació de treball 
i d’amistat que encara mantenen a hores 
d’ara i que afavoreix molt l’equip. 

A la Lliga, l’equip cerveser ha acabat la 
primera volta de la competició com a tercer 
classificat, empatat a punts amb el segon, 
sent un dels equips més golejadors i menys 
golejats de la categoria. De moment s’han 
aconseguit moltes victòries de mèrit, espe-
cialment la del partit contra la UE Cornellà, 
on es va guanyar a domicili per un 3-5. 

Aquest equip es manté en una evolució 
constant, degut que els jugadors tenen una 

gran capacitat d’esforç i d’exigència. Tots 
ells mostren la seva passió pel futbol en 
cada sessió d’entrenament i, això, es veu 
reflectit sobre el terreny de joc en els partits 
de competició.   

Un dels aspectes més importants i que 
més ajuden en l’evolució d’aquest grup és 
la gran cohesió que existeix entre els seus 
membres. Tot i ser un grup format de nou 
aquesta temporada, s’ha creat un vincle 
molt familiar i positiu entre els jugadors 
i el cos tècnic. 

L’objectiu d’aquí a final de temporada és 
mantenir l’evolució que els jugadors estan 
experimentant i així aconseguir millorar 
tant col·lectivament com individualment.  n  
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Els nostres equips ALEVÍ A
Bruno, Izan, Dani, José Miguel, Ian, Roger, Martí, Marc, Xavi, 
Fásica, Marcos.

Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

A dalt, Ian i Miguel. A baix, Miguel.

una gran primera volta
L’equip es troba en el tercer lloc de 
la taula classificatòria amb un ampli 

marge respecte el quart classificat i està 
intentant retallar les distàncies per tal de 
poder competir amb els dos rivals que té per 
sobre: el RCD Espanyol i el FC Barcelona. 

L’Aleví A està elaborant un estil de joc 
vistós i associatiu en la majoria de partits, 
fent gala de la identitat i dels valors del 
Club. La bona actuació en la competició 
regular també es va veure reflectida en 
un dels tornejos amb més renom de la 
categoria: la Powerade Cup. L’equip va 
tenir l’oportunitat de mesurar-se amb 
rivals reconeguts nacional i internacio-
nalment. Els cervesers es van imposar al 

València i al Màlaga, però una derrota 
contra el Reial Madrid als quarts de final 
va deixar l’equip fora de la competició. 
La bona imatge mostrada a la Powerade 
Cup també s’ha vist durant els partits de 
Lliga de la primera volta. 

D’aquí fins a finals de temporada, l’equip 
té per objectiu continuar l’aprenentatge 
individual i millorar com a col·lectiu per 
continuar evolucionant en l’estil de joc. 
Fruit d’aquesta feina segur que es podrà 
retallar la distància amb el Barça i l’Espa-
nyol i fer dels duels directes un bon espec-
tacle. L’objectiu primordial, però, és conti-
nuar treballant per estar ben preparats per 
fer el salt al futbol 11 la temporada vinent. n
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Els nostres equips INFANTIL B
Adrià, Agustín, Eric-Mesphin, Bilal, Joan Antoni, Eric, Artur, Aye, Marc, 
Arnau, Gregorio, Eric, Marc, Mario, Oriol, Hugo, Oscar, Iker, Guillem, 
Francesc Xavier, Bryan, Ot.

Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

A dalt, Brian, Hugo i Iker.  A baix, Adri Alonso.

una bona adaptació al futbol 11
L’Infantil B va començar la pre-

temporada a finals d’agost per tal de 
preparar-se per donar el pas al futbol 11 en 
les millors condicions. A tots els jugadors 
els va tocar realitzar un gran esforç per tal 
d’anar acostumant-se a les noves mides 
del terreny de joc, per trobar el seu lloc 
dins l’estructura de l’equip, per començar 
a conèixer els fonaments per demarcació, 
per cohesionar-se com a grup i per tenir 
l’ambició de poder arribar a ser un equip 
competitiu. 

L’equip està format per jugadors de primer 
any i molts dels seus rivals els superen per 
físic i per edat, fet que l’Infantil B contra-
resta amb bon futbol.

Sis mesos després d’aquest inici, l’adapta-
ció de l’Infantil B s’ha produït de la manera 
prevista pel cos tècnic i a hores d’ara es pot 
dir que el conjunt cerveser és un bon equip 
de futbol 11 i que ha trobat el seu espai a 
la categoria. Tots els partits, així com els 
amistosos i tornejos disputats han servit per 
avaluar l’aprenentatge i per anar millorant 
dia a dia amb la fita de convertir-se en un 
millor equip. 

L’equip es planteja la segona volta com 
la possibilitat de demostrar que els deures 
s’estan fent bé i que cadascun dels jugadors 
està realitzant un bon aprenentatge. Gràcies 
a això, l’equip està millorant en el seu joc i 
creixent dia a dia. n
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Els nostres equips INFANTIL A
Àlex, José David, Antonio, Guillem, Sergi, Joan, Marcos, Nil, Jonathan, 
Christopher Fabricio, Mika, Sergi, Joan, Àlex, Pol, Iker, Martí, Gerard, Ot.

Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12
 

A dalt, Marcos Garrido, Iker Santarem i Jose David álvarez lluitant per la pilota. A baix, Mika Marmol sortint al camp.

consolidant un projecte
L’any passat, els objectius d’aquest 
equip van ser adaptar-se correcta-

ment al futbol 11 i equiparar la seva força 
amb la dels equips rivals, cohesionant-ho 
tot per afrontar la següent temporada amb 
garanties. La il·lusió, les ganes, la capacitat de 
treball i la companyonia que van demostrar 
els jugadors al llarg de tota la temporada, 
permeten afirmar que aquests objectius es 
van assolir plenament.

Amb algunes incorporacions noves i la con-
tinuïtat del cos tècnic, l’Infantil A que participa 
a la Divisió d’Honor, es referma com un equip 
contundent, tècnic i amb molta velocitat en les 
seves accions. La temporada actual està sent 
molt exigent i l’equip està aprenent molt. Tots 

els rivals de l’equip destaquen que l’Infantil A 
és un conjunt que predica un tracte de pilota 
molt bo, que sap jugar a futbol i que fa del 
mateix un espectacle. La forma física de tots 
els jugadors és excel·lent i lluiten cada dia per 
superar-se. L’equip és compacte i hi ha molt 
bona relació entre tots els jugadors, elements 
clau per estar entre els primers classificats del 
Campionat de Lliga en aquesta meitat de la 
temporada. Tanmateix, cal que els jugadors 
no baixin la guàrdia i segueixin competint i 
sacrificant-se per l’equip en cada partit i en 
cada entrenament, per assolir durant la sego-
na part d’aquest campionat els objectius mar-
cats, entre ells la participació al Campionat 
de Catalunya.  n 
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Els nostres equips CADET B
Sergi A., Ángel, Jaume, Marcelo, Aleix, Jordi, Ferràn, Jahir, Manuel, Marc, 
Pol, Sergi M., David, Ignacio, Carlos, Óscar, Erik, Aitor, Joel, Daniel.

Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

A dalt, Aleix i Manu. A baix, Aitor Riu.

idea clara i línia a seguir
L’equip del Cadet B del CF Damm 

des de el primer dia ha lluitat per 
assolir un estil molt definit, basat en el 
bon tracte a la pilota i en el domini del 
joc a partir de la mateixa. 

No ha estat un camí gens fàcil, el gran 
nombre d’incorporacions a l’equip, jun-
tament amb l’exigència competitiva, han 
fet que el grup es veiés obligat a donar el 
màxim per superar-se en cada jornada. 
Tant és així que, mica en mica i a base 
d’esforç, treball i perseverança, el conjunt 
cerveser s’ha anat aproximant a la idea 
desitjada.

L’equip es basa en un planter en el qual 
tots els membres són protagonistes i par-

tícips dels èxits aconseguits. Aquesta idi-
osincràsia fa més forta la unitat del grup. 
Això permet que tots els jugadors treba-
llin per un mateix objectiu i facin honor 
als valors de l’entitat que representen: la 
Damm. L'equip, encara en evolució, ha 
finalitzat la primera volta de la Lliga sent el 
segon equip menys golejat de la categoria 
i amb només una derrota en els 11 darrers 
partits disputats.

Aquest conjunt vol afrontar molts reptes 
d’aquí a finals de temporada, sempre exi-
gint-se i superant-se en tot moment i amb 
‘gana’ per seguir creixent col·lectivament 
i individualment. Un equip amb fam de 
superació és un equip amb ambició. n 
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Els nostres equips CADET A
Daniel, Iván, Adrià, Joel, Jordi, Álvaro, Víctor, Gakku, Pol, Ryuken, Adrián, 
Adrià, Cristian, Miquel, David, Pol, Daniel, Martí, Joel, Ignasi, Marc.

Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

©

A dalt, Sortida al camp del Cadet A, dirigit per Dani Fernández. A baix, Albert, Collet, Pol Muniesta, Víctor i Poyatos.

objectiu: campionat de catalunya
El Cadet A ha superat l’equador de 

la temporada situat a la part mitjana-
alta de la taula classificatòria, amb opcions 
d’acabar entre els 4 primers del grup. Això, 
en part, és degut a que aquest equip es carac-
teritza per ser un grup molt competitiu i 
difícil de batre. 

Els de Dani Fernández han oscil·lat entre la 
tercera i la setena plaça i són un dels conjunts 
menys golejats de la categoria. Tot i així han 
pagat el seu poc encert de cara a la porteria 
contrària, fet que els ha dificultat mantenir 
una regularitat pel que fa als resultats. 

Tot i que el joc ha anat millorant jornada 
rere jornada, el Cadet A no ha estat capaç 
d’enllaçar tres partits seguits guanyant, 

dada que també està en consonància amb el 
nivell de dificultat de la categoria de Divisió 
d’Honor. Un fet que demostra el potencial 
d’aquest equip, però, és la presència habitual 
dels seus jugadors a les convocatòries de la 
Selecció Catalana sub 16. Dani Ruiz, Víctor 
Gómez, Martí Serra i Pol Muniesa han estat 
els jugadors convocats als entrenaments i 
partits de la Selecció.

De cara a la segona volta de la Lliga, l’ob-
jectiu és millorar l’encert de cara al gol i 
mantenir la regularitat defensiva. Si l’equip 
ho aconsegueix pot aspirar a estar entre els 
quatre primers classificats i disputar així 
un bon Campionat de Catalunya al final 
de la temporada. n  
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Els nostres equips JUVENIL/CADET FEMENÍ
Naiara, Irene, Sheila, Carla, Marta, Claudia, Ariadna, Mónica, Nicole, 
Sandra, Candela, Georgina, Alba, Paula, Natalia, Andrea, Mireia, Nuria, Eva, 
Anna, Mº del Pilar.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

FOTO: PEP MORATA

A dalt, Sheila González, Andrea López, Naiara Caballero, Ari Marzo i Paula Gérboles celebrant un gol . A baix, Irene Fernández i Mónica Mayorgas.

un gran debut
Un cop finalitzada l’anada de la 
Lliga, es pot destacar el partit contra 

el RCD Espanyol com el millor disputat 
per les noies de la Damm. L’Espanyol és 
un dels rivals més forts, respectables i 
competitius de la Lliga, però les jugado-
res cerveseres van sortir al terreny de joc 
a competir sense por davant d’un gran 
equip. Amb les idees de joc ben clares, el 
Femení va mostrar un nivell competitiu 
molt alt i una concentració i unió d’equip 
excepcional. L’esforç i la feina ben feta va 
permetre que l’equip tornés a casa amb 
els tres punts, aconseguits gràcies a tres 
gols, d’Alba García, Nicole Rubio (amb 
una falta magistral) i Paula Gerboles. 

CF Damm s’ha adaptat a la perfecció en 
la seva primera temporada d’existència. 
Aquest grup de jugadores, així com les 
tècniques que el lideren, ja formen part de 
la història del Club pel fet d’haver estat les 
pioneres. Però també poden fer història 
guanyant la Lliga. Actualment les jugado-
res d’Aïda Garcia van primeres de grup 
empatades a punts amb el Sant Gabriel. 
Ambdós equips han guanyat 13 partits, 
n’han empatat dos i no n’han perdut cap. 

L’entrenadora destaca que les jugadores 
s’han acoblat molt bé entre elles i han 
aconseguit fer una gran pinya al vesti-
dor. Els resultats acompanyen aquest gran 
ambient que entre totes han pogut crear.  n 

Aquest partit és un dels molts exemples 
que s’han pogut veure durant la primera 
volta de la Lliga de com l’equip femení del 
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Els nostres equips JUVENIL C
 Àlex, Marc, Julián, Carlos, Gerard, Michael Stalin, Marc, Oriol, Adrià, Gil, 
Mohamed Achraf, Youness.

Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

A dalt, Oriol Pujades, Antonio i Michael. A baix, Carlos Morales.

Jugadors que fan créixer l'equip
Després d’un inici irregular, l’equip 
ha anat adaptant-se a la categoria i ha 

millorat notablement el seu joc. L’equip ha 
acabat la primera volta en tercera posició, pre-
sentant-se com l’equip menys golejat i com 
el màxim golejador del Campionat.

A la porteria Juan Flere i Alex Luque estan 
transmetent seguretat i confiança a l’equip, 
que està encaixant pocs gols. Als laterals del 
Juvenil C hi ha, amb un perfil clarament 
ofensiu, en Carles Morales, que corre tota la 
banda dreta, i en Sergi Grimau i en Carlos 
Diaz, que donen més  estabilitat i continuï-
tat al joc per la banda esquerra. A l’eix de la 
defensa s’hi troben en Michael Stalin, n’Arnau 
Gaixas i en Jefferson Escudero, peces molt 

tenir l’equilibri defensiu de l‘equip. Antonio 
Heredia, Gil Serra i Víctor Martínez juguen 
com a mitjos avançats i han estat precisos i 
verticals en atac, generant molta avantatge 
pels davanters i treballant defensivament a 
consciència per l’equip. Per les bandes hi ha 
en Mohhamed Serrouk, en Yunes El-Bakali 
i n’Adrià Recort. Per la banda esquerra, en 
Gerard Nolla s’encarrega de desequilibrar 
les defenses amb la cama natural i en Marc 
Montejo, amb la cama contraria. A l’eix de 
l’atac, Marc Pilar és la referència de l’equip 
i és el primer en defensar amb compromís 
els atacs del rivals. Incisiu i determinant de 
cara a porta, ha acabat la primera volta com 
a màxim golejador del grup 4 de Preferent.  n 

importants a l’inici de l’atac cerveser. En les 
posicions de joc interior, Joan Castanyer, Joan 
Gómez, Oriol Pujades i Ferran Barrera són els 
encarregats d’organitzar el joc ofensiu i man-
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Els nostres equips JUVENIL B
Víctor, Julio, David, Adrián, Enzo Mauro, Ignasi, Lluis, Carlos, Jorge, 
David, Mohamed, Adriàn, Oscar, Albert, Víctor, César, Gerard, Ferrán, 
Nil, Joel, Muhammad, Álvaro, Carlos.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

A dalt, Ferran Roca i Moha. A baix, Carlos Cano.

Jugadors adaptant-se a la categoria
El Juvenil B del CF Damm es troba 
a la sisena posició de la classificació 

amb 35 punts (10 victòries, 5 empats i 6 
derrotes). Aquestes són unes xifres correc-
tes tenint en compte que la plantilla està 
formada per jugadors de 1r i 2n any en 
una categoria tan exigent com és la Lliga 
Nacional. 

Durant el transcurs de la temporada, el 
Juvenil B no s’ha vist correspost pel que fa 
als resultats esportius. Tot i la inexperiència 
dels jugadors, aquest equip ha demostrat 
un alt nivell i una proposta futbolista molt 
potent. Petits detalls que encara s’han de 
polir i el fet de competir amb jugadors que 
a vegades són dos anys més grans han estat 

alguns dels problemes que ha tingut l’equip 
en alguns partits. 

Tot i així cal destacar que, com cada any, 
molts dels jugadors del Juvenil B són fixes 
en les dinàmiques d’entrenament i en els 
partits del primer equip del Club. Un exem-
ple molt clar és el recent debut de dos dels 
jugadors del B amb el Juvenil A a Osca. 
Alhora, un gran nombre dels integrants 
de la plantilla estan sent seleccionats per 
participar en els entrenaments de la Selecció 
Catalana sub 18. 

Tenint en compte tot això, només cal 
seguir treballant i esforçant-se per millo-
rar en la formació i en la progressió dels 
futbolistes cap a fites més importants. n 
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Els nostres equips JUVENIL A
Marc, Carlos, Arnau, Joel, Diego Alexander, Adrián, Alfred, Eduardo, Joan I., Joan M., Emilio, Max, 
Marc, Pol, Eric, Gonzalo, Albert, Pol, Kilian, Eric.

Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

A dalt, Costa, Lledó, Kilian i Max. A baix, Pol Tarrenchs.

Tot va començar el 21 de Juliol del 
2014, quan la plantilla dirigida per 
Cristobal Parralo va iniciar els seus 

entrenaments a les instal·lacions d’Horta, 
amb la idea de contagiar a tots els juga-
dors de la seva filosofia de joc. La tempo-
rada va començar amb 13 noves incorpo-
racions, juntament amb els jugadors que 
van pujar del Juvenil B, que es van sumar 
a aquells que ja havien disputat l'anterior 
temporada amb el primer equip. En total, 
26 jugadors.

Durant la pretemporada es va realitzar 
un stage d’una setmana a Puigcerdà per 

poder treballar tots els aspectes necessaris 
(físics, tècnics i tàctics) per començar l’en-
granatge d’un equip ambiciós. També es 
van realitzar les corresponents activitats 
per aconseguir una bona cohesió de grup.

De tots els partits disputats a la pre-
temporada, se’n van guanyar, 8 i se’n 
van perdre 2. En aquests partits ja es va 
poder demostrar l’estil de joc cerveser: un 
equip que volia la pilota per dominar el 
joc i poder materialitzar totes les jugades. 
Alhora el Juvenil A també es va presen-
tar com un equip ben treballat defensi-
vament, tot i que encara havia de polir 

per ROMÁN RUíZ • Preparador físic i segon entrenador Juvenil A

El Juvenil A podria disputar la Copa 
del Rei, 38 anys després
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alguns aspectes per poder afrontar un 
difícil inici de Lliga contra els equips mes 
potents: l’Espanyol, el Badalona, el Barça 
i el Mallorca. 

L’equip va començar amb un bon peu 
la Lliga 14/15, aconseguint 8 punts dels 
15 primers, contra rivals molt forts i mos-
trant una gran imatge. En cap dels partits 
la Damm va ser inferior al rival, imposant 
un estil de joc propi i dominant cadascun 
dels partits. A partir d’aleshores, l’equip ha 
anat de menys a més, sumant un total de 
25 punts dels 30 possibles de la jornada 6 a 
la 15. El grup ha finalitzat la primera volta 
en 3a posició, a sis punts del líder i a un de 
la segona posició. Amb un total de 29 gols 
a favor i 8 en contra, l’equip ha demostrat 
tenir una línia defensiva ben treballada 
així com una voluntat ofensiva molt clara. 
Els de Parralo han deixat la seva empremta 
a allà on han jugat.

La segona volta no ha pogut començar 
millor: un empat al camp de l’Espanyol i tres 
victòries consecutives contra el Badalona, 
el Barça i el Mallorca fet que els ha permès 

Tot va començar el 21 de Juliol 
del 2014, quan Cristóbal 
Parralo va començar els 
entrenaments amb la idea de 
contagiar tots els jugadors de 
la seva filosofia de joc.

situar-se a la segona posició de la taula 
classificatòria de la Lliga. El Juvenil  A ha 
demostrat, després d’aquests 20 partits, ser 
mereixedor de la segona posició. En part, 
això és degut a la gran tasca de l’staff tèc-
nic dirigit per Parralo, que sap que tots els 
jugadors estan complint els objectius indi-

Onze dels herois al Feliu i Codina.

viduals establerts a l’inici de la temporada. 
Però l’equip ha patit un empat i una der-

rota seguida, una derrota a casa que no es 
vivia des de la primera jornada. Tot i això, 
l'equip ha sabut aixecar el cap i guanyar 
els quatre partits següents contra l'Osca 
(1 - 4), Saragossa (1 - 0), Cornellà (1 - 4) i 
Mercantil (5 - 0). 

Ara l’equip cerveser afronta set finals con-
tra equips que s’ho juguen tot, amb l’ob-
jectiu de poder mantenir la segona plaça, 
que permetria al grup poder disputar la 
Copa del Rei, després de 38 anys absents. 

Tot això dependrà de molts factors però, 
el més important, és el de mantenir l’estil 
de joc de les darreres 25 jornades que han 
portat a la Damm a aquesta situació. 

En definitiva, podem definir el Juvenil A 
d’aquesta temporada com un equip fort, 
ambiciós, amb cara i ulls, amb un estil mar-
cat i amb un objectiu entre cella i cella. n
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Tenim jugadors repartits per totes les 
categories i en aquesta secció volem 
situar-los i tenir-los una mica més a prop. 
Els nostres cracs són els ambaixadors 
més qualificats que té el club i per això 
volem saber-ho tot d'ells i, alhora, 
convertir aquestes pàgines en un lligam 
de pertinença, referència i orgull pels 
jugadors actuals del Club.

SERGIO TEJERA

 

On són què fan com els hi va?

tercera - gruP 5

Segona B - gruP 3

Primera

Segona a

URI GRAU  I CASTELLDEFELS U. E.

SERGIO PRIETO  I CASTELLDEFELS U. E.

GILBERTO BRAZ  I CASTELLDEFELS U. E.

ALBERT CERVANTES  I CASTELLDEFELS U. E.

RAÚL BARRIENDO  I CERDANYOLA  V. F.C.

ALBERT CUADRAS  I CERDANYOLA  V. F.C.

DANIEL ROMERO  I CERDANYOLA  V. F.C.

QUIN SOLANO  I CERDANYOLA  V. F.C.

RAFA LEVA  I EUROPA  C.E.

VÍCTOR COCERA  I EUROPA  C.E.

ÀLEX POVES  I EUROPA  C.E.

ALBERT VIVO  I GAVA C.F.

DAVID PAYAN  I MANLLEU  A.E.C

MARTI SOLER  I MANLLEU  A.E.C

POL COLL  I MANLLEU  A.E.C

HUGO FERNÁNDEZ  I MANLLEU  A.E.C

SERGIO ALBUQUERQUE  I MARTINENC  F.C.

DANI ACOSTA  I MARTINENC  F.C.

JOSUÉ FERNÁNDEZ  I MARTINENC  F.C.

EUGENIO PLAZUELO  I MARTINENC  F.C.

ELHADJI BANDEH  I MARTINENC  F.C.

DAVID SERRANO  I MARTINENC  F.C.

FORTIA MUNTS  I MARTINENC  F.C.

JUANMA MIRANDA  I MASNOU  C. E.

GUILLEM PUJOL  I MASNOU  C. E.

EDGAR SANTOLALLA  I MASNOU  C. E.

JONATHAN TOLEDO  I MASNOU  C. E.

FERRÀN MELICH  I MONTAÑESA  C. F.

JOSE Mª SANTOS  I MONTAÑESA  C. F.

MARCOS PÉREZ  I CF BADALONA

FRAN GRIMA  I CF BADALONA

OSCAR SIERRA  I CF BADALONA

JOAN GRASA  I CF BADALONA

ROGER MATAMALA  I CF BADALONA

JORDI ROGER (ENTRENADOR) I U.E. CORNELLÀ

JOEL MARÍN  I U.E. CORNELLÀ

XAVI PELEGRÍ  I U.E. CORNELLÀ

BORJA LÓPEZ  I U.E. CORNELLÀ

JOAQUIN SÁNCHEZ  I U.E. CORNELLÀ

JOSEP M. FERNÁNDEZ  I U.E. CORNELLÀ

ÁNGEL MARTÍNEZ  I R.C.D. ESPANYOL

MARC NAVARRO  I R.C.D. ESPANYOL

ALBERT VEGA  I CE L´HOSPITALET

CHRISTIAN DEL MORAL  I PALAMOS C.F.

MANEL LORA  I POBLA  MAFUMET C.F.

JOSEP Mª MIA GUASCH  I 
POBLA  MAFUMET C.F.

ERIC ALCARAZ  I PRAT A.E.

DAVID CARRASCO  I PRAT A.E.

ADRIÁN GONZÁLEZ  I RUBI  U. E.

JUAN C. CERVANTES  I RUBI  U. E.

JUANJO CARRICONDO  I RUBI  U. E.

ADRIAN CASTELLANO  I RUBI  U. E.

SERGIO CAMPOS  I SABADELL -B- C. E.

ALBERT MERINO  I SABADELL -B- C. E.

IVAN FUENTES  I SABADELL -B- C. E.

SERGI ESTRADA  I SABADELL -B- C. E.

ÁLEX BOLAÑOS  I SANTFELIUENC  F. C.

DAVID BATANERO  I TERRASSA  F. C.

DIEGO FERNÁNDEZ  I TERRASSA  F. C.

SERGIO MENDOZA  I VILASSAR  MAR  U. E.

PAU MAS  I VILASSAR  MAR  U. E.

OSCAR ROMERO  I VILASSAR  MAR  U. E.

TONI SANTIAGO  I VILASSAR  MAR  U. E.

ERIC PUJOL  I VILASSAR  MAR  U. E.

ANSELMO EYEGUE  I VILASSAR  MAR  U. E.

JORDI VINUESA  I VILASSAR  MAR  U. E.

AITOR CASAS  I C. F. VILAFRANCA

JUAN LUQUE  I C. F.  SAN RAFAEL

GERARD ARTIGAS  I C. F.  ALBACETE -B-

ALEX KYEREMEH  I C. F.  ALBACETE -B-

HUGO EYRE  I C. F.  ALBACETE -B-

RUBÉN ALCARAZ  I CE L´HOSPITALET

JOEL MÉNDEZ  I CE L´HOSPITALET

JOSE M. MORALES  I SANT ANDREU

LUCAS VIALE  I SANT ANDREU

ÁLEX COBO  I U.E. LLEIDA

MOUSA BANDECH  I U.E. OLOT

SERGIO MAESTRE  I U.E. OLOT

CURRO TORRES (ENTRENADOR) I 
VALENCIA MESTALLA

ALEJANDRO CHAVERO  I UCAM MURCIA

JONATHAN DEL AMO  I R. CELTA B

JAUME SOBREGRAU  I R. MURCIA

FRANC OCHOA  I ZAMORA C.F.

SEKOU GASSAMA  I R. VALLADOLID B

RAFA JORDÀ  I A.C. SIENA

BENJA MARTÍNEZ  I C.E. SABADELL

ISAAC BECERRA  I GIRONA FC

CARLOS G. PEÑA  I R. VALLADOLID C.F.

ANDREA ORLANDI  I BLACKPOOL F.C.

AIMAR MORATALLA  I LLAGOSTERA

SERGIO TEJERA  I ALAVÉS C.D.

VÍCTOR DÍAZ  I LAVERGEN FK

ADRIÀ MATEU  I LAVERGEN FK

PACO HERRERA (ENTRENADOR) I 
U.D. LAS PALMAS

JORDI CODINA  I GETAFE CF

ÁLVARO VÁZQUEZ  I GETAFE CF

SERGIO GARCÍA  I RCD ESPANYOL

CARLOS CLERC  I RCD ESPANYOL

CRISTIAN TELLO  I OPORTO (PORTUGAL)

ISAAC CUENCA  I DEP. LA CORUÑA 

ALEIX VIDAL  I SEVILLA C.F. 

ALBERT MANTECA  I SISAKET  F. C. (TAILANDIA)

VÍCTOR VÁZQUEZ  I F. C. BRUJAS (BÉLGICA)

KEITA BALDE  I S.C. LAZIO (ITÀLIA)

DAVID LÓPEZ  I S.C. NAPOLE (ITÀLIA)

ISAÍAS SÁNCHEZ  I C.F. ADELAIDA (AUSTRALIA)

JOHN NEESKENS  I COLORADO RAPIDS (EUA)

MARC CARMONA (ENTRENADOR)  I 
FC BARCELONA FUTBOL SALA

ROBERT MORENO (2n ENTRENADOR)  I 
FC BARCELONA

LUIS MIGUEL CARRIÓN 
(2n ENTRENADOR)  I CORDOBA C.F.

JUAN CARLOS BARRANCO  I 
ÀRBITRE ASSISTENT 1a
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pàgina coordinada per: 
Manuel Martín 

Álvaro Vázquez
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Medicina esportiva

Pàgina coordinada pel 
Dr. Carlos Barcons i l'equip mèdic del club

E n aquest sentit, recentment s’ha supe-
rat amb èxit l’Auditoria sobre la Llei 

Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), 
realitzada per l’empresa Global Vision 
Consulting. Per poder seguir amb el nivell 
d’exigència que requereix la reglamentació 
de la LOPD, els Serveis Mèdics del Club 
han contractat els serveis de Womboapps, 
que realitza el manteniment i la posada a 

La voluntat del Servei Mèdic del CF Damm és seguir evolucionant 
per oferir als jugadors i jugadores les màximes garanties de qualitat 
en l’assistència del dia a dia i en les necessitats de l’esportista.

conStant evoLució
DeL Servei mèDic DeL cF Damm

punt del sistema informàtic i de les bases de 
dades custodiades pel Servei Mèdic. Gràcies 
a això disposem d’un sistema informàtic 
àgil, útil i adequat a les nostres necessitats. 

Una altra de les millores del Servei Mèdic 
cerveser és la incorporació de la diplomada 
en infermeria Maria José Valero, responsa-
ble de la coordinació de l’activitat assisten-
cial i administrativa del dia a dia del centre. 

En ella recau la difícil tasca d’acreditar i 
homologar tots els aparells d’electromedici-
na, establir un sistema de control informa-
titzat de visites, actualitzar i informatitzar 
l’apartat de gestió de les visites mèdiques, 
revisions mèdiques, sessions de fisioterà-
pia, proves d’esforç i ecografies i posada a 
punt dels quatre desfibril·ladors dels quals 
es disposa. Tot això sempre encaminat a 
aconseguir l’acreditació del Consell Català 
de l’Esport (CCE) com a Centre de Medi-
cina de l’Esport. Cat Salut ja ha acreditat el 
Servei Mèdic del CF Damm com a centre 

Desfibriladors

Ecocardiograf proves d'esforç

Ecocardiograf
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JUVENIL A
David Ayala i Jordi Moro
JUVENIL B
Rubén Boo
JUVENIL C
Manu Moreno
FEMENÍ
Laura Poblet
CADET A
Xavi Gai
CADET B
Guillem Costa
Infantil A
Xavi Camilleri
Infantil B
Gisela Andreu
Aleví A
Sara de Santos
Aleví B 
Antoni Solis
Aleví C
Iago Cuesta
Benjamí A
Emili Jardi
Benjamí B 
Salvador Palanca
Prebenjamí A 
Angel García

FISIOTERAPEUTES I 
CUIDADORS DELS EQUIPS 
DEL CF DAMM PER LA 
TEMPORADA 2014-2015

de Medicina de l’Esport, fet que facilitarà 
aconseguir la credencial per part del CCE. 

Seguint en la línia evolutiva, el Servei 
Mèdic ha posat en marxa un programa in-
formàtic propi, adaptat a les necessitats del 
centre, que serveix com a base de dades per a 
la gestió assistencial global, interrelacionant 
les diferents activitats mèdiques. El programa 
ha estat dissenyat i confeccionat per Dolores 
Valero, que actualment treballa al departa-
ment d’informàtica del ICS de la DAP de 
Cornellà. Els seus coneixements extensos així 
com la seva àmplia experiència en aquest 
tipus de programes mèdics ha facilitat molt 
que el programa aplicat sigui el més ajustat 
a les necessitats del Servei Mèdic del Club. 

El Servei Mèdic també compta amb la 
col·laboració del Dr. Rafael Reina, metge es-
pecialista en Medicina de l’Educació Física 
i de l’Esport. A més, és Metge Especialista 
en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. 
El Dr. Reina realitza l’activitat assistencial 
relacionada amb les revisions mèdiques 
periòdiques dels esportistes. Com a centre 
mèdic de referència, el Servei Mèdic de la 
Damm col·labora i dóna assistència mèdica 
a altres clubs de l’entorn. Per això, l’ajuda 
del Dr. Reina és una garantia que aquesta 
assistència segueix sent de màxim nivell en 
tots els aspectes. 

Seguint fent un repàs a l’equip del Servei 
Mèdic, Sandra Pérez, auxiliar d’infermeria, 
realitza les tasques de suport, de mesura de 
dades antropomètriques i realitza l’ECG 
de repòs als esportistes que fan la revisió 
mèdica al centre de la Damm. 

Com a Centre acreditat pel Consell Ca-
talà de la Ressuscitació de l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques, també es comptarà amb 
la col·laboració de la Dra. Araceli López, 

El Servei Mèdic ha posat 
en marxa un programa 
informàtic propi, que està 
adaptat al màxim a les 
necessitats del centre.

metge especialista en Medicina Intensiva. La 
Doctora serà la responsable de realitzar els 
cursos de formació i actualització en l’ús del 
DEA (desfibril·lador) i en Primers Auxilis.   

Per la seva banda, la Dra. Eulàlia López, 
metge especialista en Cirurgia Ortopèdica 
i Traumatologia, com a professional jove 
i amb inquietuds, està iniciant un gran 
treball en el camp de l’ecografia muscular 
i esquelètica, feina que desenvoluparà al 
Servei Mèdic de la Damm per tal d’am-
pliar el camp del diagnòstic ecogràfic. La 
Dra. López també està interessada en el 
diagnòstic de les lesions musculars, de 
lligaments i musculars, així com en la re-
alització de l’ecografia intervencionista 

Per poder desenvolupar 
la feina amb les màximes 
garanties, el Servei Mèdic 
ha adquirit nous aparells 
d’electromedicina.
amb puncions evacuadores o d’aplicació 
de fàrmacs in situ. 

Per poder desenvolupar la feina amb 
les màximes garanties, el Servei Mèdic ha 
adquirit diversos aparells, tals com l’Elec-
trocardiògraf, que realitza la mesura au-
tomàtica del ECG i la transmissió a l’ordi-
nador per a la seva visualització, o com el 
Fluoroscopi d’última generació, connectat 
a l’ordinador per a la seva visualització i 
custodia d’imatges. 

Un altre dels canvis dels Serveis ha estat 
la no continuïtat del Dr. Juan Carlos Arias, 
metge especialista en Medicina de l’Esport i 
en Cirurgia General i Digestiva. Després de 
més de 20 anys de col·laboració amb el CF 
Damm, el Dr. Arias ha deixat de col·laborar 
amb el CF Damm per motius personals. 
Des del CF Damm i el seu Servei Mèdic es 
desitja el millor al Dr. Arias, i se li recorda 
que sempre tindrà la porta oberta de casa 
nostra. Sense la seva col·laboració, el Servei 
Mèdic del CF Damm no estaria on és ara. 
Una forta abraçada, amic. nElectrocardiograf
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El passat 30 de gener, el Club 
de Pàdel Damm al complet 
es va reunir a les instal-
lacions de Reebok Sports 
Club La Finca de Madrid 

per celebrar l’inici de la temporada de pà-
del d’aquest any. Durant l’acte, el president 
del Club, Ramon Agenjo, i els nous jugadors 
que s’incorporen a la plantilla del CP Damm 
van signar les Beques Fundació Damm, que 
cobreixen totes les seves despeses esportives. 
Amb aquesta trobada se’ls va donar la ben-
vinguda a l’entitat i se’ls va presentar a la resta 
de l’equip. Per la temporada 2015 el Club de 
Pàdel Damm té en plantilla els següents dotze 
jugadors: Diego Guilló, Carlos García, Jorge 
Nieto, Javier G. Barahona, Javier Collantes, 
Isabel Delgado, Víctor Mena, Javier Rami-
llete, Iván Ramírez, Icíar Mayorga, Daniel de 

Castro i Alex Gil. Durant l’acte també es va 
acomiadar als jugadors que, per edat, aquesta 
temporada ja no poden seguir jugant al club. 
Tres d’ells, però, no deixen la seva vinculació 
amb la Damm ja que ara han passat a formar 
part de l’estructura professional de l’equip de 
pàdel Estrella Damm. 

A la trobada, a part del president Agenjo 
també hi van ser presents la directora general 
executiva de la Fundació Damm, Marta Gil; 
el director de comunicació de la Fundació, 
Carles Domènech; el president de la federació 
madrilenya de pàdel, José Luís Amoroto; el 
responsable de les instal·lacions de Collado 
Mediano (seu del CP Damm), Marisi Serrano; 
el responsable de la marca esportiva Star Vie 
que vesteix el Club, Jorge Gómez de la Vega; el 
director esportiu del CP Damm, Jorge Mar-
tínez; i la resta de l’equip tècnic del Club. n

El Club de Pàdel Damm va celebrar l’acte d’inici de la temporada 
2015. Un acte que va servir per acomiadar els jugadors que 
per edat han de deixar el Club i per donar la benvinguda 
als nous, amb la signatura de les beques Fundació Damm. 

InIcI de la 
temporada 
del club de 
pàdel damm

Comiat dels sis 
jugadors del CP 
Damm que han 
deixat el club
La Marta Castro, el Peter, 
el Pablo, la Marta Talaván, 
el Galán i el Mario han 
hagut de deixar el Club de 
Pàdel per motius d’edat. 
Els trobarem a faltar i els 
desitgem el millor.

El grup atent als parlaments.

pÀdEl



pilota a terra  29

Foto de família del grup de Collado-Mediano amb Ramon Agenjo.

Pedro Sanromán

Alex Galán

Mario González

Marta Talaván

Pablo Díaz

Marta Castro
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La Fundació Damm no tan sols financia i recolza el club de fut-
bol sinó que, reafirmant el seu compromís amb la societat civil i 
la cultura, col·labora en diferents activitats. 

Fundació Damm

La FunDació Damm 
va organitzar La 
cLoenDa De L’any 
greco a BarceLona

E l Grup Damm, que ha estat 
un dels patrocinadors oficials 

de l’Any Greco, va organitzar l’acte 
de cloenda d’aquest aniversari de la 
mà de la seva Fundació. A la seu de la 
Fundación Godia de Barcelona s’hi 
van trobar un centenar de persona-
litats del món de l’art, dels museus 
i de la universitat, a més de patroci-
nadors i autoritats, que van poder 

La Fundació Damm va organitzar, el passat 23 de gener 
a la seu de la Fundación Godia, l’acte de cloenda de l’any 
commemoratiu del IV centenari de la mort del Greco.

Ramon Agenjo, Nàdia Hernández, Vinyet Panyella, Jesús Carrobles i Liliana Godia.

Ramon Agenjo en el seu parlament.

Vinyet Panyella, Helena Rakosnik i Joan Pluma.

gaudir de l’exposició ‘El Greco. La 
mirada de Rusiñol’. El patró director 
de la Fundació Damm, Ramon Agenjo, 
va posar èmfasi en la importància de 
poder celebrar l’acte de cloenda a 
Barcelona ja que “per la Damm era 
una prioritat que El Greco es pogués 
veure a Catalunya”. Agenjo va estar 
acompanyat pel director general de la 
Fundación El Greco, Jesús Carrobles. n
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La Fundació Damm va assistir al tradicional sopar solidari que organitza la Fun-
dació Esport Solidari Internacional per recaptar fons per a causes benèfiques.

cloenda del 10è aniversari 
d’Sport cultura Barcelona
Amb motiu dels actes de cloenda del 10è aniversari d’Sport Cultura 
Barcelona, el passat 2 de desembre es va celebrar un sopar privat 
al Palauet Albéniz pels socis de l’entitat. A l’acte hi va ser el patró 
director de la Fundació Damm, Ramon Agenjo, que és el secretari 
d’Sport Cutura. El president de l’entitat, Manuel Carreras, va pre-
sentar el llibre commemoratiu del 10è aniversari, que resumeix els 
esdeveniments que l’associació ha portat a terme durant aquesta 
dècada. L’acte va ser tancat per l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, 
que va felicitar Sport Cultura per la tasca realitzada aquests anys.

Fotografia de grup dels assistents.

Moment del sopar. Ramon Agenjo, al centre.

SoPar SoLiDari De naDaL 
De La FunDació eSi

C inc-centes persones van assistir, el 
passat 29 de novembre, a la desena 

edició del sopar de Nadal de la Fundació 
Esport Solidari Internacional (ESI), encap-
çalada pel senador Josep Maldonado. L’acte 

és una festa solidari per recaptar fons amb 
l’objectiu de combatre la pobresa infantil 
i, com cada any, la Fundació Damm va ser-
hi present de la mà del seu patró director 
Ramon Agenjo. Al sopar hi van assistir 

A la subhasta es van 
recaptar més de 12.000 € 
que es destinaran a 
projectes solidaris d’ESI
persones del món de l’empresa, les arts, la 
política i l’esport, com ara Gervasio Deferr, 
Joquim ‘Purito’ Rodríguez, Gerard López 
o Isidre Esteve, entre d’altres. 

Després del sopar es va realitzar una 
subhasta benèfica que va recaptar més de 
12.000€ que es destinaran a projectes solida-
ris de l’entitat. Els objectes subhastats van 
ser un mallot del líder de la Vuelta a Espanya 
de 1991 dedicat per Melcior Mauri, un lot 
cedit per la família Samaranch i un casc i 
una equipació del pilot català campió del 
món de Moto GP, Marc Marquez. n

Josep Maldonado, Pitu Lavín i Ramon Agenjo.




