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El jugador del CP 
Damm Álex Ramillete 
va proclamar-se Campió 
d’Espanya Infantil 
en el Campionat de 
Pàdel de Menors 
disputat al setembre 
a Madrid. Els també 
cervesers Barrahona 
i Coki van aconseguir 
el subcampionat en la 
categoria Juvenil.  

Campionat i 
subcampionat 
del CP Damm 
al Campionat 
d’Espanya

PÀDEL

El passat mes de juny es va celebrar el ja tradicional sopar 
de cloenda de la temporada del CF Damm, on van assistir 
totes les plantilles cerveseres.

Sopar de final de temporada del CF Damm
SoPar CF Damm

La temporada 15-16 
té un inici prometedor

El Juvenil A ha començat la Lliga sent l'equip menys golejat.

publicació gratuÏta NOVEMBRE 2015

mEDiCina
ConEixEm què 
Són LES ProvES 
D’ESForç 
Ens expliquen de primera mà 
què fan els Serveis Mèdics.
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sumarieditorial

Quan encara guardem a la retina els partits de la passada temporada contra el 
Barça, Nàstic, Màlaga o Rayo Vallecano ens n’adonem que això ja és història. Una 
gran història que recordarem durant molts anys però amb la convicció que el pas-
sat només serveix per mirar enrere  amb orgull i com exemple per millorar el pre-
sent. La temporada passada no ha de ser un handicap; ha de servir per esperonar 
al Club amb la intenció de millorar col·lectivament temporada rere temporada.
En el CF Damm estem orgullosos de la nostre gent. Tenim un cos tècnic elogiat 
arreu, uns jugadors desitjats per la majoria de clubs i un entorn de treball difícil 
de millorar: servei mèdic, logística, comunicació... i tot això dirigit des del carrer 
Rosselló per Ramon Agenjo, un President que estima el seu Club.

Ens ha deixat un amic, company i exemple per a tothom. Manolo Redondo, 
delegat del Cadet B, va lluitar contra una malaltia cruel amb coratge i, tot i això, 
mai va perdre aquell somriure personal amb el que es va guanyar a tota la gent 
del Club.  Quan el recordem no ho farem amb pena. Potser amb una mica de rà-
bia per haver perdut aquest partit tan important, el més important. Quan recor-
dem al Manolo ho farem amb l'alegria i l'orgull de saber que va ser i és un dels 
nostres. El Club de Futbol Damm i tota la família cervesera volem transmetre el 
condol a la seva família i amics. L'entitat plora la seva pèrdua.
Descansa en pau, amic.

Les coses no surten sempre com volem i desitgem. En els darrers dies s’ha produït 
un canvi a la banqueta de l’equip femení de la nostre entitat. L'entrenadora Aida 
Garcia ha estat substituïda per Natalia Astrain, segona entrenadora. El Club va 
reiterar l’agraïment a Aida Garcia per la seva dedicació i per la bona feina al capda-
vant de l’equip que va propiciar proclamar-se campió de lliga la temporada del de-
but. Aquest títol  va ser reconegut per Mundo Deportivo a la Gala dels Campions 
on el director del diari, Santi Nolla, va entregar el guardó a l’actual entrenadora 
Natalia Astrain i a la fisioterapeuta de l’equip, Laura Poblet.

La Fundació Damm segueix impulsant les ajudes a l’esport. En el seu singular 
recolzament al teixit esportiu podem estar molt orgullosos de la feina i els reco-
neixements dels nostres esportistes. L’equip de Pàdel de la Fundació va fer un 
extraordinari paper en el Campionat d’Espanya de Menors proclamant a un dels 
nostres jugadors, Álex Ramillete com a nou campió d’Espanya infantil i a Javi 
Barrahona i Jorge Nieto ‘Coki’ com a subcampions d’Espanya juvenils. D’altra 
banda les regatistes Bàrbara Cornudella i Sara López es van proclamar campi-
ones d’Europa júnior i l’esportista paralímpic, Arturo Montés, participarà en el 
Campionat del Món de vela paralímpica per intentar assolir una plaça pels Jocs 
Olímpics de Rio de Janeiro 2016. 

Ja hi tornem a ser

Manolo Redondo

Canvis al femení

Seccions esportives paral·leles

04  Inici de temporada
El Juvenil A ha començat el Campionat 
de Lliga amb una ratxa de victòries i 
encaixant pocs gols.

06  Notícies
Us expliquem quines han estat les activitats 
més destacades del Grup Damm dels 
darrers mesos. 

11  Els nostres equips
Presentació de tots els equips del CF Damm 
de la temporada 2015-2016. 

30  Sopar final de temporada
Us expliquem com va ser el tradicional 
sopar de final de temporada del CF Damm 
el passat juny.

34  Fundació
Recull de les activitats de la Fundació 
Damm. 

Manolo Redondo.

Astrain, Nolla i Poblet.
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Els de Cristóbal Parralo sumen 22 dels 30 punts possibles en 
les primeres deu jornades de la competició i es col·loquen quarts 
a la taula classificatòria, a només cinc punts del líder i sent 
l'equip menys golejat, en un moment clau de la temporada.

eL JuveniL a,
entre eLs 
miLLors 
a La LLiga

INICI DE TEMPORADA

E l Juvenil A del CF Damm ha 
començat aquesta temporada 
2015-2016 amb bon peu. Com 
ja comença a ser habitual, les pri-

meres jornades de lliga al grup 3 de la Divi-
sió d’Honor exigeixen als cervesers el màxim 
rendiment des del primer partit.

Si bé el primer enfrontament, amb el Sa-
ragossa, va suposar una inexplicable derrota 
(3-1 malgrat l'aclaparadora superioritat dels 
de la Damm durant tot el partit), la verita-
ble prova de foc va ser a la segona jornada 
contra el Mallorca, un dels aspirants al títol 
d'enguany. En un partit molt igualat, els de 
Parralo van endur-se la victòria per 2 gols a 
1 i van demostrar una gran competitivitat.

Els cervesers també van aconseguir supe-
rar el Lleida per 0 gols a 1 en un dels camps 
més difícils de la competició i van arribar a 
encadenar una ratxa de fins a cinc victòries 
consecutives, incloent una espectacular go-
lejada al Nàstic de Tarragona per 0 – 5, abans 
de deixar-se arrabassar la segona posició per 
l’Espanyol en un partit en el qual els cervesers 
van dominar però no van estar encertats de 
cara a porteria. Amb tot, els de Parralo han 

El Juvenil A va derrotar 
al Mallorca, un dels 
favorits de la competició, 
en un partit elèctric i 
molt disputat.

seguit exhibint un molt alt nivell i aspiren a 
discutir les primeres places de la taula classifi-
catòria, que ara per ara encapçala el Mallorca.

Els cervesers es troben enguany amb la 
dificultat afegida que els equips rivals consi-
derin el CF Damm un dels rivals més forts de 
la competició, degut als excel·lents resultats 
de la temporada passada que els van portar 
a disputar els vuitens i els quarts de final de 
la Copa del Rei. Tot i que l’entrenador no vol 
fer comparacions ja que, com va anunciar als 
seus jugadors, “els rivals us esperaran amb 
el ganivet entre les dents”, la veritat és que 
l’equip ha sabut trobar l’encaix de les noves 
peces per fer que el Juvenil A segueixi tenint 
un gran ventall de recursos per resoldre els 
partits amb solvència.

A aquestes alçades de la competició, quarts 
a la classificació i empatats amb el Barça en el 
moment d’escriure aquestes línies, tot sembla 
indicar que es troben en un moment clau de 
la temporada per demostrar si són capaços 
d’afermar-se al podi i continuar fent història. 

La pedrera, a bon ritme
La resta d'equips del Club ha iniciat la tempo-
rada amb la mateixa il·lusió i exigència. Sens 
dubte motivats per les grans fites assolides 
pels juvenils de la temporada passada, els ju-
gadors de la pedrera s’han llençat a competir 
disposats a seguir convertint el Club en una 
referència del futbol català i la majoria ocupen 
la part alta a les taules classificatòries. n

Jorge Carreón, mitjapunta del Juvenil A.

El davanter Enri, disputant una pilota.
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Els jugadors del Juvenil A celebren el gol de la victòria contra el Casablanca.

Jorge Carreón, mitjapunta del Juvenil A.

El davanter Enri, disputant una pilota. Els jugadors celebren un dels gols contra el Nàstic.

Adrià Lledó, migcampista.

Exigència i treball en equip  
a les altures
Després d'una intensa estada de preparació física a Puigcerdà, 
on les noves incorporacions del primer equip van començar 
a fer pinya amb la resta, i on la bona convivència va demos-
trar que Parralo disposa d'un gran grup humà per enfrontar 
amb garanties la competició, l'equip va realitzar una sèrie 
de partits amistosos amb l'objectiu d'entrar a la competició 
en ple rodatge. També hi va haver temps per les activitats de 
germanor, que enguany van incloure una masterclass de golf.
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El jove porter blanc-i-blau, Pau López, va ser el millor 
jugador del Ciutat de Barcelona que el seu equip va 
disputar contra el Betis el passat agost. L’Espanyol 
va guanyar el partit a la tanda de penals, després 
d’haver finalitzat el temps reglamentari amb un 
empat a 1 al marcador. Pau López va ser l’home del 
partit quan va endevinar les intencions de Ceballos 
al llençar un penal a l’estil Panenka. El responsable 
de comunicació i relacions externes comercials de 
Damm, Carles Sitjar, va fer l’entrega del trofeu al MVP. 

Pau López, proclamat 
millor jugador del 
Torneig Ciutat de 
Barcelona

notí
cies

NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM 
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM 
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM

Com ja és habitual, l’Antiga 
Fàbrica Estrella Damm va ser 
un dels escenaris més visitats 
durant la recent Festa Major 
de Barcelona de la Mercè. En-
guany, pels escenaris del car-
rer Rosselló van tocar Ocellot, 
Crystal Fighters i Senior i el 
Cor Brutal. 

El president de la Penya Barcelonista de Coma-ruga, Josep Mal-
donado, va retre un petit homenatge al president del CF Damm, 
Ramon Agenjo, en el context del torneig de futbol platja Eduard 
Manchón, fent-li entrega d'una placa commemorativa. 

L’Antiga Fàbrica 
Estrella Damm, 
protagonista durant 
la Mercè

La PB Coma-ruga reconeix la tasca d'Agenjo
Jaime Caballero ha fet història al donar la volta als 120 quilò-
metres de perímetre de l’illa d’Eivissa nedant. Aquesta gran 
fita també ha servit per donar visibilitat i per recaptar fons 
per la investigació de l’ELA (Escleroso Lateral Amiotròfica). 

Un rècord en benefici dels malalts d’ELA
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Presentació de la 
pel·lícula  ‘Barça Dreams’

L’Aleví C es va endur una sorpresa molt agradable en el partit de Lliga que van dispu-
tar a Badalona. L’equip es va trobar amb un dels seus ídols de la temporada passada: 
l’exporter i capità del Juvenil A, Marc Vito, que juntament amb la resta de l’equip va 
aconseguir la fita històrica de classificar-se per la Copa del Rei. Vito és l’actual porter 
del Badalona, tasca que comparteix amb un altre mite excerveser, Jose M. Morales.

El futbolista del FC Barcelona Ivan 
Rakitic va ser anomenat el millor 
jugador del Gamper i va rebre el 
trofeu que així l’acreditava de les 
mans del responsable de patroci-
nis de Damm, Jofre Riera. El premi 
se’l va guanyar després de marcar 
el tercer i definitiu gol del conjunt 
blaugrana davant la Roma amb un 
potent xut des de fora de l’àrea al 
minut 20 de la segona part que va 
deixar a tothom bocabadat. Els al-
tres gols del partit van ser obra de 
Neymar i de Messi.

La sala de bàscules de l’Antiga Fàbrica 
Damm va acollir la presentació de la pel-
lícula ‘Barça Dreams’, un documental que 
pretén explicar el significat de ‘Més que 
un Club’ arreu del món. El documental ha 
comptat amb la col·laboració del motorista 
balear Jorge Lorenzo, com a coproductor. 

El golàs de 
Rakitic el 
converteix en 
el MVP del 
Gamper 

Retrobament de l’excerveser Marc 
Vito amb l’Aleví C a Badalona
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Entrega de medalles 
de la Reial Ordre del 
Mèrit Esportiu
El patró director de la Fundació Damm, 
Ramon Agenjo, va ser l’encarregat de 
fer el discurs en nom dels patrocinadors 
durant la cerimònia de la Reial Ordre 
del Mèrit Esportiu. Durant aquest acte, 
celebrat al Centre d'Art Reina Sofía de 
Madrid, el Consell Superior d’Esports 
del govern espanyol va fer entrega de les 
distincions a persones o entitats pels seus 
èxits o aportacions al desenvolupament 
de l’esport. Els grans protagonistes  van 
ser Ruth Beitia, Alejandro Valverde, Sergio 
Garcia, la FEB i l’empresari Leopoldo Rodés, 
que va rebre la medalla d’or a títol pòstum.

notí
cies

NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM 
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM 
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM



pilota a terra  9

Sara López i 
Bàrbara Cornudella, 
proclamades 
campiones d’Europa 
júnior de 470
Les catalanes Sara López i Bàrbara Cor-
nudella, del Club Nàutic el Balís, es van 
proclamar campiones d’Europa júni-
or de 470 femení, en el campionat que 
es va celebrar del 8 al 15 del passat mes 
d’agost a Bulgària organitzat pel Yacht 
Club Port Bourgas. López i Cornudella, 
que ja s’havien assegurat matemàti-
cament una posició al podi quan enca-
ra quedava una jornada pendent del 
campionat, van entrar a la Medal Race 
en una posició pràcticament imbatible, 
amb 18 punts d’avantatge sobre les se-
ves rivals i companyes Silvia Mas i Pau-
la Barceló (subcampiones d’Europa), i 
van aconseguir la victòria absoluta de 
l’Europeu de 470.
López i Cornudella competeixen amb 
el veler de la Fundació Damm, després 
que el passat abril signessin un conveni 
de col·laboració amb la Fundació. L’ob-
jectiu d’aquest conveni és el d’ajudar a 
les joves regatistes catalanes a assolir la 
fita de la classificació pel Jocs Olímpics 
de Rio de Janeiro 2016. 

El regatista paralímpic patrocinat per 
la Fundació Damm, Arturo Montes, 
va aconseguir el passaport pel 
Campionat del Món que es disputarà 
a Melbourne (Austràlia). Montes es 
va fer amb la classificació després de 
convertir-se en el primer espanyol 
(sèptim absolut) en el Campionat 
d’Europa i V Trofeu Internacional 
Iberdrola de vela paralímpica 2.4mR. 
Durant el Campionat del Món, Montes 
intentarà aconseguir una plaça pels 
Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016. 

Arturo Montes, 
classificat per disputar 
el Campionat 
del Món de vela 
paralímpica
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on van eLs nostres 
Joves taLents?

Els jugADORs DEl CF DAMM TENEN FuTuR

A ny rere any un degoteig constant 
de jugadors deixen la nostra enti-
tat per fitxar per equips de clubs 

professionals. La bona tasca de captació, a 
més de la inqüestionable feina formativa 
dels nostres tècnics propicien un creixement 

futbolístic dels joves talents cervesers que 
no passa desapercebut entre els nostres ri-
vals. Des del CF Damm no ens prenem la 
‘fugida’ de talents com un problema sinó 
més aviat com un premi a la feina feta pels 
propis jugadors i pels tècnics. Per a nosal-

tres és una gran satisfacció veure, un any 
més, com la gran majoria de jugadors que 
per edat han deixat la Damm han fitxat 
per clubs de gran prestigi esportiu. A més, 
creiem en allò que fem i en el creixement 
esportiu dels nostres jugadors. n

ALBERT NAVARRO JAVIER MORCILLO JOAN RUBIO ALFRED PLANAS

ÉRIC ZÁRATE

DAVID COSTA

EDU EXPÓSITO

FC BARCELONA RCD ESPANYOL VILLAREAL CF MÁLAGA CF

ALBACETE BPIE.

R. VALLADOLID

RCD LA CORUÑA

POL MELET IKER NAVARRO IKER SANTAREN

EMILIO LUCAS

YAGO PONCE ALEX ESCABIA DANI RUIZ

RAÚL GARCÍA ENRIC SÁEZ

TEO BERNARDO BRIAN PEÑA

ADRIÁN GUERRERO GORI GRACIA

ARNAU CAMPENY VICTOR GÓMEZ

ADRIà DÍAZ ERIC RAFAEL

ALBERT PERIS
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Els nostres equips PREBENJAMÍ A
Eric, Gerard, Iker, Alejandro, Dimas, Roger, Raúl, Saba, Reda, Samuel. 

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

la plantilla / 2015-16

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

Ángel García

Miquel López

Andrés Pérez

el cos tècnic

ENTRENADOR
ANDRÉS PÉREZ
2n ENTRENADOR
MIQUEL LÓPEZ
cuiDADOR/fisiO
ÁNGEL GARCÍA

CAyERO MARCO ERIC 11/12/07

FRAGOSO GuERRERO GERARD 09/01/08

GARRIDO PéREz IkER 17/02/08

HERNáNDEz CALA ALEJANDRO 16/01/08

LINARES AyALA DIMAS 03/12/08

MARTí GARRETA ROGER 06/01/08

MARTíN AyALA RAúL 13/06/08

NONIASHvILI --- SAbA 11/02/08

OuTATA OubNANE REDA 20/01/08

PuyO GóMEz SAMuEL 11/06/08
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Els nostres equips BENJAMÍ B

Mateu, Diaby, Sergio, Aléix, Yoel, Mario, Marc, Víctor, Martí, Oscar, Iker.
 

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

la plantilla / 2015-16

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

ESTELA ALCARRIA MATEu 20/03/07

LASSANA kAbA DIAby 04/01/07

LóPEz FERNáNDEz SERGIO 28/03/07

MuñOz PASTOR ALéIX 08/01/07

OLIvENçA MARTíN yOEL 10/03/07

RIOJA RAbANEDA MARIO 08/05/07

RODRíGuEz ALbALá MARC 06/02/07

SANIGER AGuT víCTOR 11/06/07

SERRA HuERTAS MARTí 30/01/07

TORRELLAS DuRáN OSCAR 13/01/07

zAMbRANO RODRíGuEz IkER 06/02/07

Emilio Jardí

Albert Párraga

Oscar Cornet

el cos tècnic

ENTRENADOR
OSCAR CORNET
PREPARADOR PORTERs
ALBERT PÁRRAGA
cuiDADOR/fisiO
EMILIO JARDÍ
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Els nostres equips BENJAMÍ A
Albert, Marc, Pol, Juanjo, Héctor, Víctor, Marc, Marcos, Alejandro, 
Ethan, Manu, Jan.

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

la plantilla / 2015-16

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

Salvador Palanca

Pau Trias

Ferran Bramona

el cos tècnic

ENTRENADOR
FERRAN BRAMONA
2n ENTRENADOR
PAU TRIAS
cuiDADOR/fisiO
SALVADOR PALANCA

bARbERO CORPAS ALbERT 13/03/06

bARRANTES CAMPO MARC 04/07/06

GALDóN vILA POL 07/03/06

GALLARDO GARCíA JuANJO 13/07/06

GARRIDO PINEDA HéCTOR 20/04/06

LóPEz LLORENS víCTOR 11/05/06

RAMIREz GALLEGO MARC 10/02/06

RIAñO PuIG MARCOS 19/06/06

TEJEDOR MORENO ALEJANDRO 14/02/06

TORREIRA HIDALGO ETHAN 07/01/06

vILA CAbEzAS MANu 29/06/06

vIRGILI TENAS JAN 26/07/06
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Els nostres equips ALEVÍ C
Adrián, Izan, Salvador, Santiago, Marc, Thomas Davis, Juan Camilo, Jaume, 
Adrià, Ricard, Rubén, Joaquin.

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

el cos tècnic

ENTRENADOR
GUILLEM GARCINUÑO
2n ENTRENADOR
JOSE MANUEL CASCO
cuiDADOR/fisiO
JACINTO LÓPEZ

Guillem Garcinuño

Jose Manuel Casco

Jacinto López

la plantilla / 2015-16

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

áLvAREz TARDíO ADRIáN 11/06/05

COCA MARTíNEz IzAN 18/08/05

COSTA bELLO SALvADOR 18/04/05

GAMERO ECHEPARES SANTIAGO 03/01/05

GRANADO REvELLES MARC 28/03/05

HuDSON  THOMAS DAvIS 28/11/05

LASTRA SERRANO JuAN CAMILO 13/02/05

MORALES PîquER JAuME 28/07/05

PICAzO DuEñAS ADRIà 09/02/05

PuLIDO ROMERA RICARD 14/02/05

RODO MARTíN RubéN 08/05/05

uTGES ALMEDA JOAquIN 27/05/05



pilota a terra  15

Jordi Moro

Roger Dios

Javi Lacambra

Els nostres equips ALEVÍ B
Kevin Joel, Arnau, Sergio, Bruno, Nicolás, Jonas Daniel, Miquel, Xavier, 
Álex, Álex, Devan Austin.

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

el cos tècnic

ENTRENADOR
JAVI LACAMBRA
2n ENTRENADOR
ROGER DIOS
cuiDADOR/fisiO
JORDI MORO

la plantilla / 2015-16

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

ASPRILLA bERMúDEz kEvIN JOEL 25/05/04

CASAS ARCAS ARNAu 30/03/04

DíAz CARAvACA SERGIO 24/08/04

DOMENECH RubIO bRuNO 28/01/04

FALCó MIGALE NICOLáS 08/05/04

FREEMAN --- JONAS DANIEL 11/03/04

MATA MARzOA MIquEL 18/01/04

PLANAS CRuz XAvIER 15/01/04

RObLES GRANADO áLEX 09/01/04

RODRíGuEz SESé áLEX 22/04/04

TANTóN PEDRAzA DEvAN AuSTIN 03/01/04
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Juanjo Roldán

Andreu Sánchez

Eric Campos

Martí Monrás

la plantilla / 2015-16

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

bAz GIMENO SERGIO 21/03/04

DAFFE --- yAyA 10/02/04

MOuRé CARRIóN yERAI 29/03/04

RODRíGuEz RODRíGuEz áLvARO 11/09/04

AMATE ROLDáN ALEXANDRE 15/08/04

ARJONA bALS FRANCESC 22/02/04

CIFuENTES PELáEz RubéN 02/08/04

FuNuyET RubIO ARNAu 29/01/04

GuTIéRREz ADAME ADRIà 10/07/04

JIMéNEz TORRES XAvIER 21/05/04

MARTí GARRETA FèLIX 21/04/04

el cos tècnic

ENTRENADOR
ERIC CAMPOS
2n ENTRENADOR
JUANJO ROLDÁN
cuiDADOR/fisiO
MARTÍ MONRÁS
PREPARADOR PORTERs
ANDREU SÁNCHEZ

Els nostres equips ALEVÍ A
Sergio, Yaya, Yerai, Álvaro, Alexandre, Francesc, Rubén, Arnau, Adrià, 
Xavier, Fèlix.

Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12
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la plantilla / 2015-16

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

Els nostres equips INFANTIL B
Bruno, Txus, Marc, Dani, Bakary, Josep Lluis, Ian, Yeray, Linus, Roger, Mario, 
David, Iker, Marc, Xavi, Hugo, Fásica, Arnau, Pedro.

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

el cos tècnic

ENTRENADOR
DAVID BESORA
2n ENTRENADOR
ADRIÀ CASANOVAS
DElEgAT
FRANCISCO GÓMEZ
cuiDADOR/fisiO
AITOR ROCA

Aitor RocaFrancisco Gómez

Adrià CasanovasDavid Besora

AGuILAR CAuDET bRuNO 01/03/03

ALbA RAMOS TXuS 31/01/03

CASADó TORRAS MARC 14/09/03

CERvERA CAbANé DANI 15/03/03

CISSE DIALLO bAkARy 14/04/03

DíAz vENTANyOLS JOSEP LLuIS 04/08/03

GONzALO MuñOz IAN 30/01/03

IzquIERDO NAvARRETE yERAy 12/03/03

MATSSON --- LINuS 09/08/03

MuNELLS CARRERA ROGER 16/04/03

MúñOz CHACóN MARIO 19/02/03

NOGALES ROvIRA DAvID 03/09/03

OLTRA PLA IkER 09/02/03

PéREz MORCILLO MARC 03/06/03

PLEGuEzuELO SELvA XAvI 14/01/03

ROMERO PINóS HuGO 30/10/03

SAMuELSON  FáSICA 31/10/03

TORRAS FELIu ARNAu 13/12/03

zAMORA GAMERO PEDRO 10/05/03
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Xavier CamilleriAntonio Mengual

Adri MasDavid Parra

Els nostres equips INFANTIL A
Adrià, Agustín, Eric-Mesphin, Gonzalo, Artur, Aye, Marc, Zacarías, Aarón, 
Gerard, Ousman, Mario, Adrián, Adrià, Sergi, Marc, Hugo, Eric, Iker, Guillem.

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

el cos tècnic

ENTRENADOR
DAVID PARRA
2n ENTRENADOR
ADRI MAS
DElEgAT
ANTONIO MENGUAL
cuiDADOR/fisiO
xAVIER CAMILLERI

la plantilla / 2015-16

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

ALFONSO MEDERO ADRIà 11/07/02

ANELLO --- AGuSTíN 22/04/02

bERNARDO GALLEGO ERIC-MESPHIN 31/12/02

CARMONA DOyA GONzALO 30/01/02

COMA RIbES ARTuR 20/01/02

DIOP  AyE 23/07/02

DONAy MARTíNEz MARC 07/07/02

GHAILAN AbDELkADER zACARíAS 28/06/02

GARCíA DOMíNGuEz AARóN 12/03/02

GóMEz GóMEz GERARD 02/08/02

kANDE --- OuSMAN 20/02/02

LOzANO GALLEGO MARIO 10/03/02

MARTíNEz  LóPEz ADRIáN 23/08/02

MéNDEz GóMEz ADRIà 03/05/02

PALET PEREIRA SERGI 03/04/02

PALET PEREIRA MARC 03/04/02

RAMIREz CASTILLO HuGO 21/01/02

SIERRA CERvERA ERIC 02/01/02

vAquERA LóPEz IkER 22/01/02

vILA ROTXéS GuILLEM 27/03/02
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la plantilla / 2015-16 el cos tècnic

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

Els nostres equips CADET B
Àlex, Enric, Antonio, Aladar, Adrián José, Arnau, Sergi, Marc, Joan, Nil, 
Marcos, Jonathan, Roger, Christopher Fabricio, Gerard, Mika, Sergi, David, 
Àlex, Martí, Guillem.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

ALCàzAR vILANuEvA àLEX 10/12/01

bAquERO PINTOR ENRIC 26/08/01

bIOquE PIquER ANTONIO 29/03/01

CENICEROS GONzáLEz ALADAR 03/02/01

COvA uRbINA ADRIáN JOSé 13/02/01

CuADRAS SáNCHEz ARNAu 20/03/01

ESPINOSA LLANDRICH SERGI 08/02/01

ESTEbAN CObOS MARC 19/04/01

GARCíA PONS JOAN 04/05/01

GARRIDO ESTRADA NIL 26/03/01

GARRIDO JuRADO MARCOS 19/01/01

GéRbOLES TORRES JONATHAN 03/04/01

GIL ROquE ROGER 08/03/01

LASCANO LóPEz CHRISTOPHER FAbRICIO 02/03/01

LóPEz HuERTAS GERARD 14/07/01

MáRMOL MEDINA MIkA 02/07/01

MENDIOLA HERRADOR SERGI 23/08/01

PEREGRINA RODRíGuEz DAvID 29/05/01

RuIz DELGADO àLEX 19/05/01

TORRODá RICART MARTí 31/08/01

XIMENES DíAz GuILLEM 14/02/01

Manuel Redondo

ENTRENADOR
FERRAN COSTA
PREPARADOR fÍsic
MARTÍ NADAL
DElEgAT
MANUEL REDONDO
cuiDADOR/fisiO
GUILLEM COSTA
PREPARADOR PORTERs
RAFAEL MARTÍNEZ

Guillem Costa

Rafael Martínez

Ferran Costa

Martí Nadal
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el cos tècnic

Els nostres equips CADET A
Sergi, Ángel, Oriol, Marcelo, Aleix, Ferràn, Manuel, Pol, Marc, Pere, David, 
Carlos, Óscar, Aitor, Bruno, Joan, Kilian, Derek, Eric, Daniel.

Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

la plantilla / 2015-16

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

ARNàS LóPEz SERGI 09/05/00

bAENA PéREz áNGEL 13/10/00

bORDAS LLONCH ORIOL 29/02/00

CARREóN NEGRETE MARCELO 04/02/00

DíAz FábREGAS ALEIX 12/02/00

GIMéNEz MONTES FERRàN 25/03/00

GONzáLEz JIMéNEz MANuEL 28/01/00

LóPEz DELGADO MARC 26/01/00

LORENzO bARRIENDOS POL 13/02/00

MOGENTE PuJOL PERE 16/06/00

NAvARRO CORDERO DAvID 16/06/00

PORTAS CHéRCOLES CARLOS 16/01/00

PuLIDO CASOLIvA óSCAR 30/05/00

RIu uRbINA AITOR 23/06/00

SALA SAuRA bRuNO 19/01/00

SERRALLONGA GuTIéRREz JOAN 10/10/00

SERRANO CARRASCO kILIAN 23/02/00

SIERRA AbIA DEREk 24/05/00

TICó LLORENS ERIC 17/07/00

TORRECILLAS LóPEz DANIEL 07/01/00

Xavi GaiÁlex García

Román CastañoChristian Donaire

ENTRENADOR
CHRISTIAN DONAIRE
2n ENTRENADOR
ROMÁN CASTAÑO
DElEgAT
ÁLEx GARCÍA
cuiDADOR/fisiO
xAVI GAI



pilota a terra  21

Els nostres equips JUVENIL/CADET FEMENÍ
Candela, Laura, Naiara, Georgina, Irene, Cristina, Paula, Natalia, Sheila, Carla, 
Andrea, Nuria, Marta, Ariadna, Blanca, Judith, Cristina, Nicole, Anna, Mariona.

Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

el cos tècnic

Laura Poblet

Andrés Jarque

Natalia Astrain

ENTRENADORA
NATALIA ASTRAIN
DiREcTOR EsPORTiu
ANDRÉS JARQUE
cuiDADOR/fisiO
LAURA POBLET

la plantilla / 2015-16

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

ARIAS ESCALONA CANDELA 02/10/98

ARIzA bARTOLO LAuRA 03/01/01

CAbALLERO MANzANARES NAIARA 29/04/99

CAMPIz GuTIERREz GEORGINA 12/09/97

FERNANDEz CERvANTES   IRENE 20/12/99

GARRIGA TRAbAL CRISTINA 14/01/99

GERbOLES PEREz PAuLA 27/04/98

GOMEz JIMENEz NATALIA 12/01/98

GONzALEz GRAGERA SHEILA 16/12/99

HuATAy MéNDEz CARLA 30/03/00

LOPEz RESCALbO ANDREA 30/04/98

LORENzO NARANJO NuRIA 23/02/97

LuIS CAbELLO  MARTA 12/11/00

MARzO MORENO  ARIADNA 10/03/00

OSORIO LLORET  bLANCA 10/01/00

PéREz bAyóN,  JuDITH 11/03/98

PéREz JIMéNEz,  CRISTINA 21/11/99

RubIO bELTRAN  NICOLE 25/04/99

SPORTIELLO CARRETERO  ANNA 17/10/98

SEGALéS yLLA MARIONA 16/01/00
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Alberto Encinas Cristian López

ENTRENADOR
ALBERTO ENCINAS
PREPARADOR fÍsic
CRISTIAN LÓPEZ
DElEgAT
JUAN GUITERREZ
cuiDADOR/fisiO
IAGO CUESTA

la plantilla / 2015-16 el cos tècnic

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

Iago CuestaJuan Guitierrez

Els nostres equips JUVENIL C
Arnau, Aitor, Antonio, Iván, Álvaro, Aidan, Marc, Gakku, Borja, Gerard, 
Aleix, Carlos, Ryuken, Cristian, Miquel, Teo, David, Pol, Joel, Ignasi, Marc.
 
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

bENET ALbIAC ARNAu 06/02/99

bOvER bERNAL AITOR 30/04/99

FERNáNDEz AuGé ANTONIO 20/01/99

FLICHí  GARCíA IváN 22/08/99

GARCíA MARTíN áLvARO 18/01/99

GARCíA TOuS AIDAN 13/09/99

GRIFELL FAbREGAS MARC 20/07/99

ISSONO  GAkku 14/03/99

JuAN MENéNDEz bORJA 05/09/99

LLIvINA DORDAL GERARD 20/04/99

MOLINA GARCíA ALEIX 21/12/99

NAyA DE LA TORRE CARLOS 17/02/99

NISHIzAwA FuNG RyukEN 25/02/99

POyATOS vICO CRISTIAN 02/05/99

PuERTO CASALS MIquEL 06/02/99

quINTERO LEóN TEO 02/03/99

RODRíGuEz LóPEz DAvID 02/07/99

ROMáN OLLè POL 05/02/99

vALLEJO ESquIvEL JOEL 20/04/99

vILARRASA PALACIOS IGNASI 23/08/99

vILCHEz NuñEz MARC 30/01/99
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la plantilla / 2015-16

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

Els nostres equips JUVENIL B
David, Julio, Ferrán, Joan, Juan, Arnau, Gonzalo, Carlos, Pol, Ignasi, 
Gerard, Eloi, Marc, Edgar, Oriol, Adrià, Sergio, Alberto, Mario, Martí.
 
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

ACEDO SáNCHEz DAvID 29/10/98

ALONSO SOSA JuLIO 14/12/98

bARRERA GARCíA FERRáN 21/01/98

CAbALLé CAñELLAS ADRIà 24/03/98

CASTANyER COSTA JOAN 16/05/98

FLERE PIzzuTI JuAN 12/05/98

GAIXAS PONT ARNAu 06/07/98

MARTíN AGuILAR GONzALO 24/02/98

MORALES GáLvEz CARLOS 30/07/98

MuNIESA MASSó POL 29/04/99

NAvARRO GóMIS IGNASI 20/03/98

NOLLA SALvANS GERARD 02/09/98

PENA CASACubERTA ELOI 06/01/98

PILAR GIL MARC 27/07/98

POCuRuLL PONS EDGAR 08/04/98

PuJADAS CASELLAS ORIOL 02/01/98

RODRíGuEz MESA SERGIO 30/01/98

ROMáN RuIz ALbERTO 28/05/98

SáNCHEz bOTO MARIO 14/02/98

SERRA GASCóN MARTí 18/03/99

el cos tècnic

Juan Carlos García

ENTRENADOR
MIGUEL ÁNGEL SAMPRÓN
PREPARADOR fÍsic
RUBÉN CASTRO
DElEgAT
JUAN CARLOS GARCÍA
PREPARADOR PORTERs
SERGI PUJOL
cuiDADOR/fisiO
MANU MORENO

Sergi Pujol

Manu Moreno

Miguel Ángel Samprón

Rubén Castro
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Els nostres equips JUVENIL A
Julio, Víctor, Sergio, Rubén, Pol, Oscar, Muhammad, Mohamed, Marc, Kilian, Juan, Jorge, Joan, Joan, Ignasi, 
Gonzalo, Eudald, Cristian, César, Carlos, Carlos, Adrián.

Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

la plantilla / 2015-16

ALONSO SOSA, JULIO
14/12/97

ARMENGOL RIEROLA, IGNASI
03/09/97

CANO MARTíN, CARLOS
21/02/97

CARREóN NEGRETE, JORGE
17/10/97

DURÁN MONTES, KILIAN
03/12/97

PEREIRA CEJUDO, GONzALO
14/02/97

LLEDó IGLESIAS, ADRIÁN
03/03/97

MARTíNEz MANRIqUE, VíCTOR
03/06/97

MONT SOLER, CéSAR
22/04/98

MORENO GALLARDO, SERGIO
07/03/97

PALLÁS HERRERA, JOAN
13/06/97

LóPEz ARBOLEAS, OSCAR
22/08/98

ENRí GARCíA, RUBéN
10/04/98

EzzARFANI, MOHAMED
15/11/97

FABRA MORENO, CRISTIAN
24/02/97

GARCíA RIVODIGO, MARC
26/08/97

INéS GIL, JOAN
28/03/97

ROSIqUE ÁLVAREz, JUAN
15/07/97

SEBBEH NJIE, MUHAMMAD
11/02/98

TARRENCHS CASANOVAS, POL
28/04/97

VERGéS COMELLAS, EUDALD
08/05/97

zORRILLA DE TORO, CARLOS
15/10/97
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el cos tècnic

CRISTOBAL PARRALO AGUILERA
EntrEnador

JOAN MATEU GóMEz
dELEGat

ANTONI SOLíS MARTí
CUIdador/FISIo

DAVID AYALA MOLINA
CUIdador/FISIo

JUAN DEL AMOR CASTILLEJO
EnCarrEGat MatErIaL

CARLOS PASTOR RODRíGUEz
tÈCnIC aUx. / oBSErVador

JOAN TORRES GARRIDO
rESPonSaBLE MEtodoLoGIa

ALBERT SERRA MARTíNEz
EntrEnador PortErS

després de formar-se com a cadet i 
juvenil al CF damm, Cristóbal Parralo 
va gaudir d'una llarga trajectoria com 
a futbolista professional que el va dur 
a equips com el FC Barcelona, l'ovie-
do, l'Espanyol o el PSG, i a ser inter-
nacional amb la selecció espanyola 
absoluta. també va formar part del 
cos tècnic de diversos equips com 
l'Espanyol, el Benfica o el Girona. des 
de 2013 és el director esportiu del CF 
damm i entrenador del primer equip.

Membre del Club des de 
fa 19 anys, Joan Mateu hi 
va arribar com a delegat 
del Cadet B. anteriorment 
va gaudir d'una llarga tra-
jectòria com a àrbitre a 
la lliga Preferent i com a 
àrbitre assistent a Segona 
divisió B. des de fa 18 
anys és delegat del primer 
equip, tasca que compa-
gina amb la seva activitat 
professional.

Graduat en fisioterapia i espe-
cialitzat en activitat física i 
salut, toni Solís forma part 
des de fa dues temporades del 
Servei Mèdic del CF damm. 
actualment és membre del 
cos tècnic del primer equip, 
on arriba després de passar 
per l'aleví B. durant la seva 
etapa anterior va completar 
la seva formació passant per 
clubs com el FC Barcelona, el 
FC Internazionale Milano i el 
centre Isokinetic de Milà.

Graduat en fisioteràpia i 
amb un Màster en fisiote-
ràpia esportiva, david ayala 
és membre del Servei Mèdic 
del Club des de fa 6 anys. 
durant els darrers 5 anys 
ha estat acompanyant el 
primer equip. a més, com-
pagina aquesta tasca amb 
la seva col·laboració amb 
altres entitats del món de la 
salut i amb la seva activitat 
privada com a fisioterapeuta 
i readaptador.

Col·laborador del Club des 
que aquest es va traslladar 
a l'actual estadi Feliu i 
Codina, Juan del amor és 
l'encarregat de material 
del primer equip des de fa 
10 anys. actualment com-
pagina aquesta tasca amb 
la d'encarregat de materi-
al de la selecció absoluta 
de la Federació Catalana 
de Futbol, entitat amb la 
qual també fa anys que 
col·labora.

Format al CF damm al costat 
de Cristóbal Parralo, Carlos 
Pastor va tornar a la família 
cervesera fa 14 anys com 
a coordinador de futbol 7. 
després de dirigir el Cadet 
a, l’Infantil B i el Juvenil 
a, actualment fa tasques 
d’scouting i és entrenador 
auxiliar del primer equip. 
també ha estat entrenador 
de l’Horta i seleccionador 
català de futbol base.

Llicenciat en ciències de l'activitat 
física i amb un màster en alt rendi-
ment en esports col·lectius, roman 
ruiz fa sis temporades que forma 
part del Club. Procedent d'altres 
entitats esportives de l'àmbit català, 
després del seu pas pel Juvenil C i 
pel Juvenil B del CF damm actual-
ment és el preparador físic del primer 
equip, tasca que desenvolupa des de 
fa tres temporades i que compagina 
amb la seva activitat privada.

Entrenador nacional, format en 
Psicopedagogia, Joan torres és 
membre de la familia cervesera des 
de fa sis temporades. S'ha desen-
volupat com a tècnic gairebé inte-
grament al CF damm, passant per 
un bon nombre d'equips, i des de fa 
3 temporades asisteix a Cristobal 
Parralo en la direcció tècnica del 
Club. a més, compagina aquesta 
tasca amb la de segon entrenador 
del primer equip.

Entrenador de porters per la rFEF, gra-
duat en ciències de l'activitat física i 
l'esport i amb experiència com a porter 
a diversos clubs de l'àmbit català, albert 
Serra forma part de l'equip tècnic del 
Juvenil a des de fa dues temporades. 
amb experiència prèvia com a tècnic de 
porters al Mataró, compagina la seva 
activitat privada amb la direcció tècnica 
del departament de porters i actualment 
amplia la seva formació sobre alt rendi-
ment en esports col·lectius.

ROMÁN RUíz APARICI
PrEParador FíSIC
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barrahona i Coki.

El CP Damm va participar amb tots 
els seus components al Campionat 
d’Espanya de Menors, que es va 

disputar del 2 al 6 de setembre.  D’entre els 
1.500 jugadors que van jugar a les pistes de 
la Ciutat de la Raqueta de Madrid, el cerve-
ser Àlex Ramillete es va proclamar Campió 
d’Espanya Infantil, mostrant-se com un 
dels millors jugadors de la seva categoria 

El jugador del CP Damm Álex Ramillete es va proclamar Campió d’Espanya Infantil en el 
Campionat de Menors de Pàdel disputat a Madrid. Els també cervesers Jorge Nieto ‘Coki’ 
i  Javier González Barrahona van aconseguir el subcampionat en la categoria Juvenil. 

a nivell estatal. El talent de Ramillete i la 
preparació que ha tingut a l’equip de la 
Damm li va permetre tenir el reconeixe-
ment i la recompensa de la victòria. 

En la categoria Juvenil, els també 
jugadors del CP Damm Javier González 
Barrahona i Jorge Nieto ‘Coki’ van aconse-
guir el subcampionat d’Espanya. Ells són 
el clar exemple de com s’estan assolint els 

objectius que es va proposar el CP Damm 
en la seva fundació. Ambdós jugadors 
formen part del Club des del principi i 
la seva progressió esportiva i personal és 
un exemple per tots els seus companys. 

La Fundació Damm va estar a peu de 
pistes per poder acompanyar als tècnics i 
jugadors del club durant tot el Campionat. n

Grans resultats de la damm 
al Campionat d’espanya

PÀDEL

barrahona i Coki com a subcampions. Ramillete com a campió d'Espanya.
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álex Ramillete en un moment de la final .

barrahona i Coki després de guanyar la semifinal.

El Club aspira a l’ascens a Primera Divisió 
en la temporada del debut
El CP Damm participa, des d’aquesta temporada, en el campionat de lliga de la 
Federació Madrilenya. El Club s’ha incorporat directament a la Segona Divisió per 
l’elevat rànquing dels nostres jugadors. L’inici del campionat per part de l’equip 
entrenat per Jorge Martínez i capitanejat per l’ex jugador cerveser, Pablo Díaz ha 
estat espectacular guanyant tots els enfrontaments que s’han fet fins ara. L’aspira-
ció de pujar a Primera Divisió sembla que es complirà en la temporada del debut.  

Els més petits també van competir.

Ramírez .

Ramírez amb la seva parella.
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On són què fan com els hi va?

La cara i la creu del futbol professional. 
Aitor Cantalapiedra va debutar en par-
tit oficial amb el primer equip del FC 
Barcelona al camp del Villanovense i, 
a baix, Paco Herrera, després de pujar 
a l'UD Las Palmas a Primera Divisió, ha 
estat destituit a la vuitena jornada del 
campionat de lliga.

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.

isaac becerra i girona fc

carlos clerc i girona fc

rubén alcaraz i girona fc

david serrano i girona fc

carlos G. PeÑa i real oviedo

benja martínez i Ue llagoSTera

aimar moratalla i Ue llagoSTera

mousa bandeh i g Tarragona

serGio tejera i g Tarragona

luis miGuel carrión (2n entrenador) i 

cordoba cf

ramon de quintana (2n entrenador) i 

Ue almeria

jordi codina i apoel fc (Xipre)

álvaro vázquez i geTafe cf

serGio García i al-rayyan (qaTar)

cristian tello i oporTo (porTUgal)

isaac cuenca i bUrSaSpor (TUrqUia) 

aleiX vidal i fc barcelona 

víctor vázquez i fc brUJaS (bÈlgica)

keita balde i Sc lazio (iTalia)

david lóPez i Sc napole (iTÀlia)

joaquín García i eTnikoS achnaS (Xipre)

isaías sánchez i cf adelaida (aUSTrÀlia)

john neeskens i coSmoS new york (USa)

rafa jordà i wUhan zall (Xina)

víctor díaz i lavergen fk (norUega)

adrià mateu i lavergen fk (norUega)

andrea orlandi i anorThoSiS fc (Xipre)

samuel bayón i zemplin michalovce (eSlovÀqUia)

Pau morer i SandefJord foTbaall (norUega)

aitor ramírez i cibao cf (r. dominicana)

marc carmona (entrenador) i  

fc barcelona fUTbol Sala

robert moreno (2n entrenador) i  

fc barcelona

juan c. barranco i ÀrbiTre aSSiSTenT 1a

PrimEra

SEGona a
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pàgina coordinada per: 
Manuel Martín 

eric lloPis i aSco cf

raul barriendo i cerdanyola fc

albert cuadras i cerdanyola fc

Pitu Plazuelo i cerdanyola fc

raul abad i cerdanyola fc

dieGo fernández i cerdanyola fc

aleX Poves i eUropa ce

serGi aGuilar i gavÀ cf

eric alcaraz i gavÀ cf

eric Pujol i gavÀ cf

juan c. cervantes i gavÀ cf

cristian del moral i gavÀ cf

fortia munts i gavÀ cf

aleiX Pinadella i granollerS ec

Gerard font i granollerS ec

aleX Gil i granollerS ec

david bauli i granollerS ec

quim solano i JUpiTer ce

anas el morabet i JUpiTer ce

Pol coll i manlleU aec

martí soler i manlleU aec

ismael Guzmán i manlleU aec

juanma miranda i maSnoU ce

rafa leva i maSnoU ce

serGio mendoza i maSnoU ce

Gerard artiGas i maSnoU ce

manel lora i maSnoU ce

ferràn melich i monTaÑeSa cf

josé mª santos i monTaÑeSa cf

víctor cocera i monTaÑeSa cf

roGer matamala i palamóS cf

elhadji baldeh i praT a.e.

david carrasco i rUbÍ Ue

joel caÑaveras i rUbÍ Ue

serGio camPos i rUbÍ Ue

serGi estrada i rUbÍ Ue

richi García i rUbÍ Ue

josé mª martínez i Sabadell b ce

dieGo Garzón i Sabadell b ce

Guillén Pujol i Sabadell b ce

adri díaz i Sabadell b ce

maX marcet i Sabadell b ce

iván fuentes i SanT andreU Ue

david Payán i SanT andreU Ue

huGo fernández i SanT andreU Ue

aleX bolaÑos i SanTfeliUenc fc

imanol becerra i SanTfeliUenc fc

oscar hernando i TerraSSa fc

aitor casas i cf vilafranca

juan luque i cf San rafael

marc urbina i pe ciUTadella

aleX kyeremeh i cf albaceTe b

huGo eyre i cf albaceTe b

eric zárate i cf albaceTe b

edu eXPósito i deporTivo b

emilio lucas i deporTivo b

alfred Planas i málaga b

juanjo García (entrenador) i JUpiTer ce

joan Grasa i cf badalona

fran Grima i cf badalona

josé m. morales i cf badalona

marc vito i cf badalona

serGi maestre i cf badalona

aitor cantalaPiedra i fc barcelona b

joel marín i Ue cornellÀ

Xavi PeleGrí i Ue cornellÀ

borja lóPez i Ue cornellÀ

marcos Pérez i Ue cornellÀ

joseP m. fernández i Ue cornellÀ

marc navarro i rcd eSpanyol

rubén herraiz i rcd eSpanyol 

oscar sierra  i ce l´hoSpiTaleT

áleX cobo i Ue lleida

mia Guasch i Ue lleida

carlos doncel i Ue lleida 

ánGel martínez  i cf reUS deporTiU

david batanero  i ce Sabadell

lucas viale i ce Sabadell

alejandro chavero i r mUrcia (grUp 4)

jaume sobreGrau i r mUrcia (grUp 4)

jonathan del amo i r. celTa b (grUp 1)

franc ochoa i arandina cf (grUp 1)

jonatan toledo i cf londrina (Serie c braSil)

jordi roGer (entrenador) i Ue cornellÀ

curro torres (entrenador) i valencia cf

raul Garrido (entrenador) i hUracán valencia cf

TErCEra - GruP 5

SEGona B - GruP 3
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E l sopar de cloenda de la tempo-
rada del CF Damm va comptar 
amb la presència de personali-

tats com Demetrio Carceller, president de 
la cervesera; Ramon Agenjo, president del 
Club; Josep Barcons, president d'honor; 
Andreu Subies, president de la Federació 
Catalana de Futbol; Gerard Figueras, di-
rector del Consell General de l'Esport; o 
el senador Josep Maldonado, entre d'al-
tres. A més de tots els jugadors, jugado-
res i membres de l’staff tècnic de tots els 
equips del CF Damm. 

Agenjo va elogiar la singularitat del 
Club i va emfatitzar la seva aposta pel 
futbol formatiu, els valors, la gratuïtat i 
l'alta competició, dimensions que con-
verteixen "la Damm" en un club únic. A 
més d'agrair la tasca de tots els equips i 

el seu paper en les competicions d'aquest 
any, va fer especial esment a l'excel·lent 
temporada del Juvenil A, que la tempo-
rada passada va aconseguir arribar quarts 
de final de la Copa del Rei, per sobre 
d'equips com el Barça i el Mallorca i eli-
minant el Màlaga als vuitens de final, i de 
l’equip femení, que es va proclamar cam-
pió de Lliga en el seu primer any, assolint 
un ascens de categoria. Andreu Subies i 
Gerard Figueras durant els seus respec-
tius parlaments també van elogiar la tasca 
i el paper del CF Damm en el futbol del 
nostre país. 

Enguany, el sopar va finalitzar quan 
els capitans de tots els equips cervesers 
van fer entrega d’una samarreta persona-
litzada i signada per tots ells a Demetrio 
Carceller i Ramon Agenjo. n

Comiat de la temporada 
14/15 en família
Els cervesers van acomiadar la temporada i van celebrar els èxits de la campanya 
2014-2015 en el tradicional sopar d’estiu, que també va servir perquè el Club ob-
sequiés els jugadors van finalitzat la seva etapa formativa al Juvenil A. 

barcons i Agenjo amb dos jugadors del CF Damm.

Andreu Subies

Gerard Figueras
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HomEnaTGE 
aLS qui 
van 
aBanDonar 
EL CLuB Marc Vito

Entrega Demetrio Carceller

DiEGo GarZÓN
Entrega Andreu Subies

EMiLio LUcaS
Entrega Emili Gispert

carLoS DoNcEL
Entrega Ramon Agenjo

aLfrED PLaNaS
Entrega Santi Nolla

MaX MarcEt
Entrega Josep Maldonado

JoEL cañaVEraS
Entrega Gerard Figueras

EDU EXPÓSito
Entrega Joan Vehils

Éric ZáratE
Entrega Josep Barcons

Un dels moments més emotius 
va ser quan es van  acomiadar 
els jugadors que van finalitzar 
la seva etapa formativa al Ju-
venil A. Els excervesers van re-
bre un rellotge i una samarreta 
que, com va recordar Agenjo, 
“només els jugadors que aca-
ben al primer equip la poden 
conservar en propietat”. També 
se’ls va recordar que les portes 
del CF Damm sempre estaran 
obertes per ells i que continu-
en formant part de la família 
cervesera.

Els petits del Club saludant a Cristóbal Parralo.

L'equip Juvenil-Cadet Femení.

Guardiola, vehils i Nolla.

El més petit del Club.

Ramon Agenjo amb jugadors de l'entitat.
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Medicina esportiva

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

L 'Ergometria, o prova d’esforç, és 
la realització d’un exercici físic 
controlat i/o monitorat per re-

gistres electrocardiogràfics continus de la 
tensió arterial per així poder comprovar 
la resposta de l’organisme del pacient a 
l’exercici. 

L’Ergoespirometria és una prova 
mèdica amb la mateixa metodologia 

que la prova d’esforç convencional però 
afegint-li un altre monitoratge com és 
l’anàlisi dels gasos espirats. 

Característiques
L’Ergometria consisteix a fer caminar o 
córrer al pacient sobre una cinta rodant, 
o bé paladejar sobre un cicloergòmetre i 
anar augmentant la velocitat i la resistèn-

 

PROVA D’EFORÇ, ERGOMETRIA 
I ERGOESPIROMETRIA

cia cada tres minuts. El procés dura fins 
que es fa arribar al pacient al 85% de la 
seva freqüència cardíaca màxima (Test de 
Bruce). Mentrestant se li realitzen elec-
trocardiogrames i se li mesura la tensió 
arterial i la freqüència cardíaca.  

La freqüència cardíaca màxima de ca-
da persona es calcula, de manera simple i 
aproximada, restant l’edat del pacient a la 

GABRIEL GIL RODRÍGUEZ  •   Col·legiat amb el número 21.833 i pertanyent a la primera promoció a Espanya de l’especialitat 
de medicina de l’esport, Gabriel Gil ha arribat als Serveis Mèdics del CF Damm provinent del departament de fisiologia 
de la Residència Blume. Anteriorment, durant 13 anys va formar part del departament de futbol base del RCD Espanyol. 
Aquesta, la 2015-2016, és la seva primera temporada al club cerveser.

Realització de les proves d'esforçs als jugadors del CF Damm.
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xifra de 220. Així, un individu de 40 anys 
tindrà una freqüència cardíaca màxima de 
180, i la prova es donaria per finalitzada 
un cop arribat a la xifra de 153 batecs per 
minut que correspondria al 85% de la seva 
freqüència cardíaca màxima. 

L’Ergoespirometria consisteix en el ma-
teix però amb la diferència que el pacient 
està connectat a una mascareta, o broquet, 
que a la vegada va connectat a un analit-
zador dels gasos espirats. Normalment la 
prova finalitza quan l’individu s’esgota 
o arriba al màxim de la seva freqüència 
cardíaca teòrica. 

Objectius
El principal objectiu d’aquestes proves és, 
en el cas de l’Ergometria, comprovar la 
resposta de l’organisme davant l’exercici i 
veure què passa quan elevem el rendiment 

del cor. D’aquesta manera es poden des-
cartar patologies que s’agreugen durant 
la pràctica d’exercici, com ara alteracions 
del ritme cardíac i la tensió arterial. En 
el cas de l’Ergoespirometria, l’objectiu 
fonamental és la valoració funcional de 
l’esportista. Conèixer el consum d’oxigen 
de l’esportista permet poder establir el 
llindar aeròbic que ens ajudarà a planificar 
els seus entrenaments i, alhora, contro-
lar la rehabilitació cardíaca, en el cas que 
existís amb anterioritat alguna patologia. 

Indicacions
Aquestes proves estan indicades per a tres 
grups de persones: 
grup 1. Valoració d’esportistes amb sospita 
de cardiopatia o cardiopatia diagnosticada 
com indicació d’aptitud per a la pràctica 
esportiva. Esportistes amb alteracions de 

l’electrocardiograma en repòs. Valoració 
de la capacitat funcional en esportistes 
en competició. 
grup 2. A) Esportistes asimptomàtics ma-
jors de 35 anys i 2 factors o més de risc, 
com a valoració d’aptitud per a la pràctica 
esportiva. També esportistes menors de 
35 anys amb història familiar de mort 
sobtada relacionada amb l’exercici. 
B) Orientació sobre el ritme de competició 
en esportistes que preparen una prova de 
llarga durada. 
grup 3. Esportistes menors de 35 anys per 
a la detecció de cardiopaties. 

En tot cas és necessari que aquestes 
proves mèdiques siguin realitzades, sem-
pre, sota prescripció i supervisió d’un 
metge especialista en cardiologia, pneu-
mologia o medicina de l’esport. n
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TornEiG DE DramaTúrGia 
aL TEmPoraDa aLTa

E l primer combat del V Torneig de 
Dramatúrgia del Temporada Alta es 

va disputar el passat 5 d’octubre entre Ramon 
Madaula i Cristina Genebat. El públic va 
escollir el relat ‘L’electe’ de Ramon Madaula, 
un text que parla de la crisi vital d’un polític 
al ser anomenat president de la Generalitat. 
Per la seva banda, Genebat va presentar un 
text titulat ‘Conills’ sobre la relació de dues 
mares amb la professora dels seus fills. 

Madaula disputarà la semifinal del 
Torneig contra el guanyador de 3r combat. 
Els participants, a part de Madaula i Genebat, 
són Estel Solé, Gemma Brió, Aleix Aguilà, 
Sergi Pompermayer, Alberto Ramos i Clàudia 
Cedó. La Gran Final serà el 30 de novembre. n

una festa per donar
la benvinguda a 
la nova temporada 
de l’oBC

renovació del conveni amb
 el Teatre Kursaal de manresa

El 26 de setembre es va inaugu-
rar la temporada de l‘OBc a l’Au-
ditori, amb un programa molt 
especial que va comptar amb la 
estrena, també, del nou director 
de l’OBc, Kazushi Ono, amb Va-
dim Repin al violí i amb el cor 
Madrigal i el cor lieder càmera. 
Al finalitzar el concert es va ofe-
rir una cervesa i un refrigeri al 
públic assistent, amb la música 
en directe de The gramophone 
Allstars Big Band. n

El patró director de la fundació Damm, Ramon 
Agenjo, i el gerent de Manresana d’Equipaments 
Escènics, Jordi Basomba, van signar el nou conveni 
amb la voluntat de renovar la col·laboració esta-
blerta des de l’any 2011. la secretària general de la 
fundació, Marta gil, també va ser present. n

El Festival Temporada Alta de Girona organitza la cinquena edició del Torneig 
de Dramatúrgia Catalana amb la col·laboració de la Fundació Damm.

kazushi Ono

Presentació del torneig. Ramon Madaula i Cristina Genebal al combat.

Marta Gil, Jordi basomba i Ramon Agenjo.

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. 

La Fundació Damm no tan sols financia i recolza el club de futbol 
sinó que, reafirmant el seu compromís amb la societat civil i la 
cultura, col·labora en diferents activitats. 
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Les autoritats i els equips artístics 15-16.

nit solidària a la 
Costa Brava per la 
recerca de la Sida

La Fundació Damm farà una aportació econòmica al projecte del Coixí 
Intel·ligent que s’està desenvolupant des de la Fundació Isidre Esteve.

ConvEni amB La FunDaCió 
iSiDrE ESTEvE

El passat 9 d’agost es va celebrar, al claus-
tre de Palamós, la Nit solidària costa Brava 
a benefici de la fundació lluita contra 
la sida. Hi van participar 160 persones, 
amb 16 taules patrocinades per diverses 
empreses i institucions, entre elles una 
de la fundació Damm. Durant la gala es 
van recaptar prop de 60.000 euros, que 
van anar destinats als fons de la línia de 
recerca sobre l’envelliment i la macrobiò-
tica que es duu a terme des de la fundació 
lluita contra la sida i el laboratori iriscai-
xa, dirigits pel Dr. Bonaventura clotet. n

El Teatre nacional de Catalunya dóna 
el tret de sortida a la temporada 15-16
El Teatre Nacional de Catalunya va celebrar, el passat 3 de setembre, l’acte 
inaugural de la temporada 2015-2016. La Sala Gran, plena d’abonats, 
amics, patrocinadors, premsa i equips artístics, va acollir una vetllada 
on es va fer un tastet de totes les obres programades: des d’un musical 
de Shakespeare fins a espectacles familiars, passant per propostes més 
diverses com ara documentals o intervencions escèniques als passadissos 
del teatre. En definitiva, es tractarà d’una temporada on la dramatúrgia 
catalana tindrà una presència transversal i intergeneracional. n

A questa aportació contribuirà a la 
producció de vint unitats del Coixí 

Intel·ligent que es destinaran a la prova 
pilot que es desenvoluparà a l’Hospital Vall 
d’Hebron de Barcelona. Aquest coixí és 
una eina que permetrà millorar significa-

tivament la qualitat de vida de les persones 
que es mouen amb cadira de rodes, ja que 
evitarà les ulceres per pressió. 

La Fundació Damm és, doncs, una enti-
tat protectora del Coixí Intel·ligent, que està 
previst que surti al mercat durant el 2017.n

Armadàs, Gil, Esteve, Guerreo i Galí. Agenjo amb altres convidats.

Representació de la Fundació Damm.




