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El Juvenil A,
un equip
intractable

El primer equip de la Damm aposta per
repetir l'èxit de la temporada passada

ENTREVISTA

Entrevista
a Samprón,
entrenador
del Juvenil B
El tècnic del Juvenil
B del CF Damm,
Miguel Ángel
Samprón, explica
les claus de l’èxit
del seu equip,
que ja fa jornades
que es troba en la
primera posició de la
taula classificatòria
de la Lliga.

PÀDEL

El CP Damm presenta la temporada
Ramon Agenjo va signar les beques anuals de tots els integrants del club de pàdel formatiu per la temporada 2016.

editorial

sumari

Ens permetem el luxe de tornar a somiar
Cristóbal Parralo i el seu equip ens ha tornat a fer creure que tot és possible. Hem
lluitat pel liderat, per la segona plaça i per ser el millor tercer classificat dels set
grups de la Divisió d’Honor estatal. I hem fet tot això jugant bé a futbol i desenvolupant un projecte futbolístic a llarg termini.
Aquesta temporada, a més, el Juvenil B de Miguel Angel Samprón s’ha volgut afegir a la festa i té sèries opcions de guanyar el títol de campió de la Lliga Nacional.
En aquesta revista hi trobareu, a part de la informació dels nostres equips, una
petita entrevista amb Samprón on analitza el moment del seu equip i explica les
seves inquietuds com entrenador.
I si la temporada passada vam celebrar el debut de les noies amb un ascens de categoria, aquesta temporada l’equip femení està lluitant per obtenir una plaça que
doni dret a jugar el Campionat de Catalunya.

El DEA a les instal·lacions esportives
El CF Damm sempre ha estat per davant de la normativa en matèria de prevenció
de lesions i de riscos inherents a la practica esportiva. Fa uns mesos es va produir
un incident del qual en parlem en les pàgines de la revista destinades a la Medicina
Esportiva, on la feina prèvia de prevenció va donar els seus fruits de la millor manera possible. Però a part dels recursos, les persones i els coneixements, s’han de
tenir les eines apropiades per actuar en un cas de necessitat vital. Les normatives i
la conscienciació col·lectiva han fet que cada cop més instal·lacions esportives del
nostre país comptin amb desfibril·ladors semiautomàtics (DEA) que en un moment de necessitat poden salvar una vida.

Una nova temporada, una mateixa il·lusió
El Club de Pàdel Damm ha començat la temporada amb la mateixa il·lusió que
les anteriors. Els nostres jugadors i jugadores ja fa un mesos que han començat els
entrenaments i, fins i tot, l’equip cadet ja ha aconseguit la 3a plaça al Campionat
d’Espanya celebrat a Mèrida, a l’hora que es feia el tancament de la revista. Hem
inaugurat la temporada amb la tradicional signatura de les beques als nostres
esportistes i amb el comiat com cal dels companys que per edat deixen el Club.
Una temporada més ajudant a créixer als futurs ‘cracks’ del World Padel Tour tant
a dins com a fora de les pistes. L’èxit es pot mesurar amb títols i amb formació personal. Des de la Fundació Damm s’aposta per la formació de la persona per aconseguir, si s’escau, l’èxit esportiu que des de la individualitat és un èxit col·lectiu.
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ENTREVISTA Miguel Ángel Samprón, entrenador Juvenil B

“MAI HEM D’OBLIGAR ALS
JUGADORS A GUANYAR”
Miguel Ángel Samprón (Barcelona, 1980) ens va rebre per reflexionar
sobre el liderat de la temporada del seu equip i del futbol en general.
Us podem felicitar?
No ens hem d’obsessionar en ser campions. Hem d’intentar que l’equip jugui bé
i que els jugadors es formin. La classificació ja s’encarrega de situar-te on et
mereixes. Mai hem d’obligar als jugadors
a guanyar.
El Juvenil B ha de ser un equip formador de jugadors o ha de lluitar pel
títol?
Les dues coses són compatibles. L’equip
guanya perquè els jugadors milloren dia
a dia. Buscant la millora dels jugadors
s’obté la millora de l’equip. L’objectiu
és que un bon nombre de jugadors del
Juvenil B la temporada que ve juguin a
la Divisió d’Honor amb el Juvenil A.
El teu equip juga molt bé a futbol.
És l’única manera d’obtenir bons
resultats?
No hi ha una única manera vàlida de
jugar a futbol, però el Club té una idea
futbolística que vol aplicar en tots
els equips. I aquesta idea sempre és
mitjançant la pilota i el joc col·lectiu.
Personalment, respecto molt les altres
propostes futbolístiques, però a la Damm
intentem tenir la pilota i portar la iniciativa del joc.
Si la Direcció Esportiva marca els
paràmetres de com s’ha de jugar, què
li queda a l’entrenador per aplicar
els seus mètodes?
Moltes coses. Com a entrenador, a la
Damm em sento realitzat. Tenim unes
pautes futbolístiques clares, però mai
m’han dit, ni tan sols insinuat, com haig de
fer la meva feina. Tinc l’absoluta llibertat,
dins els paràmetres col·lectius del Club,
per preparar les sessions d’entrenament,
escollir els jugadors, fer les alineacions...
4 pilota a terra

El Juvenil B guanyarà la Lliga?
No ho sé, però m’agradaria. Sobretot
pels jugadors. Sóc conscient de l’esforç
que estan fent els meus jugadors i crec
que s’ho mereixen, tot i que no hi ha res
decidit. Ara hem d’estar pendents de la
nostra feina i seguir treballant per millorar. Només demano que qui ens guanyi
sigui perquè ho ha fet millor que nosaltres. Tinc la sort de comptar amb un
equip de col·laboradors excepcional, tant
des del punt de vista professional com
humà, i això és part fonamental de l’èxit
del Juvenil B.
Tindrem a Miguel Angel Samprón per
temps a la Damm?
A la Damm estic a gust i treballo molt
còmode. Hi ha moltes coses al voltant
d’un entrenador: la feina, la família, l’edat...
Ser entrenador de la Damm requereix
gairebé una dedicació exclusiva. Avui
m’he llevat a quarts de sis del matí i
arribaré a casa a les 8 de la nit. Vinc
directe des de la feina i això implica no
tenir temps lliure i poder dedicar poc
temps a la família. Si algun dia deixo el
Club, ho faré deixant una porta oberta.
A la Damm es treballa molt bé. Però ara
per ara només estic centrat a acabar
el millor possible aquesta temporada i
després ja tindré temps de pensar en
aquestes coses.. n

Sopar de
Nadal
de l’staff
del CF Damm
Personal tècnic, serveis mèdics i una
representació de la Junta de Veterans
es van reunir per gaudir del tradicional
sopar de Nadal a les instal·lacions de
l’Antiga Fàbrica Estrella Damm.
Ramon Agenjo, president del CF Damm,
va lloar els valors que representa el club
cerveser abans de donar el tret de sortida
a un sopar de tradició alsaciana, regió
de la qual prové la família fundadora
de Damm. Els comensals, entre els quals
van assistir també el president d’honor
del Club, Josep Barcons, el patró director
de la Fundació, Ramon Armadàs, i el cap
dels serveis mèdics, Carles Barcons, van
gaudir de l’àpat en un ambient familiar on el personal del Club es va poder
reunir un cop més abans de les festes
nadalenques.
Al sopar no hi van faltar els pretzels,
els frankfurts ni la xucrut, que els assistents van degustar com a autèntics
alsacians. El personal del Club de Futbol Damm va poder compartir, un any
més, aquesta trobada de companyonia
i germanor que ja és una tradició en la
família cervesera.

El futbol base
de la Damm,
a la recerca de la
fórmula secreta

Acompanyats del president del CF Damm i conseller de Damm, Ramon
Agenjo, els equips cervesers de futbol 7 van visitar les instal·lacions
de la fàbrica de Cacaolat (del grup Damm), on van poder conèixer els
secrets del batut de xocolata. A l’acabar la visita, els jugadors van ser
obsequiats amb un bon carregament de productes Cacaolat que els
van servir per carregar-se de calci i vitamines per seguir mantenint
el seu excel·lent rendiment esportiu.
pilota a terra
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La Fundació Damm,
a la 68a edició de
la Gran Gala del
Mundo Deportivo
La Fundació Damm no es va voler perdre la
gala que cada any organitza el diari espor·
tiu Mundo Deportivo. Enguany el futbolista
del Barça Andrés Iniesta i la pilot Laia Sanz
van ser els premiats de la nit. La Gala tam·
bé va comptar amb la presència de Ronal·
dinho, l’estrella de futbol brasilera que va
jugar al Barça, contribuint a guanyar dues
lligues i una Champions. La Gala, que va ser
presentada per Andrea Hiusgen i Carlos La·
tre, va estar presidida pel president de la
Generalitat, Carles Puigdemont. Els patrons
de la Fundació Damm Ramon Agenjo i Ra·
mon Armadàs van encapçalar la delegació
de la Fundació Damm.

Gerard Piqué i Ronaldinho.

Andrés Iniesta i Laia Sanz.

Ramon Agenjo i Ramon Armadàs.

notí
cies
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Bartomeu i Agenjo.

Piqué i Núria Picas,
protagonistes
de la 19a Festa de
l’Esport Català

La Festa, celebrada el passat 25 de gener
i organitzada per la Unió de Federacions
Esportives Catalanes i pel Diari Sport, va
tenir com a grans protagonistes al futbolista
Gerard Piqué i a la corredora de muntanya
Núria Picas, que van guanyar el premi
‘Millors Esportistes Catalans 2015’. Durant
la festa, Ramon Agenjo va fer entrega del
‘Premi al Millor Equip’ al vicepresident del
FC Barcelona, Jordi Mestre.

6 pilota a terra

Gerard Piqué i Núria Picas.

Agenjo, Mestre i Carnal.

Solé, Agenjo, Marín i Aldea.

Ramon Agenjo i Jaime Lozaya.

Solé, Agenjo, Marín i Aldea.

El CF Damm seguirà amb
Nike la propera temporada
Ramon Agenjo, Marta Gil, Jaime Lozaya i Lucas Bueno.

Conveni amb el Club de Golf Llavaneres

El passat 11 de març va tenir lloc la cerimònia de signatura del conveni
de col·laboració entre la Fundació Damm i el Club de Golf de Llavaneres.
L'acte, que es va celebrar a les instal·lacions maresmenques, va comp·
tar amb la presència del patró director de la Fundació Damm, Ramon
Agenjo, i del President del Club de Golf Llavaneres, Jaime Lozaya. A més,
els van acompanyar Marta Gil i Àlex Galí, de la Fundació Damm, i Lucas
Bueno, del Club de Golf Llavaneres.

Crous, Subies, Isern, Agenjo i Llaó.

El President del CF Damm, Ramon Agenjo, va re·
bre als representants de la firma d’equipaments
esportius Nike i de Benitosports a les instal·
lacions de la Fundació. La trobada es va celebrar
per certificar la renovació de la col·laboració
entre totes les parts. Oriol Solé i Dani Marín
(exjugador del CF Damm) van ser els represen·
tants de la marca de Portlant, fundada el 1972,
i Manel Aldea va representar a Benitosports,
empresa fundada el 1943 per l’exjugador del
Barça, Benito Garcia, que actualment està ges·
tionada per la tercera generació de la família.

Isern, Subies, Crous, Agenjo i Llaó.

Damm renova el conveni amb la FCF fins el 2019

Damm i la Federació Catalana de Futbol han renovat l’acord de col·laboració fins l’any 2019, donant així continuïtat a la relació
que uneix ambdues entitats oficialment des del 2005, quan Damm es va convertir en patrocinador oficial de la Federació. La
signatura de l’acord va tenir lloc a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm amb la presència del director general de Damm, Enric Crous;
del conseller i patró director de la Fundació Damm, Ramon Agenjo; del president de la FCF, Andreu Subies; i dels vicepresidents
federatius Joan Josep Isern i Josep Llaó.
pilota a terra

7

notí
cies
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM

Tamudo, Agenjo i Subies.

Els premiats de la quarta edició de la Gala de les Estrelles del Futbol Català.

La Gala de les Estrelles
del Futbol Català, de
nou a l’Antiga Fàbrica
Un any més, la Gala de les Estrelles del Futbol Català es va celebrar a les instal·lacions
de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm. Enguany
els premiats van ser Raúl Tamudo (Trajectòria), Gerard Piquè (Millor Jugador Futbol),
Alèxia Putellas (Millor Jugadora Futbol), Da·
ni Salgado (Millor Jugador FS), Nerea Vilal·
ta (Millor Jugadora FS), Estrada Fernández
(Millor Àrbitre), Héctor Bellerín (Projecció),
Hidalgo (Millor Gol), Sergio González (Millor
Entrenador Futbol) i Xavier Passarrius (Millor Entrenador Futbol Sala).
Xxxxxxxxx

8 pilota a terra

El públic a l'Antiga Fàbrica.

Els nostres equips

PREBENJAMÍ A

Eric, Gerard, Iker, Alejandro, Dimas, Roger, Raúl, Saba, Reda, Samuel.
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

A dalt, Dimas i Gerard. A baix, els jugadors celebrant un gol.

Els petits debuten amb èxit
Els més petits del CF Damm estan
competint en la categoria de Benjamí
Tercera Divisió contra rivals un o dos anys
més grans que ells. Tot i així, el talent d’aquests
nens ha permès a l’equip estar en les posicions
capdavanteres de la competició, igualant la
balança entre la força de la resta dels equips
i el nivell de joc dels cervesers.
Un cop acabada la primera volta, els
Prebenjamins es troben en la tercera posició amb un recompte de deu victòries, dos
empats i una sola derrota, amb un total de
79 gols a favor i només 15 en contra. L’equip
es troba només a cinc punts de L’Hospitalet,
líder imbatut del grup. El ritme d’aprenentatge d’aquests jugadors està sent molt posi-

tiu i es nota als terrenys de joc, on l’equip ha
disputat molt bons partits amb remuntades
espectaculars. També cal destacar el paper
del Prebenjamí en els dos tornejos on fins
ara ha participat, quedant segon classificat
en el torneig del Molletense, després de
perdre a la final per 2 gols a 0 davant l’Espanyol, i proclamant-se campió al torneig
de Canovelles, després d’imposar-se al CF
Mollet per 5 gols a 1.
Els cervesers encaren la segona volta de la
competició amb molta ambició i amb ganes
de superar-se. És per aquest motiu que l’equip
entrena durant la setmana amb un ritme molt
alt i amb molta il·lusió de fer un bon paper
en el seu any de debut en el CF Damm. n
pilota a terra
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Els nostres equips

BENJAMÍ B

Mateu, Diaby, Sergio, Aléix, Yoel, Mario, Marc, Víctor, Martí, Oscar, Iker.
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

A dalt, Òscar, Martí i Yoel. A baix, Mateu.

Balanç positiu de la 1a volta
El Benjamí B ha afrontat aquesta
temporada amb la continuïtat de
la majoria de membres de la plantilla
anterior, que ha estat completada amb sis
noves incorporacions de jugadors i amb
els dos nous entrenadors: Òscar Cornet
i Albert Parraga. L’equip està format
únicament per jugadors de primer any
i, al competir al grup 2 de la Primera
Divisió, es troben amb què els equips
rivals sempre són més grans d’edat, a
excepció del FC Barcelona.
Tot i la difícil adaptació dels jugadors
a un nivell de competició superior al que
estaven acostumats degut al físic dels seus
oponents, l’equip ha aconseguit mante10 pilota a terra

nir-se amb regularitat a la zona alta de la
taula classificatòria, competint i donant
una bona imatge contra els més grans.
Més enllà dels resultats, l’equip ha
adquirit uns valors d’esforç i sacrifici
molt importants en el seu procés d’aprenentatge. L’objectiu formatiu en aquest
període, dels 8 als 9 anys, està orientat
als fonaments individuals del jugador,
com a base en la creació d’un bon joc en
les diferents fases i els diferents aspectes.
El Benjamí B encara la segona volta
de la Lliga amb els objectius de seguir
millorant i de poder assolir, al final de la
temporada, els continguts i els conceptes
formatius requerits en aquesta etapa. n

Els nostres equips

BENJAMÍ A

Albert, Marc, Pol, Juanjo, Héctor, Víctor, Marc, Marcos, Alejandro,
Ethan, Manu, Jan.
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

A dalt, Héctor. A baix, Jan.

A pels Campionats de Catalunya
El Benjamí A del CF Damm, dirigit
per Ferran Bramona i Pau Trias, va
començar una nova i il·lusionant temporada amb cinc noves incorporacions.
Després d’una pretemporada molt exigent
i una mica irregular, l’equip va començar
la competició oficial al grup 2 de Preferent
d’una manera immillorable. A base de molt
treball i ganes de millorar, l’equip va ser
capaç d’encadenar 11 victòries consecutives, aconseguint-ne algunes de molt mèrit
a camps molt complicats i mostrant jornada rere jornada una progressió positiva.
Tot i així, l’any 2015 es va tancar amb
alguna ensopegada inesperada, que l’equip
va saber deixar enrere amb el treball i la

predisposició a millorar durant els entrenaments setmanals. Tots els jugadors i el
cos tècnic de l’equip és conscient que
aquesta és l’actitud amb la qual es poden
aconseguir grans coses.
Els objectius del Benjamí A de cara
a la segona volta de la competició són
seguir millorant en alguns fonaments
individuals i en el nivell de joc col·lectiu
per tal de poder seguir sumant victòries que permetin a l’equip mantenir-se
entre les primeres posicions de la classificació. L’objectiu és poder participar als
Campionats de Catalunya que organitza
la Federació Catalana de Futbol al final de
la temporada. n
pilota a terra
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Els nostres equips

ALEVÍ C

Adrián, Izan, Salvador, Santiago, Marc, Thomas Davis, Juan Camilo, Jaume,
Adrià, Ricard, Rubén, Joaquin.
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

A dalt, l'entrenador Guillem donant instruccions. A baix, Izan.

Un equip amb projecció
L’Aleví C del CF Damm va començar
la temporada 2015-2016 amb molt
bon peu. El grup ha mantingut gairebé el
mateix equip que la temporada passada va
quedar entre els 4 primers equips benjamins de Catalunya, després d’haver fet una
gran campanya a la lliga Preferent Benjamí.
Gràcies a la feina ben feta en l’anterior
temporada i a la incorporació de només
3 jugadors nous, l’equip no ha tingut
dificultats alhora de crear una excel·lent
dinàmica de grup, fet que facilita la sempre difícil tasca d’adaptar-se a la Primera
Divisió Aleví.
El grup està format única i exclusivament per jugadors nascuts el 2005 i compe12 pilota a terra

teix en una Lliga on la majoria dels equips
estan formats per jugadors nascuts el 2004.
És per això, que encara té més mèrit la

primera volta que ha fet l’equip: situant-se
entre els equips capdavanters del grup.
Aquesta bona dinàmica ha de servir
per a que en aquesta segona volta el grup
segueixi assolint els objectius (tant individuals com col·lectius) que s’han marcat
des de la direcció tècnica i des de l’equip,
així com poder seguir aprenent i desenvolupant els diferents continguts en el procés
d’entrenament.
De ben segur que el Salva, el Santi, el
Camilo, el Hudson, el Quim, el Ricard,
l’Izan, el Rubén, el Puyi, l’Adri, el Marc i
el Jaume treballaran de valent per a poder
assolir les fites marcades per a aquest Aleví
C del CF Damm. n

Els nostres equips

ALEVÍ B

Kevin Joel, Arnau, Sergio, Bruno, Nicolás, Jonas Daniel, Miquel, Xavier,
Álex, Álex, Devan Austin.
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

A dalt, Xavi i Àlex. A baix, Arnau.

Una primera volta d’èxit
El començament de Lliga d’aquests
jugadors va ser espectacular, aconseguint empatar a punts amb el FC
Barcelona a la jornada 9, quan ambdós
equips contaven els partits per victòries,
i va ser el torn de l’enfrontament directe.
En aquest partit contra el Barça, l’equip
va rebre la primera derrota de la temporada, però l’Aleví B va tenir la capacitar de
refer-se’n i completar una primera volta
única, on de 15 partits que s’han jugat,
n’ha guanyat 13, empatat un i perdut un
altre.
Cal destacar, el bon joc desplegat
durant el transcurs d’aquestes primeres
15 jornades, on s’ha pogut veure com

els jugadors han assolit els fonaments
individuals que es treballen per la seva
millora, així com els fonaments de joc
col·lectiu per poder assimilar i posar en
pràctica la filosofia de joc de la Damm.
A més a més, els jugadors han demostrat
en totes les sessions d’entrenament i en
cada partit la passió que tenen per jugar
a futbol i per aprendre.
Els objectius per acabar la temporada
són que tots els jugadors puguin donar
el pas a futbol 11 dins el Club, ja que es
troben en l’últim any de la seva etapa
de futbol 7, i que segueixin amb la seva
millora tant a nivell personal com a nivell
esportiu formant part de la Damm. n
pilota a terra
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Els nostres equips

ALEVÍ A

Sergio, Yaya, Yerai, Álvaro, Alexandre, Francesc, Rubén, Arnau, Adrià,
Xavier, Fèlix.
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

A dalt, jugadors de l'equip intentant rematar la pilota. A baix, Arnau.

Màxims golejadors de la categoria
L’equip va començar la pretemporada amb molta ambició. El treball
preparatori els va permetre evolucionar
molt ràpid i adaptar-se al joc de combinació que representa a la Damm. Fe
d’això són els resultats obtinguts en els
dos tornejos disputats, aconseguint-ne
el campionat en un i subcampionat en
l’altre. Aquestes experiències van afavorir
que, en un curt espai de temps, els jugadors es poguessin conèixer i adaptar els
uns als altres.
Pel que fa a la Lliga, l’equip ha fet una
primera volta molt destacable, únicament
perdent dos partits (FC Barcelona i RCD
Espanyol). A aquestes alçades de la com14 pilota a terra

petició, l’Aleví A de la Damm és l’equip
més golejador del grup on milita, amb
87 gols a favor, i té un tarannà alegre i
ofensiu.
La gran ambició de l’equip, que es fa
palesa en cada sessió d’entrenament i en
cada partit, manté el grup en evolució
constant i li permet gaudir del futbol. La
passió que senten per aquest esport es
transmet en totes les seves accions.
L’objectiu de l’equip en la segona fase
de la competició és poder garantir que el
màxim nombre de jugadors puguin gaudir de seguir al CF Damm durant molt de
temps, sempre treballant en els aspectes
individuals i col·lectius del futbol. n

Els nostres equips

INFANTIL B

Bruno, Txus, Marc, Dani, Bakary, Josep Lluis, Ian, Yeray, Linus, Roger, Mario,
David, Iker, Marc, Xavi, Hugo, Fásica, Arnau, Pedro.
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

A dalt, Bakari i Txus. A baix, Roger.

Adaptats al futbol 11
L’equip va començar la temporada
amb una reestructuració de l’organigrama tècnic, confiant el lideratge i la
direcció del conjunt a David Besora i Adrià
Casanovas, entrenadors del Benjamí A de
la Damm l’anterior temporada.
A més de la diferència d’edat amb la resta
d’equips de la categoria, la falta de desequilibri en la zona decisiva i la poca contundència
de l’equip en la defensa d’accions a pilota
aturada van condemnar-lo a ocupar una
posició en la part baixa de la taula classificatòria durant el primer tram de la competició. Tot i així, una meritòria victòria davant
el Barça en la sisena jornada va ser el punt
d’inflexió. Tot i perdre la setmana següent

en la seva visita al Gimnàstic de Tarragona,
l’Infantil B va encadenar vuit jornades consecutives d’imbatibilitat a partir de la desfeta
a Tarragona; obtenint resultats de mèrit com
la victòria a domicili enfront la Rapitenca,
o els empats amb el Marianao i el Cornellà.
Aquesta dinàmica positiva en el tram
final de la primera volta ha permès a l’equip
acabar en una meritòria quarta plaça, amb
un balanç de 8 victòries, 4 empats i 3 derrotes; sumant un total de 28 punts en la classificació. L’objectiu per la segona volta és
doble: consolidar l’alt nivell de joc mostrat
fins el moment i materialitzar l’excepcional
feina feta durant la primera volta per acabar
la Lliga en la part alta de la taula. n
pilota a terra
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Els nostres equips

INFANTIL A

Adrià, Agustín, Eric-Mesphin, Gonzalo, Artur, Aye, Marc, Zacarías, Aarón,
Gerard, Ousman, Mario, Adrián, Adrià, Sergi, Marc, Hugo, Eric, Iker, Guillem.
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

A dalt, Gonzalo i Aye. A baix, Gerard.

Una defensa sòlida
L’Infantil A ha completat la primera
volta del campionat de Lliga amb
unes xifres satisfactòries. Els cervesers, de
la mà dels tècnics David Parra i Adrià Mas,
s’estan imposant com un dels conjunts més
sòlids a nivell defensiu de la competició. A
més d’unes bones estadístiques golejadores,
l’Infantil A del CF Damm és el segon conjunt menys golejat de la Lliga. Aquesta dada
reflecteix la vocació i l’esperit dels jugadors
de la plantilla i satisfà a un cos tècnic que
intenta inculcar els valors de l’esforç i el
sacrifici als joves jugadors.
Un altre dels punts forts d’aquest
equip cerveser són els partits que juguen
com a visitants, on tan sols han cedit tres
16 pilota a terra

punts al camp del RCD Espanyol per un
ajustat dos a un. Les dificultats, però, han
aparegut en camp propi, on l’equip s’ha
mostrat una mica irregular, amb dificultats en alguns partits per imposar el seu
estil de joc sobre el rival i poder materialitzar les jugades.
De cara a la segona volta de la Lliga,
l’objectiu de l’equip és el d’aconseguir la
regularitat en l’estil de joc. Amb la regularitat serà més fàcil poder treballar els aspectes
ofensius i així intentar sumar més punts a
la classificació. Els tècnics de l’equip estan
segurs que, tard o d’hora, l’esperit competitiu i lluitador de l’equip es traduirà en
victòries de mèrit contra grans rivals. n

Els nostres equips

CADET B

Àlex, Enric, Antonio, Aladar, Adrián José, Arnau, Sergi, Marc, Joan, Nil,
Marcos, Jonathan, Roger, Christopher Fabricio, Gerard, Mika, Sergi, David,
Àlex, Martí, Guillem.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

A dalt, l'equip celebrant un gol. A baix, Mika.

Una evolució permanent
El Cadet B del CF Damm ha finalitzat
la primera volta de la Lliga del grup 4
de la divisió Preferent Cadet en tercera posició, a només un punt del segon classificat, i
amb nou victòries, tres empats i tres derrotes.
Cada nova categoria que afronten els
jugadors suposa nous reptes i noves exigències a les quals s’han d’enfrontar per tal de
millorar. La categoria Preferent Cadet implica un ritme de joc molt alt on l’exigència en
el contacte i en la disputa és superior que a
l’etapa anterior. Aquest aspecte s’accentua
quan, com és el cas, la majoria dels rivals
tenen un any més d’edat.
Tot i aquests condicionants, l’equip s’ha
mostrat sòlid durant la competició i ha mos-

trat el seu bon nivell competitiu, tal com ho
demostren les últimes quatre victòries consecutives sense encaixar cap gol, sent el segon
equip menys golejat del grup. L’equip ha
obtingut victòries de mèrit i ha mostrat gran
caràcter competitiu, però també ha hagut
de superar moments de dificultat, que han
permès que el grup n’hagi sortit reforçat.
La segona volta de la temporada s’enfronta amb la voluntat del grup de seguir
millorant i progressant en la proposta de
joc que tant caracteritza i distingeix l’entitat cervesera. L’esforç, la perseverança i la
capacitat de treball que han demostrat els
jugadors durant tots aquests mesos ho faran
possible. n
pilota a terra
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Els nostres equips

CADET A

Sergi, Ángel, Oriol, Marcelo, Aleix, Ferràn, Manuel, Pol, Marc, Pere, David,
Carlos, Óscar, Aitor, Bruno, Joan, Kilian, Derek, Eric, Daniel.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

©

A dalt, Derek. A baix, Oriol.

Amb ganes d’escalar posicions
L’inici de la temporada del Cadet de
segon any cerveser ha estat una mica
irregular, tot i haver causat molt bones
sensacions a l’inici de la temporada a l’enllaçar dues victòries molt il·lusionants
en les dues primeres jornades de Lliga.
El grup està treballant de valent, jornada
rere jornada, per mostrar-se més constant
i més regular per tal de poder donar un
salt endavant en la categoria d’Honor, on
les errades i els petits detalls solen marcar
les diferències.
Tot i les dificultats, el Cadet A ha practicat un bon joc i s’ha mostrat dominant en
la majoria de partits que han jugat durant
la primera fase de la competició, seguint
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la línia de la resta d’equips del Club, però
està tenint dificultats per materialitzar les
ocasions de gol que genera. La manca de
punteria i d’efectivitat en la culminació de
les jugades estan sent factors decisius. És
per aquest motiu, que de cara a la segona
volta de la competició de Lliga, l’objectiu
es poder treballar aquestes mancances per
tal de poder superar-les.
Els cervesers han tancat la primera
volta de la Lliga en la vuitena posició i
tenen com a objectiu escalar posicions de
la taula classificatòria. Tant els jugadors
com el cos tècnic s’esforçaran de valent per
poder sumar més punts sense renunciar
al seu estil de joc. n

Els nostres equips

JUVENIL/cadet femení

Candela, Laura, Naiara, Georgina, Irene, Cristina, Paula, Natalia, Sheila, Carla,
Andrea, Nuria, Marta, Ariadna, Blanca, Judith, Cristina, Nicole, Anna, Mariona.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

A dalt, Naiara, Cristina Pérez i Cristina Garriga. A baix, Cristina Garriga.

Perfecta adaptació als canvis
Després d’un inici de Lliga agitat pels
canvis en la direcció de l’equip, les
jugadores cerveseres es van adaptar progressivament a la nova i exigent categoria.
El canvi d’entrenadora durant aquesta temporada va comportar un canvi en els entrenaments, la metodologia i l’estil de joc, fet
que va comportar un període d’adaptació
que va costar a l’equip dues derrotes. Aquest
va ser el punt d’inflexió a partir del qual,
i gràcies a l’intens treball i predisposició,
l’equip va créixer en tots els sentits.
L’únic equip femení de la Damm es
defineix per un joc que comença des de
darrere, que assumeix riscos com a part de
la filosofia de formació, i que desenvolupa

automatismes d’atac i defensa molt ben treballats. L’equip és capaç de jugar de manera
ràpida, amb transicions àgils en atac quan
el rival deixa espais darrere, i és capaç de
tenir la pilota i elaborar la jugada quan els
rivals es tanquen.
Els ‘handicap’ de l’equip femení són les
baixes i les dues lesions de llarga durada. En
els altres aspectes, l’equip ha madurat i ha
interpretat correctament allò que la nova
entrenadora els requereix.
L’objectiu de cara a la segona volta és
poder estar entre les quatre primeres posicions de la categoria i poder seguir creixent
amb aquest projecte del futbol femení cerveser, que tot just té dos anys de vida. n
pilota a terra
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Els nostres equips

JUVENIL C

Arnau, Aitor, Antonio, Iván, Álvaro, Aidan, Marc, Gakku, Borja, Gerard,
Aleix, Carlos, Ryuken, Cristian, Miquel, Teo, David, Pol, Joel, Ignasi, Marc.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

A dalt, l'equip en formació abans d'un partit. A baix, Teo.

Objectiu: mantenir la regularitat
La temporada 2015-2016 va començar
amb l’important repte de conjuntar un
equip de 12 jugadors nous, amb entrenadors
també nous, i alhora afrontar el sempre difícil
salt de l’etapa cadet a la juvenil. A aquest
últim punt se li ha d’afegir el fet que els jugadors del Juvenil C són tots de primer any i
s’enfronten a jugadors fins a dos anys més
grans durant els partits de lliga.
La pretemporada va servir per poder
assentar les bases de l’equip, que va fer un
gran inici del campionat, amb sis victòries
i només una derrota que els va posar com a
líders. Però no tot van ser alegries, i després
del bon començament va tocar travessar
una mala ratxa, sent derrotats pels equips
20 pilota a terra

més potents de la categoria. Des de llavors,
l’equip s’ha mostrat irregular pel que fa
al joc i als resultats, sobretot condicionat
per les baixes.
L’objectiu de la segona volta del
Campionat està clar: volen tornar a trobar la regularitat. Per aconseguir-ho són
conscients que cal millorar en defensa i en
eficàcia golejadora, ja que en molts partits
el Juvenil C ha generat més ocasions que el
rival però sense arribar a materialitzar-les.
L’equip es presenta optimista i treballarà
el més dur possible per seguir millorant fins
al final, tant en el vessant individual com
en la col·lectiva, per tal de poder fer un bon
tram final de temporada. n

Els nostres equips

JUVENIL B

David, Julio, Ferrán, Joan, Juan, Arnau, Gonzalo, Carlos, Pol, Ignasi,
Gerard, Eloi, Marc, Edgar, Oriol, Adrià, Sergio, Alberto, Mario, Martí.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

A dalt, Ignasi i Morales. A baix, Martí.

Ajudant al primer equip
Com cada any, la Lliga nacional és
una de les categories més igualades
i complicades del futbol 11. El Juvenil
B del CF Damm va començar la competició de la millor manera possible:
mostrant-se invicte durant les tretze
primeres jornades de Lliga i ocupant el
liderat durant bona part de l’inici de
la primera volta. A hores d’ara, l’equip
ocupa la primera posició a la taula classificatòria, amb un total de 58 punts i un
balanç de 18 victòries, quatre empats i
tres derrotes.
El bon nivell de l’equip no ha passat desapercebut ni pel primer equip,
que compta habitualment amb un gran

nombre de jugadors del B per completar
els entrenaments i les convocatòries de
partit, ni tampoc per les habituals convocatòries d’entrenaments i Campionats
de la Selecció Catalana sub 18, on han
participat alguns dels integrants de la
plantilla cervesera, dirigits per Poyatos
i Capdevila.
Els objectius de l’equip de cara a la
segona volta de la competició de Lliga
són que el bon joc i la dinàmica positiva
segueixin sent la constant fins el tram
final de la temporada. Per això, tots els
integrants del Juvenil B, tant jugadors
com tècnics, seguiran treballant i esforçant-se per arribar el més lluny possible. n
pilota a terra
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Els nostres equips

JUVENIL A

Charly, Óscar, César, Eudald, Gonzalo, Pallás, Edo, Lledó, Inés, Marc, Sebbeh, Cano, Ignasi, Moha,
Enri, Sergio, Fabra, Jorge, Kilian, Pol.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

El lateral Adrià Edo conduïnt una pilota.

El central Gonzalo aguanta la càrrega d’un rival.

El Juvenil A, consolidat al podi,
lluita per reeditar èxits en la recta final
per DAVID M. GUARNÉ • Responsable de premsa del Juvenil A

El Juvenil A iniciava la temporada
2015-2016 amb el gran repte de deixar enrere les grans fites aconseguides per
l’equip de l’any passat i de marcar el seu
propi rumb en la competició d’enguany,
amb la dificultat afegida d’haver-se penjat l’etiqueta que l’assenyala com un dels
grans equips a batre en la seva categoria.
La temporada va arrencar amb una derrota davant del Saragossa. El resultat, que
tot i semblar contundent amaga un gran
22 pilota a terra

partit dels de Parralo on la fortuna es va
decantar pels locals, va servir per revelar el que es convertiria en un dels trets
d’identitat d’aquest equip: la capacitat
per sobreposar-se als escenaris adversos.
Els cervesers van fer pinya i van començar
a encadenar victòries fins a trobar-se, en
l’equador de la primera volta, amb la seva
bèstia negra, l’Espanyol, l’únic equip que
ha estat capaç de vèncer aquesta temporada al Feliu i Codina.

El Juvenil A pa tornar a posar la directa i,
tot i l’empat amb la Salle i amb el Futbol
Club Barcelona al seu feu, no va ser fins
a la visita a Cornellà que es va posar fi a
la ratxa d’imbatibilitat dels cervesers en
un final de partit accidentat. Un cop més,
els jugadors de Parralo es van conjurar i
es van plantar davant del Mallorca, el seu
rival directe a la taula, després de golejar
al Manacor i de treure’s l’espina contra el
Saragossa amb un contundent 3 – 0 que

El migcampista Joan Inés disputa i guanya una pilota aèria.

es va quedar curt pel domini indiscutible
del Juvenil A sobre la gespa.
Els de Parralo li van prendre la segona posició al Mallorca al seu camp i van defensar
la posició amb ungles i dents, obligats a
remuntar resultats adversos contra Girona
i Nàstic tot demostrant la capacitat de
remar a contracorrent d’un equip sempre
abocat cap al gol. Després de superar el
desagradable tràmit de jugar al camp del
Casablanca, on l’equip va haver de mantenir la sang freda sota un ambient hostil
per emportar-se un punt de Saragossa,
els de Parralo es van preparar per rebre
l’Espanyol al Feliu i Codina.
El duel contra l’Espanyol posava sis punts
en joc, i l’afició, incloent-hi tot el futbol
base del CF Damm, va voler acompanyar
l’equip en un dels partits més determi-

L’equip de Cristóbal Parralo
s’ha convertit en un dels
rivals a batre de la competició
i, amb el suport incondicional
de la seva afició, s’ha fet
fort al seu camp perdent-hi
només un partit
nants de la temporada. El Juvenil A va
desplegar tot el seu repertori. A la jerarquia d’un mig del camp construït sobre
l’essència i les peces de l’equip de l’any
passat, hi va afegir el desequilibri per les
bandes al qual ja ens té acostumats, i ho
va combinar amb perilloses conduccions
entre línies pel centre i desmarcades en
profunditat per l’interior de la defensa.

En els moments de lucidesa perica, els de
Parralo van saber buscar ràpides jugades
de contraatac fruit de les seves qualitats
en la pressió, la recuperació i l’incansable treball d’una línia defensiva i d’una
porteria que han portat l’equip a ser el
menys golejat de la categoria.
La fortuna, però, va afavorir l’Espanyol en
un partit on l’efectivitat de cara a porteria
va decantar la balança a favor dels visitants, que es van endur el partit per un
0 - 1. Els cervesers se situen ara en tercera
posició, a només un punt del Mallorca i a
set punts del líder, l’Espanyol. Amb vuit
jornades per jugar, i a nou punts del seu
perseguidor immediat, el Barça, el Juvenil
A continua en una posició privilegiada
lluitant entre clubs que disposen de categories i d’estructures professionals.
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 situarlos 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
Jordi Codina I PAFO fc (Xipre)
álvaro vázquez I getafe CF
sergio garcía I al-rayyan (qatar)
CRISTIAN TELLO I FIORENTINA (ITALIA)
ISAAC CUENCA I GRANADA C.F.
ALEIX VIDAL I fc barcelona
VíCTOR VáZQUEZ I CRUZ AZUL (MÉXIC)
keita balde I sc lazio (ITALIA)
DAVID LÓPEZ I SC NAPOLE (ITÀLIA)
joaquín garcía I EUROPA FC (GIBRALTAR)
ISAÍAS SÁNCHEZ I CF ADELAIDA (AUSTRÀLIA)
JOHN NEESKENS I cosmos new york (usa)
rafa jordà I wuhan zall (Xina)
víctor díaz I lavergen fk (noruega)
adrià mateu I lavergen fk (noruega)
andrea orlandi I anorthosis fc (xipre)
samuel bayón I zemplin michalovce (ESLOVÀQUIA)
pau morer I sandefjord fotbaall (NORUEGA)
aitor ramírez I cibao cf (r. dominicana)
Marc Carmona (entrenador) I
FC BARCELONA fuTbol sala
ROBERT MORENO (2n entrenador) I
FC BARCELONA
juan C. BARRANCO I ÀRBITRe ASSISTent 1a

SEGONA A
isaac becerra I girona fc
carlos clerc I girona fc
rubén alcaraz I girona fc
CARLOS G. PEÑA I Real oviedo
benja martínez I UE LLAGOSTERA
AIMAR MORATALLA I UE LLAGOSTERA
SERGIO TEJERA I g tarragona
luis miguel carrión (2n entrenador) I
cordoba cf
ramon de quintana (2n entrenador) I
ue almeria
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Keita Balde.

pàgina coordinada per:
Manuel Martín

FOTO: SC Lazio

SEGONA B - GRUP 3
SERGIO MAESTRE I CF BADALONA

carlos doncel I UE LLEIDA

FRAN GRIMA I CF BADALONA

MOUSA BANDEH I UE OLOT

josé m. morales I CF BADALONA

ángel martínez I CF Reus Deportiu

marc vito I CF BADALONA

david batanero I CE sabadell

DAVID SERRANO I CF BADALONA

LUCAS VIALES I ce sabadell

SEKOU GASSAMA I CF BADALONA

JOSÉ M MARTÍNEZ I ce sabadell

JOSEP M FERNÁNDEZ I FC BARCELONA-B

ADRI DÍAZ I ce sabadell

JOEL MARÍN I UE CORNELLÀ

AITOR CANTALAPIEDRA I VILLARREAL-B

BORJA LÓPEZ I UE CORNELLÀ

ALEJANDRO CHAVERO I r MURCIA (grup 4)

MARCOS PÉREZ I UE CORNELLÀ

JAUME SOBREGRAU I r MURCIA (grup 4)

MARC NAVARRO I RCD ESPANYOL

JONATHAN del AMO I R. CELTA B (grup 1)

rubén herraiz I RCD ESPANYOL

FRANC OCHOA I arandina CF (grup 1)

oscar sierra I CE L´HOSPITALET

ALBERT VEGA I PORTUGALETE (GRUP 2)

JONATAN TOLEDO I CE L´HOSPITALET

JORDI ROGER (entrenador) I UE CORNELLÀ

ÁLEX COBO I UE LLEIDA

CURRO TORRES (entrenador) I VALENCIA CF

mia guasch I UE LLEIDA

raul garrido (entrenador) I OLIMPIC XÀTIVA

TERCERA - GRUP 5
raul barriendo I CERDANYOLA FC

joel cañaveras I RUBÍ UE

albert cuadras I CERDANYOLA FC

sergio campos I RUBÍ UE

pitu plazuelo I CERDANYOLA FC

richi garcía I RUBÍ UE

diego fernández I CERDANYOLA FC

diego garzón I SABADELL B CE

alex poves I EUROPA CE

guillén pujol I SABADELL B CE

sergi aguilar I GAVÀ CF

JOEL MÉNDEZ I SABADELL B CE

eric alcaraz I GAVÀ CF

max marcet I SABADELL B CE

eric pujol I GAVÀ CF

iván fuentes I sant andreu ue

juan c. cervantes I GAVÀ CF

david payán I sant andreu ue

fortia munts I GAVÀ CF

hugo FERNÁNDEZ I sant andreu ue

aleix pinadella I granollers ec

alex bolaños I santfeliuenc fc

gerard font I granollers ec

imanol becerra I santfeliuenc fc

alex gil I granollers ec

oscar hernando I terrassa fc

david bauli I granollers ec

SERGI ESTRADA I terrassa fc

quim solano I jupiter ce

JOAN GRASA I terrassa fc

anas el morabet I jupiter ce

AITOR CASAS I cf VILAFRANCA

pol coll I manlleu aec

JUAN LUQUE I cf SAN RAFAEL

martí soler I manlleu aec

MARC URBINA I PE CIUTADELLA

JUANMA MIRANDA I MASNOU CE

ERIC LLOPIS I cD BINEFAR

sergio mendoza I MASNOU CE

ALEX KYEREMEH I cf albacete b

ROGER MATAMALA I MASNOU CE

HUGO EYRE I cf albacete b

ferràn melich I MONTAÑESA CF

eric zárate I cf albacete b

josé mª santos I MONTAÑESA CF

edu expósito I deportivo b

víctor cocera I MONTAÑESA CF

emilio lucas I deportivo b

CRISTIAN DEL MORAL I palamós CF

alfred planas I málaga b

elhadji baldeh I PRAT A.E.

JOSÉ LUIS DUQUE (ENTRENADOR) I terrassa fc

DAVID CARRASCO I RUBÍ UE

juanjo garcía (ENTRENADOR) I jupiter ce

pilota a terra
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ESPORT

David López, Álvaro Vázquez, Aleix Vidal, Sergio García i Keita Balde.

CINC EX-CERVESERS A LA
CONVOCATÒRIA DE LA SELECCIÓ
CATALANA CONTRA EUSKADI
David López, Álvaro Vázquez,
Aleix Vidal, Sergio García i Keita
Balde van vestir la samarreta
de la Selecció Catalana davant
d'Euskadi en el partit que es va
celebrar el passat 26 de desembre al Camp Nou.

E

ls seleccionadors del combinat
català, Gerard López i Sergio
González, van voler comptar en
la convocatòria de la seva Selecció amb
jugadors que en algun moment de la seva
trajectòria han passat pel CF Damm. Professionals que, actualment, estan gaudint
d'una carrera futbolística, tant dins com
fora de les nostres fronteres, i que no es
26 pilota a terra

Álvaro Vázquez.

van voler perdre l'esdeveniment més important de l'any de la Selecció Catalana
Absoluta.
Sergio García, actualment jugador de
l'Al Rayyan (Qatar) i capità de la Selecció,
va abanderar la representació cervesera
completada pel jugador del Barça, Aleix
Vidal, pel jugador del Getafe, Álvaro
Vázquez, i pels catalans de la lliga italiana David López, del Nàpols, i Keita Balde,
de la Lazio.
Un solitari gol del golejador basc, Aritz
Aduriz, al minut 39 va decidir la trobada.
Tot i que el conjunt català va ser superior,
no va aconseguir materialitzar les ocasions
de les quals va gaudir. Així doncs, malgrat
la derrota per zero gols a un davant la selecció basca, els ex-cervesers van gaudir

Els veterans de la Selecció
En el Catalunya – Euskadi fins i tot hi va haver lloc
per a les retrobades amb vells amics del Club. Els
membres del CF Damm Juan del Amor i Emilio Jardí
van formar part, un any més, de l'staff de la Selecció
Catalana com a encarregats de material. Als vestidors
van poder compartir moments amb els ex-jugadors
de la Damm i els altres membres de la Selecció. Del
Amor i Jardí, tot i haver deixat de treballar com a
responsables de material amb les seleccions catalanes
de base, ja fa anys que no es perden ni una cita amb
la Selecció Absoluta.

Álvaro Vázquez, Emilio Jardí i Juan del Amor.

de la festa del futbol català representant
un combinat de primer nivell.
Aquest va ser el partit de tornada, ja
que l’any anterior la Selecció Catalana va
viatjar a Bilbao per enfrontar-se als bascos
a San Mamés, on van empatar a un gol.
Aquesta sèrie de partits han estat la commemoració del centenari des del primer
partit que les seleccions basca i catalana
van disputar el 1916.

Aleix Vidal.

Sergio Garcia xutant a porteria.

Gerard López i Sergio
González van comptar
amb cinc jugadors que en
algun moment han passat
pel CF Damm.
Els ex-cervesers van gaudir
de la festa del futbol català
representant un combinat
de primer nivell.
La llotja del Camp Nou va comptar
amb la presència del Molt Honorable President de la Generalitat, Artur Mas, com a
representant de la màxima institució catalana. El patró director de la Fundació
Damm, Ramon Agenjo, també va presenciar el partit des de la llotja de l’Estadi.
El partit va acabar amb l’entrega de
guardons, on el porter del RCD Espanyol,
Pau López, va ser escollit com el millor
jugador del partit. El president de la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies, i
el secretari general de l’Esport, Ivan Tibau,
van fer l’entrega de guardons al millor jugador i a la selecció basca. n

Els capitans Sergio Garcia i Xabi Prieto amb l'equip de l'àrbitre català Xavier Estrada Fernández.

David López.

Keita Balde.
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Una campanya
per eradicar
els insults
a les grades
La Federació Catalana de Futbol ha engegat campanya, amb el
nom ‘Zero insults a la grada!’, per tal d’acabar amb els insults
als camps de futbol i pavellons de futbol sala. La campanya
consisteix en que els àrbitres poden aturar els partits quan
hi hagi insults.

J

a fa algunes jornades que la FedeLa campanya s’ha començat implantant
ració Catalana de Futbol (FCF) en la categoria Preferent Infantil, però cada
ha implantat una prova pilot de setmana ha ampliat el seu àmbit d’actuació.
la campanya ‘Zero Insults a la Quan acabi la temporada, la FCF, en Assemgrada!’, amb l’ambiciós objectiu d’eradicar blea General Ordinària, sotmetrà a votació
aquestes males conductes que malaurada- la implantació als estatuts d’aquesta mesura
ment es viuen a alguns camps de futbol i per tal de fer-la oficial de cara a la temporada
pavellons de futbol sala. Per tal d’aconse- 2016-2017. Aquesta és una campanya pioguir-ho, la Federació
nera a tot l’Estat espanyol
ha proposat que els
que respon a la voluntat
àrbitres puguin aturar
de la Federació Catalana
els partits fins a tres vede Futbol en els darrers
anys de donar molta
gades en cas que des de
importància a la difusió
les grades es profereidels valors i del respecte
xin insults, tant als àren l’àmbit del futbol.
bitres, com als tècnics
o jugadors de qualsevol
La Federació Cataladels equips. Aquesta
na de Futbol ha acommesura pretén conspanyat el llançament de
cienciar a tot el públic
la campanya amb un
de la importància de
vídeo que han publicat
Els àrbitres podran
al seu canal de youtube
l’exemple als camps de
aturar els partits fins
on apareixen uns joves
futbol i evidenciar el fet
a tres vegades en cas
jugadors i jugadores de
vergonyós de l’insult.
que
des
de
les
grades
futbol explicant què
L’aturada dels pares profereixin insults.
pensen dels aficionats
tits anirà acompanyada
que insulten i com se
de la sortida ‘fair play’
dels jugadors amb el conjunt arbitral (tal i senten quan viuen aquestes situacions. Els
com s’estava fent des de la temporada pas- protagonistes del vídeo, que representen
sada) amb la bandera d’Antiviolència i de la tot l’estament dels jugadors, són els més
salutació entre els membres d’ambdós equips adequats per dir als pares i mares que ‘Zero
un cop hagi finalitzat el partit, també en se- insults a la grada!’. Si ells ho tenen tan clar,
nyal de Joc Net.
per què no tot el públic?. n
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Els jugadors i els àrbitres sortint al terreny de joc amb la bandera d'antiviolència.

Una nova mesura d’Antiviolència
de la Federació Catalana
La nova campanya de ‘Zero Insults a la grada!’ s’emmarca dins
la marca d’Antiviolència i de Respecte. La FCF va presentar, a
finals de la temporada passada la campanya Antiviolència, des
de la qual es volia lluitar per eradicar, entre d’altres, els insults,
la discriminació per motius de gènere i la xenofòbia. ‘Zero
Insults a la grada!’ és una de les vessants d’aquest objectiu.
Anteriorment, la FCF també va promoure una campanya de
‘Joc Net’, on tots els equips sortien al terreny de joc lluint la
bandera del Respecte sota el lema ‘Deixeu-nos gaudir jugant
a futbol’, adreçada a les conductes que haurien de tenir els
pares i mares.
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Medicina esportiva
Pàgina coordinada pel
Dr. Carlos Barcons i l'equip mèdic del club

El DEA, eina
clau de
prevenció
Joel Vallejo, migcampista del Juvenil C del CF Damm:
“Que de cop t’expliquin que has caigut al terra i t’han
hagut de desfibril·lar, impacta”.

T

othom recorda casos com el d'Antonio Puerta o el de Dani Jarque, morts
sobtades que van colpir el món del
futbol i van contribuir a impulsar diverses
campanyes de prevenció i de sensibilització
que comencen a donar els seus fruits. La
presència de desfibril·ladors semiautomàtics
(DEA) als camps de futbol és ja habitual, des
que l'any 2012 la Generalitat aprovés un decret
per obligar a disposar-ne en diversos tipus
d'instal·lacions públiques i privades.
Afortunadament, un dels casos que no
haurem de recordar és el d'en Joel Vallejo,
migcampista del Juvenil C, que el passat 3
de gener va patir una aturada cardíaca en ple
partit. "Ho recordo tot fins dos o tres minuts
abans de caure", explica en Joel. "Em vaig
marejar una mica, però no l'hi vaig donar
importància. Quan em vaig despertar, tot i
que recordava el partit i sabia on era, estava
molt confús".
En Iago, fisioterapeuta de l'equip, va saltar
a la gespa i, amb l'ajuda d'en Carles, el tercer
entrenador, li va practicar la maniobra de reanimació utilitzant el DEA de què disposava
el camp. En Joel havia patit una fibril·lació
ventricular i la intervenció practicada pel Iago
va ser fonamental per mantenir-lo amb vida.
L'acompanyava el seu pare, en José, que
era present durant el partit i que va respirar tranquil quan el va veure recuperat a
l'hospital. "Fa dotze anys que juga a futbol,
sempre a alt nivell i sense cap problema",
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explica, "i quan a les dues hores que hagués
passat el vaig veure tan bé, tan recuperat,
em va semblar increïble, em va semblar una
persona molt forta".
Després d'estudiar-lo intensivament, els
metges van decidir operar-lo. "Li hem fet un
estudi complet, amb totes les exploracions
que es poden fer, fins i tot un estudi genètic i
un seguiment exhaustiu", explica la doctora
Pilar, la cardiòloga del CF Damm. "En casos

Sense cap mena de dubte,
els cursos d’utilització
del DEA poden marcar
la diferència en casos
d’aturada cardíaca
com aquest, quan no es pot trobar la causa
de l'incident, la recomanació sempre és la
implantació d'un DAI". El DAI, o Desfibril·
lador Automàtic Intern, és un desfibril·lador
implantat a l'interior del cos que realitza les
descàrregues elèctriques necessàries de forma automàtica en cas d'aturada cardíaca.
"Ara s'ha d'esperar que cicatritzi i, progressivament, anar tornant a fer vida normal",
conclou la doctora.
En Iago també recorda bé l'ensurt i, quan
se'l felicita per la seva intervenció, explica:
"jo no crec que fes res excepcional, només
aplicar el que la Damm m'ha donat l'oportunitat d'aprendre". I afegeix: "espero no tro-

DEA a la banqueta del Juvenil A.

Carles, Joel i Iago.

El Dr. Barcons dirigint-se a la família del Joel.

El Dr. Barcons i Joel.

Opinió

per Pilar Sánchez. Cardiòloga CF Damm

Mort sobtada recuperada

bar-m'hi mai més, però tinc la tranquil·litat
i la certesa que tots els meus companys estan
igual o més preparats que jo per respondre
a una situació com aquesta".
En Joel ha superat el tràngol i se sent tranquil. "No és que tingui por que em torni a
passar, però evidentment tinc la inquietud
perquè mai saps si et pot tornar a succeir. Per
això tenir més informació és positiu, perquè et
coneixes més a tu mateix i estàs més preparat".
"Tots els llocs on es fa esport haurien de
tenir un desfibril·lador". Opina en José, el
pare d'en Joel. "En el seu cas pot haver estat
gràcies a això que ha sobreviscut". La instructora dels cursos d’ús del DEA del Servei
Mèdic del CF Damm ho confirma: "Sense
cap mena de dubte, aquests cursos d'utilització del DEA poden marcar la diferència
en la resolució d'una situació com aquesta".
"Vull agrair al club per tot l'interès que
ha mostrat en la meva recuperació, al Iago, personalment, perquè va portar tota la
responsabilitat d'intervenir-me, al Carles,
el meu tercer entrenador i als cursos que
es fan, perquè els prepara per reaccionar a
situacions com aquestes", conclou el Joel. n

Recentment, un jugador del Juvenil C del CF Damm va presentar de manera brusca
un síncope mentre disputava un partit i, gràcies a la preparació del fisioterapeuta
de l’equip i després de la utilització del DEA, es va aconseguir recuperar-lo. Això ha
estat possible gràcies a disposar d’un equip de professionals preparats per actuar
en situacions com aquestes.
L’equip mèdic de la Damm, coordinat pel Dr. Carles Barcons sota el suport de la
Fundació Damm, ha creat un equip de professionals multidisciplinars per vetllar
per la bona salut dels seus jugadors.
Des del punt de vista institucional hi ha una normativa clara sobre les exploracions que s’han de realitzar als esportistes d’elit (AEPSAD – Agència Espanyola de
Protecció de la Salut en l’Esport).
A Catalunya, en el juliol del 2012 es va elaborar un document de consens per prevenir la mort sobtada. En aquest document es proposen algunes mesures preventives, com disposar d’un desfibril·lador en els estadis i centres esportius, així com
personal preparat per a la utilització del mateix i per fer un diagnòstic precoç de
les cardiopaties subjacents, a través de la valoració cardiològica.
En el Servei Mèdic de la Damm es realitza una anamnesis detallada així com una
exploració física i ECG a tots els esportistes fins els 15 anys, independentment de la
presència o absència de símptomes o dels antecedents personals o familiars. Si es
detecta alguna anomalia en l’ECG o durant l’exploració es realitza un ecocardiograma. A partir dels 16 anys, es realitza una exploració bàsica, una ecocardiograma
i una prova d’esforç amb control d’ECG, amb freqüència cardíaca i saturació basal i
al màxim esforç. En cas de detectar alguna anomalia, es fa un estudi més complet
(Holter, RMC, EEF, etc).
Encara que sabem que existeix un percentatge de morts sobtades que no són
detectades per les exploracions bàsiques i, en ocasions, ni tan sols amb l’exploració
cardiovascular avançada, sí que es poden descartar algunes altres causes de mort
sobtada com les que es produeixen degut a una patologia cardíaca de base, ja sigui
hereditària o adquirida. En la gent jove, amb edat inferior als 35 anys, les causes més
freqüents són la miocardiopatia hipertròfica, la displàsia aritmigència o subrogada,
mentre que en els majors de 35 la causa més freqüent és la coronariopatia.
En el cas que ens ocupa, no es va detectar cap anomalia amb l’exploració bàsica
ni amb l’ecocardiograma que va realitzar l’equip mèdic del CF Damm, així com
tampoc s’ha detectat cap cardiopatia estructural a través de les exploracions realitzades durant el seu ingrés hospitalari (ecocardiograma, ressonància magnètica
cardíaca) ni arítmies inducibles ni provocades mitjançant l’estudi electrofisiològic.
Per això, es considera una FV idiopàtica, sent el tractament d’elecció la prevenció,
mitjançant la implantació d’un DAI, que permet interrompre l’arítmia en cas que
pogués reaparèixer.
Cal felicitar, en primer lloc, al Dr. Carles Barcons per la seva tenacitat en la creació
d’un equip multidisciplinar, permetent una valoració dels jugadors des de totes
les variants, així com en la formació dels seus integrants per tal d’actuar en cas de
necessitat. En segon lloc, felicitar al fisioterapeuta per saber actuar davant del cas
de mort sobtada del jugador, fet que li va salvar la vida. Per últim, i no menys important, al nostre jugador estimat que se n’ha pogut sortir d’aquesta experiència.
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Foto de família de tots els membres del CP Damm.

El CP Damm inicia

una nova temporada
El Reebok Sports Club de La Finca va ser el lloc escollit per presentar la nova temporada del
CP Damm. El President, Ramon Agenjo, va donar la benvinguda a les noves incorporacions
i va signar les beques anuals de tots els integrants del Club cerveser.

L

'acte d’inauguració de la nova temporada del CP Damm es va realitzar
a les instal·lacions del Reebok Sports
Club La Finca de Madrid, una de les seus
d’entrenament dels nostres jugadors. L’acte
va comptar amb la presència del President del
Club, Ramon Agenjo, i del Director Esportiu,
Jorge Martínez. Durant l’acte, Ramon Agenjo, va manifestar que “per la Fundació Damm
és un honor comptar amb els millors jugadors
joves de l’Estat”. Durant la cerimònia es van
signar les beques de la Fundació Damm, que
cobreixen les despeses necessàries dels jugadors perquè puguin competir en les millors
condicions possibles. El CP Damm compta
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amb dues seus d’entrenament: els més joves, ral, Àlex Galí, i pel director de comunicació,
sota la tutela de Juanjo Gutiérrez, ho fan a Carles Domènech. A més, també hi van ser
Reebok Sports Club La Finca, mentre que els presents Pepelu Amoroto, President de la
Federació de Pàdel de
més grans es preparen a les instal·lacions Ramon Agenjo, president
Madrid; Jorge Gómez de
del Club Star Vie de CP Damm: “per la Fundació
la Vega, Director d’Star
Collado Mediano,
Vie; José Luis Serrano,
Damm és un honor comptar de Damm; Joaquín
en aquest cas sota la
supervisió de Manu amb els millors jugadors
Sainz, Director General
Pascual. A la troba- joves de l’Estat”
de Reebok Sport Club; i
da hi van ser presents
Marisi Serrano, del Club
tots els jugadors del Club i una representació Star Vie Collado Mediano. L’acte va finalitde la Fundació Damm, encapçalada per la zar amb un homenatge als jugadors que, per
secretària general de la Fundació Damm, edat, han d’abandonar el Club: Irene Paraled,
Marta Gil, per l’adjunt a la secretaria gene- Carlos Garcia Campos i Diego Guilló. ■

L'equip de Collada amb el president Agenjo i els tècnics.

Ramon Agenjo durant el parlament en presència de Jorge Martínez.

Els més joves amb Ramon Agenjo, Jorge Martínez i Juanjo Gutiérrez.

Es fan grans però mai deixaran
de formar part del Club

Jorge Martínez, Carlos Garcia Campos, Irene Paraled, Diego Guilló i Ramon Agenjo.

Irene Paraled, Carlos Garcia Campos i Diego Guilló han hagut
de deixar el Club de Pàdel Damm per qüestions d’edat, ja que
el Club cerveser es caracteritza per ser una entitat formativa i
no compta amb equips professionals o amateurs. Durant l’acte
de signatura de beques dels jugadors cervesers, el Club va voler
homenatjar i agrair la feina i dedicació d’aquests jugadors durant
el seu pas per la Damm. El seu comportament i educació envers
els seus companys, rivals i tècnics ha estat exemplar i, per aquest
motiu, el President del CP Damm, Ramon Agenjo, va tenir unes
paraules d’agraïment per ells i els seus familiars.
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La Fundació Damm, al
sopar de l’ONG Esport
Solidari Internacional

Agenjo, Maldonado, Armadàs i senyores.

Durant el sopar, el patró director de
la Fundació Damm, Ramon Agenjo, el
vicepresident del FC Barcelona, Jordi
Cardoner, i el director del diari Sport, Joan
Vehils, van fer entrega d'un premi a la
Fundació Èric Abidal. A més, a la subhasta,
la Fundació Damm va comprar el mallot de
'Purito' Rodríguez. La recaptació va anar
destinada als projectes solidaris d’ESI.

Bosé, Dr. Clotet, Belén Rueda i Boris Izaguirre.

Col·laboració amb la
Fundació Bioparc en la
conservació de la natura
La sala oval del MNAC.

Lavín, Bosé, Rueda i Agenjo.

Sisena edició de la Gala
de la Sida de Barcelona
Agenjo i Galí amb els representants de la
Fundació Bioparc.

El patró director de la Fundació Damm,
Ramon Agenjo, i el president de la Fundació Bioparc, José Maldonado, van signar
la renovació del conveni entre les entitats
que representen amb la voluntat de seguir
preservant el medi ambient. Després de la
signatura van poder visitar les recreacions
d’hàbitats africans on viuen diferents animals de Bioparc.
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En la darrera edició de la Gala organitzada per la Fundació Lluita
Contra la Sida es van recaptar 811.360 euros.

U

n any més, la Fundació que presideix el Doctor Bonaventura Clotet,
va batre tots els rècords de recaptació
en la Gala de la Sida de Barcelona, que
el passat novembre es va celebrar al
MNAC amb l’assistència de més de 700
convidats, entre els quals hi van destacar
models, presentadors, actors i cantants.
A més, una representació de la Fundació

Damm encapçalada pel seu patró i director, Ramon Agenjo, habitual en aquesta
cerimònia solidària, tampoc hi va faltar
a la Gala.
Els més de 800.000 euros recaptats
en la sisena edició, 100.000 més que en
l’anterior, s’han destinat en la investigació per “acabar amb aquesta pandèmia”,
tal com va explicar el Dr. Clotet. ■

Presentació de la temporada a l'Antiga Fàbrica.

Una comitiva d'actors, Damm i TNC, després de l'espectacle.

La família Damm, al Teatre
Nacional de Catalunya
La Fundació Damm va convidar al Teatre Nacional de Catalunya a treballadors
i amics de la companyia a veure el musical ‘Molt soroll per no res’

C

om cada any, la Fundació Damm
va convidar a més d’un centenar
de treballadors i amics de la companyia
al Teatre Nacional de Catalunya per poder gaudir plegats d’una jornada lúdica i cultural. L’obra escollida d’aquesta

temporada va ser l’adaptació musical
de ‘Molt soroll per no res’, de William
Shakespeare. Al finalitzar l’obra, tots els
treballadors i membres de la Fundació
Damm van poder compartir un aperitiu
i unes cerveses al hall del TNC. ■

Presentació de la
temporada del TeatreAuditori de Sant Cugat
El Teatre-Auditori de Sant Cugat va presentar, a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm,
els espectacles de la nova temporada amb
32 muntatges programats de febrer a
maig de 2016. L’equipament santcugatenc
ofereix per aquests mesos 32 muntatges: 9
produccions teatrals, 5 de música clàssica,
5 de música contemporània, 3 de dansa, 2
d’òpera, 1 de màgia i 7 espectacles familiars. Una programació variada perquè
cada espectador trobi, com a mínim, un
espectacle al seu gust. ■

L’Antiga Fàbrica Estrella Damm,
il·luminada contra la sida
El passat 1 de desembre, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm i uns altres
27 edificis emblemàtics de la ciutat de Barcelona es van tenyir de ver·
mell en motiu del Dia Mundial contra la Sida. Aquesta iniciativa que
promou la Fundació Lluita contra la Sida amb la qual hi col·labora la
Fundació Damm, també pretén ser una acció que permeti incrementar
la conscienciació ciutadana dels riscos del virus del VIH, de la qual
cada any es detecten 700 nous casos a Catalunya.

L'Antiga Fàbrica, de vermell.
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