Fundació

Firma Convidada

pil ta
a terra
LA REVISTA DE LA FAMÍLIA DAMM

Andreu Subies
President de la Federació
Catalana de Futbol
fundat l’any 1954

publicació gratuÏtA març 2014

31

SERGIO
GARCíA

FOTO: EDU BAYER

"Sempre
estaré agraït
d’haver jugat
al Club de
Futbol Damm"

ANIVERSARI

Un Club
amb 60 anys
d’història

Equips

Anàlisi de la 1a volta
Analitzem la primera volta del campionat
de Lliga dels equips del CF Damm.

Aquest número
de Pilota a Terra
repassa, amb
imatges, els 60 anys
de vida del Club de
Futbol Damm.
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carrer Rosselló.
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60 anys amb el futbol base del nostre país
Aquest any el CF Damm celebra el 60è aniversari de la seva fundació. Ha
passat molt de temps des del kick-off inaugural que va realitzar la senyora
Josefina Bosch Damm, mare de l’actual president de l’entitat. Des de llavors hem gaudit de molt futbol, de molta feina formativa i de bons i mals
moments, però se’ns dubte hi ha un llegat de servei al futbol base dels
nostre país inigualable.
Els primers forjadors del Club, amb la família Barcons al capdavant, van
impulsar un projecte del qual estem segurs ara n’estarien orgullosos. Res
seria possible sense el Grup Damm, un grup empresarial que ha potenciat
el teixit econòmic, esportiu i cultural català amb la força d’un cognom i
amb la feina impecable d’uns directius que sempre han respectat i estimulat la formació esportiva per davant dels interessos econòmics.
En aquest moments d’incertesa econòmica, el CF Damm té, gràcies a l’aixopluc de la Fundació Damm, un futur engrescador liderat des de la presidència per Ramon Agenjo i des dels terrenys de joc per Cristóbal Parralo.
Sempre està bé fer-ho, però durant les celebracions és imprescindible mirar enrere i reconèixer la feina de tota la gent anònima que ha contribuït a
que el CF Damm sigui una de les entitats esportives més respectades i lloades dels nostre país i de l’estat espanyol. Gràcies a tots per fer-ho possible.
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Entrevista

SERGIO
GARCÍA

Capità del RCD Espanyol i de la Selecció Catalana Absoluta.
Sergio García va jugar al CF Damm durant 5 temporades.
FOTOS: EDU BAYER

Després de tants anys a l’elit del
futbol, quines sensacions tens?
Ara mateix estic en el meu millor
moment, em trobo molt bé i desitjo
poder continuar així. La gent, després
de tants anys, reconeix l’esforç d’intentar fer bé la feina i això és molt
important i estic molt agraït.

alt i, a més, els joves intenten arribar
al cim amb molta força. Realment, per
nosaltres, és un orgull poder continuar
aquí a dalt.
Hem fet una mirada al passat, ara
mirarem cap a endavant. Què li
falta a Sergio García? Quines
expectatives tens i com t’agradaria
que continués la teva carrera?
Tan de bo pugui tornar a jugar amb la
selecció espanyola. Fa molt de temps
des de l’Eurocopa i, ara que estic en
una bona època, espero poder tenir la
recompensa de tornar a ser convocat.
Sé que és molt difícil perquè hi ha gent
molt bona, però no perdo la il·lusió de
tornar-hi.

Què significa ser el capità de l’Espanyol i de la Selecció Catalana?
És un orgull i espero poder-ho seguir
sent durant molt de temps, però tinc
clar que aquest reconeixement no és
només gràcies a mi. Un jugador sol
no fa un equip sencer. Per mi, el més
important és ajudar sempre als companys perquè així ells també t’ajuden
a tu.
Quan mires enrere te n’adones que
el recorregut que has fet és el que
volies?
Els passos que toquen donar venen
marcats i també depenen de molts factors. Hi ha moments en que les coses
van millor i, fins ara, tota la carrera
m’ha portat a estar a l’Espanyol i a
ser-ne el capità. Sempre havia desitjat
arribar fins aquí. Ara estic vivint els
millors anys de la meva carrera.
Quins records tens del teu pas per
la Damm?
Allà vaig passar uns anys magnífics
que recordo amb molta estima. Recordo

especialment l'any de Cadet, quan ens
vam proclamar Campions de Catalunya
i d'Espanya. Tothom es pensava que
serien el Barça i l'Espanyol els qui guanyarien la Lliga i els Campionats, però
nosaltres, amb humilitat i esforç, vam
aconseguir tot el que ens vam proposar
i van fer un gran any.
No és fàcil guanyar-se la vida amb
el futbol i menys a l’elit. En aquell
Cadet, tant tu com en Carlos Peña,
actualment al Valladolid, heu fet
una gran carrera.
No és fàcil. Potser és fàcil arribar fins
l’elit, però mantenir-se és realment
complicat. El nivell de jugadors és molt

I després què?
M’agradaria continuar vinculat al
futbol. No sabria que fer si em retirés
del tot. La meva idea és aprovar el
títol d’entrenador i aconseguir arribar a entrenar un equip de Primera
Divisió. Sé que no és fàcil, però veig
molts entrenadors en el seu dia a dia
i m’agradaria assolir aquest repte.
Doncs ja saps que si aproves el títol
i vols fer pràctiques, el CF Damm
t’acollirà amb els braços oberts.
Ho sé! Sé que a la Damm m’estimen
molt i jo també a ells. Tinc molt bons
records i sempre estaré agraït d’haver
jugat allà. n
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1954. El primer equip de la història
del Club amb el seu entrenador, José
Soler.

60

1967. Equip finalista de la Copa del Rei al
Bernabéu. Athletic Club 2 - CF Damm 0.

d'història del club

Al Club de Futbol Damm estem d’aniversari, i és que enguany
fa 60 anys que un grup de treballadors van fundar-lo, a les
entranyes del carrer Rosselló. Des de llavors fins ara han passat
moltes coses, de les quals n'ensenyem les més destacades.

1978. El Club celebra el 25è aniversari.

1982. La Damm compra l'antic camp de
l'Aeda per 23 milions de pessetes, el 30 de
desembre de 1982.
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1972. El Infantil es proclama Campió
de Catalunya i Subcampió d'Espanya.
La plantilla amb el vestit oficial.

1983. L'any 1983 es crea l'Escola de
Futbol.

1954. Josefina Bosch, mare de l'actual
president Ramon Agenjo, fent el kickoff de l'estrena de la Damm com a Club
de Futbol.

1985-86. Planter del Juvenil A, que
va aconseguir la classificació a la nova
Divisió d'Honor Juvenil amb Cristóbal
Parralo.

1993. El Cadet es proclama Campió
de Catalunya.

1999. El Cadet A es proclama Campió de Catalunya, amb Sergio García, actual capità del
primer equip de l'Espanyol, i Carlos Peña, lateral esquerra del Valladolid.

2004. El Club celebra el 50è aniversari amb un
sopar de gala.

2009. Ramon Agenjo rep la medalla de plata
al mèrit esportiu, amb la presència dels Reis
d'Espanya.

2003. Primera trobada d'ex jugadors del CF Damm en el mes de juny.

2004. El Conseller Primer de la Generalitat,
Josep Bargalló, rep la Damm en motiu del 50è
aniversari.

2005. Neix la revista del CF
Damm, Pilota a Terra.

2010. El millor jugador del món,
Lionel Messi, rep la seva primera Bota
d'Or a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm.

2011. Ramon Agenjo es converteix
en el nou president del Club i Josep
Barcons deixa la presidència activa per
ser el president d'honor.

2011. El CF Damm es premiat com a la
millor entitat esportiva catalana a la
Gran Gala del Mundo Deportivo.

2013. Cristóbal Parralo torna a casa
per dirigir el Juvenil A i la direcció esportiva del Club.
pilota a terra
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Pep Guardiola

Leo Messi

Andrés Iniesta

Gerard López

Carles Puyol

Xavi Hernández

Marc Carmona

Kiko Casilla

Sergio García

Segio Lozano

Vicky Losada

Xavi Estrada

La FCF impulsa una
campanya de Joc Net
La Federació Catalana de Futbol ha engegat una campanya per potenciar el respecte i el
Joc Net a tots els camps i pavellons de futbol i futbol sala base de Catalunya. La campanya
compta amb el suport de 12 padrins del món del futbol de primer nivell.

D

urant el cap de setmana del 22
i 23 de març, tots els camps de
futbol i les pistes de futbol sala
que acollien partits de futbol base van iniciar
la campanya de Joc Net promoguda per la
Federació Catalana de Futbol (FCF). Aquesta
campanya té com emblema la Bandera del
respecte i del Joc Net; una bandera que els
capitans de cada equip ensenyen a l’afició
abans de començar el partit.
Amb aquesta iniciativa, la FCF pretén conscienciar tot l’entorn dels jugadors base de
futbol i futbol sala de Catalunya sobre la
importància que té predicar els valors inherents de l’esport per poder fer que tots els
jugadors i jugadores gaudeixin practicant
l’esport que els agrada. D’aquesta manera, a
part de la Bandera del respecte i del Joc Net,
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la FCF també ha dissenyat el Decàleg del Joc
Net: les deu premisses necessàries perquè els
jugadors i les jugadores puguin jugar a futbol
i futbol sala en les millors condicions.
El conjunt de la iniciativa ha comptat amb
el suport de 12 grans padrins, que s’han implicat amb la causa. Tots ells són imatge de la
campanya, així com del vídeo promocional
que va realitzar la Federació per a la presentació d’aquesta.
Tots els equips del CF Damm van participar
de la campanya, ensenyant la bandera abans
de l’inici dels partits, així com repartint els
decàlegs entre els jugadors i l’afició. El Club
considera que aquesta és una gran iniciativa
ja que la formació dels jugadors ha d’estar
basada en els valors, la companyonia, el respecte i el Joc Net. n

Firma convidada

ANDREU

SUBIES
President de la FCF
Benavent, 1970

Fer del respecte i del Joc Net una bandera
La Federació Catalana de Futbol ha engegat una campanya molt l’esport i mai se’ls ha de pressionar per obtenir resultats. La reglaambiciosa per conscienciar a tot el nostre futbol de la necessitat mentació, de moment, és poc contundent en aquest aspecte, però
d’impregnar-lo dels valors intrínsecs a l’esport com són el respecte la volem modificar per estar en concordança amb el que volem
i el Joc Net.
i prediquem: respecte i Joc Net. Aquests canvis, però, els hem de
Volem que els nens i nenes del nostre país gaudeixin jugant a decidir entre tots aquells que formem part del món del futbol. No
futbol. Aquest és l’esport que tots estimem i la nostre obligació pot ser que ara tots ens involucrem en una campanya per protegir
és fer tot el possible perquè els
els infants i que després qualsevol injoves, que són el futur del futdividu pugui esguerrar tota aquesta
bol català, s’ho passin bé i ho
feina sense una normativa que ho
facin en les millors condicions.
pugui penalitzar. Hem de fer costat
Personalment, hi crec molt en
als jugadors però també a l’àrbitre
aquesta campanya i per això
i a l’entrenador.
he volgut implicar tot el món
També m’agradaria destacar que es
del futbol.
tracta d’una campanya que implica
Els nens són purs i, tret de les
a tota la societat, tant a nivell d’instidiferències pròpies de cada pertucions catalanes com a nivell intersona, ells només volen jugar a
nacional, amb el suport de la RFEF,
futbol i ser feliços. Hem d’intenla UEFA i la FIFA. A més, jugadors,
Andreu Subies (centre), durant la presentació de la campanya del Joc Net.
tar que tothom vulgui guanyar
entrenadors i àrbitres de primer
però no a qualsevol preu.
nivell també han apadrinat aquest
Volem que aquesta campanya tingui impacte i molt ressò mediàtic, projecte. A tot aquest suport també se li suma la implicació de tots
però sabem que això és una carrera de fons. Haurem de treballar els estaments federatius i de tots els clubs de Catalunya de futbol
contínuament perquè no quedi la sensació que només hem passat i futbol sala. Es tracta d’una campanya que arriba a molta gent i,
per sobre del problema.
com a Federació, tenim l’obligació de cuidar i mantenir els valors
En la societat actual els joves creixen amb la necessitat d’aconseguir de respecte i de Joc Net. Per fer-ho hem d’aportar tots els nostres
resultats immediats en totes les seves propostes. Les temporades recursos humans i econòmics. La Federació Catalana de Futbol
són molt llargues i s’ha de treballar partit a partit per recollir els s’implicarà al màxim, amb tota la seva estructura, per aconseguir
fruits al final del campionat. Els nois i les noies no han nascut que aquesta campanya aconsegueixi conscienciar l’entorn del futbol
sabent-ho tot, se’ls ha d’ensenyar a tenir paciència i a gaudir de en totes les seves disciplines per fer del Joc Net una bandera.
pilota a terra
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reportatge

BONES EXPECTATIVES
Les temporades de Pàdel, a diferència d’altres esports, segueixen el
curs d’un any natural. Els jugadors
del Club de Pàdel Damm, durant
els primers mesos de competició,
estan demostrant un gran nivell.

E

n la categoria de menors, Álex Galán
i Pedro Sanromán van guanyar el
Campionat Júnior classificatori que es va
disputar a Extremadura. Amb aquesta victòria, els jugadors van aconseguir una plaça
per disputar el TyC Premium, on s’uneixen
tots els classificats de l’estat. D’altra banda,
la parella formada per Jorge Nieto i Javier
González Barahona, també es van proclamar Campions en la categoria Cadet i també
van classificar-se pel Premium. També cal
destacar els èxits dels altres jugadors del
Club, on Daniel de Castro es va proclamar
subcampió Cadet; Mario González, campió
Júnior; Carlos García, subcampió Júnior; i
Diego Guillo, semifinalista Júnior.

Jorge Nieto i el president de la Federació Madrilenya de Pàdel, José Luís Amoroto.

La jugadora del Club
de Pàdel Damm, Marta
Castro, s’ha classificat pel
Campionat d’Espanya
En el Premium de Badajoz, a part dels
anteriorment citats, també van participar
la jugadora cervesera Marta Castro, qui va
quedar subcampiona, assegurant-se, així,
una plaça pel Campionat d’Espanya. La resta
de jugadors van realitzar una gran actuació,
sobretot, arribant a les semifinals.
Durant el mes de març, els de la Damm
també han participat en torneigs de la Federació Madrilenya. En la categoria Júnior del
Campionat de Torrejón va guanyar Mario
González i Pablo Díaz va quedar finalista.
En la categoria Cadet van guanyar, de nou,
Javier González Barahona i Jorge Nieto. Un
altre d’aquests torneigs va ser el d’Alcalá
de Henares, on els Cadets van jugar com
a Júniors i Carlos García i Jorge Nieto van
proclamar-se Campions. n
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Carlos García i Javier González Barahona.

Pedro Sanromán i Álex Galán.

Dos jugadors del CF
Damm, convocats amb
les Seleccions Catalanes

Marc Soler

Els jugadors cervesers Marc Soler i Isaac
Padilla van ser convocats amb la Selecció
Catalana sub 16 i sub 18, respectivament.
Ambdós jugadors van disputar els partits
de la 2a fase del Campionat d’Espanya, a
Torrefarrera, i van classificar-se per la fase
final del Campionat. Els cervesers van ser
decisius per aconseguir la classificació, en
especial Isaac Padilla, que va marcar un
Hat Trick davant Castella la Manxa. Amb
Astúries, Padilla va marcar 2 gols, un d’ells
estratosfèric, des de més de 30 metres, que
va merèixer la felicitació del seleccionador
asturià, Eloy Olaya.
Isaac Padilla

notí
cies
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM

"Entrena l'ànima", el nou
anunci d’Estrella Damm per
potenciar la cultura

Amb un missatge clar i directe, Estrella Damm anima,
a través d’un nou spot, que sorgeix del vincle del Grup
amb la cultura i el Mediterrani, a sortir al carrer i a gaudir de la cultura en totes les seves expressions. Tenint
com a referència el Mediterrani, bressol de la cultura i
la creativitat que ens fa diferents, l’anunci referma el
compromís del Grup amb el patrocini i el mecenatge
cultural; un projecte que ha anat creixent any rere any,
mitjançant el recolzament a aquelles iniciatives que
ajuden a promoure la cultura en tots els seus àmbits.
Estrella Damm dóna suport al teatre, el cinema, l’art,
la música, la gastronomia i totes aquelles expressions
artístiques que donen valor a la nostra societat. Perquè
la cultura ens enriqueix i ens fa créixer.
pilota a terra
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Els nostres equips

PREBENJAMÍ A

Arroyo, Izan B. , Juanjo, Dídac, Víctor, Izan M. , Marc R. , Romero, Jon
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

A dalt, saludant el rival abans del partit. A baix, Didac.

Adaptació positiva a l'equip
El Prebenjamí A de la Damm està format per jugadors de l’any 2006. És un
equip pràcticament de nova formació, on
nomes dos jugadors provenen del Prebenjamí
B i la resta és van incorporar de nou al club.
Aquesta nova temporada, el Prebenjamí A
competeix com a Benjamí C a Tercera Divisió,
fet que suposa competir contra equips formats
per jugadors un o dos anys més grans.
Els jugadors s’han adaptat positivament
a la nova categoria, desplegant un joc molt
atractiu i divertit. Això és possible gràcies a
la il·lusió dels jugadors, les ganes que tenen
per aprendre i les emocions que viuen en
cada jugada del partit. La superioritat física
no suposa un problema per a la progressió
12 pilota a terra

i millora dels seus aprenentatges. L’objectiu
d’aquesta etapa és la formació dels fonaments
individuals dels jugadors: la relació del nen
amb l’entorn, la relació amb els seus companys i la relació del jugador i la pilota. Ara
és el moment de donar un ampli ventall de
possibilitats als joves jugadors perquè tinguin
una millor base de cara al futur.
A la primera volta de la competició, l’equip
ha mostrat una superioritat individual i col·
lectiva davant de molts equips, situant-se entre
els quatre primers. Cal destacar que l’equip ha
finalitzat la primera volta com un dels equips
més ofensius del campionat. Com a mostra
d’exemple, recordem que l’equip ha aconseguit marcar 10 gols en dos partits. n

Els nostres equips

BENJAMÍ B

Javi, Denis, Díaz, Álex, Marc, Camilo, Iker, Alexis, Rodó, Rufo.
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

A dalt, passant la revisió. A baix. Ruben felicitat per Denis i Iker.

Millora progressiva partit rere partit
El Benjamí B del CF Damm està
format íntegrament per jugadors
de primer any que competeixen a Primera
Divisió. Només dos equips més, dels setze
que configuren el grup, són de primer any.
Saber adaptar-se a partits on el rival és més
fort físicament és un dels aprenentatges que
l’equip està assolint. Per aquesta temporada,
l’equip ha incorporat nous jugadors i nous
tècnics, l’Èric Llorca i en Sebas Palou, fet que
suposa un gran esforç d’adaptació al nou
context respecte la temporada passada.
Al inici de la primera volta, l’equip no va
poder aconseguir resultats favorables. La
planificació dels objectius formatius en
aquest període està orientada principalment

a l’aprenentatge dels fonaments individuals
dels jugadors. Tot i així, la progressió dels
nostres jugadors és comença a veure partit rere partit, com reflecteixen els resultats
del final de la primera volta, que són més
optimistes.
El Campionat de Lliga d’aquesta temporada està sent molt productiu pels jugadors,
tot i el desequilibri de l’edat, ja que estan
treballant de valent per progressar i millorar
en els aspectes tècnics i tàctics. A la segona
volta estem segurs que els jugadors seguiran
responent perfectament davant les dificultats
que plantegen els rivals de la millor manera
que saben: amb el bon us de la tècnica, el
bon joc, la companyonia i l’esforç. n
pilota a terra
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Els nostres equips

BENJAMÍ A

Izan, Kevin, Casas, Álex, Nicolás, Aitor, Pol, Mario, Moreno,
Ángel, Genís i Enric.
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

A dalt, Arnau i al fons Pol. A baix, Xavi.

Esforç i esperit competitiu
El Benjamí A s’ha presentat aquesta
temporada amb noves incorporacions. L’equip competeix a la màxima categoria i l’adaptació dels jugadors a aquesta està
sent satisfactòria. Durant la primera volta
l’equip ha encapçalat les primeres posicions
de la classificació que donen accés directe als
Campionats de Catalunya.
Els jugadors dirigits per Èric Campos i
Andrés Pérez tenen clar que el treball, l’aprenentatge i la competitivitat en els entrenaments són fonamentals per aconseguir èxits
en els partits de la Lliga. Així ho demostren en
cada sessió d’entrenament, on la predisposició
i l’esforç del grup són evidents en cada acció.
Aquesta actitud permet que l’equip creixi dia
14 pilota a terra

a dia i tregui el màxim profit de la temporada.
En la competició, els números de l’equip son
inqüestionables i demostren l’esperit competitiu amb que surten al terreny de joc en cada
partit de Lliga. L’equip només ha deixat escapar
vuit punts dels quaranta cinc jugats. Malgrat
el bon joc que practiquen, hi ha hagut alguns
partits on la superioritat de la Damm i les nombroses ocasions no s’han vist recompensades
amb l’encert a porteria. Per tant, l’objectiu de
la segona volta és continuar amb aquest esperit
competitiu i d’esforç que defineix l’equip per
poder mantenir les primeres posicions de la
classificació i aconseguir classificar-se per disputar els Campionats de Catalunya del proper
mes de juny. n

Els nostres equips

ALEVÍ C

Bruno, Batista, Canet, Cidoncha, Fàbrega, Heredia, Yago, Martí,
Nogales, Oltra, Edgar i Hugo.
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

A dalt, els entrenadors donant instuccions entre quart i quart. A baix, Xavi.

Un joc i un estil que fan gaudir
L’adaptació a la categoria del nostre
Aleví C de primer any no ha pogut
ser millor. L’equip competeix a la Primera
Divisió, una categoria formada per equips
amb jugadors de segon any en la seva majoria, excepte tres equips més. La diferència
física en aquesta categoria és molt evident
però, tot i així, l’Aleví de la Damm està fent
un bon paper.
Per aquesta temporada 2013-2014, l’equip
ha comptat amb la incorporació de nous
jugadors i nous entrenadors, l’Adrià Mas
i en Jordi Goma, però també amb el bloc
de jugadors que va assolir el Campionat
de Benjamí Preferent de la temporada
passada.

En aquestes categories és difícil poder obtenir
resultats a curt termini, però la primera volta
que ha realitzat aquest equip ha superat les
expectatives. Si al inici de la Lliga l’equip va patir
un empat i una derrota, ara podem observar a
la classificació com la superioritat de joc envers
els seus rivals en les posteriors jornades ha estat
sorprenent. Aquesta superioritat en l’estil de
joc ha convertit a l’equip cerveser en un dels
màxims golejadors de la competició.
La proposta de joc facilita la progressió
constant i la millora dels jugadors de l’equip.
Un fet destacable és que l’equip assolit la
xifra de deu gols en tres partits. L’objectiu
d’aquesta segona volta és que l’equip ens faci
gaudir tant com ho ha fet a la primera. n
pilota a terra
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Els nostres equips

ALEVÍ B

Adrià, Marc, Sergi, Sagar, Sergio, Arnau, Isma, Gori, Mas,
Raúl, Pinós, Baruc.
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

A dalt, abans del partit al vestidor. A baix, Ismael.

Una primera volta espectacular
La primera volta de l’Aleví B del CF
Damm és pot definir com a impressionant. Aquest Aleví, format per jugadors
de segon any dirigits pels tècnics Adri Díaz i
Salva Valero, competeix a la màxima categoria d’alevins de Catalunya en el grup 1.
L’Aleví B és un equip amb moltes incorporacions, amb l’objectiu de poder formar
un potent Infantil B la temporada vinent,
juntament amb els companys l’Aleví A.
Si a l'inici de la temporada teníem la incertesa del temps que trigaria l’equip en cohesionar-se i realitzar un joc admirable, aquesta
va desaparèixer durant els primers partits
de la Lliga. L’equip ha realitzat una primera
volta espectacular, pel que fa als resultats i al
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bon joc associatiu. Moltes vegades valorem
de quina manera s’aconsegueixen les victòries, en aquest cas podem dir que l’equip les
porta al límit.
Durant tota la primera volta l’equip només
ha perdut dos partits, un d’ells 5-3 contra el
FC Barcelona A, tot i que va gaudir d’opcions
fins el darrer minut. A més, cal esmentar que
l’equip ha aconseguit estar deu partits sense
perdre, amb un total d’onze victòries, dos
empats i dues derrotes.
L’objectiu d’aquesta segona volta és el de
mantenir la mateixa progressió per aconseguir convertir l’equip en un grup fort i estable
que pugui continuar amb aquests resultats
tan favorables i encoratjadors. n

Els nostres equips

ALEVÍ A

Alsina, Calvo, Artur, Aye, Èric, López, Mario, Toni, Merchan,
Hugo, Ribas i Iker.
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

A dalt, Xavi. A baix, Mario.

Frec a frec amb els millors
L’Aleví A està dirigit pels tècnics Hèctor
Galán i Oriol Grau i competeix al grup
2 de la màxima categoria d’alevins. Aquesta
temporada, l’equip ha comptat amb les incorporacions de nous jugadors i d’altres que provenen de l’Aleví C. L’entrenador és el mateix
que el de la temporada anterior, fet que facilita
l’adaptació dels nous membres de l’equip i,
alhora, mantenir el mateix criteri de model
d’aprenentatge i de model de joc.
L’equip ha competit molt bé durant els
partits de Lliga de la primera volta, guanyant
moltes de les trobades. De totes maneres, els
jugadors no es poden confiar i han de continuar millorant el joc associatiu per tal de ser
encara més superiors col·lectivament que els

rivals i poder estabilitzar-se a les zones altes
de la classificació.
Durant la primera volta, l’equip s’ha mantingut en les posicions capdavanteres de la

taula classificatòria i, per aquest motiu, les
previsions de cara a la segon volta de la competició són bones i esperançadores. Es confia
que l’equip seguirà lluitant en cada partit de
Lliga per poder finalitzar la temporada entre
les posicions altes de la classificació i, així,
assolir així la classificació pels Campionats
de Catalunya.
Cal destacar que l’Aleví A va quedar cinquè
classificat en un torneig que es va disputar
durant les vacances de Nadal on també hi van
participar clubs com el Celta de Vigo, l’Athletic
de Bilbao, el Liverpool, el Màlaga i el Barça.
El bon paper demostrat en aquest torneig és
un símptoma més de la bona salut de la qual
gaudeix l’equip. n
pilota a terra
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Els nostres equips

INFANTIL B

Bioque, Pau, Caresia, Capi, Doroteo, Sergi, Joan, Nil, Marcos, Jona, Martí,
Mika, Mori, Ruíz, Rubén, Sanchís, Iker, Torrodà.
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

A dalt, Pau, darrera Victor, Iker i Antonio. A baix Antonio.

El desequilibri de la força
L’Infantil B d’aquesta temporada sorgeix de la fusió dels Alevins de Preferent
A i B de la temporada anterior i de la incorporació de 5 jugadors procedents del Barça, el
Sant Gabriel, el Sant Andreu i el Calella.
Es tracta d’una plantilla formada en la seva
totalitat per jugadors nascuts el 2001. Per tant,
és un equip format per infantils de primer
any que disputen el Campionat de la Lliga
de Preferent contra grans equips, majoritàriament de segon any d’infantil, que tenen
l’objectiu d’ascendir a la Divisió d’Honor.
Pel que fa als objectius de l’Infantil B de
la Damm, tenen clar que es volen adequar
correctament al futbol 11, garantint el creixement esportiu individual i col·lectiu per
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tal de poder preparar la temporada vinent.
Durant la primera volta, l’equip, que té una
gran qualitat tècnica, s’ha trobat amb un
desequilibri de la força en comparació amb
els equips rivals, degut a la diferència d’edat.
Aquest fet és el que condiciona els resultats
dels partits, els quals situen l’equip en una
posició d’alerta fins que no s’aconsegueixin
unes quantes victòries consecutives.
Aquest factor tan determinant, que podria
haver enfonsat l’equip, els fa créixer cada dia
amb la voluntat de superar-se i revertir la situació. Aquesta és la grandesa de l’equip. L’alta
competitivitat i el sacrifici fa que l’Infantil B
del CF Damm sigui un gran valor de futur
per el Club. n

Els nostres equips

INFANTIL A

Marcelo, Aleix, Garrido, Ferran, Jahir, Manu, Zhenya, Adrià, Gerard, Mas,
Elian, Pedrosa, Portas, Óscar, Èrik, Bru, Bernat, Torres.
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

A dalt, sortint al terreny de joc. A baix, Sergi, a la dreta Aleix i al fons Gianni.

Retorn amb bones sensacions
Després de diversos anys sense que
existís la categoria, la Federació ha
tornat a implantar la màxima categoria
d'Infantils: la Divisió d'Honor. Aquesta
temporada, doncs, l'Infantil A de la Damm
hi competeix en un grup format per 16
equips, dels quals només els 8 primers
classificats disputaran el Campionat de
Catalunya que organitza la FCF cada any
durant el mes de juny.
A hores d'ara, la classificació reflecteix
com la competició està sent molt disputada entre tots els que configuren el grup.
Prova d'aquest fet és que un gran nombre
d'equips estan separats només per quatre
o cinc punts entre sí. Per tant, l'objectiu

que s'ha marcat l'equip és el d'accedir al
Campionat de Catalunya. Al finalitzar la
primera meitat del Campionat de Lliga,
l'equip ho ha aconseguit, però en una competició tan igualada, no hi ha marge per a la
relaxació i s'ha de treballar contínuament
per mantenir el nivell d'exigència que es
requereix.
L'anàlisi dels tècnics és que l'equip ha
anat de menys a més, en una línia ascendent des del principi de la temporada fins
ara. El nivell de joc ha millorat i s'ha perfeccionat. Des d'ara fins el mes de juny
s'han d'aprofitar tots els partits que queden
per seguir creixent en la vessant tècnica i
tàctica. n
pilota a terra
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Els nostres equips

CADET B

Alarcón, Albert, Ávila, Baylach, Joel, Javi, Manel, Pol, Ryu, Andrew, Adri,
Piquer, Cristian, Pau, Dani, Martí, Vallejo, Ignasi, Vilchez.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

A dalt, Pol. A baix, Daniel.

Temporada en procés d’adaptació
El Cadet B del CF Damm s’ha trobat,
aquesta temporada, amb la necessitat
d’adaptar-se a un futbol diferent al que estava acostumat. En primer lloc, l’equip s’ha
d’adaptar al nou model futbolístic proposat
per la direcció esportiva del Club. Com tots
els canvis, es necessari un període d’adaptació
per aconseguir-ho, però amb la predisposició
i la il·lusió que estan mostrant els jugadors,
segur que aviat ho fan.
D’altra banda, l’equip també s’ha d’adaptar
al canvi que significa passar de la categoria
Infantil a la d’enguany. El futbol que es practica a l’edat Cadet es força diferent al de l’etapa
anterior: el joc és més adult. També, al tractarse d’un equip jove, es difícil enfrontar-se amb
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rivals amb un any més, fet que es nota sobretot
durant el primer tram de la competició.
Com a síntesi de la primera volta de la Lliga
podem dir que l’equip, durant les primeres
jornades, va competir força bé. Més tard,
però, va encadenar una sèrie de resultats
negatius que no es van correspondre amb
el rendiment i el joc de l’equip. Durant les
darreres jornades de la primera volta, l’equip
s’ha retrobat amb els resultats i ha acabat en
sisena posició.
Les expectatives de cara a la segona volta
de la Lliga són bones. L’equip ha assentat les
bases que permetran jugar bé i optar, a través
del bon joc, a aconseguir més regularitat i a
competir millor. n

Els nostres equips

CADET A

Artiedo, Ayala, Álex, Víctor, Juan, Jaime, Sergi, Antonio, Iñaki, Genís, Julián,
Ignasi, Eloi, Michael, Adrià, Fede, Moha, Soldado, Soler.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

A dalt, donant-se ànims al començar el partit. A baix, Adrià.

Relleu tècnic a la recta final
Amb un planter totalment renovat respecte la temporada passada degut a les
baixes i al fitxatge de tres jugadors per part
del RCD Espanyol, el Cadet A ha començat
la temporada amb 12 cares noves.
El procés d’adaptació en aquestes circumstàncies és complicat i necessita temps
i paciència. Malgrat aquests condicionants,
l’inici de la temporada va ser esperançador
ja que es van guanyar els dos primers partits
de Lliga, contra el Girona i el Lleida, oferint
un joc emocionant a l’afició.
Malauradament, el rendiment de l’equip
ha estat força irregular a partir de llavors.
La Divisió d’Honor Cadet és una categoria molt exigent, on les errades penalit-

zen molt i tots els detalls s’han de cuidar
al màxim, ja que són els que marquen la
diferència.
Ara, entrant en el darrer terç de la Lliga,
l’equip es troba en la posició número 7 de
la classificació, amb 25 punts i a excessiva
distància del primer classificat.
Per tal d’intentar donar un tomb a la
situació, a la jornada 19 es va produir el
relleu del cos tècnic, per tal d’afrontar la
recta final del campionat amb una nova
motivació i il·lusió. El Club té confiança
en el talent i el potencial dels jugadors que
formen el planter i l’objectiu que es persegueix és el de mantenir una línia regular i
ascendent en el joc. Això hauria d’ajudar a

assolir una bona posició en la classificació
final i a encarar amb força el Campionat
de Catalunya. n
pilota a terra
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Els nostres equips

JUVENIL C

David, Enzo, Ignasi, Carmona, Carreón, Costa, Marçal, Cubedo,
Kilian, Marc, Gómez, Heredia, Luque, Víctor, Kiku, Ferran, Salarich,
Nil S., Edgar i Charlie.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

A dalt, Marc i darrere els suplents. A baix, Nil.

Pensant en el futur
El plantejament del Juvenil C del
CF Damm per aquesta temporada
ha estat completament diferent al de l’any
passat. Quan fa un any es buscava guanyar el
Campionat de Lliga, enguany s’entén la temporada com una plataforma que serveixi per
proporcionar jugadors preparats al Juvenil
B i, aquest, al primer equip del Club.
Per tant, durant aquest any s’està treballant per formar als jugadors en unes determinades característiques, com la coordinació i un sistema de joc amb una identitat
clara i pròpia que defineixi a la Damm. En
aquest sentit, el Juvenil C està fent una bona
feina global, intentant millorar el potencial
de joc per poder competir en la catego22 pilota a terra

ria estatal. Durant la primera volta de la
Lliga ja hi ha hagut jugadors suficientment
preparats que han debutat a Nacional. A
més, s’ha de tenir en compte que la resta
de jugadors estan evolucionant molt bé i
s’espera que durant la segona volta de la
competició puguin acabar de perfeccionar
la tècnica per arribar als objectius marcats.
S’ha de tenir en compte que l’equip, on hi
ha jugadors de primer any, està competint
en una categoria de Preferent en un grup de
Girona molt dur. De totes maneres, aquesta
és una bona experiència per ells, ja que els
jugadors aprenen a gran velocitat, responent a les exigències de cada moment. Per
tant, el cos tècnic espera que, d’aquí al final

de la temporada, tots els jugadors puguin
estar en condicions per arribar al primer
equip del Club. n

Els nostres equips

JUVENIL B

Berrio, Campeny, Cano, Joel, Coca, Gamisans, Richi, Diego, Golo, Lledó,
Mario, Mailló, Planas, Joel S., Serna, Anas, Pablo, Varese, Zarate.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

A dalt, l'equip felicitat per l'entrenador de l'Espanyol. A baix, Ricky.

Bon inici en el retorn nacional
Aquesta temporada, el Juvenil B està
competint de nou a la Lliga Nacional,
desprès d’haver assolit l’ascens la temporada
passada. Tot just finalitzada la primera volta,
els resultats són força satisfactoris: 36 punts
(11 victòries 3 empats i 6 derrotes). Aquest
fet ha permès que l’equip s’hagi establert en
una zona privilegiada de la classificació, el
cinquè lloc, sent l’equip més golejador de la
categoria (47 gols) però també un dels més
golejats (40 gols).
Aquests números no han passat desapercebuts per l’equip tècnic del Juvenil A, ja que
un gran nombre dels integrants d’aquesta
plantilla participen setmanalment en els
entrenaments del primer equip i molts d’ells

ja han debutat a la màxima categoria Juvenil,
la Divisió d’Honor. Fet destacable tenint en
compte la joventut dels jugadors, molts d’ells
de primer any. A la vegada, aquesta situació
ha permès que alguns dels jugadors de primer any del Juvenil C de la Damm puguin
jugar amb el B, un aspecte que afegeix major
dificultat alhora d’enfrontar-se a equips
amb jugadors d’últim any, físicament més
desenvolupats i amb major experiència a la
categoria.
Això, més que un contratemps, és una motivació extra pels jugadors, ja que el progrés
d’aquests passa per saber-se adaptar i superar
les dificultats que presenta el joc, atacant-ho
des de l’ambició, la humilitat i l’ordre. n
pilota a terra
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Els nostres equips

JUVENIL A

Mateo, Merino, David, Doncel, Èric, Fortià, Guillem, Joel, Casas, Juan Pablo, Navarro, Urbina,
Vito, Montsó, Padilla, Cobo, Belana, Mas, Soufi, Víctor.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

A dalt, refusant una pilota a l'àrea de la Damm. A baix, el capità Victor.

Jugadors que fan gran l'equip
El cos tècnic del Juvenil A està satisfet amb el ritme i la intensitat dels
jugadors en els entrenaments, fet que es
reflecteix en l’actitud i en l’estil de joc dels
partits. L’equip creix i perfecciona la tàctica i
la tècnica dia rere dia, assimilant molt bé les
directrius que se’ls dóna des del cos tècnic.
Per aquests motius, els resultats obtinguts
reconeixen la feina ben feta a la classificació. En els darrers partits s'ha demostrat
com s'està lluitant per uns objectius més
ambiciosos que no pas els de principis de
la temporada. L’entrenador de l’equip, en
Cristóbal Parralo, està “orgullós” de l’equip
que dirigeix, ja que considera que es tracta
d’un grup “de comportament exemplar, que
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cada dia està més unit” fet que facilita molt
la preparació dels entrenaments i dels partits
i que fa que sigui un plaer compartir l’any
amb ells. També, per Parralo, l’aportació de
jugadors del Juvenil B com Diego, Arnau,
Padilla i Kilian és molt positiva i enriquidora, per això, durant la temporada vinent
es convertiran en “peces molt importants
de l’equip”.
Ara només queda el darrer tram de la competició i el Juvenil A té la confiança i les ganes
de seguir millorant i de seguir competir a
gran nivell. Per desgràcia, des de l’inici de la
Lliga hi ha hagut bastantes lesions, algunes
d’importants, com la de Josep Casas, que no
tornarà a jugar aquesta temporada. n

menys i Cobo refusant un penal, el garrinet
va acabar animant la celebració al vestuari
a cops de música dance. I no fou pas l’únic.
En els partits jugats en territori mallorquí,
un altre tipus de garrí, menys sorollós i més
comestible que l’anterior, també va animar
les jornades del Juvenil A un cop acabat el
partit, acompanyat d’un arròs brut típica·
ment balear.

No hi ha partit en què
els de Parralo no surtin
al camp amb actitud i
amb una intensitat que
no minva fins que l’àrbitre
atura el joc

Un castell de naips
per Carles Martínez • Cap de Premsa del Juvenil A

El camp està buit. Les porteries, tranquil·
les. La gespa, serena. No és pas aquí on
hem de fixar la mirada. Paraules de
motivació ressonen pel passadís dels
vestidors. Els tacs de bota piquen con·
tra el terra i la forta olor a menta dels
analgèsics s’apodera de l’ambient. Un
conjunt de mirades observen atentes el
míster. Aquest s’adreça als jugadors amb
força. La força d’aquells que estan a punt
de sortir al camp a suar la samarreta, a
lluitar per moure la xarxa contrària, per
aconseguir la victòria, per despertar el
crit de l’afició. A vegades es guanya, a
vegades es perd, però no hi ha partit en
què els de Cristóbal Parralo no surtin al
camp amb actitud, amb una intensitat
que no minva fins que l’àrbitre atura el
joc i amb ganes de demostrar-nos, a cada
xut, que el futbol de la Divisió d’Honor
no només es juga el cap de setmana. Es
treballa de dilluns a diumenge.

Han passat cinc mesos des que els cerve·
sers van enfrontar-se a l’Atlético Baleares
en el primer partit de la temporada i, des
de llavors, l’experiència ha estat d’allò més
camaleònica. Han patit, han perdut, empa·
tat i celebrat. I no hi ha res com l’agradable
tast de la victòria. Abraçades, bromes, som·
riures, eufòria... I que no falti la música! En
els partits que es juguen fora de Barcelona,
sobretot. Quan es perd, Cristóbal s’espolsa
la pena i s’adreça a l’equip per encoratjar-lo
a seguir lluitant i per recordar a cadascú
com pot millorar de cara al futur. Ara bé,
quan es guanya, la història és una altra. El
vestuari es disfressa de discoteca i un petit
animaló rosat entra en escena. Es tracta d’un
reproductor de música en forma de porquet
que Juan Pablo activa quan la ocasió bé ho
mereix. Per posar-nos en situació, després
d’aquella victòria complicadíssima en el
partit de la primera volta contra el Menorca,
en què la Damm va vèncer amb dos jugadors

Anècdotes a part, l’humor és sa, però hi
ha coses importants a tenir en compte.
Sens dubte, la Copa del Rei és una meta
llunyana, però més enllà d’aconseguir-la
o no, allò que realment importa aquí és el
treball en equip dels cervesers: Cristóbal,
Joan, Xavi i Roman entrenant; Juan, David
i Jordi atenent necessitats físiques i Mateu
representant l’equip. Tots plegats aporten
un valuós granet de sorra a la carrera pro·
fessional d’un grup de jugadors on tothom
és indispensable.
El Juvenil A és com un castell de naips.
Depèn de l’esforç mutu de cadascú. Des dels
refusos de Cobo i Vito, arquers disposats
a posar la cara abans que el peu, fins a la
potència de xut de Joel i Merino, la rapi·
desa de Serrano; l’organització de joc de
Mateo i Fortià, els desmarcatges de ruptura
d’Urbina i la precisió de centrada de Jebari
i Doncel. No ens oblidem pas de la qualitat
defensiva de Diego, Arnau, Casas i Guille,
magnífic esquadró a l’hora de blindar la
porteria cervesera. Ni tampoc de la contun·
dència de Víctor, la tècnica de Juan Pablo, la
força de Belana i la visió de joc d’Eric. Menció
especial mereix evidentment la qualitat de
joc d’Àlex, la verticalitat de Padilla i les arri·
bades a porteria de Moisés, tres joves pro·
meses recentment incorporades a l’equip.
El mèrit, però, no només es futbolístic. Allò
que realment destaca d’aquest equip i del
Club és el valor humà, el seu valor real. Tots
sabem que el Juvenil A és una pedrera. De
jugadors. I de persones.
pilota a terra
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On són què fan com els hi va?

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.
PRIMERA

SEGONA B - GRUP 3

Jordi Codina I getafe CF

JUAQUíN SáNCHEZ I CF BADALONA

RUBEN ALCARAZ I AD PRAT

SERGIO MAESTRE I CF BADALONA

MOUSSA BANDEH I CE L´HOSPITALET

FRAN GRIMA I CF BADALONA

LUCAS VIALE I CE L´HOSPITALET

JAUME SOBREGRAU I REUS DEPORTIVO

JOAN GRASA I GUADALAJARA C.D.

JOSé. M. MORALES I SANT ANDREU

ALEJANDRO CHAVERO I HURACÁN

èRIC ALCARAZ I SANT ANDREU

ÓSCAR HERNANDO I S.D. NOJA

òSCAR SIERRA I AD PRAT

SEKOU GASSAMA I U.D. ALMERÍA B

álvaro vázquez I SWANSEA CITY
sergio garcía I rcd espanyol
DAVID LÓPEZ I rcd espanyol
cristian tello I fc barcelona
ISAAC CUENCA I fc barcelona
ALEIX VIDAL I U.D. ALMERÍA
rafa jordà I FC Renhe guizhou
ALBERT MANTECA I SISAKET F.C.
VíCTOR VáZQUEZ I F. C. BRUJAS
Carlos G. Peña I r. valladolid
keita balde I s.c. lazio

MARCOS PéREZ I CF BADALONA

MANEL GóMEZ I CE L´HOSPITALET

JOHN NEESKENS I CF BADALONA

ALBERT VEGA I CE L´HOSPITALET

VÍCTOR COCERA I CF BADALONA

BORJA LóPEZ I LEVANTE B

AIMAR MORATALLA I LLAGOSTERA

ERIC LLOPIS I SARIÑENA C.F.

DíDAC NAVARRO I SANT ANDREU

ÁNGEL MARTÍNEZ I C.D. GUIJUELO

MIA GUASCH I UE LLEIDA

FRANC OCHOA I ZAMORA C.F.

JONATHAN DEL AMO I WIDZEU LOZD
ISAÍAS SÁNCHEZ I C.F. ADELAIDA
manolo muñoz (entrenador) I
deportivo cali

Marc Carmona (entrenador) I
FC BARCELONA fuTbol sala

ROBERT MORENO (2 n entrenador) I
celta de vigo

juan CARLOS BARRANCO I ÀRBITRe
ASSISTent 1 a

TERCERA - GRUP 5
ANTONIO FERNÁNDEZ PONO I U AT GRAMANET

MAMADOU BENGOURA I UE VILASSAR DE MAR

ÁNGEL FERNÁNDEZ I U AT GRAMANET

SERGIO MENDOZA I UE VILASSAR DE MAR

CARLOS HENAREJO I U AT GRAMANET

ADRIÁN CANALEDA I U AT GRAMANET
DAVID CARRASCO I U AT GRAMANET

BRIAN QUIJADA I U AT GRAMANET
MARTÍ SOLER I CF MONTAÑESA

ÁLEX POVES I CF MONTAÑESA

DAVID PAYAN I CF MONTAÑESA

FERRÀN MELICH I CF MONTAÑESA

SEGONA A
RAFA JORDÀ I A.C. SIENA
benja martínez I U.D. LAS PALMAS
isaac becerra I girona fc
Andrea Orlandi I brighton fc
CARLOS CLER I SABADELL C.E.
SERGIO TEJERA I ALAVÉS C.D.
RAMON DE QUINTANA (2n ENTRENADOR) I
r. huelva

Luis m. carrión (2 n ENTRENADOR) I
córdoba c.f.
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ADRIà ESCRIBANO I UE VILASSAR DE MAR
JUAN CARLOS CERVANTES I UE RUBí
ROGER MATAMALA I UE RUBí
ADRIÀ DÍAZ I UE RUBí

CHRISTIAN DEL MORAL I UE RUBí

CARLOS OSUNA I CERDANYOLA VALLÈS
QUIM SOLANO I CERDANYOLA VALLÈS

JONATHAN PUJIBET I CERDANYOLA VALLÈS

DAVID BATANERO I TERRASSA FC

RAFA LEVA I EUROPA CE

HUGO EYRE I SANTBOIÀ FC

ALBERT VIVO I EUROPA CE

JUAN MANUEL FERNÁNDEZ I TERRASSA FC
alex bolaños I SANFELIUENÇ

JORDI ROGER (ENTRENADOR) I CORNELLà UD
JOEL MARÍN I CORNELLà UD

XAVI PELEGRÍ I CORNELLà UD
SERGIO CAMPOS I CF GAVÀ

SERGIO PRIETO I CASTELLDEFELS UD

GIRBERTO BRAZ OLIVEIRA I CASTELLDEFELS UD
ORIOL GRAU I CASTELLDEFELS UD

guillem roquet I CASTELLDEFELS UD

ALBERT CERVANTES I CASTELLDEFELS UD

ELOI MIR I EUROPA CE

DIEGO FERNÁNDEZ I EUROPA CE
AITOR RAMÍREZ I EUROPA CE

ALBERT CUADRAS I EUROPA CE
MANEL LORA I FC VILAFRANCA

alberto tavira I FC VILAFRANCA

MARIO VILLAESCUSA I FC VILAFRANCA
DANI ROMERO I CF PALAMÓS

RAúL CABALLERO I CF BORRIOL

BENJAMÍN RODRÍGUEZ I CE SANTANYÍ

aNAS EL MORABET I HELLÍN DEPORTIVO

S

SERGIO TEJERA

pàgina coordinada per:
Manuel Martín

FOTO: Edu BAYER

ISAAC CUENCA

David López

pilota a terra

27

El partit de la Selecció
Catalana de Futbol
El passat 30 de desembre del 2013, la Selecció Catalana de Futbol va jugar el tradicional partit de Nadal,
enguany, contra la selecció de Cap Verd. Cinc ex jugadors del Club de Futbol Damm van ser convo·
cats pel Seleccionador Català, Gerard López, per vestir la samarreta de Catalunya al terreny de joc.

E

l passat 30 de desembre, la Selecció Catalana Absoluta va disputar el tradicional partit de Nadal
a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, contra
la Selecció de Cap Verd. Els catalans, dirigits pel debutant Gerard López a la banqueta, van guanyar el partit per 4 gols a 1.
La llista de 22 homes de Gerard López
va comptar amb la presència de cinc jugadors que han format part de la família
del CF Damm. Els davanters Aleix Vidal,
jugador de l’Almeria; Sergio García, de
l’Espanyol; i Cristian Tello, del Barça; el
migcampista David López, de l’Espanyol; i
el porter del Getafe Jordi Codina són els ex
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cervesers de la Selecció Catalana. Un dels
ex cervesers va ser el jugador més destacat
del partit: Sergio García. Després d'un gol
matiner de Cap Verd, que va fer que els
capverdians s'avancessin al marcador, Sergio Garcia va remuntar el partit amb dos
gols en un minut de diferència. Els altres
gols del partit van ser obra de Bojan Krkic
i d'Oriol Riera. Tot i així, García va estar a

L’ex cerveser Sergio
García va ser votat com el
Millor Jugador del Partit
Catalunya – Cap Verd

punt de completar un hat trick amb una
espectacular vaselina que va acabar a l'interior de la porteria de Cap Verd, però que
l'àrbitre va invalidar per fora de joc.
El blanc-i-blau va ser votat com el Millor
Jugador del Partit pels periodistes acreditats al Catalunya – Cap Verd i va rebre
el trofeu de les mans de la vicepresidenta
del govern de la Generalitat, Joana Ortega.
L’ex cerveser Sergio García, que a més ostenta el braçalet de capità de la Selecció, ja
que és el jugador amb més partits jugats,
també va aixecar el trofeu de campions
juntament amb el seu company d’equip,
Joan Capdevila. ■

ALEIX VIDAL

JORDI CODINA

DAVID LÓPEZ

Posició Davanter
Temporades al CF Damm 1
Club Actual UD Almeria
Partits jugats amb la Selecció 1

Posició Porter
Temporades al CF Damm 4
Club Actual Getafe CF
Partits jugats amb la Selecció 5

Posició Migcampista
Temporades al CF Damm 3
Club Actual RCD Espanyol
Partits jugats amb la Selecció 1

EMILI JARDÍ
ENCARREGAT DE MATERIAL
Temporades al CF Damm 34

SERGIO GARCÍA

CRISTIAN TELLO

Posició Davanter
Temporades al CF Damm 5
Club Actual RCD Espanyol
Partits jugats amb la Selecció 12

Posició Davanter
Temporades al CF Damm 1
Club Actual FC Barcelona
Partits jugats amb la Selecció 2

JUAN AMOR
ENCARREGAT DE MATERIAL
Temporades al CF Damm 9
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Medicina esportiva
Pàgina coordinada pel
Dr. Carlos Barcons i l'equip mèdic del club

Alimentació

i lesions musculars
La prevenció i recuperació de les lesions té molt a veure amb els hàbits alimentaris. Per aquest
motiu, des del Servei Mèdic del CF Damm ja fa anys que ens ocupem de la recuperació i l’estat
físic dels jugadors, tenint en compte la vessant alimentària.
per Xavier Vélez • Fisioterapeuta i Especialista en Nutrició Ortomolecular

Q

uan es produeix una lesió a qualsevol dels teixits de l’organisme,
aquest produeix una reacció inflamatòria que és necessària per a iniciar
el procés de regeneració del teixit lesionat.
Però aquesta inflamació ha de ser en la mesura justa i controlada. Si no es produeix
així, el procés de regeneració es retarda i
això fa que el temps de recuperació de la
lesió augmenti o es compliqui. En la medicina esportiva clàssica s’utilitzen els mitjans
d’immobilització, fàrmacs i tractaments
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de fisioteràpia adients per a cada fase de
recuperació de les lesions. Però des de fa
uns anys, també s’utilitza l’alimentació en
la recuperació de les lesions.

Des de fa uns anys,
es té en compte
l’alimentació per la
recuperació de lesions
dels teixits musculars

Sabem que hi ha aliments que contenen
substàncies que afavoreixen que s’activin
els enzims inflamatoris, que podem anomenar com a aliments pro-inflamatoris,
i en canvi, hi ha d’altres que contenen
substàncies que afavoreixen la modulació d’aquests enzims, els anomenats aliments antiinflamatoris. Així doncs, durant
el procés de recuperació d’una lesió cal
ingerir el mínim possible d’aliments proinflamatoris i el màxim possible d’aliments
antiinflamatoris per no augmentar la in-

flamació produïda pel propi cos. Quan
l’alimentació no és prou equilibrada i ingerim molts aliments pro-inflamatoris,
pot ser que algunes lesions no segueixin
la progressió adequada i triguin més en
recuperar-se o no ho facin de la manera
més òptima.
Un múscul es lesiona quan és sotmès a
un esforç per sobre de les seves capacitats i
això es pot produir amb un gest molt forçat
que provoqui la lesió o amb un mecanisme
lesional molt menys important que també
acabi provocant la lesió. En aquest darrer
cas, aquesta facilitat per lesionar-se pot
venir determinada per una mala qualitat
del teixit muscular, possiblement produïda
per un aportació insuficient de sals minerals, vitamines, proteïnes o àcids grassos,
entre d’altres.
Sovint ens trobem amb esportistes amb
historial repetitiu de lesions musculars i,
analitzant el seu cas, es pot observar que els
hàbits nutricionals no són els desitjables i
que, per tant, ingereixen els aliments que
produeixen que els teixits siguin de baixa
qualitat, més rígids, menys vascularitzats

i, per tant, amb més risc de patir lesions
musculars. A grans trets, els aliments que
cal que aquests esportistes evitin són les
carns vermelles, els productes làctics, sucres refinats, begudes industrials, cafè, té i
alcohol. I per contra cal que segueixin una
dieta rica en fruita, verdura, cereals i pasta
integral, llegums, fruits secs i peix blau.
Des del Servei Mèdic del C.F Damm

Sovint, un historial
de lesions musculars
repetitiu ve produït pels
mals hàbits alimentaris
de l’esportista
s’analitzen especialment els casos d’aquells
jugadors en què la seva evolució no és la desitjada o en els casos de lesions musculars
repetitives. S’avalua els hàbits alimentaris
d’aquells jugadors i se’ls dóna una sèrie
de consells sobre canvis d’alimentació
per facilitar la seva recuperació i futura
prevenció. n
pilota a terra
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Conveni
entre el
Levanger FK
i el CF Damm
El CF Damm i el Levanger FK han signat un conveni educatiu i espor·
tiu per tal que els juvenils de la Damm puguin jugar al club noruec
i, alhora, cursar estudis universitaris allà, un cop hagin finalitzat la
seva etapa al Club cerveser. A canvi, el CF Damm formarà jugadors
del Levanger a les seves instal·lacions.

E

l Levanger FK és un club de futbol que actualment milita a la
Segona Divisió noruega i que
manté una estreta relació amb el Rosenborg, club que habitualment competeix
a la Champions League. L’objectiu del
Levenger per la temporada vinent és el
d’ascendir a la Primera Divisió i creu que
amb fitxatges de jugadors de la Damm
la fita es pot assolir.
El club de Noruega ha mostrat interès
pel CF Damm degut al prestigi i reconeixement que la Damm té en el món
del futbol formatiu. Per aquest motiu,
s’ha arribat a l’acord que el CF Damm
acollirà, periòdicament, jugadors joves
amb projecció del Levanger FK perquè
puguin complementar la seva formació
futbolística a les instal·lacions cerveseres. Aquesta experiència ja es va realitzar aquesta tardor, amb la visita de dos
jugadors del Levanger i de membres del
cos tècnic i de la directiva del club. Els
noruecs van poder participar a les sessions d’entrenament del nostre Club, així
com veure les rutines diàries.
Per la seva part, el Levanger FK realitzarà
un seguiment als jugadors del Juvenil A
per tal de fitxar aquells que encaixin més
en el joc del seu primer equip. Els jugadors que hagin acabat la seva etapa com a
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Juvenils a la Damm i que hagin rebut una
oferta del club noruec podran compaginar
la carrera futbolística amb la universitària,
ja que el Levanger becarà els seus estudis
en anglès a la universitat local.
Des del Levanger FK es convida als
jugadors cervesers amb els quals s’hagi
contactat a visitar la població, la universitat i el mètode d’entrenament que
utilitzen, durant una setmana del mes de
maig, per tal que puguin situar-se abans
de prendre una decisió.

El Levanger ha mostrat
interès per la Damm
degut al prestigi que
té en el món del futbol
formatiu
Aquest conveni entre el CF Damm i
el Levanger FK és una gran oportunitat
pels jugadors de la Damm, ja que podrien
cursar una carrera universitària gratuïtament, així com desenvolupar una gran
carrera futbolística a Noruega al Levanger i amb la possibilitat de trobar altres
clubs amb més projecció i prestigi, ja que
la seva estada al Levanger els donaria la
suficient visibilitat per ser contactats per
clubs més potents. n

La comitiva del Levanger FK amb el president de la
Fundació i del CF Damm, Ramon Agenjo.

Levanger: Informació bàsica
Levanger és un poble petit de 20.000 habitants situat al nord de Noruega,
concretament a 80 km de
Trondheim, la ciutat propera més important, amb
prop de 200.000 habitants. Allà es troba la HiNT
(Nord–Trondelag University College), la universitat
on estudiarien els jugadors
de la Damm fitxats pel

Levanger FK. El poble de
Levanger està situat a la
boca del riu Levangerelva
i a la riba est del fiord de
Trondheim, el tercer més
gran de Noruega. Degut a
la naturalesa de la zona, Levanger compta amb molts
llacs, que fan que el paisatge sigui meravellós.
Levanger està situada a
40 km de l’aeroport i es

fàcil trobar billets de low
cost des de Barcelona. El
viatge és de 6 hores aproximadament.
El club de futbol de Levanger va ser fundat el 1996
i actualment milita a la
Segona Divisió noruega.
El club juga a un camp situat a les afores del nucli
urbà de Levanger anomenat Moan ritidspark.
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Fundació Damm
La
Dammno
notan
tansols
solsfinancia
financia
i recolza
el club
de
La Fundació
Fundació Damm
i recolza
el club
de futfutbol
sinó
reafirmant
el compromís
seu compromís
la societat
bol sinó
que,que,
reafirmant
el seu
amb amb
la societat
civil i
civil
i la cultura,
col·labora
en diferents
activitats.
la cultura,
col·labora
en diferents
activitats.

E

n l’àmbit de la comunicació, la
Fundació Damm ja fa anys que
compta amb la publicació de la
revista Pilota a Terra, que dóna veu al CF
Damm, i amb la Memòria d’Activitats de
la Fundació, que fa un repàs de l’activitat
anual de l’entitat. El nou projecte de la
Fundació, però, vol reflectir de manera
més propera i contínua la posició de la
Fundació i del Grup Damm envers la
societat, la cultura i l’esport català.

El Butlletí Informatiu
vol reflectir la posició
de la Fundació envers
la societat, la cultura
i l’esport català

EL BUTLLETÍ
INFORMATIU DE LA
FUNDACIÓ DAMM
La Fundació Damm va acabar el 2013 engegant un projecte
comunicatiu nou: un butlletí informatiu que dóna a conèixer
la tasca que desenvolupa la Fundació en el dia a dia.

Aquest mes de març sortirà el tercer
número d’aquest butlletí, que arriba a
totes aquelles persones amigues de la
Fundació. Amb aquesta iniciativa es dóna visibilitat a les activitats on la Fundació Damm col·labora, així com al dia a
dia del Club de Pàdel Damm i del Club
de Futbol cerveser. D’aquesta manera,
no cal esperar al mes de juny per poder
consultar tota l’activitat de la Fundació
Damm, mitjançant la Memòria d’Activitats, sinó que durant tot l’any es pot
estar informat. ■

Exposició de dues
sèries del fotògraf Danny Lion
Foto Colectania exhibeix dues series icòniques de Danny Lion: The Bikeriders
(1962-66), un recorregut per la vida dels motoristes de l’oest americà, i
Uptown (1965), un reflex sobre la vida d’un barri d’immigrants de Chicago.
La Fundació Damm és la patrocinadora de l’exposició, que es podrà veure
fins el 17 d’abril. Lyon és considerat un dels fotògrafs documentals més
influents i originals del segle XX.
Creuant Ohio, Louisville, de la sèrie The Bikeriders, 1962 – 1966
© Danny Lyon / Magnum Photos, cortesia Edwynn Houk Gallery, Nova York
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La Fundació
i el Grup Damm
participen a
la 50a edició del
Festival de la
Infància
El Festival de la Infància de Fira de Barcelona va celebrar el 50è aniversari amb
un gran èxit de participació, amb més de
96.000 visitants .
A part de les activitats diàries del festival, enguany també es van programar actes únics en dies concrets com el Mascota
Fun Festival o les actuacions musicals dels
Gossos, Els Catarres o Macedònia.
En el marc d’aquestes activitats, el CF
Damm va organitzar la I Diada del Futbol
Femení, on es van realitzar una sèrie de

La Od tisit niat la feu feum nonsequam veliquis niat dolessit aciduisi.

Fotografia de família de les autoritats i patrocinadors de la commemoració del IV Centenari

Quart centenari
de la mort del greco
El Grup Damm és patrocinador oficial d’El Greco torna a
Toledo, la commemoració del IV Centenari de la mort d’un
dels pintors més importants de la història.

E
Les autoritats inaugurant el Festival de la Infància

mini-partits d’exhibició protagonitzats
per jugadores de diferents edats dels principals clubs de futbol femení de la nostra
ciutat. També va organitzar la Diada del
Futbol Benjamí, amb la disputa de triangulars de futbol 4 a càrrec de jugadors del
CF Damm i d’altres clubs convidats.
Una altra activitat promocionada pel
Grup Damm va ser el concurs de dibuix de
Veri “Un dia amb la família als Pirineus”,
on es sortejava un dia gratuït al Tibidabo
per passar amb la família o els companys
i les companyes de classe.

l Grup Damm, mitjançant la seva
aportació filantròpica al programa El Greco torna a Toledo (1614-2014),
s’ha abocat en la commemoració del IV
Centenari d’una de les figures artístiques
més importants de la història universal.
Aquest 2014, Toledo commemora la seva
mort amb un ampli homenatge que se
centrarà en la seva obra i el seu llegat. La
ciutat on el pintor va arribar al cim de
l’èxit acollirà la major reunió de les obres
de Greco de la història.
El IV Centenari comptarà amb una àmplia agenda cultural al voltant de la seva
figura: les mostres de l’obra del Greco
estaran acompanyades per una programació musical, un programa d’investigació i divulgació sobre la figura de l’artista
cretenc i una gran posada en escena del
Greco i la seva època de la mà de companyies internacionals de primer nivell.
Damm va assistir a l’acte inaugural del IV

Centenari, amb la presència de Marta Gil,
secretaria general executiva de la Fundació
Damm, i Carles Domènech, director de
Comunicació de la Fundació. A l’acte,
que es va celebrar al Museu del Prado
de Madrid, també va assistir el ministre
d’Educació, Cultura i Esport, José Ignacio

El Grup Damm és
patrocinador oficial
de la commemoració
del IV Centenari de la
mort del Greco
Wert; la presidenta de la Junta de Castella
la Manxa, Dolores de Cospedal; l’alcaldessa de Madrid; Ana Botella; el director del
Museu, Miguel Zugaza; el president del
seu patronat, José Pedro Pérez-Llorca; i
el de la Fundació El Greco 2014, Gregorio
Marañón. ■★
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