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Entrevista  Parlem amb el seleccionador espanyol, l’excerveser Robert Moreno
Juvenil A  Luis García debuta a les banquetes amb un gran inici a la lliga

CP Damm  Nico Fernández guanya el Campionat d’Espanya de Pàdel de Menors

“ESTIC MOLT AGRAÏT A LA 
DAMM PER HAVER-ME DONAT 

UNA OPORTUNITAT”
 Robert Moreno recorda el seu pas pel Club de Futbol Damm
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CrèDits

l primer equip de la Damm torna a ser a Divisió d’Honor. El retorn a 
la categoria ve acompanyat de la incorporació de Luis García com a 
primer entrenador. Luis va ser un referent del futbol espanyol i una 
estrella de l’Espanyol. En els pocs mesos que és amb nosaltres ja s’ha 

guanyat l’estima de la gent del Club per la seva bonhomia i professionalitat. 
El Juvenil A desprèn molt bones sensacions, però hem de ser conscients que 
disputem una de les categories més difícils del futbol estatal. Confiança plena en 
el cos tècnic i la plantilla. El campionat ha començat prou bé i estem convençuts 
que competirem de tu a tu en tots els partits. Ens ho passarem bé!
El Juvenil Femení, per la seva part, afronta una temporada difícil. És gairebé 
impossible millorar l’èxit històric de la temporada passada. L’equip de Juli Garcia 
no escatimarà cap esforç per tornar a col·locar el nom de la Damm al capdavant 
del futbol femení del nostre país. La resta d’equips competiran i jugaran bé a 
futbol. Uns guanyaran més que d’altres, però així és el futbol... La formació de 
l’esportista mitjançant la competició és un dels valors que el CF Damm intenta 
transmetre i, sobretot, dur a la pràctica. Volem guanyar, però no a qualsevol 
preu. Volem fer-ho sent un referent de bon futbol i esportivitat. ●

l seleccionador espanyol absolut i exentrenador del CF Damm, Robert 
Moreno, va visitar l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm per realitzar una 
entrevista que podreu llegir en aquesta revista. Robert va ser rebut 
pel conseller de Damm Ramon Armadàs i per tots els companys 

de la Fundació Damm. Moreno és un dels nostres. En el tracte personal és 
excepcional i segueix sent la mateixa persona que va convertir-se en pioner 
en l’anàlisi de partits a través del vídeo. Actualment ho fa tothom, però ell 
ho va iniciar a la Damm ara fa 10 anys. Aquell noi de l’Hospitalet que volia fer 
del futbol la seva vida ho ha aconseguit amb esforç i talent. Felicitats i sort, 
Robert! La Damm sempre serà casa teva. Ho va ser fa deu anys, i ho seguirà 
sent sempre. ●

Il·lusionats amb la tornada

Robert Moreno
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ENtrEVistA

rObErt
mOrENO

Parlem amb

Fa quatre mesos que va assumir un dels càrrecs més importants del futbol mundial. 

ROBERT MORENO (L’Hospitalet de Llobregat, 42 anys), actual seleccionador 

espanyol, guarda un gran record del seu pas pel CF Damm. 

“Estava en un moment complicat i la Damm em va donar una oportunitat”. 

Analitzem la seva etapa com a cerveser i repassem l’actualitat amb Robert Moreno.

PER igNAsi CArDó i CArLEs DOmèNECh



pilota a terra  5

E
l teu nomenament com a seleccionador 
espanyol no va ser un moment agradable 
per les circumstàncies en què es va 
produir. Com vas rebre la designació?
Amb sorpresa i amb un sentiment un pèl 

estrany perquè venia d’una situació que ara 

ja és pública, però que aleshores no se sabia i nosaltres 

portàvem en la intimitat per la gravetat que suposava. 

Podíem esperar la decisió que va prendre Luis Enrique de 

deixar el càrrec i van ser 4-5 dies molt intensos, perquè el 

president ens va dir automàticament que havíem de seguir 

amb mi com a cap. No va tenir cap dubte, no va deixar 

passar uns dies per pensar-ho perquè ja ho havien valorat. 

Va ser una responsabilitat i una il·lusió una mica apagada 

pel que li estava passant al Luis, però a la vegada una 

alegria i quelcom que buscava des que era jove.

Com estàs vivint l’experiència de classificar el grup que 
lideres per al pròxim Europeu?
Partint de la base que sempre s’ha de tenir un objectiu a 

llarg termini, i més dirigint una selecció, intentem centrar-

nos a guanyar partits perquè la conseqüència és assolir 

objectius. Ens ho estem prenent amb el repte de construir 

un equip, perquè en dinàmica de selecció estàs poc temps 

reunit amb el grup. Estem guanyant i esperem seguir 

guanyant, perquè és millor créixer en la victòria que en la 

derrota.

Com a entrenador et pots permetre tenir una mirada a 
llarg termini?
Jo visc en el curt termini. Fins ara, estava centrat en 

Noruega i Suècia, els nostres pròxims rivals. L’Eurocopa és 

mig-llarg termini per mi actualment. En tots aquests anys 

que porto al futbol he après que en qualsevol moment 

les coses canvien moltíssim, d’un dia per l’altre. El què ens 

preocupa a mi i al meu staff és fer bé tot el que podem 

controlar i està al nostre abast.

Costa molt referir-te al teu cos tècnic quan sempre has 
format part d’un staff? I com és el canvi de segon a 
primer entrenador?
No costa perquè tinc molt interioritzat parlar en primera 

persona del plural. El canvi de rol m’ha vingut d’una 

manera inesperada, però m’hi estic trobant a gust. La 

relació que tinc amb la gent que treballa amb mi, pel 

bo i pel dolent, va més enllà de què és un cos tècnic 

professional normal i corrent. Nosaltres tenim amistat i 

anem junts de vacances, i quan no estem treballant també 

estem plegats. És un avantatge per la convivència, però 

a la llarga també vius moments de molta pressió. M’hi 

estic trobant molt bé, segurament perquè fa 20 anys que 

pensava que havia d’arribar aquest moment i, ara que 

ha arribat, sento que estic preparat. Potser el què era 

forçat és el que estava fent fins ara, fer de segon, sabent 

respectar les decisions del primer, estar en un segon pla, 

etc. El Luis ho va dir en una entrevista que jo sempre he 

sigut un primer entrenador en potència.

Et veus molts anys en el càrrec?
No t’ho sé dir. Entrenant, sí. Però el càrrec no depèn 

només de la feina de l’entrenador, sinó dels resultats, i que 

t’eliminin a vuitens, quarts o semifinals d’una Eurocopa 

depèn d’un rebot i estàs fora, i sembla que la teva feina 

sigui desastrosa. Això no em farà deixar d’entrenar. 

M’encantaria estar uns quants anys a la selecció. És un 

càrrec molt bonic, pots veure a molts jugadors i tens 

temps i tranquil·litat per analitzar amb calma. Seria 

magnífic poder completar un cicle Eurocopa-Mundial.

Què és el millor i el pitjor de ser seleccionador en lloc 
d’entrenar un club?
El millor de la selecció és que tu tries els jugadors que 

vols i tens un ampli ventall de possibilitats. Et permet 

moments de reflexió, d’analitzar i veure què fan els altres 

entrenadors, escollir bé els jugadors que estan en forma 

en cada moment. En un club, quan es tanca el mercat 

els jugadors són els que tens, t’agradi o no, i els has de 

treure rendiment. Però en un club també es competeix 

cada tres dies, tot és més immediat. A la selecció els tens 

poc temps, només 5 vegades a l’any, i quan vols treballar 

mil coses es fa difícil, però alhora no hi ha el desgast de 

la competició de guanyar o perdre partits, que és el que 

determina el futur de l’entrenador.

Quin record guardes de la teva etapa al Club de 
Futbol Damm?
Recordo moltes coses, sobretot agraïment. Jo estava 

en un moment complicat, vaig sortir rebotat d’entrenar 

dues setmanes el Juvenil A del Terrassa a Divisió d’Honor. 

Allà no hi havia estructura. En aquell moment, el Carlos 

Martínez estava entrenant el Juvenil B i jo no volia quedar-

me aturat. Aleshores, vaig presentar una proposta a l’Òscar 

Cosialls per aplicar l’anàlisi de vídeo en l’estructura tècnica, 

i així es va iniciar el projecte. A mitja temporada, el Carlos 

va pujar a entrar el primer equip i em va tocar agafar el 

Juvenil B. Allà vaig viure què era entrenar la Damm: tenir 

els mitjans d’un equip professional en un equip de futbol 

base, amb un nivell altíssim de jugadors i una estructura 

El seleccionador durant l'entrevista.
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molt completa al voltant. Crec que els jugadors que 

arriben d’altres equips s’adonen de la gran diferència 

què suposa. Vaig conèixer el president Barcons, que 

em va donar una visió de la Damm, del futbol i de 

tirar cap endavant. Va ser només un any, però va ser 

molt bonic. Vam acabar fent-ho molt bé, guanyant 

el Barça de Sergi Barjuan a casa i empatant al seu 

camp. Em van fer la proposta de renovació i jo havia 

de seguir, però em va fitxar el Barça B i vaig marxar, 

però m’hauria encantat seguir en un club de referència 

a Catalunya on tots els entrenadors de futbol base 

volíem arribar algun dia. Quan et deien: “On t’agradaria 

entrenar?”, Barça, Espanyol i Damm eren els tres 

equips que tothom responia.

Tothom que ha treballat amb tu destaca que ets 
un apassionat pel futbol i, sobretot, un treballador 
incansable. Quins canvis vas impulsar en la teva etapa 
a la Damm?
Nosaltres vam introduir la utilització del vídeo en 

el Juvenil B amb l’acceptació dels jugadors, que 

inclús col·laboraven amb nosaltres, i del Club. Es 

va començar a crear una estructura per incorporar 

la figura de l’analista, que en aquell moment es va 

visualitzar com a necessari en el futbol base per a la 

millora dels jugadors. Vam posar la llavor de quelcom 

que, aleshores era estrany, i que ara ja s’ha quedat 

i s’ha normalitzat com una part més dels cossos 

tècnics.

Com veus el Club en aquests moments? L’has anat 
seguint?
Des de la distància sí que vaig mirant com ha quedat 

la Damm. Sé que Luis García està entrenant el primer 

equip. La Damm sempre ha d’estar lluitant per estar 

a dalt, pels mitjans que té i per la tasca que realitza al 

futbol català, que ha de tenir el reconeixement que 

mereix. Em consta que un dels meus predecessors, 

Vicente del Bosque, està enamorat 

de la Damm. “Sempre que puc, 

vaig cap allà”, em diu. Per tant, 

aquest reconeixement ja no és 

només d’aquí, sinó a tot l’estat 

i més enllà del futbol formatiu. 

Això és un orgull per la Fundació 

Damm. L’esport és necessari 

en la joventut i és una forma de 

creixement. Li desitjo tota la sort al 

CF Damm i m’agradaria tornar-hi 

en un futur. De fet, estic convençut 

que acabaré la meva carrera al 

futbol base, tornaré als orígens. 

Entrenar nanos és molt gratificant. 

Quan et trobes jugadors que 

han crescut i que recorden amb 

molta estima quan els vas intentar 

ajudar... aquest sentiment és un 

dels motius pels quals em vaig fer entrenador. Jo volia 

millorar com a jugador i no tenia entrenadors de nivell 

que em fessin progressar.

Quins aspectes vas millorar com a tècnic al CF Damm?
Tinc un record molt bonic d’aquell any. Vaig treballar 

amb Santi Pou, que ara és el coach del Girona. Em va 

ajudar en el procés de fer-li veure al grup que jo era 

el nou entrenador i quins eren els meus principis. I ho 

vam fer amb unes sessions de coaching que em van 

ajudar a definir en una llista una sèrie de principis que jo 

tenia interioritzats, i que després vaig fer entendre als 

jugadors. Després d’un mal inici, vam aconseguir el canvi. 

Al principi, patia per donar les llistes de convocats, però 

vam trobar en els meus criteris la manera de determinar 

qui mereixia jugar. Allò em va fer alliberar tota la tensió 

i encara avui segueixo els principis que van néixer al 

vestidor del camp de l’Horta.

Després de passar per la Damm i acompanyar Luis 
Enrique a Barça B, Roma i Celta, arribeu a la banqueta 
del Camp Nou i guanyeu el triplet en la primera 
temporada. És el màxim que es pot aconseguir com a 
entrenador?
Com a segon, sí. Ara em queda com a primer. Ho sento 

com a meu, però havent estat segon entrenador. La 

meva ambició és màxima i miro des de la distància tot el 

que han aconseguit Luis Enrique, Guardiola, Mourinho, 

que són les referències més properes que tinc. A aquest 

últim, l’admiro, perquè com jo no ha sigut jugador i ha 

aconseguit moltes coses. El meu repte és ser millor que 

ells, perquè si apuntes a la lluna, potser t’hi apropes. 

Com a entrenador, primer busco millorar dia a dia, demà 

ser millor que avui. Però també competeixes, i has de 

guanyar i ajudar els jugadors a guanyar títols, que és la 

nostra tasca. Si no ho aconsegueixo i em quedo a prop, 

estaré encantat i, en qualsevol cas, tindré la consciència 

tranquil·la d’haver-ho intentat. ●

Robert Moreno a la sala de brassatge.

ENtrEVistA
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L’ALTRA CARA DE L’ENTREVISTA 
AMb RObERT MORENO

E
l seleccionador espanyol va ser rebut a 
l’Antiga Fàbrica Estrella Damm per Ramon 
Armadàs, conseller de Damm i vicepresi-
dent de la Fundació Damm, i també va sa-
ludar a Àlex Galí, Jan Valls i Núria Herrero, 

companys de la Fundació. Amb tots va tenir un tracte 
proper i amistós, demostrant que segueix sent una 
persona amb un tarannà afable, independentment 
del càrrec que ostenta i tots els títols que ha guanyat 
d’ençà que va deixar el CF Damm. 
De fet, Robert va reconèixer que la seva proposta de 
col·locar un analista a la graderia per gravar els par-
tits costava d’acceptar l’any 2009, i que el suport que 

va rebre per part d’Òscar Cosialls va ser clau per por-
tar-ho a terme.
Casualment, uns dies després de realitzar l’entrevista, 
el seleccionador va convocar Gerard Moreno (Villar-
real) amb l’absoluta per primera vegada. La Damm no 
comptava amb un excerveser representant l’absoluta 
d’Espanya des d’Aleix Vidal el 2015.
Per últim, una curiositat. Robert Moreno va confessar 
que el seu ídol d’infantesa era Iván de la Peña, pare de 
l’actual jugador del Juvenil A, per la seva visió de joc. 
L’entrenador va declarar que anava a veure els partits 
del Barça només per contemplar les línies de passada 
que inventava ‘Lo pelat’. ●

Robert Moreno a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. Robert en la seva etapa a la Damm.

Robert entrevistat per Carles Domènech i Ignasi Cardó. Robert Moreno amb Ramon Armadàs.
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NOVA tEmPOrADA

El CF Damm presenta 
la temporada 2019/20

L’Antiga Fàbrica Estrella 
Damm va acollir els 14 

equips del Club de Futbol 
Damm en l’esdeveniment 

que marca l’inici de la 
nova temporada

E
l curs futbolístic 2019/20 

del CF Damm ja ha ar-

rencat amb l’acte de 

presentació a la seu de 

la Fundació Damm, l’Antiga Fà-

brica Estrella Damm. El president 

Ramon Agenjo va encapçalar la 

família cervesera, que un any 

més va gaudir d’una jornada lú-

dica de benvinguda.

La façana principal de l’Antiga 

Fàbrica va ser la primera para-
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da de la tarda, on jugadors, ju-

gadores, membres del cos tèc-

nic i treballadors del Club es van 

fer la fotografia de grup oficial. 

A continuació, l’expedició de la 

Damm es va dirigir al pati interi-

or, on va berenar un entrepà i un 

gelat de la marca Rodilla, acom-

panyat amb d’altres productes 

de la casa com aigua Veri, Caca-

olat, i una bona cervesa de barril 

pels adults.

Per culminar l’acte, els 14 equips 

es van dividir en quatre grups 

per a realitzar les quatre tas-

ques restants: les fotografies 

de les plantilles, les fotografies 

individuals, l’espectacle de mà-

gia a càrrec de Jordi Caps, i la 

benvinguda protocol·lària del 

president. Ramon Agenjo els va 

transmetre l’oportunitat que te-

nen de formar-se com a perso-

nes mentre practiquen l’esport 

que tant els agrada. “No oblideu 

mai que l’escut que porteu a la 

samarreta, en cada entrenament 

i en cada partit, s’ha de repre-

sentar amb esportivitat i amb 

respecte cap al rival i l’àrbitre”, 

va recordar Agenjo, que va de-

sitjar la millor de les sorts a tots 

els equips.

Un cop finalitzades les activitats, 

els familiars dels jugadors van 

ser convidats a unir-se a la festa 

per compartir la inauguració de 

la temporada amb tots els mem-

bres del Club. ●
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NOVA tEmPOrADA

➊

➋

➍
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➐

➌

➏

1. Els jugadors de l’Aleví A 

gaudint de l’acte. 

2. Pol Vila (Aleví C) es fa la 

foto individual.

3. Luis García, Ramon Agenjo 

i Francesc Nebot.

4. Júlia Serrat, Núria Marín, 

Maria Pérez i Uma Yadav.

5. Carlos Barcons, Josep 

Barcons i Ramon Agenjo.

6. Bromes i rialles instants 

abans de la foto de família.

7. La plantilla de l’Aleví C 

durant la foto oficial.
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ELs 
NOstrEs 
EQuiPs BENJAMÍ B

Jugadors: Pol, Pau Castillejo, Édgar, Habibu, Jan, Xavi, Alan, Álex, Ian, Mauro i Pau Tort
staff: Àlex, Rubén i Marc

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

LA PLANTILLA  /  2019-20 EL COS TÈCNIC

Pol Amat

Alan Pérez

Édgar Durà

Ian Saltor

Pau Castillejo

Álex Picazo

Habibu Gakou Jan Giral Xavi Martínez Àlex Fernández
Entrenador

Mauro Solano Rubén Romero
2n entrenador

Pau Tort Marc Puig
Fisioterapeuta
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ELs 
NOstrEs 
EQuiPs BENJAMÍ A

Jugadors: Sergi, Hugo Corbacho, Bangaly, Érik, Silvio, Eloi, Pere, Aday, Hugo Soto, Banna i Max
staff: Marc, Dani i Sergi

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

LA PLANTILLA  /  2019-20 EL COS TÈCNIC

Sergi Alonso

Pere Planas

Érik Domínguez

Hugo Soto

Hugo Corbacho

Aday Sala

Silvio GuillénBangaly Diakhité Eloi Pedregosa Marc Sánchez
Entrenador

Banna Sylla Dani Galindo
2n entrenador

Max Tomàs Sergi Cañete
Fisioterapeuta
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ELs 
NOstrEs 
EQuiPs ALEVÍ D

Jugadors: Mudathir, Pol, Joan, Unai, Hugo, Xavier, Adrián, Nicolás, Alexander i Roger
staff: Adrián, Iván i Elena

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

LA PLANTILLA  /  2019-20 EL COS TÈCNIC

Mudathir Agele

Adrián Jairo Marca

Joan Casals

Alexander Pay

Pol Casals

Nicolás Meijs

Unai Hernández Hugo Jiménez Xavier Laroche Adrián Márquez
Entrenador

Roger Vilaginés Iván Yétor
2n entrenador

Elena Sánchez
Fisioterapeuta
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LA PLANTILLA  /  2019-20 EL COS TÈCNIC

Eric Bures

Xavier Miràngels

Marc Gámez

Ethan Rodríguez

Mohamed El Mahi

 Àlex Periago

Bakary Konate Biel Majó Julen Martínez

Marcos López
2n entrenador

Enzo Romano

Pol Font
Entrenador

Pol Vila

ELs 
NOstrEs 
EQuiPs ALEVÍ C

Jugadors: Eric, Mohamed, Marc, Bakary, Biel, Julen, Xavier, Àlex, Ethan, Enzo i Pol
staff: Pol, Marcos i Alejandro

Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12
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LA PLANTILLA  /  2019-20 EL COS TÈCNIC

Oriol Auguet

Roger Martí

Arnau Borrell

 Arnau Pi

Hugo Blasco

Alberto Montes

Marc Garriga Biel Gutiérrez Dimas Linares Adrià Moya
Entrenador

Alieu Sarr Ferran Tinoco Aleix Mosqueda
2n entrenador

Adrián Cerdán
Fisioterapeuta

ELs 
NOstrEs 
EQuiPs ALEVÍ B

Jugadors: Oriol, Hugo, Arnau Borrell, Marc, Biel, Dimas, Roger, Alberto, Arnau Pi, Alieu i Ferran
staff: Adrià, Aleix i Adrián

Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12
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ELs 
NOstrEs 
EQuiPs ALEVÍ A

Jugadors: Clinton, Jean-Baptiste, Famory, David, Éric, Carlos, Pau, Marco, Lluc, Max i Jan
staff: Juanjo, Xavier, Cristian i Lorena

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

LA PLANTILLA  /  2019-20 EL COS TÈCNIC

Clinton Chidiebube

Marco Nogueyra

David Fernández

Max Sabino

Famory Dembélé

Lluc Rabassa

Éric García Carlos Gutiérrez

Pau López

Xavier Balanyà
2n entrenador

Juanjo Roldán
Entrenador

Jan Verdaguer Cristian Gabriel Lelli
Entrenador de porters

Jean-Baptiste 
Chiffoleau

Lorena Zapata
Fisioterapeuta
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ELs 
NOstrEs 
EQuiPs INFANTIL B

Jugadors: Adrián, Guillem, Pol Caramés, Oriol, Salim, Lassana, Manel, Gabriel, Brahim, Aleix, Cris, Amadou, 
Sergi, Mario, Adrià Muñoz, Pol Rico, Hugo, Adrià Rubira, Jairo, Óscar i Kilian 
staff: Dani, Roger, Genís i Paco

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

EL COS TÈCNIC

Genís Morales
Fisioterapeuta

Dani Ayats
Entrenador

Roger Tortosa
2n entrenador

Paco Gómez
Delegat

LA PLANTILLA  /  2019-20

Adrián Álvarez

Manel Estévez

Oriol Codony

Aleix González

Salim Dansokho

Cris Ilis

Guillem Anglada

Gabriel Gaviria

Lassana Diaby

Amadou Kandeh

Pol Caramés

Brahim Ghajouan

Sergi López Pol Rico

Kilian Vázquez

Hugo RoucoMario Martinetto

Jairo Sánchez

Adrià RubiraAdrià Muñoz

Óscar Torrellas
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ELs 
NOstrEs 
EQuiPs INFANTIL A

Jugadors: Guillem, Rafa, Oumar, Érik, Sasha, Héctor, Dereck, Cristhian, Ivan, Ricard, Xavier, Cesc, 
Mario, Ot, Idrissa, Mateo, Pol, Eishen, Joan Diego i Haowen 
staff: Roger, Álex, Alberto i Alejandro

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

EL COS TÈCNICLA PLANTILLA  /  2019-20

Alejandro García
Delegat

Roger Dios
Entrenador

Álex Rodríguez
2n entrenador

Rafa Cabello

Dereck López

Guillem Badia

Mario Rivas

Érik Cava

Ivan Nikolaiev

Idrissa Sadio

Xavier Pastor

Pol Trigueros

Oumar Cámara

Cristhian Mármol

Ot Rodó

Sasha Cavallaro

Ricard Ortega

Mateo 
Sciancalepore

Joan Diego Vásquez Haowen Wang

Cesc Riba

Héctor Garrido

Eishen 
Van der Schoot

Alberto Ledantes
Fisioterapeuta
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ELs 
NOstrEs 
EQuiPs CADET B

Jugadors: Adrià, Max, Xavier, Izan, Marc Delgado, Pol Elías, Àxel, Nabil, Juan, Víctor, Aarón, 
Marc Monedero, Denís, Héctor, Adrián, Pol Pujol, Rodrigo, Mark, Nil i Jordi 
staff: Ramon, Ignacio, Arnau, Rolando i Antonio

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Rolando Hansen 
Salazar

Fisioterapeuta

Antonio Pino
Delegat

Ramon Ferrer
Entrenador

Ignacio Falcés
2n entrenador

Arnau Carrillo
Entrenador de porters

EL COS TÈCNICLA PLANTILLA  /  2019-20

Adrià Alsina

Adrián Picazo

Izan Coca

Aarón Manzano

Rodrigo Rocafort

Nabil Ghailan

Héctor Pevidal

Nil Saura

Marc DelgadoMax Aznar

Víctor Luengo

Pol Pujol

Pol Elías

Denís Pascual

Àxel Espínola

Mark Patrick 
Rodríguez

Marc Monedero

Xavier Cañada

Juan Camilo Lastra

Jordi Solé
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ELs 
NOstrEs 
EQuiPs CADET A

Jugadors: Álvaro, Víctor, Marc, Iker Bermúdez, Mamadi, Stéphane, Addisu, Pau, Lass, Félix, Pablo, 
Iker Merino, Eduard, Sergi, Mario, Abdellah, Mesfin, Álex, Alejandro i Gerard 
staff: Aitor, Víctor, Xavi i Fernando

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

EL COS TÈCNICLA PLANTILLA  /  2019-20

Fernando Navarro
Delegat

Aitor Maeso
Entrenador

Víctor Zamora
2n entrenador

Víctor BarberàÁlvaro Aljama Stéphane Favret

Eduard Mohedano

Iker Bermúdez

Lancinet 'Lass' 
Kourouma

Pau García

Mario Pérez

Alejandro Sierra

Pablo Meléndez

Mesfin Roda

Marc Bayona

Addisu Fernández

Sergi Oriol

Mamadi Diallo

Félix Martí

Abdellah Raihani

Gerard Torres

Iker Merino

Álex Rodríguez

Xavi Camilleri
Fisioterapeuta
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ELs 
NOstrEs 
EQuiPs JUVENIL FEMENÍ

Jugadores: Desireé, Verónica, Carmen, Dunia, Judith, Raquel, Ari, Núria Marín, Alexia, Paula, Magda, Peke, 
Laia, Maria, Núria Pon, Lidia, Alba, Adriana, Serrat, Tostado, Uma, Vania i Valeria
staff: Juli, Pitu, Éric, Alex i Uriach

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

EL COS TÈCNICLA PLANTILLA  /  2019-20

Éric Nolla
Fisioterapeuta

Juli Garcia
Entrenadora

Pitu Romero
2a entrenadora

Verónica GenéDesireé Gálvez

Núria Marín

Maria Pérez

Dunia Jiménez

Paula Mengual

Lidia Rabassa

Uma Yadav

Magda Mola

Júlia Serrat

Carmen Giménez

Alexia Mayer

Núria Pon

Judith Jones Raquel López

Adriana RaneraAlba Ramos

Vania Zurera Valeria Zurera

Laia Parera

Ari Lózano Natalia Muñoz 'Peke'

María Tostado

Enric Uriach
Delegat

Alex Rodríguez
Entrenador de porters
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ELs 
NOstrEs 
EQuiPs JUVENIL C

Jugadors: Adarve, Álex, Joel, Raúl, Sergi, Gual, Daniel, Yerai, Nicolás, Marc Marí, Pol Marín, Pol Molés, Jordi, 
Víctor, Arnau, Marc Pérez, Nil, Tomasa, Eric, João i Oriol
staff: Dani, David, Ricard i Juan

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

EL COS TÈCNICLA PLANTILLA  /  2019-20

Juan Gutiérrez
Delegat

Dani Fernández
Entrenador

David Franch
2n entrenador

Víctor GualSergi Adarve

Pol MolésYerai Izquierdo

Víctor Muñoz

Eric Michael 
Tompkins

Marc Marí

Raúl Giménez

Marc Pérez Nil Ruiz

Daniel Gutiérrez

Álex Benítez

Jordi Montesinos

Nicolás Krucza

Joel García

Arnau Ollé

João Fernando 
Valencia

Oriol Vidal

Pol Marín

Sergi Gómez

Daniel Tomasa

Ricard Marín
Fisioterapeuta
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ELs 
NOstrEs 
EQuiPs JUVENIL B

Jugadors: Aaron, Narcís, Cande, Bernat, Biel, Gerard, Fuentes, Hugo, Iván, Ashot, Jordi, Arnau, Raúl M. Moreno, 
Raúl M. Sánchez, Lucas, Rubén, Joan, Serradell, Éric i Viciano
staff: Genís, Marc, Carles, Pere i Juan Carlos

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

EL COS TÈCNICLA PLANTILLA  /  2019-20

Carles Boch
Entrenador de porters

Juan Carlos García
Delegat

Genís Sampietro
Entrenador

Marc Collignon
2n entrenador

Marc Fuentes

Arnau Martínez Rubén Quintanilla

Aaron Bocardo

Hugo García

Raúl Martínez 
Sánchez

Alejandro Cande

Ashot Kerobyan

Albert Viciano

Biel Farrés

Raúl Martínez 
Moreno

Joan Rovira

Narcís Bou

Iván Julián

Lucas Pariente

Bernat Casadevall

Éric Vega

Jordi MartínGerard Font

Àlex Serradell

Pere Carrasco
Fisioterapeuta
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ELs 
NOstrEs 
EQuiPs JUVENIL A

Jugadors: Alba, Avilés, Bioque, Genís, Jose, Iván, Marc, Víctor, Pladevall, Poch, Carlos, Riera, Álex, 
Aitor, Suaibo, Tijan, Lawson, Túnez, César i Nico 
staff: Luis, Pablo, Marc, Romà, Joan, Aitor, Alejandro, Mateu i Juan

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Martí Alba Antonio BioqueJordi Avilés Genís Cargol Jose Enrique 
Carrasco

Arnau Cuadras Iván de la Peña Jr

Marc Muñoz Adrià PladevallVíctor Pérez Joan Poch Carlos Portero Martí Riera Álex Ruiz

Aitor Sánchez Tijan SohnaSuaibo Sanneh Lawson 
Sunderland

Álex Túnez César Valero Nico Van Rijn

LA PLANTILLA  /  2019-20
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EL COS TÈCNIC

Primer projecte de Luis García 

Fernández com a entrenador. 

El tècnic asturià manté el cos tècnic 

de l’ascens de la temporada passada i 

incorpora a Romà Cunillera com a assistent 

en la preparació física.

PAbLO
ROTCHEN
Segon entrenador

JOAN 
CAÑADAS
Entrenador de porters

ROMÀ 
CUNILLERA
Preparador físic

LUIS 
GARCÍA
Entrenador

MARC
GIMÉNEZ
Preparador físic

aitor
roca
Fisioterapeuta

juan
del amor
Encarregat de material

D 
efensa central, com a jugador 

va guanyar una Copa amb 

l’Espanyol i va disputar la Co-

pa América amb l’Argentina. És la seva 

segona temporada al Club després 

de diversos projectes al futbol català.

u 
EFA A entrenador nacional de 

porters, coach esportiu i autor 

d’un llibre. Té una trajectòria 

com a porter a Tercera Divisió i com 

a tècnic de porters a diversos clubs 

catalans i a la FCB Escola.

ALEJANDRO
LÓPEZ
Fisioterapeuta

i 
nicia la tercera temporada al Servei 

Mèdic del CF Damm, primer amb 

l’Aleví C, i des de l’any passat amb 

el Juvenil A. Compta amb quatre anys 

d’experiència en el sector de fisiote-

ràpia esportiva.

A 
rriba procedent de l’Omonia 

Nicosia xipriota. Compta amb 

sis anys d’experiència al KAS 

Eupen belga, i ha estat a Primera i 

Segona Divisió amb el Gimnàstic de 

Tarragona i el Polideportivo Ejido.

joan
mateu
Delegat

m 
otor logístic del primer equip, 

va arribar al Club fa més de 

20 anys com a delegat del 

Cadet B. Anteriorment, va exercir 

com a àrbitre a Lliga Preferent i com 

a assistent a Segona Divisió B.

E 
xjugador professional amb 

més de 450 partits i 100 gols 

a Primera Divisió, campió de 

Copa amb l’Espanyol i internacional 

amb Espanya. L’any passat va dirigir 

l’equip sub-23 del KAS Eupen belga.

m 
embre del Servei Mèdic del 

Club des de fa cinc anys. Gra-

duat en fisioteràpia, continua 

formant-se en la seva especialitat. For-

ma part de l’estructura del Juvenil A 

des de fa tres temporades.

P 
repara i organitza el material 

del primer equip als partits de 

casa i als desplaçaments des 

de fa 14 anys. Compagina aquesta 

tasca amb la d'encarregat de material 

de la selecció catalana absoluta.

Q 
uadra les sessions d’entrena-

ment de l’equip i optimitza el 

rendiment dels jugadors des 

de la temporada passada. És graduat 

en CAFE, Màster en Alt Rendiment en 

Esports d’Equip i Nivell 1 d’Entrenador.
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JuVENiL A

Que soni la música!
PER igNAsi CArDó, CAP DE PREMSA DEL CF DAMM

cara amb els rivals de Divisió d’Honor 
per comprovar en quin punt es 
trobava l’evolució de l’equip.

Tots aquests dubtes i incerteses 
s’han dissipat en les primeres 
setmanes de competició. El 
debut agredolç a la lliga va deixar 
entreveure que els de Luis García 
anaven per bon camí. Els cervesers 
van quallar un gran partit a Mallorca 
en un dels camps més difícils, 
avançant-se dues vegades en el 
marcador i rebent l’empat final en 
la darrera acció del temps afegit. 

LA DAmm hA tOrNAt 

A DiVisió D’hONOr 

rECuPErANt LA sEVA 

imAtgE i EL sEu FutbOL

l primer equip té 
per davant una de 
les temporades més 
apassionants dels 
darrers anys. El retorn a 

la màxima categoria estatal juvenil 
significa enfrontar-se cada setmana 
als millors equips de futbol base del 
país i a futures estrelles de Primera 
Divisió. L’al·licient competitiu il·lusiona 
a jugadors, tècnics i aficionats, que 
esperen amb anhel els partits al 
Municipal d’Horta, i que afronten amb 
determinació els compromisos a les 
Illes Balears i a l’Aragó, entre d’altres.

El fitxatge de Luis García com a 
entrenador del Juvenil A ha aportat 
un punt de carisma al grup per la 
llarga trajectòria de l’exjugador 
asturià, sorgit del planter del Real 
Madrid, capità i campió de Copa amb 
l’Espanyol, i internacional amb la 
selecció espanyola en set ocasions.

La pretemporada i l’stage a 
Puigcerdà van deixar sensacions 
positives. L’entrenador va connectar 
emocionalment amb el grup a la 
vegada que el seu missatge futbolístic 
anava calant en els joves futbolistes. 
La secretaria tècnica respirava 
tranquil·la en veure les primeres 
passes de l’equip que havia construït, 
conscient que comptava amb el millor 
grup possible.

No obstant això, l’inici de 
temporada del Juvenil A estava ple 
d’interrogants. Com competiria l’equip 
en el seu retorn a Divisió d’Honor? La 
planificació de la plantilla s’adaptaria 
a l’exigència de la competició? Més 
enllà de la seva ascendència com a 
exfutbolista, seria capaç Luis García 
d’aportar solucions tàctiques des de 
la banqueta? Faltava trobar-se cara a 

E

En aquestes situacions, la ràbia i la 
frustració s’apoderen de tu per maleir 
el contrari durant hores, inclús dies, 
per l’oportunitat perduda. Aquesta 
sensació va durar només cinc minuts 
en l’expedició cervesera, que dins el 
mateix vestidor es va mirar als ulls 
i va aixecar el cap, abandonant les 
instal·lacions balears amb optimisme 
de cara als pròxims partits.

El primer partit a casa, contra el 
també ascendit Jàbac i Terrassa, va 
ser l’oportunitat perfecta per sumar 
la primera victòria i mostrar la 
proposta de joc de l’equip. El Juvenil 
A va dominar el matx a través de la 
pilota i va generar múltiples ocasions 
de gol. L’entrenador ha apostat per 
intentar ser protagonista jornada 
rere jornada, i amb aquesta intenció 

Martí Riera celebra un gol al camp del Mallorca.
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EL LiDErAtgE DE Luis 

gArCíA Està guiANt 

L’EQuiP A LA PArt ALtA 

DE LA tAuLA

Luis García dirigint l’equip des de la banqueta.

es plantaven els cervesers a Cornellà, 
contra un conjunt farragós que fa de 
la defensa la seva millor virtut. Els 
vermells van llegir intel·ligentment 
un partit igualat, van aprofitar una de 
les ocasions que van crear i van saber 
patir en moments puntuals.

La Damm tornava a guanyar 
i demostrava que cada vegada 
s’entenia millor. Un equip amb 
caràcter i personalitat, senya 
d’identitat d’un grup de jugadors amb 
una proposta de joc reconeixible. 
I així, amb honor, van caure a la 
quarta jornada contra el Girona. Els 
gironins, amb un estil vistós i ofensiu, 
van colpejar en dues ocasions, les 
mateixes que van replicar els nois 
de Luis García. El vigor dels visitants 
els va servir per endur-se la victòria 
d’Horta en els últims minuts, però, 
lluny de lamentar-se, els cervesers 

mantenien una gran imatge i seguien 
amb el seu procés de formació.

Els vermells aprenien del cop 
rebut i encarrilaven els dos partits 
següents amb dues grandíssimes 
actuacions amb brillants estones de 
futbol. Minimitzant els punts forts del 
rival i desencadenant un vendaval 
d’ocasions, el Juvenil A guanyava a 
Menorca contra l’Atlético Villacarlos 
(0-5) i a casa contra el Lleida Esportiu 
(3-0) i confirmava els bons presagis de 
la pretemporada.

La Damm està situada a la part 
capdavantera de la classificació, 
però encara queda molt treball per 
realitzar. Dirigits a la banqueta per un 
entrenador amb un lideratge innat, 
exigent amb si mateix el primer, 
la temporada s’albira positiva pels 
interessos dels cervesers. Com els diu 
Luis García en cada partit, just abans 
de saltar a la gespa: “Poseu-li música, 
nois! I, sobretot, gaudiu!”. ●
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caba la temporada, els equips celebren els 

títols aconseguits, es feliciten per la feina 

realitzada i es desitgen unes bones vacan-

ces. I, en molts casos, alguns dels jugadors 

i jugadores més importants s’acomiaden 

per sempre. És una de les raons de ser del 

Club de Futbol Damm, referent en la formació de joves es-

portistes i nodridor de talent dels clubs professionals, que 

fixen un dels seus nuclis de captació en la 

pedrera de l’equip cerveser. I, aquest estiu, 

no ha estat una excepció: 32 esportistes 

han decidit abandonar la Damm per seguir 

amb la seva progressió com a futbolistes a 

equips professionals com Barça, Espanyol, 

Girona, Atlético de Madrid, Valencia, 

Villarreal, Levante, Alavés o Mallorca.

El Juvenil A ha hagut de planificar el 

seu retorn a Divisió d’Honor sense el talent 

de Marc Esteban (Zaragoza), el múscul 

d’Omar de la Cruz (Mallorca) i la potèn-

cia de Marc Granero (Girona). Tots tres ja 

formaven part del primer equip cerveser 

la temporada passada com a juvenils de segon any i, curiosa-

ment, seran rivals dels homes de Luis García a la lliga.

El Juvenil Femení també ha hagut de fitxar per reforçar 

la baixa de dues jugadores clau per Juli Garcia. La portera 

Montse Quesada (2001), capitana i heroïna la temporada 

passada en la final de Copa, s’ha incorporat a l’Espanyol, on 

juga amb el filial i alterna entrenaments amb el primer equip, 

amb el qual ja ha estat convocada en partits de lliga a Primera 

Divisió. La jove migcampista Clara Carmona (2002) ha fet el 

salt al primer equip del Seagull, club badaloní de referència 

al futbol femení català que competeix a Segona Divisió, i on 

també juga l’excervesera Irina Uribe.

També destaquen les baixes de Dani Cervera i Josep Lluís 

Díaz ‘Pochito’, jugadors importants al Cadet A que s’han in-

corporat directament al Juvenil B de Barça i Espanyol, res-

pectivament. De l’Aleví A semifinalista de Copa Catalunya 

han marxat Kaua Santos i Toni Velilla amb 

destí al club blanc-i-blau. 

Però si hi ha un equip que ha patit can-

vis sensibles aquest estiu és l’extraordinari 

Infantil B de Mario Garcia, campió de Lliga 

i invicte durant 41 partits. L’entrenador ha 

signat pel Benjamí B del Barça, on també 

vesteixen de blaugrana Adam i Wesley. 

Pau Font i Àlex Partera han marxat a l’Es-

panyol, el capità Félix Giménez a l’Atlético 

de Madrid, Iker Moreno al Villarreal i Rafa 

Edo al Levante.

El CF Damm observa amb joia i orgull 

aquests moviments de jugadors i juga-

dores cerveseres, que no fan més que reafirmar la tasca que 

realitzen tots els professionals del Club, des de la captació 

fins a la competició, passant per la formació diària dels en-

trenaments. Al mateix temps, aquestes xifres augmenten 

l’exigència de la secretaria tècnica, que ha de seguir con-

feccionant plantilles vàlides i de qualitat per seguir formant 

joves talents, doncs ja són gairebé 150 els esportistes que han 

reforçat clubs professionals en els darrers sis anys. ●

A

LA DAMM SEGUEIX 
APORTANT TALENT 
AL FUTBOL BASE DELS 
CLUBS PROFESSIONALS
Més de 30 esportistes han deixat el Club de Futbol Damm aquest estiu per incorporar-se 
a l’estructura d’equips professionals.

PLANtEr CErVEsEr

EN ELs úLtims 6 ANys 

hAN mArxAt gAirEbé 150 

EsPOrtistEs CErVEsErs 

Amb DEstí A CLubs 

PrOFEssiONALs

AQuEsts NúmErOs 

rEFOrCEN LA tAsCA 

FOrmAtiVA QuE Es 

rEALitzA AL CLub DE 

FutbOL DAmm



pilota a terra  29

ESPORTISTES QUE 
HAN MARXAT A EQUIPS 
PROFESSIONALS 
AQUEST ESTIU

EQUIPS DE DESTÍ DELS ESPORTISTES

2001 ➜ JuVENiL A
Marc Granero - Girona FC

Omar de la Cruz - RCD Mallorca

Marc Esteban - Real Zaragoza

2001 ➜ JUVENIL FEMENÍ
Montse Quesada - RCD Espanyol

2002 ➜ JuVENiL b
Jawad El Jemili - RCD Espanyol

Antoniu Roca - RCD Espanyol

Sergio Moriones - Valencia CF
 

2002 ➜ JuVENiL FEmENí
Clara Carmona - CE Seagull

 
2003 ➜ JuVENiL C
Dani Cervera - FC Barcelona

Josep Lluís Díaz - RCD Espanyol

 
2004 ➜ CADET A
Guillem Bonet - Girona FC

Miquel Prenafeta - Girona FC

Óscar Medina - Deportivo Alavés

Joan Gázquez - UD Almería

 
2005 ➜ CADEt b
Ibai Reches - FC Barcelona

Arnau Parra - RCD Espanyol

2006 ➜ iNFANtiL A
Adam Aznou - FC Barcelona

Wesley Dual - FC Barcelona

Pau Font - RCD Espanyol

Àlex Partera - RCD Espanyol

Félix Giménez - Atlético de Madrid

Iker Moreno - Villarreal CF

Rafa Edo - Levante UD

 
2007 ➜ iNFANtiL b
Gerard Luque - FC Barcelona 

Kaua Santos - RCD Espanyol

Toni Velilla - RCD Espanyol

Sergi Riba - Girona FC

2008 ➜ ALEVí A
Willy Goore - RCD Espanyol

 2009 ➜ ALEVí C
Omar Boiro - RCD Espanyol

Faye Sagna - Girona FC

 
2010 ➜ bENJAmí A
Aniol Comajuncosa - FC Barcelona

 
2011 ➜ bENJAmí b
Mamadou Keita - FC Barcelona

RCD ESPANyOL
10 jugadors i 1 jugadora

FC BARCELONA
7 jugadors

GIRONA FC
5 jugadors

AT. DE MADRID
1 jugador

VALENCIA CF
1 jugador

VILLARREAL CF
1 jugador

LEVANTE UD
1 jugador

DEP. ALAVÉS
1 jugador

RCD MALLORCA
1 jugador

R. ZARAGOZA
1 jugador

UD ALMERÍA
1 jugador

CE SEAGULL
1 jugadora

11

7

5
1 1 1

1
1

1

1

1

1



30  pilota a terra  

CARLES PÉREZ › FC BARCELONA

DAVID LÓPEZ › RCD ESPANYOL

GONZALO ÁVILA ‘PIPA’ › RCD ESPANYOL

GERARD MORENO › VILLARREAL CF

ALEIX VIDAL › DEPORTIVO ALAVÉS

CRISTIAN TELLO › REAL BETIS BALOMPIÉ

RUBÉN ALCARAZ › REAL VALLADOLID

MARC NAVARRO › CD LEGANÉS

CARLOS CLERC › LEVANTE UD

EDU EXPÓSITO › SD EIBAR

KEITA BALDÉ › AS MONACO (FRANÇA)

AITOR CANTALAPIEDRA › FC TWENTE 

(PAÏSOS BAIXOS)

ÁNGEL MARTÍNEZ › ASTERAS TRIPOLIS 

(GRÈCIA)

ADRIÀ MATEO › RANHEIM IL (NORUEGA)

DAVID BATANERO › GIF SUNDSVALL (SUÈCIA)

JOHN NEESKENS › AS TRENCÍN 

(ESLOVÀQUIA)

IAN SOLER › MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE 

(ESLOVÀQUIA)

PAU MORER › FK ŽALGIRIS (LITUÀNIA)

ÁLEX KyEREMEH › FC VILNIAUS VYTIS 

(LITUÀNIA)

JUANMA MIRANDA › FC SANTA COLOMA 

(ANDORRA)

JONATHAN TOLEDO › UE SANT JULIÀ 

(ANDORRA)

VÍCTOR VÁZQUEZ › UMM SALAL SC (QATAR)

ISAÍAS SÁNCHEZ › AL-WAKRAH SC (QATAR)

PRIMERA DIvIsIó

sEGONA DIvIsIó A/ 
sEGONA DIvIsIó FEMENINA

sEGONA DIvIsIó B/ 
PRIMERA NACIONAL

Tenim jugadors, jugadores i entrenadors repartits per totes les categories, i en aquesta secció volem 
situar-los per tenir-los una mica més a prop. Els nostres cracs són els ambaixadors més qualificats que 
té el Club de Futbol Damm. Per això, volem saber-ho tot d’ells i, alhora, convertir aquestes pàgines en 

un lligam de pertinença, referència i orgull per als integrants actuals del Club.

ON sóN 
QUÈ FAN

COM ELs vA

Pàgina coordinada per Manuel Martín i Juli Garcia

MOHA EZZARFANI › RCD ESPANYOL B

VÍCTOR GÓMEZ › RCD ESPANYOL B

MAX MARCET › RCD ESPANYOL B

PAU MARTÍNEZ › RCD ESPANYOL B

RAMÓN JUAN › UE CORNELLÀ

JAVI MORALES › AE PRAT

ADRI DÍAZ › CF BADALONA

KILIAN DURÁN › CF BADALONA

JOSÉ M. MORALES › CF BADALONA

DAVID ACEDO › CE SABADELL

ALEIX ROIG › CE SABADELL

JORGE CARREÓN › GIMNÀSTIC DE 

TARRAGONA

VÍCTOR MARTÍNEZ ‘VITI’ › GIMNÀSTIC DE 

TARRAGONA

‘XEMI’ FERNÁNDEZ › LLEIDA ESPORTIU

ADRIÀ LLEDÓ › UE LLAGOSTERA-COSTA 

BRAVA

AIMAR MORATALLA › UE LLAGOSTERA-

COSTA BRAVA

ANSELM PASQUINA › UE LLAGOSTERA-

COSTA BRAVA

MARCOS PÉREZ › UE LLAGOSTERA-

COSTA BRAVA

LUCAS VIALE › UE LLAGOSTERA-COSTA 

BRAVA

ORIOL PUJADAS › UE OLOT

MARC VITO › UE OLOT

ADRIÁN GUERRERO › VALENCIA CF 

MESTALLA

ÁLVARO VÁZQUEZ › REAL SPORTING 

DE GIJÓN

SERGIO TEJERA › REAL OVIEDO

SEKOU GASSAMA › UD ALMERÍA

SALVA FERRER › SPEZIA CALCIO (ITÀLIA)

GERARD ARTIGAS › CHROBRY GŁOGÓW 

(POLÒNIA)

RUBÉN HERRÁIZ ‘RUFO’ › SANDEFJORD 

(NORUEGA)

LUIS CARRIÓN › CD NUMANCIA 

(ENTRENADOR)

PACO HERRERA › BIRMINGHAM CITY FC 

(ANGLATERRA) (SEGON ENTRENADOR)

JAVI LÓPEZ › REAL SPORTING DE GIJÓN 

(ASSISTENT TÈCNIC)

CLARA CARMONA › CE SEAGULL

IRINA URIBE › CE SEAGULL

CARLOS G. PEÑA › FC GOA (ÍNDIA)

JOAQUÍN GARCÍA › CHURCHILL BROTHERS 

SC (ÍNDIA)

ISAAC CUENCA › SAGAN TOSU FC (JAPÓ)

GEORGE SAUNDERS › ENVIGADO FC 

(COLÒMBIA)

ROBERT MORENO › SELECCIÓ ESPANYOLA 

(SELECCIONADOR)

CARLES MARTÍNEZ › RCD ESPANYOL 

(ASSISTENT TÈCNIC)

JUAN CARLOS BARRANCO › (ÀRBITRE 

ASSISTENT)
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Gerard Moreno debutant amb la selecció espanyola contra Suècia.

ALFRED PLANAS › VALENCIA CF 

MESTALLA

GONZALO PEREIRA › ATLÉTICO LEVANTE UD

BENJA MARTÍNEZ › HÉRCULES CF

TEO QUINTERO › HÉRCULES CF

MARIO GILA › REAL MADRID CASTILLA CF

FRAN GRIMA › UD IBIZA

JORDAN GUTIÉRREZ › SCR PEÑA 

DEPORTIVA

ÁLEX DOMÍNGUEZ › LAS PALMAS 

ATLÉTICO

CARLOS DONCEL › REAL VALLADOLID 

PROMESAS

IGNASI VILARRASA › REAL VALLADOLID 

PROMESAS

BORJA LÓPEZ › SALAMANCA CF UDS

MARC BARÓ › SD LEIOA

ÒSCAR LÓPEZ › CD TUDELANO

ISAAC BECERRA › CÓRDOBA CF

JUAN FLERE › CÁDIZ CF B

MANEL MARTÍNEZ › MARBELLA FC

GUILLE TORRES › CD DON BENITO

ALBERT ALAVEDRA › ALGECIRAS CF

MOUSSA BANDEH › REAL BALOMPÉDICA 

LINENSE

SERGI MAESTRE › CD BADAJOZ

ALEJANDRO CHAVERO › UCAM MURCIA CF

RAÚL GARRIDO › UE OLOT (ENTRENADOR)

JORDI ROGER › REAL BALOMPÉDICA 

LINENSE (ENTRENADOR)

FRANCESC BOSCH › RCD ESPANYOL B 

(ENTRENADOR ASSISTENT)

MONTSE QUESADA › RCD ESPANYOL B

PAULA LÓPEZ › FC LEVANTE LAS PLANAS

MERI RODRÍGUEZ › FC LEVANTE LAS 

PLANAS

MARTA VISA › FC LEVANTE LAS PLANAS

JÚLIA CERDÁN › TERRASSA FC

NAI CABALLERO › CÁDIZ CF

VANESA SALINAS › UD ALMERÍA

TERCERA DIvIsIó/ 
PREFERENT FEMENINA

ARNAU CAMPENy › U AT HORTA

JOAN INÉS › U AT HORTA

GERARD NOLLA › U AT HORTA

ERIK RAFAEL › U AT HORTA

ADRIÀ RECORT › U AT HORTA

ÉDGAR TEJADA › U AT HORTA

ALBERT VEGA ‘PEQUE’ › U AT HORTA

ELHADJI BANDEH › UE SANT ANDREU

JUANAN GALLEGO › UE SANT ANDREU

DAVID SERRANO › UE SANT ANDREU

SERGI SERRANO › UE SANT ANDREU

RAMON TERRATS › UE SANT ANDREU

JAUME VILLAR › UE SANT ANDREU

MIKI PUERTO › CE EUROPA

KILIAN VICENTE › CE EUROPA

NACHO BERCHÉ › UE SANTS

MIGUEL MARTÍNEZ › UE SANTS

GENAR FORNÉS › CE L’HOSPITALET

EUDALD VERGÉS › CE L’HOSPITALET

JAUME BALLESTEROS › UE CASTELLDEFELS

ISAAC PADILLA › UE CASTELLDEFELS

PITU PLAZUELO › CERDANYOLA FC

ÁLEX TORRES › CERDANYOLA FC

FERRAN VERA › CERDANYOLA FC

JOEL CAÑAVERAS › TERRASSA FC

CARLOS GARCÍA-DIE › TERRASSA FC

MANU GONZÁLEZ › TERRASSA FC

ADRIÀ PRADO › TERRASSA FC

KILIAN VILLAVERDE › TERRASSA FC

LUCAS VIÑA › TERRASSA FC

SERGI BESONIAS ‘CHECHU’ › EC 

GRANOLLERS

VÍCTOR DÍAZ › EC GRANOLLERS

ÁLVARO GARCÍA › EC GRANOLLERS

DIEGO GARZÓN › EC GRANOLLERS

ÉRIC PUJOL › EC GRANOLLERS

GUILLEM PUJOL › EC GRANOLLERS

MARTÍ SERRA › EC GRANOLLERS

RUy GAMA › CP SAN CRISTÓBAL

CARLOS GARCÍA › CP SAN CRISTÓBAL

JUANPI SEPÚLVEDA › CP SAN CRISTÓBAL

ÓSCAR SIERRA › CP SAN CRISTÓBAL

ÉRIC ZÁRATE › CP SAN CRISTÓBAL

JOAN CASTANyER › CE MANRESA

THIAGO PINTO › CE MANRESA

ÓSCAR PULIDO › CE MANRESA

DANI RUIZ › CE MANRESA

CARLOS CANO › UE VILASSAR DE MAR

ROGER MATAMALA › UE VILASSAR DE MAR

SERGIO MENDOZA › UE VILASSAR DE MAR

ELOI PENA › UE VILASSAR DE MAR

LLUÍS TEJERO › UE VILASSAR DE MAR

SANTI VARESE › UE VILASSAR DE MAR

ALBERTO GARCÍA › CF POBLA DE MAFUMET

KARIM L’KOUCHA › CF POBLA DE MAFUMET

DANI MOLINA › CF POBLA DE MAFUMET

JOEL ARUMÍ › UE FIGUERES

POL TARRENCHS › UE FIGUERES

ADRIÀ CASANOVA › CE BANYOLES

ÁLEX COBO › RC DEPORTIVO FABRIL

RUBÉN ENRI › UD ALMERÍA B

JOAN GRASA › LINARES DEPORTIVO

JULIO ALONSO › BETIS DEPORTIVO

ÁNGEL BAENA › BETIS DEPORTIVO

BANGALy DIAKHABy ‘FODE’ › RCD 

MALLORCA B

MARC LLINARES › RCD MALLORCA B

XAVI CENCILLO › LORCA FC

ARNAU GAIXAS › RZ DEPORTIVO ARAGÓN

ÉRIC LLOPIS › CD BINÉFAR

MANEL RUANO › BETIS DEPORTIVO 

(ENTRENADOR)

FERRAN COSTA › TERRASSA FC (SEGON 

ENTRENADOR)

ARI MARZO › CE JÚPITER

CLAUDIA MARCOS › CE JÚPITER

SHARA CODINA › MÓN FEMENÍ BARCELONA

PAULA GERBOLÉS › CD FONTSANTA-

FATJÓ 

FOTO: RFEF
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l CF Damm va donar per fina-

litzada la temporada 2018/19 

amb el tradicional sopar de 

cloenda a l’Antiga Fàbrica 

Estrella Damm. L’acte va ser-

vir per homenatjar els èxits 

dels equips més destacats del passat curs: 

el Juvenil Femení de Juli Garcia, que va 

aconseguir un doblet històric guanyant 

la Lliga i la Copa; el Juvenil A de Martín 

Posse, que va ascendir a Divisió d’Honor; i 

el Juvenil B de Genís Sampietro i l’Infantil 

B de Mario Garcia, campions de Lliga.

Els padrins d’Honor del sopar van ser 

Bojan Krkic, futbolista de l’Stoke City, i 

Aitana Bonmatí, jugadora del FC Barcelona 

i internacional amb la selecció espanyola. 

Un any més, el Club de Futbol Damm va 

homenatjar els jugadors i les jugadores 

que finalitzaven la seva etapa formativa 

i van haver d’abandonar l’entitat. Els en-

carregats de lliurar la samarreta comme-

morativa i el rellotge personalitzat van ser 

el president Ramon Agenjo i Bojan Krkic. 

En l’edició d’enguany, l’exfutbolista 

Luis García Fernández va ser presentat 

en societat com a nou entrenador del pri-

mer equip de la Damm. El tècnic asturià 

va reconèixer davant dels assistents que 

es va decantar per entrenar el CF Damm 

per la gran estructura de futbol formatiu 

del club cerveser. ●

CLOENDA 2018/19

FEstA FiNAL DE 
LA tEmPOrADA 
2018/19
Els futbolistes Bojan Krkić i Aitana Bonmatí van acompanyar els equips 
cervesers en una nit on es va presentar en societat a Luis García Fernández 
com a nou entrenador del Juvenil A.

E

Els jugadors i les jugadores     que tanquen l’etapa al Club, amb Bojan i el president Agenjo.Aitana Bonmatí amb les campiones de Lliga i Copa Catalunya.
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Els jugadors i les jugadores     que tanquen l’etapa al Club, amb Bojan i el president Agenjo.

La taula presidencial durant el sopar de cloenda.

Bojan Krkic, Aitana Bonmatí i Luis García.

GRÀCIES I FINS AVIAT, 
AMICS I AMIGUES
ELS JUGADORS I LES JUGADORES QUE PER EDAT HAN DE DEIXAR EL CLUB 
HO FAN AMB EL RECONEIXEMENT QUE ES MEREIXEN.

Ramon Terrats

Júlia Manrique

Shara Codina

Guillem Naranjo

Carla Huatay

Joan Bergé

Marc Suárez

Paula López

Júlia Cerdán

Gerard Morell

Manu González

Joel Arumí

Flavio Ruggeri

Karim L’Koucha

Oriol Bordas

Aina Moliner

Martín García

Luis Aguilera
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NOVA EDiCió 
DEL PArtit 
DE VEtErANs 
CONtrA JutgEs 
i mAgistrAts
L’equip de veterans del CF Damm va tancar 
la temporada amb el clàssic matx davant els 
jutges i magistrats de Barcelona.

l 12 de juliol es va celebrar el tradicional partit 
de cloenda de la temporada dels Veterans del CF 
Damm contra l’equip dels Jutges i Magistrats de 
Barcelona. Com és habitual, va ser un matx molt 

competit on va predominar el bon ambient i el joc nét. El 

resultat final al Municipal d’Horta va ser de 4-3, victòria per 

l’equip cerveser. Els dos equips ho van celebrar amb un sopar 

conjunt amb la presència del president Ramon Agenjo i del 

president d’Honor Josep Barcons.

Aquest partit, com d’altres amistosos que es fan al llarg de la 

temporada, serveix perquè participin membres de l’Agrupa-

ció que no juguen habitualment amb l’equip federat. Un equip 

que ha ascendit de categoria i jugarà a Segona Divisió aquesta 

temporada, dins la competició on participa. A més, s’ha promo-

gut la creació d’un segon equip, format per jugadors de més de 

50 anys, que jugarà mínim una vegada al mes. ●

E

VEtErANs

➊

➍

➎

➋

➌
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1.  Companyonia un cop acabat el partit.  2. El vestidor d’Horta, per dins.  3. Ricard Roma durant el matx.  
4. L’equip de Veterans del CF Damm.  5.  Ramon López exercint d’entrenador.  6. Foto de família dels 
dos equips abans del sopar.

➍

➎

➏
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em iniciat una nova temporada i, com és 
habitual, els Serveis Mèdics del CF Damm 
segueixen un procés de canvi, evolució i 
adaptació a les necessitats dels nostres 
esportistes i de la mateixa organització 
pròpia del Club.

Aquest curs comptem amb la incorporació de cinc fisiotera-
peutes als diversos equips, que cobreixen la baixa d’aquells qui 
no segueixen amb nosaltres. A tots els qui ens han deixat, el 
nostre agraïment per la seva tasca i dedicació durant el temps 
han estat exercint la seva tasca. A les 
noves incorporacions, desitjar-los una 
grata i enriquidora estada tan a nivell 
professional com personal.
Al Servei Mèdic d’Horta-DAMM, des-
prés de 18 anys de col·laboració i de-
dicació inqüestionable al nostre Club, 
ha marxat Rubén Boo, que exercia la 
funció de Coordinador de Fisiotera-
peutes. Desitjar-li el millor de les sorts 
per al futur professional que ha iniciat 
al costat d’altres apreciadíssims excer-
vesers, com són David Ayala, Román 
Ruiz i Albert Serra. Aitor Roca, fisio-
terapeuta del Juvenil A i membre dels 
Serveis Mèdics des de fa cinc anys, assumeix el càrrec.
Aquest inici de temporada s’ha diferenciat d’anys anteriors per 
la dispersió dels equips en diversos camps de la ciutat a causa 
de les obres al camp de Teixonera. Ha estat i segueix sent un 
esforç molt important per part de tots els estaments del Club 
per poder mantenir el grau d'assistència i qualitat allà on els 
nostres jugadors realitzin els seus horaris d’entrenament.
D’altra banda, a causa de la reestructuració de l’àrea Mèdi-

co-Esportiva, l’assistència de Cardiologia, Nutrició, Psico-
logia i Podologia passa a ser en forma de col·laboració per 
objectius. Aquesta nova fórmula implica una relació molt 
directa i estreta entre Serveis Mèdics i cossos tècnics del 
Club perquè no disminueixi la qualitat de l’assistència que 
es venia oferint fins ara. Una nova forma de servei que ens 
fa obrir noves formes de treballar i seguir evolucionant 
constantment.
També s’ha implementat una millora de tot el sistema 
informàtic de control, citació i coordinació del funcio-

nament dels Serveis Mèdics per 
optimitzar tots els recursos. Hem 
realitzat un nou informe de comu-
nicació que dóna les baixes espor-
tives dels nostres jugadors. S’ha 
adaptat el programa informàtic, 
seguint la normativa de la LOPD, 
per oferir la major informació i 
dades perquè els nostres fisiote-
rapeutes i coordinadors estiguin 
informats periòdicament de la 
salut esportiva dels nostres juga-
dors. És important per una bona 
salut i prevenció de lesions que 
tots siguem conscients del grau i 

el nombre de lesions que es produeixen setmanalment en 
els nostres esportistes. Aquesta relació estreta i contínua 
entre els Serveis Mèdics i staff ha de ser uns dels objectius 
prioritaris a seguir, tot i les dificultats estructurals per 
l’actual diversificació geogràfica.
Des d’aquí, desitjo una nova temporada d’èxits acompa-
nyada amb la major i millor assistència possible per a la 
cura dels nostres esportistes. ●

PÀGINA COORDINADA PEL 
Dr. CArLOs bArCONs i L'EQuiP mèDiC DEL CLubMEDICINA

H

ELS SERVEIS MÈDICS S'ADAPTEN 
A LES NECESSITATS

PER CArLOs bArCONs bELLiDO
VICEPRESIDENT DEL CF DAMM I DIRECTOR MèDIC DELS SERVEIS MèDICS DEL CF DAMM

LA DAmm EVOLuCiONA 

PEr OFErir ELs miLLOrs 

sErVEis ALs sEus 

EsPOrtistEs

EL CLub trEbALLA 

PEr ACONsEguir uNA 

rELACió EstrEtA ENtrE 

sErVEis mèDiCs i stAFF
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FISIOTERAPEUTES 
CF DAMM 2019/20

➜ JuVENiL A
Aitor Roca, Alejandro López

➜ JUVENIL B
Pere Carrasco

➜ JuVENiL C
Ricard Marín
 
➜ JuVENiL FEmENí
Eric Nolla

➜ CADEt A
Xavi Camilleri
 
➜ CADEt b
Rolando Hansen
 
➜ iNFA NtiL A
Alberto Ledantes
 
➜ iNFANtiL b
Genís Morales

➜ ALEVí A
Lorena Zapata
 
➜ ALEVí b
Adrián Cerdán

➜ ALEVí C
Alejandro Moreno

➜ ALEVí D
Elena Sánchez

➜ bENJAmí A
Sergi Cañete

➜ bENJAmí b
Marc Puig

➜ VEtErANs
Carlos TeruelA dalt, Alejandro López (Juvenil A) amb Arnau Cuadras durant un partit. A baix, Aitor Roca (Juvenil A) assistint 

a Víctor Pérez a Puigcerdà. A la dreta, Eric Nolla (Juvenil Femení) explora a 'Peke' abans de començar el matx.
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CP DAmm

l CP Damm va es-

tar-hi representat 

per 36 esportistes, 

22 dels quals van 

arribar al quadre fi-

nal. El jugador benjamí del nostre 

Club Nico Fernández es va pro-

clamar campió d’Espanya amb el 

seu company Álvaro Bartolomé. 

Nico va demostrar ser un gran ju-

gador, no només en els resultats, 

sinó també en el comportament 

dins i fora la pista. La seva espor-

E
tivitat va ser un exemple de com 

s’ha de guanyar un campionat.

En el pòdium final, el CP Damm 

també va estar representat pels 

tercers llocs de Paula Ferran en 

categoria benjamí, David Gala en 

categoria infantil, i Mónica Gómez 

en cadet. S’ha de destacar, per 

sobre de tot, l’esforç i l’actitud 

de cadascun dels integrants de 

l’equip. En l’apartat tècnic, l’ex-

pedició del CP Damm va ser en-

capçalada pel director esportiu, 

NICO FERNÁNDEZ 
ÉS CAMPIÓ D’ESPANyA! 

EL CAmPiONAt 

VA APLEgAr 

1.536 

EsPOrtistEs, 

932 EN 

CAtEgOriA 

mAsCuLiNA 

i 604 EN 

FEmENiNA

El primer cap de setmana de setembre es va celebrar el XXXIII Campionat d’Espanya de Pàdel 
de Menors a Màlaga. El jugador del Club de Pàdel Damm, Nico Fernández es va proclamar 
campió benjamí juntament amb el seu company Álvaro Bartolomé.

Manu  Pascual, acompanyat per 

Juanma Rodríguez en la feina de 

seguiment i captació de jugadors. 

De la preparació física se’n va en-

carregar Aitor Cantos.

El campionat es va celebrar a 

les pistes del club Inacua Centro 

Raqueta de Màlaga, un complex 

amb 15 pistes de pàdel de ges-

pa artificial i parets de vidre. En 

aquesta edició hi han participat 

1.536 esportistes, 932 en categoria 

masculina i 604 en femenina. ●

Manu Pascual, Nico Fernández i Juanma Rodríguez.



pilota a terra  39

1. Nico Fernández en 

acció.

2. El jugador David 

Gala.

3. Jimena Díaz de la 

Iglesia a la pista.

4. La cervesera Paula 

Ferrán.

5. Daniel López i 

Álvaro López amb els 

seus rivals de quarts 

de final.

➊ ➋

➌

➍ ➎
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LA FUNDACIÓ TORNA A ObRIR 
LES PORTES DEL TNC

L a Fundació Damm va convidar 

a 325 companys i companyes 

de Damm, familiars i amics, per 

gaudir plegats de l'obra de Josep Ma-

ria de Sagarra, La Rambla de les Flo-

ristes. Sota la direcció de Jordi Prat 

i Coll, l'equip artístic ens mostra una 

Barcelona costumista mitjançant la 

parada de flors de l'Antònia. Una pro-

tagonista interpretada magistralment 

per Rosa Boladeras. L'obra està ambi-

entada poc abans de la revolució de la 

Gloriosa de 1868, amb què es posaria 

fi a tres dècades de regnat d'Isabel II.

En l'adaptació que es va poder 

veure al TNC, destaca la qualitat del 

teatre popular català i la incorporació 

de tocs de modernitat coreogràfi-

ques. Jordi Prat i Coll va ser el director 

de l'esbojarrada l'obra Els Jocs Florals 

de Camprosa, de Santiago Rusiñol, 

que la Fundació va convidar als com-

panys i companyes de Damm la tem-

porada passada. ★

Rosa Boladeras i Marina Gatell.

Els artistes amb la Fundació Damm.

Companys i companyes de Damm.

Final de l’obra.

Ramon Armadàs, Rosa Boladeras i Ramon Agenjo.

Cultura
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El jurat de la Gala de les Estrelles.

Joan Soteras i Ramon Agenjo.

RAMON AGENJO, 
NOU PRESIDENT DEL JURAT 
DE LA GALA DE LES ESTRELLES

R amon Agenjo va ser nomenat president del Jurat de la Gala 

de les Estrelles del Futbol Català. En el transcurs de l’acte 

de nomenament es va fer públic el resultat de les votacions 

per proclamar els i les millors futbolistes del nostre país. Gerard 

Piqué i Aitana Bonmatí, amb un 67% dels vots, van ser considerats 

els millors futbolistes de la temporada 2018/19.

Els membres del jurat es van reunir a l’Antiga Fàbrica Estrella 

Damm per conèixer el resultat de les votacions. Pep Guardiola, 

Gerard Deulofeu, Riqui Puig, Laia Aleixandri, Alexia Putellas i Xavier 

Estrada Fernández, entre d’altres, també seran reconeguts en la Gala 

que se celebrarà properament a l’Antiga Fàbrica.

L’acte va ser presidit per Ramon Agenjo, conseller de Damm, 

director de la Fundació Damm i president del CF Damm; Joan 

Soteras, president de la FCF; Gerard Figueras, secretari general 

de l'Esport i de l’Activitat Física, i Jorge Villavecchia, director 

general de Damm. ★

Esports
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Ramon Agenjo recollint el reconeixement.

LA FCE reconeix 
la feina de Damm

L ’Antiga Fàbrica Estrella Damm va ser la seu 

escollida per fer efectiu el lliurament de la 3a 

edició dels Guardons de l’Esport, impulsats 

per la Fundació Catalana l’Esport. L’acte va 

ser encapçalat pel president de la FCE, Pere Sust, i 

del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, 

Gerard Figueras.

Els Guardons de l’Esport 2019 van distingir 26 

persones i entitats que han treballat per transformar 

positivament la realitat social del nostre entorn.

Ramon Agenjo, conseller de Damm i director 

de la Fundació Damm, va recollir el reconeixement 

que l’entitat catalana va concedir a Damm i a la 

Fundació Damm per la seva contribució i suport a 

diversos projectes esportius en favor de la promoció 

de l’activitat física esportiva i el foment dels valors 

esportius de la nostra societat.★

Josep Maria Bartomeu, família Messi, Jorge Villavecchia i Ramon Agenjo.

Messi, a 
l'Antiga Fàbrica 
Estrella Damm
Leo Messi va rebre la seva sisena Bota 

d'Or (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 

2017/18 i 2018/19) a l'Antiga Fàbrica. 

L'acte es va convertir en un altre 

homenatge al millor futbolista del 

món. L’argentí, acompanyat per Luis 

Suárez i Jordi Alba, va agrair l'apor-

tació dels seus companys perquè 

"sense ells, aquests premis serien im-

possibles”. L'acte va comptar amb la 

presència de Ramon Agenjo i Jorge 

Villavecchia, director general de 

Damm. Els encarregats de donar-li 

el premi van ser els seus fills, Thiago 

i Mateo.

Esports

Societat



pilota a terra  43

Els vicepresidents i directors 

de la Fundació Damm, Ramon 

Armadàs i Ramon Agenjo, i el co-

ordinador general, Àlex Galí, van 

ser presents a la inauguració de 

la temporada 2019-20 del Teatre 

Nacional de Catalunya.

L'acte va ser presidit pel presi-

dent de la Generalitat, Quim Torra, 

acompanyat per la Consellera de 

Cultura, Mariàngela Vilallonga; 

la Consellera de Justícia, Ester 

Capella, així com tot l'equip del 

TNC, encapçalat per la seva direc-

tora, Neus Aranda.

La presentació de la nova 

temporada es va iniciar amb 

l'obra "La rambla de les floristes", 

de Josep Maria de Segarra i dirigi-

da per Jordi Prat i Coll.★

Presentació 
de la nova 
temporada 
del TNC

Cultura

Cultura

El president de la Generalitat, MH Quim Torra, i Àlex Galí.

Àlex Galí, Salvador Alemany i Ramon Agenjo.

Ramon Agenjo amb la Consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga.

LA FUNDACIÓ DAMM, PRESENT EN LA 
INAUGURACIÓ DE LA TEMPORADA DEL LICEU

R amon Agenjo, vicepresident i di-

rector de la Fundació Damm, i 

Àlex Galí, coordinador general, van 

ser presents en la presentació de 

la nova temporada del Gran Teatre del Liceu. 

L’acte va ser un homenatge per recordar els 

20 anys de la reobertura del Liceu després de 

l’incendi de l’any 1994.

Els assistents a la presentació van poder 

gaudir de l’estrena de l’òpera Turandot, de Gi-

acomo Puccini, la mateixa que va servir per a 

la reobertura del Gran Teatre el 7 d’octubre de 

1999. En aquell cas, la direcció va anar a càrrec 

de Núria Espert, i es va crear una certa polèmi-

ca pel canvi en el desenllaç habitual de l’obra.

Turandot és l’última i pòstuma òpera de 

Puccini, estrenada al Teatro alla Scala de Milà 

el 1926. El director musical de l’obra que es re-

presenta al Liceu és Josep Pons, i Franc Alleu 

debuta com a director d’escena.★




