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Campionats de Catalunya Un títol i un subcampionat
Juvenil B Una temporada esplèndida pel record
Entrevista Parlem amb Martín Posse, nou entrenador del Juvenil A

L'Aleví guanya el Campionat

de Catalunya sent fidel a la pilota
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Temporada de contrastos

U

n cop assimilat el cop que ha representat la pèrdua de categoria
del Juvenil A és el moment de posar en ordre la situació del Club.
Realment ha estat una mala temporada del CF Damm, quan té un
campió de Catalunya, un subcampió i dos semifinalistes, o només
ha estat una temporada dolenta pel Juvenil A? La resposta la podreu donar
vosaltres mateixos després de repassar les classificacions dels altres 13 equips
i del seu comportament durant la temporada. El Club gaudeix d’una molt
bona salut esportiva i social. Un cop els responsables de la part esportiva,
amb el president al capdavant, han analitzat les causes del desencís, només
resta revertir la situació i tirar endavant. L’objectiu prioritari del Juvenil A
de la pròxima temporada és l’ascens de categoria. De res serveix seguir
martiritzant-nos a la desgràcia, ara només hem de pensar en el futur. ●

Juvenil B

L

a temporada del Juvenil B ha estat excepcional. Subcampió de la Lliga
Nacional i subcampió de Catalunya Absolut. Aquesta temporada,
els equips que pujaran a Divisió d’Honor són el CE Europa i el CF
Reus Deportiu, quart i cinquè classificat, respectivament. El Juvenil
B ha quedat segon i s’ha guanyat el dret a pujar de categoria al camp, però
reglamentàriament no és possible. La llei no ho permet. Ara, a part de
desesperar-nos per una llei injusta el que hem de fer és lluitar per canviarla. Si és injusta per nosaltres, també ho ha de ser per qualsevol d’altres ‘B’
que un dia es puguin trobar en la nostra situació. Ho hauríem d’haver fet
abans si sabíem que era una llei injusta? Segur que sí, però moltes vegades
ens pensem que a nosaltres no ens passarà. I ens passa com a tothom.
Assumim-ho, treballem per canviar-ho i felicitem als tècnics, jugadors i
auxiliars perquè ells sí que han fet la feina. I l’han feta molt bé! ●
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CAMPIONAT DE CATALUNYA ★ ALEVÍ A

L’ALEVÍ ÉS CAMPIÓ
DE CATALUNYA
El Campionat de Catalunya es va disputar al Complex
Esportiu Torrent de Llops de Martorell dins el marc de la
9a Festa del Futbol Català.

L

’Aleví de la Damm es va

ritat contra el Reus (0-2), el Girona (1-8) i

proclamar campió de

el Quart (8-0). A semifinals, van superar

Catalunya en derrotar el

el Sant Andreu per 7-0.

FC Barcelona (1-3) a la fi-

Amb aquest títol, els nois de Mario

nal amb dos

gols de Lamuela i un de
Wesley.
Els cervesers van ser
molt superiors als seus
oponents durant tot el torneig, arribant a vèncer amb

García tanquen una temEls entrenadors
han sabut formar
i conduir un equip
ambiciós i amb molt
potencial cap a
l’èxit esportiu.

solvència en la majoria de

porada excel·lent en
l’aprenentatge i en els resultats obtinguts. L’Aleví A
de la Damm va signar una
meritòria tercera posició
a la lliga, només per darrere de Barça i Espanyol,

partits desplegant un estil de joc vistós i

i va arribar a les semifinals del MIC

efectiu que els altres equips no van poder

‘18 després d’eliminar el Manchester

neutralitzar. Els vermells van guanyar els

United a quarts de final. Enhorabona,

tres partits de la fase de grups amb auto-

campions! ●

La plantilla campiona de Catalunya.

La família cervesera amb el trofeu de campió.

Alegria desfermada després de marcar un gol.

4 pilota a terra

El capità Fèlix al sorteig de camp.

Iván Lamuela celebra un dels gols de la final.

Joan Diego Vásquez, Félix Giménez i Wesley Dual.

TRES CERVESERS,
SUBCAMPIONS D’ESPANYA
Els jugadors de l’Aleví campió de Catalunya
Joan Diego Vásquez, Félix Giménez i Wesley
Dual van participar activament al Campionat
d’Espanya sub-12 que es va celebrar l’abril
a Vigo. La Selecció Catalana, dirigida per
Jonathan Giráldez, va perdre la final davant
Andalusia després de fer un gran campionat i
classificar-se amb un gran futbol per la final.
Els tècnics alcen la copa.

pilota a terra
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CAMPIONAT DE CATALUNYA ★ JUVENIL B

La plantilla del Juvenil B subcampiona de Catalunya.

EL JUVENIL B ÉS
SUBCAMPIÓ DE LA
COPA CATALUNYA
Els cervesers van competir la final dignament contra un Espanyol
format per juvenils de tercer any que va patir per assegurar el títol.

E

l Juvenil B arribava a la final del

Els homes de Javi Lacambra no es van

campionat de Catalunya cele-

arronsar i van reduir diferències amb un gol

brat a Martorell després d’haver

de Morell a la sortida d’una falta just després

superat el Gironès-Sàbat (3-2)

de la represa. El partit es va trencar i, en dos

a quarts i el Mataró (1-5) a semi-

minuts, el conjunt perico va marcar dos gols

finals. Al davant, un Espanyol
que va fer valer la seva condició de favorit des de l’inici i va
deixar el matx mig encarrilat
amb dos gols en vint minuts.
Primer Reina, al 4’, estrenava el

Els vermells
van somiar i
lluitar per la
remuntada fins
a l’última acció
del partit

marcador al finalitzar una as-

mitjançant Melamed i Ribelles
per sentenciar la final amb tota
la segona part per davant.
La Damm va treure l’orgull i
va caure dempeus buscant l’empat fins al darrer alè. Dos gols
d’Eloi als últims deu minuts van

sistència de Salvans. Més tard, era Brugué

fer creure el conjunt de l’estrella i van alarmar

qui culminava una acció atacant i ampliava

els blanc-i-blaus, que acabarien alçant la copa

l’avantatge.

no sense patiment. ●

6 pilota a terra

Un gran any

El capità Manu rep el trofeu de subcampió.

Miguel lluita per la pilota.

L'entrenador Javi Lacambra.
Francesc Bosch amb Gerard Morell.

UNA TEMPORADA
ESPLÈNDIDA PEL RECORD
Poc més se li pot demanar al curs futbolístic del
Juvenil B. Els cervesers han completat un any
molt regular a la Lliga Nacional, finalitzant en
segona posició i deixant a competidors com el
Cornellà o el Girona a molts punts de distància.
A més, els duels directes contra el Barça i
l’Espanyol s’han saldat amb un balanç positiu de
tres victòries en quatre partits. Totes aquestes
xifres encara tenen més mèrit havent hagut de
sobreposar-se a un canvi a la banqueta. Francesc
Bosch va assumir les regnes del primer equip al
gener i Javi Lacambra va quedar com a líder
d’una generació de jugadors amb molta qualitat
que ara hauran d’afrontar el repte de retornar
Serrano supera la pressió d’un rival.

el Juvenil A a la Divisió d’Honor. ●

pilota a terra
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CAMPIONAT DE CATALUNYA ★ FEMENÍ

L’equip es conjura abans de la tanda de penals contra el Barça.

EL FEMENÍ COMPETEIX
UNA COPA MOLT IGUALADA
Les noies van estar a deu minuts d’eliminar el Barça a semifinals i van demostrar al camp que els
grans resultats d’aquesta temporada no han estat casualitat.

E

l Complex Esportiu Futbol

Expeditives en defensa i incisives

Salou va acollir una Copa

en atac, les noies de la Damm es van

Catalunya que va tenir

avançar a la segona part amb un gol

un cruel desenllaç per la

de Cerdán, que va convertir una as-

El Femení va donar una lliçó de
coratge i humilitat i va estar a
punt de donar la sorpresa.

Damm. Les cerveseres no

sistència de Visa a l’àrea petita. Les

riure el Barça (4-2) i va allunyar les noies

es van amagar davant l’entitat del rival

blaugrana van aprofitar la dubtosa

de Juli d’un premi merescut. Les culers

i van executar un plantejament valent

expulsió d’Aida a deu minuts pel final

acabarien guanyant el títol contra l’Es-

contra el FC Barcelona. El resultat, un

i van fer l’empat en l’acció posterior

panyol, i la EF Manu Lanzarote, terceres

partit viu i vibrant sense un dominador

amb una bona jugada entre línies.

amb la victòria per la mínima (1-2) en un

clar que no va ser just amb l’esforç i
l’entrega de l’equip de Juli Garcia.

8 pilota a terra

L’accés a la final es va decidir a la
tanda de penals, on la fortuna va som-

partit intranscendent contra el conjunt
de l’estrella. ●

Naiara, instants abans de rebre la pilota.

Juli Garcia, Oriol Fuentes i Enrique “Tito” Uriach.

Laia, en acció recorrent la banda.

Abril executa el regat sobre la rival.

CLARA CARMONA,
CAMPIONA D’ESPANYA
La jugadora cervesera es va proclamar
campiona d’Espanya amb la Selecció
Catalana sub-16 a Gandia. Les catalanes
van guanyar l’equip amfitrió, la Comunitat
Valenciana, per 1-0 amb protagonisme de la
jugadora de la Damm. Clara Carmona va ser
titular a la semifinal i a la final, sent una de
les futbolistes destacades de la fase final del
Campionat d’Espanya. ●
Clara Carmona amb el trofeu de campiona.

pilota a terra
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CAMPIONAT DE CATALUNYA ★ BENJAMÍ

Dimas abraça Martí després d’un gol mentre Nil i Lluc corren cap a la celebració.

EL BENJAMÍ
ACONSEGUEIX
ARRIBAR A
SEMIFINALS
Els més petits de la casa no pateixen per
superar la fase de grups i es queden a un sol
pas de la final del campionat.

L

Aleix disputa una pilota.

'equip Benjamí de la Damm també va fer un bon
paper al Campionat de Catalunya, on va arribar
a les semifinals i va ser eliminat pel campió, el FC
Barcelona. Els nens d’Oscar Cornet van guanyar
el Mollerussa (4-1) i al Cornellà (5-1) a la fase de

grups i van perdre contra el Reus (2-3) a la darrera jornada
quan ja estaven classificats per la següent fase. A la ronda
final, el conjunt blaugrana es va imposar per 5-1 i va impedir
que l’equip de l’estrella pogués gaudir d’una nova final en
una altra categoria. En la seva primera experiència a la Festa
del Futbol Català, els cervesers més menuts no van poder
alçar el títol, però van gaudir d’una bonica experiència per
al seu aprenentatge que, de ben segur, els servirà per seguir
creixent de cara als pròxims anys. ●
10 pilota a terra

Xavi protegeix l'esfèrica sota l’atenta mirada de Martí.

ELS
NOSTRES
EQUIPS

PREBENJAMÍ A
Camp: Vall d'Hebron - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

Sergi, God Victory, Héctor F., Izan, Gorka, Radion,
Iker Manuel, Luca, Pere, Aday, Héctor T.

Andrés dona instruccions a l'equip.

Héctor Ferrer, Luca i Radion celebren un gol.

Pere disputa una pilota. Luca i Iker segueixen la jugada.

Campions de lliga!
El Prebenjamí A ha fet una gran temporada amb una notable progressió al llarg de tot l’any
que li ha permès assolir el títol de lliga. Especialment satisfactòria ha estat la segona volta,
amb un ple de victòries a la vegada que desenvolupant un bon nivell de joc. El primer any dels
nois al Club ha estat molt positiu en la seva evolució com a persones i esportistes.

1r

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

28

26

1

1

233

32

79
pilota a terra
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

BENJAMÍ B
Camp: Vall d'Hebron - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

Luca, Adrià, Arnau, Jairo, Biel, Pau,
Roger, Enzo, Albert, Hugo.

Arnau Bertran i Luca Ballero concentrats durant el partit.

Creixent com a persones i jugadors
El Benjamí B ha fet una temporada de menys a més, ja que l'adaptació va ser difícil a causa
del salt a una lliga tan competitiva, però ha acabat l’any competint a un bon nivell gràcies
a l'esforç dels jugadors i del cos tècnic. El Club considera que el progrés dels nois ha estat
visible i valora molt positivament la tasca de formació que s’ha portat a terme.

9è

classificat

12 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

11

5

14

67

75

38

ELS
NOSTRES
EQUIPS

BENJAMÍ A
Camp: Vall d'Hebron - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

Nil, Alejandro, Xavi, Dimas, Pau, Aleix, Arnau M.,
Arnau P., Samuel, Lluc, Martí.

Foto d’equip abans del partit.

Martí, Nil, Samu, Dimas i Lluc celebren un gol.

Dimas controla la pilota amb el cap.

Bona temporada i semifinalistes
El Benjamí A ha fet un molt bon any des del principi fins al final, amb una primera volta
espectacular en quant a resultats (13 victòries i només dues derrotes). A més, l’equip
va jugar una gran Copa Catalunya, assolint les semifinals del torneig i sent eliminats pel
campió. El balanç és més que positiu per fer el salt a l’Aleví l’any que ve.

3r

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

22

2

6

112

47

68
pilota a terra
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

ALEVÍ C
Camp: Vall d'Hebron - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

Anás, Arnau, Amadou, Pol, José, Iker, Yoel,
Izan, Sergi, Leonard, Toni, Aleix.

L'equip escolta les indicacions del cos tècnic.
El grup fa el crit de conjura abans de l’inici del matx.

Yoel, Leo, Anas i Toni formant una tanca.

Foto d'equip abans del partit.

Evolució positiva
L'Aleví C, com és habitual en els equips que competeixen en una lliga amb la majoria de
rivals un any més grans, ha necessitat un procés d'adaptació i ha acabat fent una gran
segona volta, on només ha perdut tres partits. Els jugadors han anat evolucionant molt
satisfactòriament i sumen un altre any d’experiència a les cames.

4t

classificat

14 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

17

5

8

113

74

56

ELS
NOSTRES
EQUIPS

ALEVÍ B
Camp: Vall d'Hebron - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

Marc, Rafa, Héctor, Didac, Asier, Joel, Izan,
Iván, Àlex, Mario, Alejandro.

Didac, Asier, Alejandro, Mario, Rafa i Alex celebrant un gol.

Trajectòria ascendent
L'equip ha tancat una magnífica actuació a la lliga acabant en segona posició per darrere del
Barça. La valoració de la temporada és molt positiva, ja que els jugadors han millorat i progressat
individualment i col·lectivament. A la segona volta només ha perdut un partit i contra el campió.
El seu joc vistós i l'esforç dels jugadors ha tingut el premi a la taula.

2n

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

23

2

5

141

60

71
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ALEVÍ A

ELS
NOSTRES
EQUIPS

Camp: Vall d'Hebron - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

Adam, Guillem, Rafael, Wesley, Iván F., Enric,
Félix, Iván L., Ricard, Juan Diego.

L'entrenador Mario García crida un jugador.

Rafa celebra un gol amb Adam i Enric.

El capità Félix i Rafa.

Una temporada de rècords!
Històrica! La temporada de l'Aleví A ha estat espectacular. L'equip ha realitzat una lliga
excel·lent: tercers classificats, rècord de puntuació d'un Aleví A del Club amb 77 punts i no
ha perdut un partit des de desembre. L'evolució i millora dels jugadors ha estat constant
gràcies a la seva predisposició en cada entrenament. S’han guanyat l’admiració de tothom!

3r

classificat

16 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

25

2

3

131

24

77

ELS
NOSTRES
EQUIPS

INFANTIL B

Adrián, Max, Xavier, Àlex, Izan, Salvador, Sergi, Daniel, Santiago, Nabil, Denis, Juan Camilo, Gil, Adrià M.,
Arnau, Héctor, Adrià P., Ibai, Javier, Joaquín.

Camp: Vall d'Hebron - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

Salutació abans de començar el partit.

Javier, Alex, Adrián i Quim celebren un gol.

Quim, Camilo, Javier i Adrián salten al camp.

Adaptació i creixement al futbol 11
L'adaptació dels jugadors al canvi de categoria ha estat progressiva i l'equip ha tirat cap
endavant sobreposant-se a totes les dificultats. L'Infantil B finalitza la lliga en una meritòria setena posició, la qual cosa permet confiar en l'equip de cara a la temporada vinent
a l'Infantil A. Repte superat en un any exigent contra rivals més grans.

7è

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

14

6

10

50

34

48
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

INFANTIL A

Manel, Guillem, Addisu, Arnau F., Pau, Francisco Javier, Xavier, Félix, Miquel M., Óscar, Pol, Iker, Sergi, Mario,
Xavier Finot, Arnau P., Miquel P., Àlex R., Mesfin, Àlex, Rafa.

Camp: Vall d'Hebron - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

Foto d’equip abans del partit.

Pau Garcia amb la pilota.

Mesfin amb la pilota.

Bona temporada sense premi final
L'Infantil A ha aconseguit gran part dels objectius de la temporada. L’equip ha quedat tercer
classificat en lliga, per darrere de Barça i Espanyol. El grup ha hagut de sobreposar-se a les
diferents adversitats fins al final de temporada. La valoració de la trajectòria dels jugadors és
bona i els resultats finals serveixen per ressaltar que l’esforç ha donat els seus fruits.

3r

classificat

18 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

18

7

5

61

32

61

ELS
NOSTRES
EQUIPS

CADET B

Teo Surafel, Dani, Bakary, Yeray, Osama, Josep Lluis, Adrià, Carlos, Sergi, Muluken, Nicolás, Izan, Gabriel,
Víctor, Davis, Iker, Alí, Arnau, Albert.

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Osama i Gabriel.

Carlos, Pochito, Bakary i Albert.

L’entrenador Jorge Freixes.

Creixement col·lectiu i individual
El curs futbolístic d’aquest equip ha sigut satisfactori i ha assolit els objectius fixats. Des de l’inici
de la temporada els jugadors han tingut una gran predisposició per competir i poder superar
tots els entrebancs competitius d’una categoria molt exigent. L’esforç i ambició d’aquest grup
ha permès a l’equip millorar i assolir així la quarta posició a la lliga.

4t

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

18

4

8

69

41

58
pilota a terra
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

CADET A
Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Joan Antoni, Alejandro, Gonzalo, Miquel, Pablo, Aarón, Jorge, Ousman, Marc, Éric O., Adrián, Rubén,
Antoniu, Erick Martín, Pau, Àlex, Éric S., Iker, Albert.

El grup celebrant un gol contra l’Espanyol.

Albert Viciano.

Alejandro Cande.

Gonzalo Carmona.

Any d’alts i baixos
El Cadet A ha fet una temporada atípica. Començava l’any amb una molt bona dinàmica de
resultats contra rivals de prestigi i les sensacions eren que estava creixent també a nivell de joc.
Una mala ratxa de resultats en el tram final i l’eliminació a la Copa contra l’Espanyol, que fins
aleshores no havia guanyat els cervesers, ha acabat deixant un regust agredolç.

6è

classificat

20 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

16

5

9

50

34

53

ELS
NOSTRES
EQUIPS

JUVENIL CADET FEMENÍ

Aina, Naiara, Daniela, Clara, Julia C., Shara, María G., Carla, Aida, Paula, Julia Manrique., Nuria, Julia
Martínez, Ariadna, Abril, Blanca, Laia, Cora, Cristina, Montserrat, Meritxell, Vanesa, María T., Marta.

Camp: Vall d'Hebron - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

Oriol Fuentes i Juli Garcia decideixen l’estratègia.

Clara disputa la posició.

Blanca, atenta al partit.

Fi a una temporada molt positiva
Les noies han completat una temporada fantàstica i han aconseguit millorar tant individualment com col·lectivament. Exuberants en atac i cada vegada més sòlides en defensa, les
cerveseres van competir contra Barça i Espanyol fins a final de temporada i van fer un paper
molt digne al Campionat de Catalunya que albira un futur il·lusionant pel futbol femení del Club.

3r

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

25

1

4

124

30

76
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

JUVENIL C

Martí A., Àlex, José Enrique, Arnau, Roger, José Omar, Iván, Víctor, Marc E., Nil, Marc G., Hicham,
Jean Sebastien, Joel, Manel, Álvaro, Marc R., Pau, Martí T., Nicolás, Aitor.

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

El grup celebrant un gol al Narcís Sala.

Roger Cunyat en una disputa.

El capità, Nil Garrido.

S'escapa al tram final
Una bona dinàmica de resultats al final de la primera volta i al llarg de la segona havia portat
l’equip a ser un dels aspirants a endur-se el títol de lliga a falta de sis jornades per acabar
el campionat. La sisena posició mostra la igualtat del grup de lliga on, entre sis equips, han
separat només vuit punts. L’adaptació al primer any de juvenil ha estat molt satisfactòria.

6è

classificat
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PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

16

4

10

78

50

52

ELS
NOSTRES
EQUIPS

JUVENIL B

Jaume, Joan, Oriol B., Éric, Ferran, Manuel, Karim, Víctor, Miguel M., Dani, Gerard, Marc P., Álex, Eloi,
Miguel S., Oriol S., Marc S., Ramón.

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

L’equip celebra el gol contra el Barça que li garantia la segona posició final.

Any històric
El Juvenil B ha aconseguir tancar un any històric assolint la segona posició a Lliga Nacional contra rivals de molta entitat sense oblidar l'objectiu formatiu de l'etapa on es troba.
D’aquesta gran temporada en destaca que fins a nou jugadors de primer any han ajudat
l’equip quan més ho necessitava i que només s’ha perdut un partit a casa.

2n

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

34

19

9

6

75

44

66
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

JUVENIL A
Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Álvaro, Pulido, Flavio, Carlos, Arnau, Llinares, Roig, Grifell, Sergi, Ferran, Ricard, Werick, Alex, Patrice,
Aleix, Gaku, Anglada, Serrano.

El porter Álvaro ordena la defensa.

El capità Grifell defensa Pedro Porro.

Werick prepara el control.

Carlos surt amb la pilota controlada.

Un cop dur
El primer equip pateix un descens de categoria en una temporada on el mal inici va marcar
la dinàmica del grup i va impedir guanyar partits que es mereixien. Aquest any ha mancat
seguretat en defensa, efectivitat en atac i fortuna a les dues àrees, però l'estructura tècnica
ja treballa, amb més ganes i motivació que mai, per tornar a la Divisió d'Honor l'any vinent.

14è
classificat
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PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

6

4

20

36

60

22

Els Nostres Equips

FINS AVIAT AMICS I AMIGUES
Aquests jugadors i jugadores formen part de la història de la Damm i des d’aquestes pàgines
seguirem la seva evolució com a futbolistes i els recolzarem en tot moment. MOLTA SORT!

Guillem Anglada

Tommy Bejarano

Sergi Besonias

Naiara Caballero

Werick Caetano

Arnau Fàbrega

ÁLVARO GARCÍA

Marc Grifell

Marc Llinares

Abril Moreno

Cristina Pérez

Meritxell Rodríguez

alex Segura

Patrice Sousia

Marta Visa

pilota a terra
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ENTREVISTA

Parlem amb

martín posse
nou entrenador del juvenil A

26 pilota a terra

Arriba a la banqueta del primer equip amb el repte de tornar a la Divisió
d’Honor. Vol gaudir i que els jugadors creixin al seu costat. Destaca la
satisfacció d’entrenar jugadors ambiciosos al futbol base. És argentí,
exfutbolista professional i té experiència a les banquetes. Captem les primeres
sensacions del “Cholo” posse com a nou entrenador del Juvenil A.
per Ignasi Cardó i Carles Domènech

P

er què decideixes entrenar a la Damm?
Per l’estructura del Club i les facilitats que
et dona la institució per poder treballar amb
llibertat i poder transmetre el coneixement
que nosaltres vam adquirir com a futbolistes
i en la nostra formació com a entrenadors.
I així, en un futur, tenir la satisfacció de veure que els nois
s’estan guanyant la vida amb el futbol.
T’acompanyarà Pablo Rotchen. Què t’aporta?
Amb el Pablo portem treballant plegats molts anys.
A part de ser un bon amic, és un gran professional que en
la tasca d’entrenador ens ajuda molt en l’apartat defensiu
i ajuda a créixer el futbolista. Era un perfil que buscava
quan vaig confeccionar el meu cos tècnic, tenir el suport
d’una persona que pensa i sent el futbol com jo, i que farà
millor el jugador.
Quins reptes et planteges per a la temporada?
El primer objectiu és ascendir a la Divisió d’Honor. Tenim
l’obligació moral de retornar el Club allà on ha d’estar. Però
també és molt important la formació de tots els jugadors i
allò que nosaltres els puguem aportar. Educar-los perquè
en un futur puguin arribar a ser futbolistes professionals.
Com està anant la confecció del primer equip?
La base de la Damm és molt bona, i encara més considerant
que el Juvenil B ha estat segon classificat i subcampió de
Catalunya, i el C també té un gran potencial. Els jugadors
de la Damm són uns escollits i la captació és molt bona,
per tant, confio majoritàriament amb els jugadors que ja
formen part del Club.
En què s’està notant el peatge d’haver perdut la
categoria?
Només és important per aquell jugador que té una fixació
per la categoria, perquè si et centres en la formació, la Damm
és el millor lloc on pots estar. En la meva opinió, si vols arribar
a jugador professional, és més important prioritzar
la formació a la categoria.
Afrontes el projecte de la Damm per tornar al futbol
professional, o hi veus una continuïtat en els pròxims anys?
Jo vinc a la Damm per gaudir de la professió, formar-me i
aportar-li professionalitat als jugadors en el seu darrer any

de futbol base. Gaudir i créixer, perquè avui dia és un privilegi
poder treballar en un equip com aquest i ho valoro molt
positivament. El futbol dona moltes voltes, i encara que vulgui
tenir una mirada a llarg termini, els resultats, les dinàmiques i
anar creixent any a any és el que incentiva allargar els vincles.
Què és el que més t’ha sorprès del CF Damm?
L’estructura i la professionalitat amb la qual he vist que es
treballa dins del Club, i l’èmfasi en la formació i l’educació
també m’han sorprès molt gratament.
Tu que has viscut i treballat en els dos, quina diferència hi
ha entre el futbol base i el futbol professional?
Crec que el futbol base té l’afegit de detectar el jugador
ambiciós, el jugador pur a qui pots ajudar a agafar uns
hàbits per formar-se com a futbolista professional. Crec que
a Segona Divisió B trobes jugadors més veterans que ja
estan afermats a la categoria i és més difícil inculcar-los una
mentalitat més guanyadora per anar escalant posicions en el
futbol. Al futbol base encara tens tot el futur al davant i és on
pots marcar la diferència.
Quan falten poques setmanes per començar a entrenar
amb el grup, com et sents personalment?
Em sento amb moltes ganes i il·lusió de tornar al futbol de
formació en un any que s’augura que ens ho passarem bé
a la gespa. I tant de bo pugui ser així, perquè jo sóc de la
mentalitat que es creix més gaudint que patint, almenys
com a jugador. I és el que espero dels meus jugadors,
que es diverteixin. ●
pilota a terra
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ON SÓN
QUÈ FAN
COM ELS 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 per als jugadors actuals del Club.
Pàgina coordinada per Manuel Martín

PRIMERA
ALEIX VIDAL › FC BARCELONA
SERGIO GARCÍA › RCD ESPANYOL
DAVID LÓPEZ › RCD ESPANYOL
MARC NAVARRO › RCD ESPANYOL
CRISTIAN TELLO › REAL BETIS BALOMPIÉ
KEITA BALDÉ › AS MONACO (FRANÇA)
ISAAC CUENCA › HAPOEL BEER-SHEVA
(ISRAEL)
VÍCTOR VÁZQUEZ › TORONTO FC
(ESTATS UNITS)

ÁNGEL MARTÍNEZ › REAL ZARAGOZA

JUAN FLERE › UE LLAGOSTERA-COSTA

ISAAC BECERRA › REAL VALLADOLID

BRAVA

CARLOS CLERC › CA OSASUNA

ÒSCAR LÓPEZ › UE LLAGOSTERA-COSTA

RUBÉN ALCARAZ › UD ALMERÍA

BRAVA

CARLOS G. PEÑA › LORCA FC

ELOI PENA › UE LLAGOSTERA-COSTA

ANDREA ORLANDI › NOVARA CALCIO

BRAVA

(ITÀLIA)

MARCOS PÉREZ › UE LLAGOSTERA-

ADRIÀ MATEU › LEVANGER FK

COSTA BRAVA

(NORUEGA)

LUCAS VIALE › UE LLAGOSTERA-COSTA

RAMÓN DE QUINTANA › ZHEJIANG

BRAVA

GREENTOWN (XINA) (SEGON

ORIOL PUJADAS › UE OLOT

ENTRENADOR)

MOUSA BANDEH › LLEIDA ESPORTIU

DAVID BATANERO › GIF SUNDVALL (SUÈCIA)
PAU MORER › SANDEFJORD (NORUEGA)

BENJA MARTÍNEZ › ELCHE CF

SEGONA B

MOHA EZZARFANI › HÉRCULES CF

RAFA JORDÀ › MUMBAI CITY (ÍNDIA)
ISAÍAS SÁNCHEZ › ADELAIDE UNITED

‘XEMI’ FERNÁNDEZ › UE CORNELLÀ

EDU EXPÓSITO › RC DEPORTIVO FABRIL

(AUSTRÀLIA)

BORJA LÓPEZ › UE CORNELLÀ

EMILIO LUCAS › RC DEPORTIVO FABRIL

JOAQUÍN GARCÍA › DREAMS FC (HONG KONG)

JOEL CAÑAVERAS › CF BADALONA

JORDI CODINA › CF FUENLABRADA

ROBERT MORENO › RC CELTA (SEGON

KILIAN DURÁN › CF BADALONA

JAUME SOBREGRAU › CF FUENLABRADA

ENTRENADOR)

RUBÉN ENRIC › CF BADALONA

GERARD ARTIGAS › CD IZARRA

JUAN CARLOS BARRANCO › (ÀRBITRE

RUBÉN HERRÁIZ ‘RUFO’ › CF

JULIO ALONSO › BETIS DEPORTIVO

ASSISTENT)

BADALONA

FRAN GRIMA › UCAM MURCIA CF

SERGIO MAESTRE › CF BADALONA

ALEJANDRO CHAVERO › FC CARTAGENA

JOSÉ M. MORALES › CF BADALONA

JANDRO MEGIA › SYRIANSKA FC (SUÈCIA)

ÁLEX COBO › RC DEPORTIVO FABRIL

SEGONA A

ADRI DÍAZ › CE SABADELL

JORDI ROGER › UE CORNELLÀ

carles pérez › fc barcelona b

VÍCTOR MARTÍNEZ › CE SABADELL

(ENTRENADOR)

SERGIO TEJERA › GIMNÀSTIC DE

GUILLEM PUJOL › CE SABADELL

RAÚL GARRIDO › UE OLOT (ENTRENADOR)

TARRAGONA

MANEL MARTÍNEZ › CF PERALADA-

ÁLVARO VÁZQUEZ › GIMNÀSTIC DE

GIRONA B

TARRAGONA

DAVID SERRANO › CF PERALADA-

TERCERA

AITOR CANTALAPIEDRA › SEVILLA

GIRONA B

ADRIÀ LLEDÓ › U AT HORTA

ATLÉTICO

MARC VITO › CF PERALADA-GIRONA B

GERARD NOLLA › U AT HORTA
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RBB/Fernando Ruso

Cristian Tello

EDGAR TEJADA › U AT HORTA

ADRIÀ RECORT › SANTFELIUENC FC

JOAN PALLÀS › TERRASSA FC

GONZALO ÁVILA › RCD ESPANYOL B

ÉRIC ZÁRATE › SANTFELIUENC FC

VÍCTOR DÍAZ › EC GRANOLLERS

ÁLEX DOMÍNGUEZ › RCD ESPANYOL B

RAFA LEVA › FC SANTBOIÀ

ÁLVARO GARCÍA › EC GRANOLLERS

CARLOS DONCEL › RCD ESPANYOL B

MARIO VICTORIO › FC SANTBOIÀ

KILIAN VILLAVERDE › EC GRANOLLERS

JORDAN GUTIÉRREZ › RCD ESPANYOL B

SERGI AGUILAR › AE PRAT

ROGER MATAMALA › UE VILASSAR DE MAR

MAX MARCET › RCD ESPANYOL B

JOEL MARÍN › AE PRAT

FRAN OCHOA › UE VILASSAR DE MAR

ADRIÁN GUERRER › REUS DEPORTIU B

ÀLEX POVES › AE PRAT

SALVA FERRER › CF POBLA DE

CAMBRILS

JUANJO CARRICONDO › CF GAVÀ

MAFUMET

ISAAC PADILLA › REUS DEPORTIU B

CARLOS GARCÍA › CF GAVÀ

CARLOS CANO › REAL OVIEDO B

CAMBRILS

ÁLEX KYEREMEH › CF GAVÀ

DIEGO GARZÓN › DEPORTIVO ALAVÉS B

GONZALO PEREIRA › REUS DEPORTIU B

XAVIER SALINAS › CF GAVÀ

IAN PINO › ATLÉTICO MALAGUEÑO

CAMBRILS

JOAN INÉS › UE CASTELLDEFELS

SEKOU GASSAMA › UD ALMERÍA B

ELHADJI BANDEH › UE SANT ANDREU

DAVID ACEDO › FC VILAFRANCA

JOAN GRASA › CF MOTRIL

JUAN A. GALLEGO › UE SANT ANDREU

ARNAU GAIXÀS › FC VILAFRANCA

BENJA RODRÍGUEZ › CD LLOSENTSE

ALBERTO GARCÍA › UE SANT ANDREU

ÒSCAR HERNANDO › FC VILAFRANCA

MARC URBINA › CE MERCADAL

JUANMA MIRANDA › UE SANT ANDREU

PITU PLAZUELO › CERDANYOLA FC

JUAN LUQUE › IBIZA SANT RAFEL FC

ALFRED PLANAS › UE SANT ANDREU

ÉRIC PUJOL › CERDANYOLA FC

ÉRIC LLOPIS › CD SARIÑENA

AIMAR MORATALLA › CE EUROPA

JONATHAN TOLEDO › CERDANYOLA FC

HUGO EYRE › ALBACETE BALOMPIÉ B

EUDALD VERGÉS › CE L'HOSPITALET

ÁLEX TORRES › CERDANYOLA FC

JOHN NEESKENS › NEW YORK COSMOS

ALBERT CUADRAS › SANTFELIUENC FC

JORGE CARREÓN › TERRASSA FC

B (ESTATS UNITS)

pilota a terra
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Llegendes

CELEBRACIÓ DEL
25è ANIVERSARI
DEL DOBLE CAMPIONAT
DE CATALUNYA DE
CADETS PER EQUIPS
El Cadet A de la Damm va guanyar el campionat de Catalunya les temporades
1992-93 i 1993-94. Per celebrar l’efemèride, jugadors i staff tècnic es van reunir per
primera vegada 25 anys més tard.

L

’acte es va realitzar a l’Anti-

jant-los de categoria any rere any fins

ga Fàbrica Estrella Damm

a fer-los campions al Cadet A. Aquest

i va consistir en un sopar

fet tan poc habitual va propiciar una

de tipus còctel acompa-

relació de complicitat amb alguns ju-

nyat d’una bona cervesa

gadors en plena etapa de formació que

Damm. El president del Club Ramon

va durar uns vuit anys. “Els del 1977 eren

Agenjo va dedicar unes paraules als

coneguts com ‘els elèctrics’ perquè eren

integrants d’aquelles plantilles, i va

molt petits i hàbils quan van quedar

destacar la categoria humana dels

campions en etapa de benjamins”, re-

seus components, encara vigent més

corda Barbero.

de dues dècades després.

El grup guanyador de la tempora-

El CF Damm va voler
premiar una de les millors
fornades que ha tingut mai
la institució i que va deixar
empremta al Club
Va ser una vetllada
plena de joia, emocions
i anècdotes. Alguns feia
25 anys que no es veien i
gairebé no es reconeixen!

L’entrenador dels dos equips ven-

da 1992-93 també va haver de refer-se

cedors era Juan Barbero, que avui dia

d’un accident de trànsit quan es dirigia

fer el salt al futbol professional, com

encara recorda com es van aconseguir

a Màlaga per disputar el campionat d’Es-

Juanjo Carricondo (FC Barcelona) o

els títols. “Amb la generació del 77 vam

panya. A prop d’Ulldecona, l’autocar que

Toni Velamazán (Barça, Espanyol). El

guanyar el Sant Gabriel per 4-0 al camp

transportava l’expedició cervesera va

darrer descriu com ha viscut el retro-

del Júpiter. Aquell era el primer campio-

perdre el control i va sortir de la carretera.

bament amb els seus antics companys

nat de cadets de la història de la Damm.

Dos jugadors i el delegat lesionats van

de vestidor: “Ha estat una vetllada molt

L’any vinent, amb els jugadors nascuts

ser el balanç de ferits després d’aquest

bonica. Tots hem canviat molt. Amb

el 1978, vam repetir la gesta en superar

ensurt que va reforçar, encara més, el

algun he mantingut la relació i inclús

l’Espanyol per 3-1 a la final. Eren uns

seu vincle d’unió.

hem treballat junts, però d’altres feia 25

nois molt bons al camp i molt estimats

Tot plegat, una bonica història d’èxit

anys que no els veia”, diu Velamazán, i

fora del terreny de joc”, explica Barbero.

esportiu amb la superació d’algun capí-

afegeix, “estem molt agraïts al Club i a

Amb la generació del 77, a més, es

tol amarg que ha perdurat amb el pas

tothom qui s’ha implicat per organit-

dóna la circumstància que Barbero els

dels anys, i que va marcar els primers

zar-ho. Tant de bo ens puguem tornar

va entrenar al Benjamí B i va anar pu-

passos d’alguns jugadors que van

a reunir d’aquí a 25 anys”. ●
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➀

➁

➂

1. Foto de família.
2. El president d'honor Josep Barcons,
Jorge Barbero i Toni Velamazán.
3. Integrants de la generació del 77.
4. El president Agenjo durant
el parlament.

➃
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MEDICINA

Pàgina coordinada pel
Dr. Carlos Barcons i l'equip mèdic del club

La figura del
readaptador esportiu
El Club de Futbol Damm ha disposat aquesta temporada de dos readaptadors
esportius: un de camp (Dani Meca) i un de gimnàs (Adrià Gòrriz).

L

a feina del readaptador
inicia en el moment que
el jugador lesionat ja ha
passat per les mans del
fisioterapeuta. És aleshores quan es troba en el
punt desitjat per poder
començar a treballar amb ell en l’aspecte físic. L’esportista es posa en mans del
readaptador perquè l’ajudi a assolir el
seu estat de rendiment màxim perquè
es pugui reincorporar a l'equip.
A part d’aquest objectiu principal,
tant el readaptador de camp com el de
gimnàs tenen diversos objectius secun-

El readaptador esportiu té
la missió de recuperar el
nivell màxim del futbolista
perquè pugui tornar a
entrenar amb el grup.
daris per garantir la bona recuperació
del jugador com la prevenció de lesions,
el manteniment o enfortiment d’altres
capacitats físiques del lesionat o lesionada, i un control sobre l’esportista una
vegada s’incorpori de nou amb el grup.
Gràcies a una bona coordinació
amb l’equip de fisioterapeutes i entrenadors del CF Damm, el balanç de
treball d’aquesta temporada ha estat
molt positiu. Recuperant els jugadors
correctament, deixant-los en un estat
físic el més òptim possible, i sense presses, per tal d’evitar possibles recaigudes en la lesió al tornar a entrar en la
dinàmica de l’equip. ●
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Adrià Gòrriz i Dani Meca.

Laia López, Aitor Roca, Luis Llurda, Dr. Carlos Barcons i Alberto Ruiz.

El Servei Mèdic
segueix els passos
dels grans clubs
Un grup de fisioterapeutes del Servei Mèdic del
CF Damm va participar en el 27è Isokinetic Medical
Group Conference.

U

na expedició del club cerveser va tenir l’oportunitat
de conèixer a fisioterapeutes i metges esportius de
tots els grans clubs del món
en un entorn idíl·lic com és el Camp Nou.
Al congrés es van tractar una diversitat
de lesions esportives aportant els darrers
avenços científics pel que fa a tècniques
de recuperació i prevenció de lesions.
Un dels temes més enriquidors va ser
conèixer, de primera mà, com gestionen

Luis Llurda i Aitor Roca.

les lesions els membres dels clubs d'alt
nivell, ja que moltes d’aquestes lesions
succeeixen també al nostre Club cada
cap de setmana.
Els recursos dels principals clubs europeus són incomparables als del nostre
club formatiu, però la forma d'entendre
i raonar les lesions i els jugadors i jugadores lesionats són i haurien de ser els
mateixos. Els nostres fisios van poder
comprovar que la forma de treballar que
tenim al Servei Mèdic concorda a la per-

fecció amb la dels grans clubs mundials.
A la Damm, emfatitzem la prevenció com
a tractament fonamental per a tots els
nostres jugadors i jugadores, i realitzem
els tractaments més adequats i consolidats del moment.
Aquest tipus de congressos permeten refrescar conceptes potser oblidats,
aprendre tècniques i raonaments innovadors, i guiar als fisioterapeutes cap a
la direcció correcta a partir dels consells
dels més experts. ●
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Pàdel

Els jugadors del CP Damm a Plasència.

L’equip manté la
categoria en un
campionat difícil
a Plasència
El CP Damm va mantenir la Segona Categoria
Absoluta en un campionat on van prendre part
els màxims aspirants a jugar a Primera Divisió.

E

Els jugadors a les instal·lacions del Liceo Sport Center.
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ls jugadors del CP Damm van disputar el passat
mes d’abril a Plasència el Campionat Absolut de
Segona Categoria. Quinze equips, vuit masculins i
set femenins, van disputar aquest torneig a les instal·lacions
del Liceo Sport Center. Al campionat, els nostres jugadors
van compartir pista amb jugadors que, com ells, formen
part del WPT. L’equip va mantenir la categoria després de
perdre per 1-4 contra el Reial Club de Tennis Barcelona 1899
i de guanyar al Club de Tenis Chamartín per 4-1. Finalment,
els equips que van obtenir el privilegi de competir la temporada que ve en la màxima categoria estatal van ser el Reial
Club de Tennis Barcelona 1899 i el Real Club Maritimo de
Melilla, en categoria masculina, i el Club Fit Point i el Club
de Padel La Redonda, en la femenina. ●

FUNDACIÓ DAMM
Ramon Agenjo, membre del
Patronat de la Fundació Cruyff

E

l nou patronat de la Fundació Cruyff es va presentar
durant l’Open Day, la jornada esportiva oberta a
tothom de la Fundació Cruyff, on més de 900 nois
i noies van gaudir d’un matí espectacular on van poder
compartir activitats amb els seus ídols. Els més aclamats
van ser Pep Guardiola i Carles Puyol, que no van parar de
fer-se fotografies, firmar autògrafs i compartir confidències
amb els joves esportistes. El nou patronat està format per
primeres figures de l’àmbit esportiu i empresarial. La posada
en escena va mostrar l’11 inicial d’una suposada selecció que
hauria convocat Johan Cruyff. El patronat està format per
Susila Cruyff, presidenta del patronat, Pep Guardiola, Xavi
Hernández, Carles Puyol, Fernando Belasteguín, Jaume
Roures, Joan Laporta, Ramón Agenjo i Joan Francesc Pont
com a vocals. Xavier Arbós n’és el secretari. Tanca l’alineació,
Pati Roura, directora de la Fundació Cruyff.
A part de la presència de Ramon Agenjo, també va destacar
la participació solidària i entranyable de l’equip femení del CF
Damm, que va acompanyar a tots els esportistes participants
compartint el camp de futbol muntat per l’ocasió.●

El patronat de la Fundació Cruyff amb Danny i Jordi Cruyff.

L’equip Femení amb un grup de participants durant la jornada.

Pep Guardiola, Ramon Agenjo, Carles Puyol i Joan Laporta a l’Open Day.
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