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n Amb la presència de les dife
rents autoritats, els 250 compo
nents de les diferents plantilles de
futbol masculí i femení, al costat
de tècnics i directius actuals, i la
del president d’honor, Josep Bar
cons, el CF Damm va donar per
clausurada la temporada 2017
2018, en la nit ‘estrella’ de l’entitat
cervesera que es va celebrar a les
dependències de l’antiga fàbrica,
coneguda com la Bohèmia, que es
tà situada al carrer Rosselló.

També van estar tres convidats
especials com van ser els casos de

l’exseleccionador espanyol i cam
piódelmón,Vicentedel Bosque,el
jugador de l’Espanyol, David Ló
pez, i la jugadora de l’Atlético de
Madrid, Marta Corredera. Tant
David, que en la seva etapa forma
tiva va estar a les files del Damm,
com Marta, van ser els encarre
gats de repartir els obsequis als
nois i noies que abandonen el club
en concloure la seva etapa com a
juvenils.

L’aleví A va rebre els majors
elogis en el transcurs de la vetlla
da, ja que l’equip de Mario García
es va proclamar campió de Catalu
nya en superar en la final el Barce
lona (31).

El president Ramón Agenjo va
convidar a seguir la mateixa línia
de superació, en el futbol com en
els estudis, a uns futbolistes que
ara defensen una entitat que ja
acumula un total de 64 anys d’his
tòria H

A dalt, els jugadors
i jugadores que
acaben de juvenils.
Al mig, David López
amb un equip
femení i el presi
dent, Ramon
Agenjo. A baix, una
vista panoràmica
de l’equip aleví
campió de Catalun
ya i el director
d’MD, Santi Nolla,
amb Vicente del
Bosque, Enric
Crous, Jordi Vallver
dú i la família
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