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LA REVISTA DE LA FAMÍLIA DAMM

FOTO: EDU BAYER

El CF Damm
present als
CAMPIONATS
DE CATALUNYA

PÀDEL

Campions
i ascens de
categoria
El Club de Pàdel
Damm es va
proclamar Campió de
la Tercera Categoria i
va ascendir a Segona
en el Campionat de la
Comunitat de Madrid
que es va celebrar a
les instal·lacions de
Puerta de Hierro.

LLIBRE SOLIDARI

Relats Solidaris de l’Esport
La Fundació Damm ha col·laborat, un any
més, amb el llibre Relats Solidaris de l’Esport.

editorial

sumari

Campionats de Catalunya
La 5a Festa del Futbol Català va tenir protagonisme cerveser. Tres dels
equips de l’entitat van competir en el que, per la Federació Catalana de
Futbol, és l’acte més important del futbol del nostre país. El Benjamí A i
l’Aleví A van disputar la fase final de la seva categoria, on han participat
els millors equips del país. Ambdós equips van superar els seus rivals fins
arribar a les semifinals, on es van enfrontar al FC Barcelona. En tots dos
casos, el Barça va eliminar el CF Damm, proclamant-se posteriorment
Campió de Catalunya.
El fet de caure a les semifinals no menysté la gran feina d’ambdós equips
i la bona imatge que van oferir a tot el públic que es va reunir a les instal·
lacions municipals de Les Grases de Sant Feliu de Llobregat.
Per la seva part, el Cadet A, que va superar en les eliminatòries al Girona
FC i al FC Barcelona, va perdre la final davant d’un gran equip com és la
Unió Esportiva Sant Andreu. El futbol ja ho té, això: uns guanyen i altres
perden. Però la manera de fer i de competir del CF Damm és un referent
en el futbol base del nostre país i, alhora, és una satisfacció tornar a veure
els nostres equips al capdavant de totes les competicions. Enhorabona als
jugadors, tècnics i tota la gent que forma part d’aquesta gran família.

Final de temporada
Cada any, per aquestes dates, ens trobem en el difícil moment d’acomiadar a companys de viatge que fins ara han lluitat amb nosaltres per fer
més gran aquest Club. Aquest fet també forma part del futbol: alguns
se’n van i d’altres venen. Des d’aquestes línies volem expressar l’agraïment a tots els jugadors i tècnics que, per un motiu o altre, deixen de formar part del CF Damm. Però volem expressar sincerament que, si volen,
sempre formaran part d’aquesta casa. La vida i el futbol donen moltes
voltes i esperem que ens puguem retrobar en qualsevol altre moment de
la nostra etapa esportiva i, a la vegada, els hi desitgem molta sort en el
nou camí que emprenguin.
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CAMPIONATS DE CATALUNYA

JUVENIL

El Cadet A
es proclama
Subcampió
de Catalunya
Els jugadors dirigits per Cristian Donaire van disputar la final del
Campionat de Catalunya contra la UE Sant Andreu en el marc de la 5a
Festa del Futbol Català. Els cervesers van perdre el partit per 2 gols a 0.

D

esprés de realitzar un molt bon Campionat de Catalunya, eliminant equips
com el FC Barcelona als quarts de final -que
no havia perdut cap partit a la Lliga- o el
Girona FC a la semifinal, el Cadet A del CF
Damm es va veure superat per la UE Sant
Andreu a la final. Tot i que l’equip no ha estat
prou regular durant la temporada, l’esforç i
l’empenta d’aquest grup s’han vist recompensats amb la fantàstica participació en el
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Campionat de Catalunya. El Sant Andreu va
tenir la fortuna d’anotar el primer gol de la
final al minut 4. Amb el resultat en contra,la
Damm ho va intentar, però un Sant Andreu
molt ben posicionat al terreny de joc no va
permetre que capgirés el marcador. En els
darrers minuts del partit el Sant Andreu va
marcar el 2 a 0 definitiu, quan la Damm es
trobava amb 10 jugadors degut a l’expulsió
del porter per una falta tècnica. ■

pilota a terra
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CAMPIONATS DE CATALUNYA

ALEVÍ

L’Aleví A es Queda
a un pas de La final
dels Campionats
de Catalunya
L’Aleví A va realitzar una gran fase prèvia dels Campionats de Catalunya,
disputant una semifinal molt ajustada contra el FC Barcelona, que va
guanyar el partit per la mínima.

E

l CF Damm va arribar a les semifinals
del Campionat de Catalunya Aleví després de quedar segon de grup a la fase classificatòria. Aquesta fase el va enfrontar contra
el Cornellà, el Reus Deportiu i el Bisbalenc
Atlètic. A la semifinal es va enfrontar contra
el FC Barcelona, en un partit molt disputat i
possiblement un dels partits més difícils que
ha jugat el Barça aquesta temporada. Una
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prova d’això és que el FC Barcelona va acabar
guanyant la final del Campionat per 4 gols a
1 contra el RCD Espanyol, mentre que amb
la Damm ho va fer per un ajustat 1 a 0.
Un dels jugadors d’aquest equip és Marc
Domenèch, que el passat mes de maig es
va proclamar Campió d’Espanya en la categoria sub 12 masculina amb la Selecció
Catalana.■

CAMPIONATS DE CATALUNYA

BENJAMÍ

Gran fase classificatòria que
els permet jugar la semifinal
Els Benjamins del CF Damm van classificar-se com a segons de grup amb un rival de la talla del FC Barcelona. La
a la fase classificatòria del Campionat de Catalunya i van disputar la superioritat dels blaugrana, que van acabar
classificant-se per la final per 8 gols a 1 i van
semifinal contra el FC Barcelona.

E

ls més petits del Campionat de Catalunya van disputar la fase prèvia del Campionat en el marc de la 5a Festa del Futbol
Català que organitza la Federació Catalana
de Futbol. Els Benjamins van formar part

del grup composat pel Cornellà, pel Lleida
Esportiu Terraferma i pel Reus Deportiu.
Després d’haver demostrat una gran qualitat
als terrenys de joc, el CF Damm va arribar a
classificar-se per la semifinal del Campionat

guanyar el campionat per 6 a 1 contra el
Cornellà, no va impedir que els jugadors de
la Damm gaudissin de les tres jornades de
futbol que van viure a Sant Feliu de Llobregat
i mostressin el seu saber fer i tarannà dins i
fora del terreny de joc. ■
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

Els més petits de la casa

El Prebenjamí ha competit contra jugadors un i dos anys més grans que ells i, el més greu, ha vist com Carlos Arroyo, un dels seus
companys, ha patit una greu lesió. L’equip es va fer fort i va competir i gaudir de l’esport que més els hi agrada. És un equip ofensiu,
més de 12 gols de mitjana per partit, que ha complert tots els objectius de la temporada: formació, evolució i aprenentatge.

Els jugadors del Prebenjamí saludant els seus rivals

Izan.

Els jugadors a la banqueta.

5è

classificat
8 pilota a terra

Marc.

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

28

19

2

7

173

65

59

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

Progressió i aprenentatge

Aquest grup de jugadors ja és el segon any que forma part de l’entitat i, poc a poc, va adquirint els fonaments i els conceptes de l’etapa
primerenca formativa en que es troba. L’equip ha progressat adequadament i en moltes fases del campionat ha mostrat un bon futbol
i una molt bona actitud. El grup té com objectiu millorar any rere any tant en la vessant individual com en col·lectiva.

Els jugadors i l'entrenador sortint al camp amb la pancarta de Joc Net.

Denis i Àlex.

Marc i d'esquena Iker.

7è

classificat

Ruben.

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

13

7

10

93

70

46
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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

Gran final de temporada

L’equip d’Èric Campos i Andrés Pérez ha finalitzat la temporada de la millor manera possible: tercers a la Lliga i classificats per disputar
el Campionat de Catalunya. El grup s’ha sobreposat a les lesions dels companys i, a més, ha sabut reinventar-se partit a partit malgrat
els entrebancs. La valoració de la temporada és molt bona tant des de la vessant esportiva com formativa i humana.

El Benjamí A contra el Manchester City.

Kevin.

Enric.

3r

classificat
10 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

21

2

7

94

60

65

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

Aprenent i millorant

L’Aleví C ha mostrat a finals de temporada una clara evolució individual i col·lectiva respecte l’inici del Campionat de Lliga. La millora
individual dels jugadors i el domini en el joc vers la majoria dels rivals de la competició demostren que els nostres jugadors han
desenvolupat un aprenentatge significatiu i satisfactori, assolint els conceptes que els tècnics Mas i Gomar volien transmetre.

Esperant entrar al vestidor.

Edgar.

Hugo.

David.

7è

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

15

5

10

144

79

50
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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

Identitat molt clara

Després de finalitzar una primera volta gairebé perfecta, l’equip va continuar en la mateixa dinàmica a l’inici de la segona, resolent
partits difícils. Durant el Campionat de Lliga l’equip ha aconseguit una regularitat que li ha permès situar-se als llocs capdavanters de
la classificació. El bon joc i el futbol associatiu han regnat durant tota la temporada i l’equip ha tingut una identitat molt marcada.

Els jugadors rebent instruccions.

Oriol.

Gregorio.

4t

classificat
12 pilota a terra

Sagar.

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

19

4

7

97

74

61

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

Preparats per nous reptes

Bon final de temporada de l’Aleví A amb la tercera posició de la classificació del Campionat de Lliga i amb la participació en la fase final
del Campionat de Catalunya. L’equip ha finalitzat la seva etapa formativa de futbol 7, ja que la temporada que ve debutarà en futbol 11.
La formació continuada i els coneixements assolits durant aquesta etapa seran molt valuosos per encarar els nous reptes esportius.

Els jugadors sortint al terreny de joc.

Els jugadors després de celebrar un gol.

3r

classificat

Marc.

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

22

4

4

115

50

70
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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

Temporada per madurar i créixer

Aquesta ha estat una temporada complicada. Una temporada on l’exigència competitiva de cada setmana ha condicionat el creixement
dels nostres jugadors. A l’inici del curs es partia amb l’objectiu d’afrontar un any transitori i formatiu per preparar l’equip de cara a un
futur immediat. Tant el grup de jugadors com l’equip tècnic s’ha hagut d’aclimatar a una nova categoria i a unes noves exigències.

Pau Cabezas, darrera Víctor, a la dreta Iker i darrera Antonio.

Víctor.

Antonio.

Martí felicitat per Mika i Nil.

10è
classificat

14 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

10

4

16

43

53

34

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

Recuperant sensacions

L’Infantil A s’ha situat durant gairebé tota la segona volta a la zona alta de la classificació. Després de superar una temporada anterior molt complicada, els jugadors han tornat a sentir-se confiats en les seves pròpies possibilitats i han mostrat unes qualitats que
s'han traduït en domini de la pilota, control del partit, gols i bones estones de futbol, especialment al camp de la Teixonera.

Els jugadors sortint al camp.

Raúl.

Manuel.

6è

classificat

Marcelo.

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

14

6

10

44

39

48
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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

Adaptant-se a l'estil

Aquesta ha estat una temporada important en la construcció de l'equip de cara a afrontar amb garanties la propera temporada a la Divisió
d’Honor. Durant la segona volta del Campionat de Lliga, l'equip no ha aconseguit la regularitat necessària per tal de millorar els registres de
la primera i això ha impedit que l'equip aconseguís imposar-se del tot en els partits i acabés en una millor posició a la taula classificatòria.

Els jugadors després de celebrar un gol.

Martí.

Daniel Ruiz i Daniel Albet.

6è

classificat
16 pilota a terra

Joel Vallejo.

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

14

7

9

72

48

49

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

Superant les adversitats

Amb canvi d’entrenador a la banqueta, l’equip va iniciar la nova etapa amb dues victòries. S’ha de destacar la implicació i l’esforç per part
de tots els jugadors de l’equip, que tant en entrenaments com en partits han donat el millor d’ells mateixos en benefici del col·lectiu. Hi
ha hagut un creixement tant a nivell de tàctica com d’actitud, que s’ha vist recompensat amb el meritori subcampionat de Catalunya.

Esperant el desenllaç dels penals.

Fent pinya abans de la tanda de penaltys.

Michael.

Celebrant la classificació.

7è

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

12

7

11

52

45

43
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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

Regularitat absoluta

Bon final de temporada d’un equip que ha mostrat regularitat durant tot el Campionat. Tot i haver assortit de jugadors al Juvenil B
quan aquest ho ha necessitat, el grup ha sabut treure profit de les virtuts d'aquesta gran plantilla. Ha estat un any d'adaptació a la categoria juvenil i a un futbol més físic del que estaven acostumats, oferint partits molt vistosos i mostrant un tarannà clarament ofensiu.

Sortint al camp.

Enzo i darrere Marc.

3r

classificat
18 pilota a terra

Albert.

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

21

2

7

104

46

65

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

Bones notícies a final de curs

Notable podria ésser el qualificatiu de la campanya que ha efectuat el Juvenil B en el retorn a la Lliga Nacional. L’equip ha assolit
un satisfactori quart lloc en una categoria força complicada i disputada. Les claus d’aquestes bones notes han estat l’exigència, el
treball i la constància. Tres aspectes fonamentals per tal de preparar als jugadors per a donar el salt a la màxima categoria juvenil.

Èric, màxim golejador del Campionat.

L'equip, respectant un minut de silenci.

Padilla.

4t

classificat

Adrián.

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

34

17

7

10

68

58

58
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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

Sempre mirant amunt

Espectacular segona volta d’un equip que mai ha baixat els braços, intentant lluitar per la tercera plaça que podia donar accés a la
Copa del Rei. El bon joc desplegat per els jugadors entrenats per Cristóbal Parralo és fruit del bon engranatge aconseguit gràcies a
les hores de feina desenvolupades sobre uns jugadors molt implicats i conscients de tot allò que realitzaven, a la cohesió de grup i
a l'aplicació d'un model de joc adaptat a les capacitats del col·lectiu.

Cobo aturant una pilota.

Tanca defensiva: Doncel, Pujol, Juan Pablo i Mateo.

Juan Pablo..

5è

classificat
20 pilota a terra

Marc Navarro.

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

16

5

9

53

40

53

PAU BELANA

JOSEP CASAS

ÁLEX COBO

VÍCTOR DÍAZ

SOUFIANE JEBARI

13/02/1995 • 1 TemporadA

08/04/1995 • 2 TemporadES

06/07/1995 • 1 TemporadA

16/10/1995 • 11 TemporadES

24/02/1995 • 2 TemporadES

Fins aviat, amics
Aquests jugadors formen part de la història de la DAMM
i des d'aquestes pàgines intentarem seguir la seva evolució
com a futbolistes i recolzar-los en tot moment.
MOLTA SORT!
ÁLEX KYEREME

PAU MÁS

05/08/1995 • 2 TemporadES

18/11/1995 • 1 TemporadA

ADRIÀ MATEO

JOEL MÉNDEZ

ALBERT MERINO

FORTIÀ MUNTS

MARC NAVARRO

16/03/1995 • 4 TemporadES

01/05/1995 • 1 TemporadA

19/05/1995 • 1 TemporadA

31/10/1995 • 1 TemporadA

02/07/1995 • 1 TemporadA

ÈRIC PUJOL

GUILLEM PUJOL

JUAN P. SEPÚLVEDA

DAVID SERRANO

MARC URBINA

11/01/1995 • 3 TemporadES

18/12/1995 • 1 TemporadA

18/10/1995 • 2 TemporadES

25/04/1995 • 3 TemporadES

27/01/1995 • 1 TemporadA

pilota a terra
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notí
cies
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM

Dos jugadors del CF Damm visiten el Levanger
FK abans de decidir si fitxaran pel club noruec

A arran del conveni de col·laboració entre el Levanger FK i el CF
Damm, dos jugadors del Juvenil A tenen la possibilitat de fitxar
pel club noruec per la propera temporada. Es tracta dels jugadors
Adrià Mateo i Víctor Díaz, que un cop finalitzada la seva etapa al
club cerveser podran decidir jugar al Levanger, club de 2a Divisió,
i cursar estudis superiors amb beca allà.
Els jugadors van passar una setmana a Noruega, acompanyats
pel seu entrenador i director esportiu de la Damm, Cristóbal
Parralo, i pel responsable de Metodologia del CF Damm, Joan

22 pilota a terra

Torres. Allà, tots quatre van poder reunir-se amb els responsables del Levanger FK per conèixer les instal·lacions del club, de la
universitat, de les escoles d’idiomes i de les escoles de Formació
Professional, alhora que també van tenir una trobada amb l’alcalde de la localitat. A més, també van reunir-se amb el director
esportiu del Rosenborg BK, club de Primera Divisió de Noruega.
El Levanger i el Rosenborg tenen un conveni pel qual els millors
jugadors del Levanger poden fitxar pel Rosenborg, club de 1a
Divisió que ha arribat a disputar la Champions League. ■

EntrevistES

ISAAC
BECERRA

El porter del Girona FC
va jugar dues temporades
al CF Damm i explica la
seva experiència al Club.

Quina és la teva trajectòria en els
equips de futbol base? Vaig començar
jugant a la Gramanet, des d’allà vaig
passar a jugar a la Penya Collblanc, on
vaig estar mig any. Cada divendres anava
amb Albert Benaiges i Ángel Pedraza a
fer les proves per jugar al Barça al costat

del Camp Nou. Em van veure i els vaig
agradar. Vaig estar tres temporades al
FC Barcelona i, després de comunicarme que no em renovaven, vaig fitxar per
la Damm. Després ja va venir l’Espanyol,
un club de Primera Divisió de Grècia, el
Madrid i, finalment el Girona.

CARLES
CLERC

El jugador del Sabadell cedit per
l’Espanyol, Carles Clerc, també
va formar-se a les categories
de base del CF Damm.
Quins records conserves del teu pas
per la Damm? Doncs molt bons. Les
tres temporades que hi vaig estar, les
dues d’Infantil i la primera de Cadet,
van ser fantàstiques. Vaig fer moltes
amistats que encara avui mantinc i,

en el darrer any, vaig poder jugar a
la Divisió d’Honor i amb la Selecció
Catalana. Estic molt agraït a la Damm.
Sempre dic que el meu cor està entre el
Sant Gabriel, la Damm i l’Espanyol, els
tres clubs que m’han format. La Damm

Quin record tens del CF Damm?
La veritat és que quan em va fitxar la Damm jo m’estava plantejant
deixar el futbol. M’havia apuntat a
taekwondo i em volia dedicar a les
arts marcials. Per mi va ser un cop
molt dur que el Barça em fes fora del
club. Però l’Andreu, un entrenador de
la Damm que també sortia del Barça,
em va trucar per dir-me que em volia
al seu equip. Llavors vaig tornar a
encaminar-me i vaig tornar a jugar
a futbol, fins ara.
Ara que ja ets un futbolista professional, com veus la teva època
de futbol base? Des de ben petit he
tingut clar, malgrat l’època que vaig
pensar en deixar-ho, que em volia
dedicar al futbol professionalment i
jugar a Primera Divisió. Aquest sempre ha estat el meu objectiu. Ara ja
jugo professionalment al futbol, però
encara perseguiré el somni de jugar
a Primera. ■

em va obrir portes i em va ensenyar
coses que encara avui conservo.
Te n'adonaves que podies arribar a
viure del futbol quan estaves jugant
a la Damm? Idealment, de petit només
s’ha de gaudir de jugar a futbol, que és
el que més t’agrada. Si penses més enllà
t’acabes cremant. Un nen ha de gaudir i
a partir d’allà anar progressant mica en
mica. No es pot pressionar els jugadors
de base amb el futbol. No tothom pot
arribar a dedicar-s’hi professionalment
i pot arribar a ser una frustració per
alguns d’aquests nens o nenes.
Quin és el teu somni futbolístic?
És difícil especular on pots arribar. El
que tots volem es jugar en competicions europees i anar a un Mundial.
Això són metes molt grans i he d’anar
mica en mica: complir objectius petits
per anar aconseguint els grans. El primer pas és jugar a Primera Divisió
amb l’Espanyol i poc a poc anar-me
consolidant. ■
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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

pàgina coordinada per:
Manuel Martín

FOTO: Unión Deportiva Almería

ISAAC CUENCA

Aleix Vidal
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Medicina esportiva
Pàgina coordinada pel
Dr. Carlos Barcons i l'equip mèdic del club

SALUT BUCODENTAL
I LA SEVA RELACIÓ AMB LES LESIONS ESPORTIVES

Els esportistes estan constantment sotmesos a controls mèdics exhaustius per tal de reduir al màxim
els dies d’inactivitat. No obstant, l’estat de la salut bucodental rara vegada es té en compte i és freqüent
trobar esportistes amb patologies dentals i bucals importants. Aquest tipus d’alteracions s’han relacionat
amb l’aparició de lesions esportives i poden influir en la qualitat de vida dels esportistes.
Cristina Arnabat Artés • Llicenciada en Odontologia per la Universitat Internacional de Catalunya (Odontòloga col nº6745)
Josep Arnabat Domínguez • Professor de la Universitat d’ Odontologia de la Universitat de Barcelona (Metge Estomatòleg col nº 16324)

En salut

En malaltia

Geniva sana
Altura normal
de l'os

Borsa
periodontal
Geniva malalta,
inflamada

Os en salut

Reducció de
l'altura de l'os
Os en malaltia

D

egut a l’estil de vida i patró dietètic, els esportistes són persones
que presenten un risc elevat de
patir patologies bucodentals. Les sessions
llargues e intenses d’entrenaments poden
reduir el flux salival degut a la deshidratació i la respiració oral, factors de risc de la
càries, i produir un descens temporal en
l’activitat del sistema immunitari. El patró
dietètic, dissenyat per a assolir les altes
demandes energètiques, afavorirà l’aparició de càries o erosions dentals degut a
la ingesta freqüent d’hidrats de carboni
fermentables i begudes energètiques àcides. El tractament d’aquestes càries si es
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de manera precoç evitarà el seu possible
avenç i reconstruirà la estructura dental
malmesa. Durant aquesta primera fase la
càries no provoca dolor ni cap tipus de
molèsties i per tant pot passar desapercebuda fàcilment. Si pel contrari, aquesta
càries inicial no es tracta, el procés anirà
avançant poc a poc podent arribar a afectar
la polpa dental (el nervi) i produir dolor e
infecció, per tant precisarà d’un tractament
molt més agressiu.
L’estrès de la competició s’ha relacionat
amb l’aparició d’hàbits parafuncionals,
erosions dentàries, maloclusions i malalties periodontals. Per últim mencio-

Els esportistes són
persones que presenten
un risc elevat de patir
patologies bucodentals
nar que en esports de contacte, el risc de
patir un traumatisme bucodentofacial és
evident i per això es recomana l’ús d’un
protector bucal.
Els jugadors dels equips juvenils es troben en una edat on es freqüent l’erupció
del tercer molar. Una vegada es produeix
aquesta erupció la geniva que envolta la
dent es pot començar a inflamar produint

una patologia dolorosa i infecciosa. En els
casos en que no hi hagi prou espai per a
una correcte erupció s’aconsella l’extracció d’aquest queixal, ja que pot provocar infeccions repetidament que poden
acabar donant problemes musculars que
afectin al rendiment del jugador.
Cal destacar que s’ha observat una correlació estadísticament significativa entre
l’índex de placa i la incidència de lesions
musculars. Entenem amb això que una
salut bucodental deficient té relació amb
un rendiment físic inferior al normal i

Existeix una relació entre
les lesions musculars
i les patologies dentals i
de la cavitat bucal
pot ser una de les causes de les lesions
musculars. Per això cal anar al dentista a
fer una revisió com a mínim una vegada a
l’any per tal d’evitar tots els problemes.
Un estudi realitzat per l’equip del Dr.
Cosme Gay, catedràtic de la Facultat
d´Odontologia de la Universitat de Barcelona, i dut a terme amb el jugadors professionals del FC Barcelona, va demostrar
la relació que existeix entre les lesions
musculars i les patologies dentals i de la
cavitat bucal.
En aquest sentit creiem que dins les
revisions anuals que els hi realitzen als
esportistes s’hi ha d’incloure una revisió dental per tal de poder diagnosticar
precoçment les possibles patologies que
poden afectar el seu rendiment esportiu. Per això des del Servei Mèdic del CF
Damm es proposa estudiar la influència
de la salut bucodental en la condició física
i la qualitat de vida dels jugadors. Aquest
serà un estudi que es realitzarà amb la
finalitat de poder millorar el rendiment
dels joves esportistes i de conscienciarlos de la importància que pot tenir una
correcta higiene dental en la seva vida
esportiva. ■
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Fundació Damm
La
i recolza
el club
de de
futbol
LaFundació
FundacióDamm
Dammno
notan
tansols
solsfinança
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el club
futsinó
que,que,
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civil
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bol sinó
reafirmant
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cultura,
col·labora
en en
diferents
activitats.
la cultura,
col·labora
diferents
activitats.

Visita dels
socis d’Sport
Cultura al
IV Centenari
d’El Greco
a Toledo
La Fundació Damm va convidar
els socis d’Sport Cultura a Toledo
per visitar les obres exposades
d’El Greco en motiu del quart
centenari de la seva mort.

Foto de família de l'expedició.

L

a Fundació Damm, com a patrocinadora dels actes de commemoració
del IV Centenari de la mort d’El Greco, i
alhora patrocinadora i sòcia d’Sport Cultura Barcelona, va convidar a tots els socis
de l’entitat a passar un dia a Toledo. Allà van
poder veure les diferents exposicions que hi
ha programades pel 2014 d’una de les figures
més importants de la història universal.
La ciutat on el pintor va arribar al cim
de l’èxit acull la major reunió d’obres
d’El Greco de la història. Els socis d’Sport
Cultura van recórrer els principals espais
i seus on es troben les més de 100 obres
exposades. El grup va visitar l’exposició ‘El
Griego de Toledo’ al Museu de Santa Cruz,
la Capella de San José, la Catedral de Toledo
i l’obra ‘El entierro del Conde de Orgaz’ al
Museu de Santo Tomé.
La Fundació Damm va voler fer partícips
els socis d’Sport Cultura d’aquest esdeveniment cultural de primer ordre que posa
de relleu i difon la figura d’El Greco. La
visita guiada va anar a càrrec del director
de la Fundació El Greco, Jesús Carrobles,
que va explicar en detall l’obra i vida del
pintor cretenc. ■
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Els convidats amb Ramon Agenjo davant una de les obres d'El Greco.

Jesús Carrobles explicant detalls de l'obra d'El Greco.

Els ‘Relats
Solidaris de
l'Esport’ amb
l'Institut
Guttmann

Moment de la presentació del llibre.

Els autors del llibre ‘Relats Solidaris de l’Esport’.

Ja fa deu anys que un grup de periodistes esportius publiquen el llibre Relats
Solidaris de l’Esport amb la finalitat de
recaptar fons per a una causa benèfica
i, des del principi, la Fundació Damm
recolza aquesta iniciativa. En la present
edició es destinaran tots els beneficis
obtinguts de la venda del llibre i de les
col·laboracions d’institucions i d’empreses a l’Hospital de Neurorehabilitació
de l’Institut Guttmann.
L’acte de presentació del llibre va ser
moderat pel periodista Sergi Mas i va
comptar amb la participació del padrí
de l’edició d’enguany, Gerard Piqué; dels
autors del llibre, i de la cap de l’àrea de
danys cerebrals de l’Institut Guttman,
la Dra. Montserrat Bernabeu, entre
d’altres. La Fundació Damm també va
ser-hi present de la mà del patró Ramon
Armadàs i de la Secretària General Executiva, Marta Gil. ■

Conveni de col·laboració amb la UB

Ramon Agenjo i Lourdes Cirlot.

El patró director de la Fundació Damm, Ramon Agenjo, i la vicerectora de
relacions institucionals i cultura de la UB, Lourdes Cirlot, van signar un conveni de col·laboració entre ambdues entitats. A partir d’aquest, la Fundació
Damm patrocinarà iniciatives educatives i culturals que donin suport als
joves estudiants universitaris i difoniguin i preservin les tradicions i la cultura catalanes.
El conveni alhora és una entesa i un protocol de relacions mútues en l’àmbit
de la cultura i les arts , la transferència de coneixement i la col·laboració social
dins el camp de la recerca i la innovació en matèria de producció artística i
cultural. Totes aquelles activitats que la Fundació Damm patrocini a la UB
tindran el nom de ‘Josep Damm’, fundador de les Cerveses Damm.
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29

PÀDEL

L'equip del CP Damm amb el trofeu de Campió.

Els campions de la categoria femenina i masculina
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Campions
de Tercera
i ascens de
categoria
El passat mes d’abril es va disputar, a les instal·lacions del
Parc Esportiu Puerta de Hierro, el Campionat de Madrid per
equips de Tercera, categoria que tanca les competicions
per equips absolutes del 2014.

A

mb la participació d’11 equips Damm han aconseguit l’ascens de categoria
masculins i 6 femenins es va ini- i l’any vinent competiran a Segona amb la
ciar la competició per definir els intenció de repetir l’èxit d’aquesta edició.
dos conjunts que pujarien de categoria. Cal
Les properes cites importants del CP Damm
recordar que el Club de Pàdel Damm era la són el Campionat d’Espanya de menors, que
primera vegada que participava en aquest es disputarà a Madrid la primera setmana
campionat i que tots els jugadors del Club de setembre, i el Campionat d’Espanya per
són joves. La competició masculina va des- equips, que es disputarà a mitjans de notacar per la igualtat
vembre a Vitòria.
en els resultats de
Cal recordar que
la majoria dels enla temporada pasfrontaments. El CP
sada, en el CampiDamm va iniciar
onat d’Espanya de
la competició als
menors que es va
quarts de final desdisputar a Marbefent-se del Club Pálla, Marta Castro
del Tricantino i del
i Marta Talaván
Club Urban Pádel
es van proclamar
subcampiones i en
consecutivament per
plantar-se a la final i
categoria masculina
aconseguir un dels
Álex Galán, Mario
dos llocs d’ascens a
González, Peter
Segona. Tot i això, El CP Damm s’ha proclamat
Sanromán i Diego
l’equip entrenat per Campió i ha obtingut l’ascens.
Guillo van arribar
Jorge Martínez no
als quarts de final
L’any vinent competirà a
va voler deixar pasi Carlos i Javier a
Segona
amb
la
intenció
de
sar l’oportunitat de
vuitens.
proclamar-se Cam- repetir l’èxit d’aquesta edició.
Tot i que el CP
pió de la Categoria i
Damm es va fundar
obtenir l’ascens com a primer classificat.
el 2012, el recorregut dels nostres jugadors
La final, que va ser més disputada del que fa que el Club obtingui uns grans resultats.
reflecteix el marcador, va proclamar Campió Aquest fet fa que tant el cos tècnic com els
de Tercera categoria de Madrid al CP Damm jugadors tinguin ganes de seguir treballant
després d’imposar-se per 4/1 al Tenis Fuencar- per aconseguir èxits esportius i per fer del
ral. D’aquesta manera els joves jugadors de la Club de Pàdel una família. ■
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