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El Teu club

MD Flash

Nous reptes per a la Damm
n El club va presentar

els seus 14 equips en
una gran festa,
com a obertura de la
temporada 2018/19
M. M.

Barcelona

El CF Damm afronta nous reptes,
el més important, sense cap mena
de dubta, és el retorn a la categoria
màxima del futbol juvenil del primer equip, després de l’inesperat
descens l’exercici anterior.
Així les coses, el club cerveser
va donar el tret de sortida a la temporada 2018/19, tot i que el juvenil
A ja està immers en plena competició, amb una gran festa, tal i com
ve sent habitual en els últims
temps. A l’Antiga Fàbrica Estrella
Damm es van donar cita els 14
equips i els treballadors de l’entitat en un acte que va comptar amb
la presència del president Ramon
Agenjo i del president d’Honor,
Josep Barcons.

Actes per amenitzar la jornada

El pati de l’Antiga Fàbrica va ser
el punt de partida de la vetllada,
que va començar amb l’estómac
ple gràcies als ‘food-trucks’ que
envoltaven la zona de la xemeneia. Des dels més grans fins als més
menuts van poder degustar les diferents especialitats culinàries de
les parades.
Un cop finalitzades les activitats. El president Ramon Agenjo
va recordar als presents la importància i el llegat històric de l’escut
que llueixen al pit i va augurar
una molt bona temporada per a totes les formacions H

OPTIMISME A LLEIDA

En el Lleida tot és optimisme i felicitat.
L’equip de Gerard Albadalejo ha
sumat set punts en tres jornades, la
qual cosa suposa el millor inici de Lliga
des de la creació del Lleida Esportiu
com a club. El propi Albadalejo
manifestava que “el rendiment dels
jugadors està sent molt bo, l’afició
està amb l’equip i els resultats
acompanyen. Hi ha motius per estar
contents, encara que la temporada
sigui molt llarga”. Les dues victòries al
Camp d’Esports i, sobretot, remuntar
el gol en contra davant l’Ebro, a més
de seguir vius en la Copa del Rei, fa
concebre esperances a l’afició, però el
golejador Pedro Martín avisava “hem
de seguir així, sofrint i treballant dur
perquè si no, sempre no sortiran bé les
coses” H Toni Laso

”UN PARTIT DESCONTROLAT”

En acabar el partit contra el
Conquense (1-1), l’entrenador del
Peralada, Chicho, feia una valoració
positiva del punt assolit: “Sempre és
bo puntuar i més tal i com se’ns havia
posat el partit, que estava molt
descontrolat. Per a nosaltres les
primeres jornades sempre són difícils,
perquè ens falta experiència. Felicito
els nois perquè la voluntat i l’honor no
l’han perdut mai” H

“ENS HA COSTAT COMPETIR”
Les 14 formacions que formen el CF Damm es van
donar cita a l’Antiga Fàbrica per donar el tret de
sortida a la temporada.
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L’entrenador del Gavà, Jose Manuel
Serrano, parlava després de la derrota
al camp del Manresa: “Ens hem portat
una decepció, perquè ens hem
avançat en el marcador, però ara
mateix el rival és millor que nosaltres.
Hem igualat moltes fases del joc, però
dues distraccions ens han costat el
partit” H Alberto Gabarrón

RESULTAT MASSA AMPLI

El Viladecans, que ha sumat els sis
punts, encapçala la taula després de
golejar el Sant Ildefons. L’entrenador,
Raúl Paje, es mostrava molt satisfet,
tot i que reconeixia que “el resultat és
massa ampli. El domini i la possessió
han estat alterns, però nosaltres hem
estat més sòlids en defensa” H

