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Infantil B Campions de la International Carnaval Cup per primera vegada
Futbol 7 El Club aixeca tres títols el cap de setmana de Carnestoltes
Bayer Leverkusen Acord amb el club de la Bundesliga pel
futur dels nostres jugadors

TENIM FUTUR
El rendiment dels equips de F7 i els objectius assolits pels equips de F11
confirmen el bon funcionament del model cerveser
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stem contents. La
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sembla que només
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per la porta gran a la Divisió
d'Honor Juvenil i el Juvenil B ho
farà ben aviat a la Lliga Nacional.
Ambdós equips han mostrat
des de l'inici del campionat una
determinació que feia preveure
que el descens només seria un
mal record. Aquesta situació ha de
servir per adonar-nos-en que, si no
estem del tot encertats, no estem
exempts dels contratemps propis
del futbol.
La temporada passada vam tenir el
temps just per flagel·lar-nos.
El període per a les lamentacions
havia de ser ben curt. Des de
la presidència de l'entitat es va
començar a treballar per revertir el
que ja era inevitable. Nova direcció
esportiva, nou entrenador pel
primer equip i molta feina a fer.
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Rochen ha estat un encert.
Bona feina, bon futbol i una
concepció de l'esport formatiu
alineada amb l'ideari del nostre
Club. Com deia Vicente del Bosque,
"L'èxit sense honor és el més gran
dels fracassos". Guanyar, sí, però
no a qualsevol preu.
El director esportiu Albert
Puigdollers i el coordinador
Gerard Roca han contribuït d'una
manera decisiva a l'assoliment
dels objectius marcats a l'inici
de la temporada. Talent, feina i
bones decisions han estat la clau
per estar a punt de tornar on
érem ara fa poc més d'un any.
A la propera revista tindrem
temps de felicitar-nos i de
parlar de l'Infantil B del Mario
Garcia, el Femení de la Juli o del
Juvenil B d'en Genís. Hem de
reconèixer els errors i revertirlos, però, quan les coses es fan
bé, els protagonistes mereixen el
reconeixement públic de la feina
ben feta. ●

Fotografies: Entitats col·laboradores
i Arxiu Fundació Damm.
Disseny i maquetació:
Barnils i Associats.
Impressió: Gráficas San Sadurní, slu.

06
Els nostres equips
Crònica del primer tram de
temporada 2018/19 del CF Damm

20
On són, què fan, com els va
Ubicació futbolística actual dels
exjugadors i exjugadores del Club

22
Acord amb el Bayer
Leverkusen
Noves oportunitats pels jugadors
cervesers al futbol europeu

30
Entrevista
Parlem amb Manu Pascual, nou
director esportiu del CP Damm

Dipòsit legal: B-10264-2005.
Agraïments: Òscar Cosialls, Manuel Martín,
Pep Morata, Gerard Franco, Óscar Jiménez,
Christian Kempking, FCF i RFEF.
Contacte: premsa@cfdamm.cat

pilota a terra

3

4 TÍTOLS

L’INFANTIL B
GUANYA LA
INTERNATIONAL
CARNAVAL CUP
El Club de Futbol Damm va alçar quatre títols durant el cap
de setmana de Carnestoltes. El més destacat, el trofeu de
campió de la International Carnaval Cup de l’Infantil B.

L

’Infantil B va fer història en pro-

Petits Herois celebrat a l’Ametlla de Mar. A

clamar-se flamant vencedor de

la fase de grups, els vermells van guanyar

la VI International Carnaval

el Calafell per 2-0 i van sumar dos empats

Cup, una competició de pres-

contra el Tortosa i l’Alboraia. Als quarts de

tigi més enllà de Catalunya que

final van eliminar el Gimnàstic de Tarragona

va comptar amb un cartell amb

(1-0), a les semifinals el Manresa (1-0) i, a la

els millors planters d’equips professionals

final, van superar el Reus (2-0). L’Aleví C no

d’àmbit nacional i internacional.

va rebre cap gol i el jugador Pau López va

A la primera fase del torneig disputat a

ser escollit Millor Porter del torneig.

Premià de Dalt, els nois de Mario Garcia van

El Benjamí B es va proclamar campió del VI

avançar ronda en un grup on van quedar en-

Memorial Josep Mir. Els cervesers van guanyar

quadrats amb la Reial Societat, el Gimnàstic

tots els partits de la fase de grups: Cardedeu

Manresa i el Premià de Dalt.
Als vuitens de final van guanyar el Vic (1-0) i a quarts el
València (1-0). A les semifinals,
l’Infantil B va eliminar el Barça
a la tanda de penals (2-3) i, a la
final, es van imposar al Sevilla,
també als penals (3-2).
És la primera International

Els nois de Mario
Garcia van
jugar un gran
nivell futbol
per superar
clubs de renom
internacional i
endur-se la copa
cap a casa

Carnaval Cup que aconsegueix

(2-0), Figueres (2-0), Llagostera
(2-0), Bescanó (3-0) i Penya
Bons Aires (5-0). A les semifinals, es van imposar al Mercantil
(4-0) per acabar emportant-se
el trofeu contra el Girona (1-0).
El Benjamí B va guanyar tots els
partits i tampoc va encaixar cap
gol en tot el torneig disputat a
Llagostera.

el Club, que va demostrar un gran orgull com-

Finalment, el Prebenjamí A també va

petitiu i professionalitat a través dels seus

guanyar el Torneig Carnaval de Ponent.

jugadors i tècnics en tot el torneig. A més,

Els més menuts de la casa van avançar a

el defensa i capità cerveser Félix Giménez

la segona fase després de signar aquests

va ser guardonat com a Millor Jugador de

resultats: Cardedeu (5-1), Montcada (0-0),

la International Carnaval Cup. El CF Damm

Mollet (2-1) i Ponent (1-2). A les semifinals,

va alçar tres copes més en futbol 7 durant el

van derrotar la Penya Blaugrana (4-1) i, a la

Carnestoltes. L’Aleví C es va endur el Torneig

final, el Cardedeu (2-0). ●
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Aleví C

Els integrants de la plantilla de l’Infantil B en la cerimònia d’entrega del trofeu.

L’ACTUACIÓ
DELS MÉS JOVES
DEMOSTRA QUE HI
HA FUTUR

Benjamí B

Prebenjamí A

L’èxit dels equips cervesers als
torneigs de Carnestoltes posa
de manifest que els grans no
són els únics en treure resultats
satisfactoris. Els tres títols i el
gran nivell de joc apunten que el
Club compta amb una pedrera
de futbol 7 molt sana i de molta
qualitat que garanteix el model
dels pròxims anys.
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

PREBENJAMÍ A

Jugadors: Pol, Marc, Izan, Àlex, Alejandro, Habibu, Adrià, Mamadou, Xavier, Mauro i Pau
Staff: Quique, Iván i Lorena

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

Adrià executa una passada. A baix, Pol li dona una indicació a Pau.

Formació en valors

D

esprés que el Prebenjamí A aconseguís guanyar el campionat de
lliga la temporada passada jugant
a la categoria Benjamí Tercera, el
repte per a la present temporada era competir a Benjamí Segona per primer cop en
la història del Club. Els més petits de la casa
s’enfronten cada setmana a benjamins d’un i
inclús dos anys més grans, fet que els suposa una major exigència a nivell competitiu.
L’objectiu esportiu de l’equip ha esdevingut
prioritzar l’aprenentatge esportiu i competitiu dels jugadors per sobre dels resultats

6 pilota a terra

immediats. Intentant aconseguir que els jugadors adquireixin els conceptes d’un estil
de joc associatiu dins d’un entorn més exigent, els tècnics estan aconseguint preparar
els prebenjamins per a les pròximes etapes
de formació esportiva. A més dels objectius
esportius, els jugadors comencen a integrar i
adquirir els valors esportius i humans propis
del Club com l’afany de superació, la fortalesa davant l’adversitat i la companyonia,
esdevenint els principals ambaixadors dels
valors i la imatge de la Damm amb orgull i
passió a cada partit. ●

ELS
NOSTRES
EQUIPS

BENJAMÍ B

Jugadors: Sergi, Manel, Aniol, Hugo Corbacho, Héctor, Izan, Silvio, Pere, Aday, Hugo Soto i Marc
Staff: Andrés, Rubén i Anna

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

Els jugadors reben les indicacions de l’entrenador Andrés Pérez. A baix, el jugador Pere Planas.

Adaptació a una categoria exigent

A

l Benjamí B li va costar arrencar
al començament de temporada, havent de suplir algunes
baixes i mirant d’adaptar-se a
una lliga dues categories superior a l’any
de prebenjamí en què van quedar campions. L’equip ha hagut de combatre la força
física d’uns rivals un any més grans que ells
amb el talent que demostren a partir d’un
bon joc col·lectiu de possessió de la pilota. Tot i les adversitats, l’esforç i el sacrifici
del grup ha fet que tant els jugadors nous
com els que ja hi eren la temporada passa-

da s’adaptin a l’exigència de la categoria.
Gràcies a això, l’equip va aconseguir una
ratxa de nou partits invictes a la lliga i un
torneig guanyat on va superar el Girona a
la final sense haver encaixat cap gol en els
set partits que va disputar. Ara mateix, tots
els jugadors ja s’han adaptat i estan vivint
amb passió el futbol que es respira al Club.
L’equip continua treballant amb la màxima
il·lusió amb l’objectiu de superar els resultats aconseguits a la primera volta i seguir
creixent com a equip en els darrers partits
de la temporada. ●
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

BENJAMÍ A

Jugadors: Daniel, Omar, Aisher, Martí, Pol, Biel, Xavier, Enzo, Faye, Hugo i Roger
Staff: Marc, Dani, Cristian i Salvador

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

L’equip aprofita el descans per decidir l’estratègia. A baix, el capità Enzo.

En línia ascendent

E

l Benjamí A va tenir un inici de
temporada complicat, sense poder treballar al complet amb tota
la plantilla en pretemporada, i amb
algunes derrotes doloroses, però l’equip mai
va deixar de treballar per seguir millorant i
poder arribar al punt on està actualment. La
millora dels jugadors a nivell individual ha
estat molt alta, i també la millora col·lectiva
de l’equip. Com a conseqüència, el canvi
s’ha vist reflectit a la gespa. L’equip ara és
molt més dominador del joc, ha millorat
tots els resultats de la primera volta menys

8 pilota a terra

un que l’ha igualat, i ha aconseguit guanyar
tots els partits menys contra l’Espanyol, on
va tenir moltes opcions d’emportar-se la
victòria. Partits que a la primera volta es
guanyaven d’un gol de diferència i amb cert
patiment per la igualtat ara es guanyen amb
comoditat, sovint signant alguna golejada,
mostrant així el domini i la superioritat de
l’equip davant els mateixos rivals del principi de competició. L’objectiu és que la gran
progressió dels jugadors no s’aturi en el
tram final i puguin acabar l’any de manera
satisfactòria. ●

ELS
NOSTRES
EQUIPS

ALEVÍ C

Jugadors: Nil, Goore, Clinton, Xavi, Dimas, Pau, Roger, Arnau Moreno, Arnau Pi, Lluc i Martí
Staff: Àlex, Édgar i Adrián

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

Roger i Martí celebren el gol de Willy. A baix, l’entrenador Àlex Rodríguez.

Evolució i creixement en estat pur

L

’Aleví C va començar una nova
temporada il·lusionant. Tot i mantenir gairebé el mateix bloc de
l’any passat, reforçat amb tres
noves incorporacions, l’equip va necessitar els primers dos mesos de temporada
per conèixer-se entre ells i adaptar-se al
nou sistema de joc, a les noves posicions
al camp i al nou entrenador. Tot això va
comportar un començament de temporada irregular. Després d’aquest període,
que va durar fins a la cinquena jornada de
lliga, i gràcies a la gran actitud i cohesió

entre els jugadors, l’equip només ha cedit
una derrota i dos empats en les següents
quinze jornades del campionat, fet que l’ha
alçat fins al tercer lloc de la classificació
situant-se només a tres punts del líder, mitjançant un joc combinatiu i, alhora, efectiu.
L’expectativa d’aquí a final de temporada
és mantenir aquesta bona dinàmica de joc
i resultats fent que els jugadors segueixin
evolucionant i millorant per tal que gran
part de la plantilla pugui formar part d’un
dels equips alevins del Club que competirà
a Preferent la temporada vinent. ●
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

ALEVÍ B

Jugadors: Adrián, Gabriel, Aleix, Achraf, Gerard, Pol, Yoel, Sergi, Óscar i Ivaylo
Staff: Cristian, Àlex i Genís

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

Sergi, Pol i Achraf celebren un gol. A baix, l'entrenador Cristian Caballero.

Millora progressiva

L

'Aleví B, que competeix al grup 1
de Preferent, ha vist com el seu
rendiment ha anat de menys a
més durant el transcurs de la
temporada, a base de treball i regularitat
en els entrenaments. Gràcies a la gran
predisposició dels jugadors per aprendre i
adquirir nous conceptes tant ofensius com
defensius, i individuals i col·lectius, la millora d'aquests ha estat constant i ha quedat
reflectida en els resultats aconseguits pel
grup. L'equip està disposat a seguir augmentant el rendiment als entrenaments i
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als partits fins al final de temporada per
aconseguir els objectius fixats pels tècnics i,
alhora, guardar un magnífic record d'aquesta etapa de futbol 7 i començar a preparar
la nova i il·lusionant etapa de futbol 11 l'any
vinent. Per tant, està sent un any doblement
satisfactori pels cervesers, que van adquirint coneixements en la seva formació com
a jugadors de futbol, i també gaudeixen
de l'esport cada cap de setmana en veure
que l'esforç del dia a dia està tenint la seva
recompensa al terreny de joc, i els reforça
per seguir donant el millor d’ells mateixos. ●

ELS
NOSTRES
EQUIPS

ALEVÍ A

Jugadors: Guillem, Oriol, Manel, Kaua, Amadou, Mario, Hugo, Martín, Jairo, Kilian i Toni
Staff: Juanjo, Xavier Balanyà, Xavier Carvajal i Xavier Bosch

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

Oriol ajuda un rival a aixecar-se del terra. A baix, l’entrenador Juanjo Roldán.

Consolidats a la part alta

L

'Aleví A de la Damm, que competeix al grup 2 de Preferent, s'ha
mostrat sòlid des del principi de
la temporada i ha proposat un joc
alegre i ofensiu en els partits que ha disputat.
Els jugadors, que entrenant han ofert una
predisposició magnífica des de l'agost, han
aconseguit millorar en diferents aspectes
tant individuals com col·lectius. Un fet que,
afegit al talent dels nois per jugar a futbol,
ha estat la fórmula perfecta per realitzar una
temporada molt satisfactòria fins avui dia.
L'equip haurà de treballar de valent per se-

guir amb el mateix ritme en els darrers mesos de competició. Amb la il·lusió de jugar
a futbol 11, àmbit que ja estan començant a
descobrir amb l’ajuda dels tècnics, l'equip
té l'objectiu de preparar-se al màxim per un
final de temporada que es presenta apassionant. Acabar bé la temporada serà la millor
manera de tenir un bon record de l'etapa
de futbol 7 que ja s’acaba i que els quedarà
per sempre en la memòria. Els entrenadors
estan orgullosos de la feina desplegada per
tots els jugadors, que s’han esforçat al màxim durant tot l’any. ●

pilota a terra

11

ELS
NOSTRES
EQUIPS

INFANTIL B

Jugadors: Adam, Guillem, Rafa Cabello, Candon, Wesley, Rafa Edo, Iván, Pau, Héctor, Enric, Félix, Lamuela,
Cristhian, Iker, Nikolaiev, Ricard, Àlex i Joan Diego
Staff: Mario, Jose, Pere i Paco

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

Wesley condueix la pilota i supera un rival. A baix, el capità Félix.

Tocant l'excel·lència

L

a generació del 2006 del CF Damm
està creixent per sobre de les expectatives generades, més enllà
d’haver-se proclamat campions de
Catalunya en etapa aleví per primera vegada
en la història del Club. Aquest grup de jugadors de primer any tenia aquesta temporada
el repte de superar el canvi de F7 a F11, i s’ha
mantingut líder de Preferent durant més de
mitja lliga. L’equip ha estat 14 mesos i 41 partits
imbatut, guanyant més del 90% dels partits
oficials. I la valoració no se centra només en
el rendiment resultadista d’aquesta genera-
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ció de jugadors, que també ha aconseguit
guanyar-se l'admiració i el respecte del
futbol base per la forma i la proposta de
joc. Això els ha portat a ser campions de
la prestigiosa International Carnaval Cup
davant de clubs professionals nacionals i
internacionals. Els cervesers no van perdre
cap partit i van ser capaços d'eliminar el
València i el Barça, i de guanyar el Sevilla a
la final. El Club està orgullós de comptar i
gaudir amb una generació amb tant talent
que està progressant de forma adequada
per a la seva formació i èxit esportiu. ●

ELS
NOSTRES
EQUIPS

INFANTIL A

Jugadors: Adrià, Adrián, Max, Xavier, Izan, Pol, Axel, Nabil, Denís, Juan Camilo, Gil, Víctor, Marc,
Arnau, Héctor, Ibai, Nil, Jordi i Solo
Staff: Roger, Adrià, Alberto i Fernando

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

Arnau inicia la jugada ofensiva. A baix, l’entrenador Roger Dios.

Regularitat del projecte esportiu

L

’equip està realitzant una gran
temporada i està aconseguint els
objectius marcats per la direcció
esportiva. El grup s’ha mostrat
ferm, i prova d’això ha estat la regularitat
que ha obtingut a nivell formatiu i competitiu. A través de portar la iniciativa en el
joc, la capacitat per jugar a camp contrari i
la intensitat defensiva, l’equip és el menys
golejat del campionat, desplegant un estil
de joc vistós adequat a les característiques
individuals dels jugadors. Si bé és cert que
l’equip va patir una davallada durant el mes

de desembre, la va saber superar a base
d’esforç, perseverança i resiliència. La continuïtat del projecte i els bons resultats són
gràcies a la bona planificació de la plantilla
durant les temporades anteriors, el treball
diari amb molta exigència als entrenaments
i les bones aptituds dels jugadors. Cal remarcar el bon ambient i respecte que hi ha
entre ells, la majoria del grup porta diverses temporades al Club. Els objectius fins
a final de temporada són seguir creixent
com a equip amb una identitat reconeguda
i mantenir la competitivitat. ●
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

CADET B

Jugadors: Álvaro, Guillem, Stephane, Addisu, Pau, Víctor, Joan, Félix, Óscar,
Pablo, Iker, Sergi, Mario, Pablo, Arnau, Miquel, Mesfín i Álex
Staff: Ramon, Antoni, Carles i Antonio

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Arnau Prat avança metres amb la pilota controlada. A baix, l'entrenador Ramon Ferrer.

Una temporada plena d'il·lusió

E

l Cadet B del Club, que competeix al grup 4 de Cadet Preferent,
està vivint una temporada molt
especial. En aquesta categoria,
els jugadors es troben amb unes característiques competitives que fan que l’exigència en l’apartat de resultats comenci a ser
alta i, a la vegada, puguin gaudir d’un any
de bon record en la seva etapa formativa.
Trobant-se amb equips d’una qualitat molt
elevada (en alguns dels casos un any més
grans), l’equip ha hagut d’afrontar situacions desafiants per mirar d’imposar-se als
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rivals sense perdre el bon nivell de futbol
que practica. A falta del tram final per concloure la competició regular, els cervesers es
troben en una posició privilegiada a la taula
classificatòria. L’objectiu de l’equip és poder
finalitzar l’any el més amunt possible i seguir
sent fidel a l’essència que el caracteritza i
que l’ha acompanyat positivament durant
tot el curs. Amb aquest esperit competitiu
i amb el gran grup de persones que conformen l’equip, buscaran acabar la temporada
amb les millors sensacions possibles per fer
la transició cap al Cadet A. ●

ELS
NOSTRES
EQUIPS

CADET A

Jugadors: Teo, Dani, Gerard, Yeray, Josep, Adrià, Sergi, Muluken, Yerai, Nicolás, Pol Marín,
Pol Molés, Víctor, Nil, Albert, Iván, Tomasa, Arnau, Roger i Eric
Staff: Gerard, Toni, Xavi i Álex

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Yeray esperona els seus companys després d'encaixar un gol. A baix, l'entrenador Gerard Roca.

Reformulant els objectius

U

na mala dinàmica de resultats
al principi de la competició va
fer que l'objectiu de fer un bon
paper a la lliga s'acabés transformant en assegurar primer la permanència a
la màxima categoria, i contemplar després
les possibilitats d'acabar lluitant per entrar
a Copa Catalunya. No està sent un bon any
pel Cadet A de l'entitat. La manca de victòries en un grup de lliga molt més igualat
que en les darreres edicions ha fet arribar
l'equip a la recta final de la temporada pendent encara de garantir la permanència a

la Divisió d'Honor. Malgrat tot, l'equip està
demostrant implicació i ganes de tirar endavant la situació amb grans actuacions en
partits clau com els de l'Atlètic Segre (6-1)
o la Unió Esportiva Llagostera (1-0). Les
últimes jornades es presenten molt emocionants, ja que tot i estar lluitant per mantenir la categoria, l'equip manté opcions de
classificar-se pels quarts de final de Copa
Catalunya. En una competició tan ajustada
les victòries són molt valuoses i van molt
cares, i la falta de regularitat dels vermells
ha acabat deslluint la temporada. ●
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

JUVENIL FEMENÍ

Jugadores: Judit, Clara, Cerdán, Codi, Adaia, Fernández, Carla, Dunia, Paula López, Manrique,
Núria Marín, Aina, Clàudia, Natalia, Laia, Cora, Maria, Núria Pon, Montse, Rosi, Serrat i Tostado
Staff: Juli, Pitu, Éric, Maco i Uriach

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

Dunia, Natalia i Clara celebren un gol. A baix, l’entrenadora Juli Garcia.

Lluitant pel campionat

L

’equip femení de l’entitat ha completat uns dos primers terços de
temporada de molt nivell, tal com
mostren els resultats obtinguts.
Les noies han guanyat tots els partits i només han cedit un empat contra l’Espanyol
i una derrota contra el Barça, els dos grans
favorits. L’equip ha mostrat una clara millora en l’efectivitat de cara a gol i en evitar encaixar-ne. Les de Juli Garcia veuen
porteria amb molta facilitat i registren una
mitjana golejadora de gairebé quatre gols
per partit, la més alta de tota la lliga, i en
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reben menys d’un partit. El model de joc
s’ha centrat a portar la iniciativa a través de
la possessió i la variabilitat en la creació de
les ocasions. Pel que fa al nivell defensiu,
l’equip ha exercit una alta pressió a l’equip
rival tant en situacions de defensa posicional com en la intensa pressió postpèrdua
per aconseguir recuperar ràpidament i poder sorprendre els equips rivals en atacs
més directes. Les noies són segones a només tres punts del Barça i encara somien
en lluitar per aconseguir un títol de lliga que
seria històric pel Club. ●

ELS
NOSTRES
EQUIPS

JUVENIL C

Jugadors: Joan, Bernat, Jawad, Gerard, Ousman, Ashot, Marc, Luque, Jordi, Arnau,
Raúl, Sergio, Rubén, Antoniu, Erick, Àlex, Iker i Albert
Staff: Agustín, David, Ricard i Juan

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

El capità Iker Vaquera dirigeix el joc. A baix, l'entrenador Agustín Peraita.

De menys a més en una lliga difícil

A

poques jornades per a la conclusió del campionat de lliga,
les set primeres posicions de la
taula estan situades a només set
punts de diferència. La regularitat de tot
l’any ha fet que el Juvenil C segueixi integrant el grup del capdavant de la classificació en un torneig imprevisible que varia
d’una cap de setmana a l’altre. Els cervesers
s’han caracteritzat per desenvolupar el joc
tractant bé la pilota i competir dominant
la major part de les fases del joc, que ha
anat millorant amb el pas de les jornades

i ha fet que sigui molt atractiu pel públic
anar a veure els partits que juga l’equip. En
la sempre difícil Juvenil Preferent per a un
equip de primer any, on la primera volta
es fa difícil per l'adaptació competitiva que
suposa, gràcies al compromís, la qualitat i la
feina del dia a dia han fet que al segon tram
de competició el grup millori el to competitiu, causant que, de moment, només s'hagin
perdut sis punts en tota la segona volta. Per
tant, l’objectiu ara és finalitzar l’any a dalt
i amb un bon sabor de boca després d’un
nou any de formació. ●
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

JUVENIL B

Jugadors: Alba, Jordi, Aarón, Cande, Gonzalo, Arnau, Pablo, Hicham, Ortiz, Lucas, Martí Riera,
Tijan, Túnez, César i Nico
Staff: Genís, Marc, Joel, Luis i Juan Carlos

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Iván, César i Hicham celebren la victòria. A baix, l’entrenador Genís Sampietro.

A tocar de l'ascens

C

omençat l’últim terç del campionat, l’equip es troba en el
punt més alt de la temporada
pel que fa a rendiment col·lectiu,
compromís i il·lusió, i com a conseqüència
d’aquestes variables, també en la vessant
de resultats, on després de perdre 10 punts
a la primera volta, a la segona es manté
invicte amb tots els partits guanyats. No
ha estat fàcil assolir aquesta dinàmica de
regularitat positiva. En els inicis, els cervesers eren un equip més planer, previsible,
amb menys recursos i versatilitat, fet que
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els bloquejava quan el rival aconseguia contrarestar el seu pla A de partit. El grup va
identificar els punts de millora i va reaccionar de cara al futur. La mentalitat de l’equip,
acompanyada de l’estructura de professionals que l’envolta, ha fet possible assolir i
mantenir una línia ascendent que permet
el Juvenil B ser líder amb 12 punts respecte
al segon classificat, i que li donaria l’ascens
a la Lliga Nacional, tancant feliçment així
un procés que està sent enriquidor per a
tots, i que el compromís de tot l’equip ho
ha fet semblar més fàcil del que ha estat. ●

ELS
NOSTRES
EQUIPS

JUVENIL A

Jugadors: Luis, Joel, Bergé, Bordas, Jose Enrique, Omar, Iván, Esteban, Martín, Manu, Granero, Karim,
Molina, Morell, Naranjo, Flavio, Álex, Pau, Aitor, Suárez i Ramon
Staff: Martín, Pablo, Marc, Joan, Takuma, Aitor, Alejandro, Mateu i Juan

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

L’equip fa pinya celebrant un gol contra l’Espanyol. A baix, el míster Martín Posse.

Objectiu complert

E

l primer equip camina amb pas
ferm cap a l’ascens de categoria.
Els cervesers estan realitzant una
campanya molt sòlida i amb prou
feines han ensopegat aquesta temporada,
arribant a encadenar tota una volta sencera
sense perdre un partit. L’equip que entrena
Martín Posse ha estat capaç de guanyar al
camp del Barça i a l’Espanyol a casa, i els
dos partits al Girona, i no s’ha mogut de
les posicions capdavanteres de la taula. El
Juvenil A està gaudint i practicant un gran
futbol, sovint lloat pels entrenadors rivals

setmana rere setmana, amb un bloc molt
ben compenetrat des de l’inici. Infranquejable en defensa, l’equip és el menys golejat
del torneig, a més de ser un dels màxims
golejadors. Amb la promoció a tocar, els
cervesers afronten el tram final amb l’objectiu de proclamar-se campions de lliga,
una fita ambiciosa que no es resoldrà fins
a les darreres jornades en un campionat
molt igualat. Després d’un any complicat,
l’alegria i els resultats han tornat al primer
equip de l’entitat, que està conjurat a fer
un últim esforç per brodar un any brillant. ●

pilota a terra

19

ON SÓN
QUÈ FAN
COM ELS VA
Tenim jugadors, jugadores i entrenadors repartits per totes les categories, i en aquesta secció
volem situar-los per tenir-los una mica més a prop. Els nostres cracs són els ambaixadors més
qualificats que té el Club de Futbol Damm. Per això, volem saber-ho tot d’ells i, alhora, convertir
aquestes pàgines en un lligam de pertinença, referència i orgull per als integrants actuals del Club.
Pàgina coordinada per Manuel Martín i Juli Garcia

PRIMERA DIVISIÓ
SERGIO GARCÍA › RCD ESPANYOL
DAVID LÓPEZ › RCD ESPANYOL
ALEIX VIDAL › SEVILLA FC
CRISTIAN TELLO › REAL BETIS BALOMPIÉ
RUBÉN ALCARAZ › REAL VALLADOLID
MARC NAVARRO › WATFORD FC
(ANGLATERRA)
KEITA BALDÉ › FC INTERNAZIONALE
(ITÀLIA)
ÁNGEL MARTÍNEZ › ASTERAS TRIPOLIS
(GRÈCIA)
ISAAC CUENCA › SAGAN TOSU FC
(JAPÓ)
VÍCTOR VÁZQUEZ › AL-ARABI SC

SEGONA DIVISIÓ FEMENINA/
SEGONA DIVISIÓ A
NAIARA CABALLERO › CE SEAGULL
ABRIL MORENO › CE SEAGULL
GONZALO ÁVILA ‘PIPA’ › GIMNÀSTIC DE
TARRAGONA
ISAAC BECERRA › GIMNÀSTIC DE
TARRAGONA
SALVA FERRER › GIMNÀSTIC DE
TARRAGONA
ALFRED PLANAS › ELCHE CF
ÁLVARO VÁZQUEZ › REAL ZARAGOZA
CARLOS CLERC › CA OSASUNA
SERGIO TEJERA › REAL OVIEDO
EDU EXPÓSITO › RC DEPORTIVO
AITOR CANTALAPIEDRA › FC TWENTE

CARLES PÉREZ › FC BARCELONA B
IGNASI VILARRASA › FC BARCELONA B
CARLOS DONCEL › RCD ESPANYOL B
MOHA EZZARFANI › RCD ESPANYOL B
MAX MARCET › RCD ESPANYOL B
RAMÓN JUAN › UE CORNELLÀ
BORJA LÓPEZ › UE CORNELLÀ
JOSÉ M. MORALES › CF BADALONA
DAVID ACEDO › CE SABADELL
JOAN CASTAÑER › CE SABADELL
MARC BARÓ › CF PERALADA-GIRONA B
KILIAN DURÁN › CF PERALADA-GIRONA B
TEO QUINTERO › CF PERALADA-GIRONA B
MARC VITO › CF PERALADA-GIRONA B
ORIOL PUJADAS › UE OLOT
MOUSA BANDEH › LLEIDA ESPORTIU
‘XEMI’ FERNÁNDEZ › LLEIDA ESPORTIU

(QATAR)

(HOLANDA)

CARLOS PEÑA › FC GOA (ÍNDIA)

ELHADJI BANDEH › AE KARAISKAKIS

ADRIÀ MATEO › RANHEIM IL (NORUEGA)

(GRÈCIA)

DAVID BATANERO › GIF SUNDVALL

RUBÉN HERRÁIZ ‘RUFO’ › SANDEFJORD

(SUÈCIA)

(NORUEGA)

PAU MORER › FK ŽALGIRIS (LITUÀNIA)

CRISTÓBAL PARRALO › AD ALCORCÓN

ISAÍAS SÁNCHEZ › ADELAIDE UNITED

(ENTRENADOR)

EMILIO LUCAS › RC DEPORTIVO FABRIL

(AUSTRÀLIA)

RAMÓN DE QUINTANA › ZHEJIANG

JAUME SOBREGRAU › CF FUENLABRADA

JOAQUÍN GARCÍA › DREAMS FC (HONG

GREENTOWN (XINA) (SEGON ENTRENADOR)

GONZALO PEREIRA › CD CALAHORRA

KONG)

JAVI LÓPEZ › REAL SPORTING DE GIJÓN

ÒSCAR LÓPEZ › CD TUDELANO

FRANCESC BOSCH › RATCHABURI MITR

(SECRETARI TÈCNIC)

JOAN GRASA › ATLÉTICO MALAGUEÑO

PHOL FC (TAILÀNDIA) (ENTRENADOR)

SEKOU GASSAMA › VALENCIA CF MESTALLA
ADRIÁN GUERRERO › VALENCIA
CF MESTALLA
BENJA MARTÍNEZ › HÈRCULES CF
FODE BANGALY DIAKHABY › CD EBRO
ÁLEX COBO › RC DEPORTIVO FABRIL

IAN SOLER › ATLÉTICO MALAGUEÑO

(SEGON ENTRENADOR)

PREFERENT FEMENINA/
SEGONA DIVISIÓ B

JUAN CARLOS BARRANCO › (ÀRBITRE

MERI RODRÍGUEZ › FC LEVANTE LAS PLANAS

ALEJANDRO CHAVERO › UD IBIZA

ASSISTENT)

MARTA VISA › FC LEVANTE LAS PLANAS

FRAN GRIMA › UD IBIZA

ROBERT MORENO › SELECCIÓ ESPANYOLA
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SERGIO MAESTRE › REAL MURCIA
MANEL MARTÍNEZ › REAL MURCIA

FOTO: RFEF

JUANJO GARCÍA › CF BADALONA
(ENTRENADOR)
RAÚL GARRIDO › UE OLOT (ENTRENADOR)
LUIS MIGUEL CARRIÓN › UD MELILLA
(ENTRENADOR)
JORDI ROGER › REAL BALOMPÉDICA
LINENSE (ENTRENADOR)

PRIMERA CATALANA
FEMENINA/TERCERA DIVISIÓ
ARI MARZO › CE JÚPITER
ÉRIC ALCARAZ › U AT HORTA
ARNAU CAMPENY › U AT HORTA
JORDAN GUTIÉRREZ › U AT HORTA
ADRIÀ LLEDÓ › U AT HORTA
GERARD NOLLA › U AT HORTA
JUAN A. GALLEGO › UE SANT ANDREU
JUANMA MIRANDA › UE SANT ANDREU
JAUME VILLAR › UE SANT ANDREU
ELOI PENA › CE EUROPA
JANDRO MEJÍA › FC MARTINENC
FRAN OCHOA › FC MARTINENC
ÉDGAR TEJADA › FC MARTINENC
ALBERT VEGA ‘PEQUE’ › FC MARTINENC
ÉDGAR VELASCO › FC MARTINENC
KILIAN VICENTE › FC MARTINENC
MARIO VICTORIO › FC MARTINENC
NACHO BERCHÉ › UE SANTS
ANSELM PASQUINA › CE L’HOSPITALET

Luis Enrique i Robert Moreno durant un entrenament de la selecció espanyola.

EUDALD VERGÉS › CE L’HOSPITALET
ADRIÀ RECORT › SANTFELIUENC FC
POL REÑÉ › SANTFELIUENC FC

ÁLVARO GARCÍA › EC GRANOLLERS

XAVI CENCILLO › REAL AVILÉS CF

RAFA LEVA › FC SANTBOIÀ

JOAN INÉS › EC GRANOLLERS

ÁLEX DOMÍNGUEZ › DEPORTIVO

ÁLEX SEGURA › FC SANTBOIÀ

ÉRIC PUJOL › EC GRANOLLERS

ALAVÉS B

CARLOS GARCÍA › AE PRAT

GUILLEM PUJOL › EC GRANOLLERS

DANI RUIZ › VILLARREAL CF C

ÀLEX POVES › AE PRAT

MARTÍ SERRA › EC GRANOLLERS

JORDI CODINA › CD MÓSTOLES URJC

ÉRIC ZÁRATE › AE PRAT

KILIAN VILLAVERDE › EC GRANOLLERS

CARLOS CANO › AD ALCORCÓN B

JOEL MARÍN › FE GRAMA

AIMAR MORATALLA › UE LLAGOSTERA-

JULIO ALONSO › BETIS DEPORTIVO

ISAAC PADILLA › FE GRAMA

COSTA BRAVA

ÁNGEL BAENA › BETIS DEPORTIVO

ÓSCAR SIERRA › FC VILAFRANCA

MARCOS PÉREZ › UE LLAGOSTERA-COSTA

JUAN FLERE › XEREZ DEPORTIVO FC

PITU PLAZUELO › CERDANYOLA FC

BRAVA

MARC LLINARES › RCD MALLORCA B

ÁLEX TORRES › CERDANYOLA FC

LUCAS VIALE › UE LLAGOSTERA-COSTA

MARC URBINA › CE MERCADAL

GUILLE TORRES › CERDANYOLA FC

BRAVA

PATRICE SOUSIA › SD TENISCA

JORGE CARREÓN › TERRASSA FC

POL TARRENCHS › UE FIGUERES

GERARD ARTIGAS › LORCA FC

ADRI DÍAZ › TERRASSA FC

ALBERTO GARCÍA › CF POBLA DE MAFUMET

ALBERT ALAVEDRA › UD LOGROÑÉS

JOAN PALLÀS › TERRASSA FC

DIEGO GARZÓN › CF POBLA DE MAFUMET

PROMESAS

JONATHAN TOLEDO › TERRASSA FC

VÍCTOR MARTÍNEZ › CF POBLA DE MAFUMET

ÉRIC LLOPIS › CD BINÉFAR

SERGI BESONIAS › CP SAN CRISTÓBAL

RUBÉN ENRI › CF REUS DEPORTIU B

HUGO EYRE › CD GUADALAJARA

ADRIÀ PRADO › CP SAN CRISTÓBAL

CAMBRILS

MARC ANGELET › CHIETI FC 1922 (ITÀLIA)

JOEL CAÑAVERAS › EC GRANOLLERS

ARNAU GAIXÀS › CF REUS DEPORTIU B

JOHN NEESKENS › MIAMI FC

VÍCTOR DÍAZ › EC GRANOLLERS

CAMBRILS

(ESTATS UNITS)
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NOTÍCIES CF DAMM

Simon Rolfes, Albert Puigdollers, Àlex Galí i Fernando Carro.

LA DAMM TANCA
UN ACORD AMB EL
BAYER LEVERKUSEN
El Club de Futbol Damm ha tancat un acord
de col·laboració amb el Bayer Leverkusen
que permetrà a la Damm i els seus jugadors
tenir noves oportunitats en el futbol europeu.

L

’acord, que també contempla la possibilitat de
disputar un partit amistós entre els juvenils de la Damm i el
Bayer, es va formalitzar el passat mes de febrer a Alemanya.
El Club, representat pel director esportiu, Albert Puigdollers, i
pel coordinador general de la Fundació Damm, Àlex Galí, es va
reunir amb el CEO del Bayer Leverkusen, Fernando Carro, i el
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director esportiu, exjugador i capità del Bayer, i exinternacional
amb la selecció d’Alemanya, Simon Rolfes.
Puigdollers i Galí van visitar les instal·lacions esportives
del Bayer Leverkusen, on juguen els seus equips des de
benjamins fins a cadets, i també els femenins, a més del
gimnàs, els vestidors i la sala d’estudi. També van visitar
l’estadi del club, el BayArena, seu logística del primer equip
i dels juvenils, els camps d’entrenament annexos i el servei
mèdic del club. Posteriorment, els representants del club
cerveser van assistir en directe al partit de la Bundesliga entre
el Bayer Leverkusen i el Bayern de Munic, amb victòria local.
L’endemà, Puigdollers i Galí es van desplaçar a Dortmund
amb el director esportiu, Simon Rolfes, per veure el
partit de juvenils entre el Borussia Dortmund i el Bayer
Leverkusen. Allà, van poder visitar les instal·lacions del
Borussia amb el director esportiu del club, Sebastian Kehl,
exjugador del Borussia Dormund i de la selecció alemanya.
L’acord amb el Bayer Leverkusen, un dels grans equips
alemanys i un dels clubs europeus amb més tradició
històrica, és un nou pas en la voluntat del CF Damm de
fomentar vincles de futur amb institucions esportives de
caràcter internacional. ●

La jugadora Clara Carmona prepara el xut.

LA DAMM
APORTA
ESPORTISTES ALS
PLANTERS
DE CATALUNYA

L

es jugadores del Femení Clara Carmona i Natalia Muñoz
(sub-17) i Núria Pon (sub-15) han tingut una presència significativa
en les compromisos amistosos i oficials de la selecció catalana en els
darrers mesos, avançant fins a la ronda final del Campionat d’Espanya
en totes dues categories.
Pel que fa referència als nois, els cadets Dani Cervera i Óscar Medina
(sub-16) i els juvenils Marc Esteban i Àlex Ruiz (sub-18) també van
disputar la segona fase del Campionat d’Espanya amb Catalunya. ●

EL CF DAMM, PRESENT
A LA GRAN GALA
MUNDO DEPORTIVO

Carles Domènech, Martín Posse, Pablo Rotchen i Albert Puigdollers.

El passat 28 de gener, el MNAC va acollir la 71a Gran
Gala Mundo Deportivo, un dels esdeveniments socials
de referència de l’esport del país. Marc Màrquez, campió del món de MotoGP, i Lydia Valentín, or mundial
i europeu d’halterofília, van ser escollits com a millors
esportistes del 2018.
La Damm va fer-hi acte de presència amb l’assistència de
Martín Posse i Pablo Rotchen, primer i segon entrenador
del primer equip, Albert Puigdollers, director esportiu, i
Carles Domènech, mànager esportiu del Club.
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NOTÍCIES CF DAMM
SEGONA EDICIÓ DE LES
BEQUES EDUCATIVES
FERNANDO COLL
El CF Damm va fer entrega de les II Beques
educatives Fernando Coll, consistents en una
ajuda econòmica pels estudis d’una vintena de
jugadors i jugadores del Club.

A
Ramon Agenjo durant el parlament.

questa iniciativa, que es va celebrar per primer
cop l’any passat, pretén donar suport als joves membres de la
institució perquè segueixin prioritzant els seus estudis, a la vegada
que creixen i es formen jugant a futbol, tal com va expressar el
president del CF Damm, Ramon Agenjo, en l’acte organitzat a
l’Antiga Fàbrica Estrella Damm.
Els jugadors i jugadores premiats amb les beques educatives van
recollir un diploma de reconeixement i es van fer una fotografia
protocol·lària amb el president Agenjo i el director esportiu del Club,
Albert Puigdollers. L’esdeveniment es va clausurar amb un petit
piscolabis format per sandvitxos i entrepans de la marca Rodilla i
amb productes de la casa com aigua Veri, Cacaolat i una cervesa
Damm pels pares i familiars que van acompanyar els jugadors. ●

Els jugadors i les jugadores premiats amb les beques educatives Fernando Coll.
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Els membres del Club van poder degustar un àpat alsacià a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm.

SOPAR DE NADAL
CERVESER 2018
El president Ramon Agenjo va obrir les portes de l’Antiga
Fàbrica Estrella Damm als empleats, entrenadors i d’altres
membres de l’staff del CF Damm per celebrar plegats el
Sopar de Nadal.

E
El president va felicitar les festes.

ls convidats van obrir boca amb una cervesa de benvinguda a la sala
de brassatge. Seguidament, el president Agenjo es va dirigir als membres del Club
i va voler destacar la gran tasca que estan exercint en la formació dels jugadors i
jugadores. El patró-director de la Fundació Damm els va felicitar les festes i va donar
pas al gran sopar a la sala de màquines.
Com marca la tradició, el menú va estar format per plats típicament alsacians en honor
als orígens de la companyia Damm. Els treballadors del Club van degustar salsitxes de
Frankfurt, salsitxes de bratwurst, xucrut, amanida de patata, puré de patata, bull blanc,
bull negre, i diferents varietats de mostassa, de la mà d’una bona cervesa.
L’acte va comptar amb la presència del conseller de Damm, patró de la Fundació
Damm i vicepresident del CF Damm, Ramon Armadàs, el president d’Honor Josep
Barcons, i el director esportiu Albert Puigdollers, entre d’altres. ●
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NOTÍCIES CF DAMM

Els capitans Sergio García i Víctor Sánchez aixequen el trofeu de campions.

La Damm
participa del
CatalunyaVeneçuela
El passat 25 de març la
selecció catalana absoluta
va tornar a disputar un
partit de futbol després
de més de dos anys sense
fer-ho.
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V

a ser en dates oficials
d’aturada per compromisos
internacionals i contra un rival
d’entitat, Veneçuela (32a del rànquing
FIFA), que tot just havia derrotat
l’Argentina tres dies abans.
Catalunya es va endur la victòria per
2-1 i el CF Damm hi va ser present des
de diferents nivells. A la gespa, tres
exjugadors del Club van defensar la
samarreta quadribarrada: Sergio García,
capità i jugador amb més convocatòries,
Aleix Vidal i Isaac Becerra.

Els futbolistes de la selecció catalana
van estar acompanyats a la banqueta
pel director esportiu del Club, Albert
Puigdollers, que va formar part del cos
tècnic de la FCF. Al vestidor, l’encarregat
de material del primer equip, Juan del
Amor, també va exercir la seva tasca
com és habitual amb els compromisos
de Catalunya amb la col·laboració de
l’excerveser Emili Jardí.
Tot plegat, organitzat logísticament per
Carles Domènech, mànager esportiu
del CF Damm i de la selecció catalana
absoluta. La gran festa del futbol català
es va celebrar a l’estadi de Montilivi en
una jornada festiva i molt emotiva. ●

➀

➂

➁

➃

1. Sergio García, Isaac Becerra i
Aleix Vidal.
2. Sergio García li cedeix el
braçalet de capità a Gerard Piqué.
3. Isaac Becerra amb l'entrenador
de porters Carles Busquets.
4. Aleix Vidal en una acció del
partit.
5. Carles Domènech i Albert
Puigdollers dialoguen amb
l'entrenador Gerard López i
l'entrenador de porters Carles
Busquets a l'entrenament previ
al partit.

➎
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MEDICINA

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

LA IMPORTÀNCIA DE LES REVISIONS
CARDIOLÒGIQUES EN L’ESPORT
Per pilar sánchez chamero, doctora en cardiologia

L

a mort sobtada és
una de les principals
causes de mort a escala mundial. Es defineix com una mort
inesperada, de ràpida evolució, natural,
ja que no respon a
causes violentes, i generalment no
presenta símptomes previs. Quan es
produeix sempre provoca un gran
impacte entre els familiars, amics i en
la societat en general. Quan aquesta
esdevé en esportistes joves sense
factors de risc coneguts, l’impacte
és molt més gran. És molt important
disposar d’eines complementàries a
les revisions mèdiques que permetin
detectar les malalties cardíaques i
evitar nous casos de mort sobtada.
Sota la direcció del Dr. Carlos
Barcons, els Serveis Mèdics del CF
Damm han dissenyat un equip de
treball multidisciplinari format per
metges, fisioterapeutes, traumatòlegs, un podòleg, una cardiòloga, una
nutricionista i un psicòleg, que realitzen una atenció integrada a tots els
esportistes de l’entitat, treballant en
la mateixa direcció amb l’objectiu de
prevenir lesions, detectar les malalties a temps, i millorar en el possible
la salut dels nostres jugadors.
Una de les àrees on el Club ha
posat especial èmfasi en els darrers temps són les revisions cardiològiques. Seguint el consens de la
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Societat Catalana de Medicina de
l’Esport, el protocol que practiquen
els Serveis Mèdics de la Damm des
d’alevins fins a juvenils és una revisió mèdica amb una història clínica
completa (enfocada a descartar antecedents familiars de mort sobtada), una exploració física adequada i
un electrocardiograma de 12 derivacions. Aquesta última prova permet
detectar qualsevol anomalia i posar

giques, que recomanen tant la Societat Catalana de Medicina de l’Esport
com la Societat de Cardiologia, perquè són una eina bàsica i essencial
al mateix temps per a la detecció de
patologies i evitar així un desenllaç
fatal com podria ser la mort sobtada. Cal assenyalar que, tot i realitzar
una revisió mèdica completa, hi ha
malalties que no som capaços de
detectar. En canvi, sí que es poden

Les revisions cardiològiques realitzen proves
específiques per detectar possibles anomalies que
desenllacin en casos de mort sobtada
El CF Damm treballa per conscienciar a tots els
membres del Club de la importància de prioritzar
aquest tipus d’exploracions
en marxa el circuit existent per descartar cardiopaties congènites i realitzar les exploracions cardiològiques
bàsiques (un ecocardiograma i una
prova d’esforç) controlades i supervisades per un cardiòleg i una infermera. A més, a partir dels 16 anys
es realitza un ecocardiograma per
descartar cardiopaties estructurals,
i una ergometria per valorar el nivell
aeròbic i descartar arrítmies durant
l’esforç i la recuperació.
És molt important conscienciar
a pares, jugadors, tècnics i personal
del Club de la importància de la realització de les exploracions cardiolò-

diagnosticar amb una història clínica
completa, una exploració física i un
electrocardiograma.
És per això que cal la col·laboració de tothom perquè els Serveis
Mèdics del Club puguin dur a terme
aquesta valoració a tots els esportistes. Problemes en la coordinació del
transport dels jugadors, dificultats
amb l’horari, coincidència amb els
entrenaments, o la falta d’informació i conscienciació de la importància
de les revisions cardiològiques són
impediments reals a la realització
d’unes proves bàsiques en la prevenció de la mort sobtada. ●

➀

➁

➂

1 i 2. La infermera María José Valero i el jugador Erick Martín Romoleroux
durant la prova d'esforç.
3. La cardiòloga Pilar Sánchez i el jugador Raúl Luque realitzant l'electrocardiograma.
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ENTREVISTA

Parlem amb

MANU PASCUAL
NOU DIRECTOR ESPORTIU DEL CP DAMM
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Manu Pascual pren el relleu de Jorge Martínez al capdavant de la direcció
esportiva del Club de Pàdel Damm. Pascual té l’objectiu de seguir amb la línia
d’èxits que han fet del CP Damm un club de referència en el pàdel formatiu, al
mateix temps que aportarà un tarannà proper en el tracte amb els esportistes.
Parlem amb ell per conèixer com afronta aquest nou pas professional.
per Ignasi Cardó i Carles Domènech

Pascual i el president Agenjo.

Q

uè suposa per tu ser el nou director
esportiu del Club de Pàdel Damm?
És un repte. Després de cinc anys
treballant en el cos tècnic és una
oportunitat posar-me al capdavant
d'aquest projecte.

Què creus que pots aportar al CP Damm?
Frescor, un aire renovat, i aportar la meva experiència de
20 anys en el món del pàdel.
Com es presenta aquesta temporada?
Bé. Tenim nois i noies al capdamunt del rànquing que poden
fer grans resultats. En les competicions per equips podem
revalidar els títols d'infantil, cadet i júnior, i, sobretot, volem
seguir amb la nostra tasca formativa d'educar guanyant.
Aquesta filosofia del Club de formar els jugadors,
intentant a la vegada aconseguir èxits esportius, és
difícil de dur a la pràctica?
És més difícil del que sembla. Crec que tant els joves com
les seves famílies volen resultats immediats i pensen només
a guanyar i no en el que l'esport els està donant. És a dir,
una educació i uns valors que estan per sobre de guanyar
o no guanyar.
Les derrotes també formen?
Per descomptat. S’ha d'aprendre de les victòries, però

Manu Pascual durant l'entrevista.

s'ha d'aprendre molt també de les derrotes per seguir
entrenant i lluitar per tornar a sumar victòries.
Quins conceptes de la teva pròpia metodologia
de treball inclouràs per seguir aconseguint èxits
sense deixar de ser un Club referent en formació i
esportivitat?
En primer lloc, un canvi en la línia d'entrenaments on
jugadors i jugadores de diferent nivell, edat, categoria
i sexe s’involucraran en el mateix entrenament. Aniran
canviant de pista, d'entrenador, seran unes sessions
molt rotatives i dinàmiques perquè tots els nois i noies
estiguin motivats i sàpiguen que poden estar a l'altura
d'altres companys que tenen més nivell. La diferència
dels esportistes del Club de Pàdel Damm amb els d'altres
equips és que aquí entrenen junts, és un fet inèdit en el
món del pàdel, no hi ha una altra escola que tingui un
grup de competició amb tanta gent de tanta qualitat.
Això és el que ens fa diferents i el que ens porta a ser
excel·lents com a equip i com a club.
I, per acabar, què penses en aquest moment?
Penso en la meva família, en la feina desenvolupada fins
aquest temps, i també vull aprofitar per agrair a la junta
directiva del CP Damm i a la Fundació Damm la confiança
que han dipositat en mi, i ho personalitzo en la figura del
president Ramon Agenjo per haver-me donat aquesta
oportunitat. ●
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Pàdel

Foto de família del CP Damm.

Presentació de la nova
temporada del CP Damm
El passat 28 de febrer es va
presentar la nova temporada
del Club de Pàdel Damm. L'acte
es va celebrar a les instal·lacions
Reebok Sports Club La Finca
a Pozuelo de Alarcón, seu dels
entrenaments del Club.

L

'acte va comptar amb la
presència de jugadors,
jugadores, tècnics i famílies, a més de Ramon
Agenjo, conseller de
Damm, vicepresident i
director de la Fundació Damm i president del CP Damm; Mario Hernando,
director general del World Padel Tour;
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José Luis Serrano, adjunt a la presidèn- aspecte. Intentem educar guanyant”.
cia de Damm i responsable de pàdel Per tancar els parlaments, el president
de la companyia; Jorge Gómez de la Ramon Agenjo va animar a tots els
nois i noies a practicar esVega, director general
port sense renunciar mai
d'StarVie; Àlex Galí, coLa nova
als estudis. “La formació
ordinador general de la
temporada va
humana és imprescindible
Fundació Damm; Manu
arrencar amb
per ser un bon esportista
Pascual, director esporun acte amb
i un futur campió”, va emtiu del CP Damm, i Juanjo
la presència
fatitzar Agenjo davant de
Gutiérrez, responsable de
de jugadors,
tots els esportistes, tècl'equip absolut del Club.
tècnics i
nics i familiars.
Durant la presentació,
d’altres
A continuació, i abans
va prendre la paraula el
personalitats
del
berenar, es va realitzar
nou director esportiu,
una sessió de fotografies
Manu Pascual, que va declarar que “guanyar i millorar és impor- on van participar tots els esportistes
tant però, per a nosaltres, la formació de l’escola i els dos jugadors de pàdel
esportiva preval sobre qualsevol altre en cadira de rodes del Club. ●

L'equip tècnic amb el director esportiu, Manu Pascual.

Les més petites molt atentes durant els parlaments.

El president Agenjo durant l’acte.

Rubén Castilla, Ramon Agenjo, José Luis Serrano i Víctor Carretón.
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EL CP DAMM
ÉS CAMPIÓ
D’ESPANYA
ABSOLUT
El Club de Pàdel Damm s’ha proclamat campió del XXXV
Campionat d’Espanya de Pàdel per equips de 1a categoria,
tant en categoria masculina com femenina, després de tres
dies de competició a Melilla.

L

'equip masculí va revalidar el títol estatal després de vèncer a
la final al Playa de Somo Central
Pádel de Cantabria per 3-2. El
partit definitiu el van disputar i
guanyar la parella formada per
Javi Garrido i Gonzalo Rubio.
La formació del CP Damm,

integrada per Sanyo Gutiérrez, Maxi Sánchez,

L’equip masculí
va demostrar
la seva
superioritat a
la pista obtenint
el títol per
tercera vegada
consecutiva

Juan Martín Díaz, Franco Stupaczuk, Coki Nieto,
Javi Garrido, Gonzalo Rubio, Momo González,
Ernesto Moreno, Javi González Barahona, Maty
Marina i Javier Limones, i liderada per Juanjo
Gutiérrez, ha aconseguit el triomf por tercera
edició consecutiva.
En categoria femenina, el CP Damm ha superat a
la final al Real Club de Polo de Barcelona per 3-2,
convertint-se en campiones d’Espanya por primera vegada. L’equip ha estat format per Carolina
Navarro, Cecilia Reiter, Bea González, Victoria
Iglesias, Mari Carmen Villalba, Ana Fernández
de Ossó, Delfi Brea, Araceli Martínez, Virginia
Riera, Esther Carnicero, Noelia Márquez, Ariadna
Cañellas i Itziar Mayorga, i dirigides per Juanma
Rodríguez. ●
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L’equip femení
va quallar
un gran torneig
i també va fer
història en pujar
al més alt
del podi per
primer cop

➍

➊

1. Foto de família dels Campions
d'Espanya en categoria femenina i
masculina.
2. Sanyo Gutiérrez i Jorge Nieto, al
fons, van ser dos dels artífexs de la
revalidació del títol.
3. Les noies del club van poder conquerir
per primera vegada el Campionat
d'Espanya.

➋

4. Carolina Navarro va liderar amb
mestratge l'equip femení.

➌
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