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GENER 2023 · PUBLICACIÓ GRATUÏTALA REVISTA ESPORTIVA DE LA FUNDACIÓ DAMM

Juvenil A  L’equip repeteix classificació per a la Copa del Rei en el debut de Sergio García
Excervesers  Nil Ruiz fitxa pel Barça B i Maria Pérez debuta amb la selecció absoluta 

Vicente Del Bosque  Entrevista amb l’exseleccionador espanyol i campió d’Europa i del Món

COMENCEN LES OBRES 
DE LA FUTURA CIUTAT ESPORTIVA
El complex esportiu del CF Damm ja està en marxa i l’inici dels treballs de construcció 

ha estat apadrinat per Vicente Del Bosque sobre el terreny
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Ciutat Esportiva
En marxa la construcció de 
la futura casa del CF Damm 
a Montjuïc

Talent cerveser
Nova fornada d’esportistes 
del planter que marxen a 
equips professionals

Els nostres equips
Presentació de les 14 plantilles del 
Club de Futbol Damm 2022/23

Copa del Rei
Històrica segona classificació 
consecutiva del Juvenil A per 
disputar la Copa

Robert Lewandowski
El davanter blaugrana rep la 
Bota d’Or a l’Antiga Fàbrica 
Estrella Damm

SUMARI

Carles Domènech i Quintana 
Director Executiu CF Damm

Milions 
de gràcies

OPINIÓ

l CF Damm està en un 
moment brillant de 
la seva història. En el 
termini de poques set-

manes s’han iniciat les obres de 
la futura Ciutat Esportiva de la 
Fundació Damm i el Juvenil A ha 
tornat a classificar-se per dis-
putar la Copa amb els millors 
equips d’Espanya.

Hem esperat molts anys per 
poder jugar en una instal·lació 
pròpia i ara veiem el somni molt 
a prop. Aprofito aquesta fines-
tra per reiterar, en nom del 
Club de Futbol Damm, el nostre 
agraïment a Demetrio Carceller 
i Ramon Agenjo com a màxims 
valedors d’aquesta extraordinà-
ria operació. Sabem que no ha 
estat fàcil. Moltes gràcies!

D’altra banda, per segona tem-
porada consecutiva el Juvenil A 
tornarà a disputar la Copa del 
Rei. El canvi a la banqueta del 
primer equip va suposar un 
petit neguit per la bona feina 
realitzada en les darreres tres 
temporades per Luis García, 
però l’arribada de Sergio García, 
possiblement l’excerveser més 
destacat i una de les persones 
que més s’ha identificat amb el 

nostre Club, ha suposat una in-
jecció d’orgull, serenor i prac-
ticitat per al primer equip mas-
culí. La Damm juga bé i guanya 
la majoria de partits. No és un 
lema, és la conseqüència de la 
feina ben feta. Gràcies de nou.

Estic convençut que la felici-
tat és un estat d’ànim. El futbol, 
tal com l’entenem al CF Damm, 
només ens hauria de donar sa-
tisfaccions. Guanyar, empatar 
o perdre. En el futbol formatiu, 
aquests tres estats només repre-
senten la conseqüència de dis-
putar un partit. Companyonia, 
solidaritat, respecte, amistat... 
són les paraules que han de for-
mar part del nostre futbol per 
davant del resultat. Nosaltres 
treballem cada dia per donar-li 
la rellevància que es mereixen.

Per molt bons que siguem, 
ningú aconsegueix res pel seu 
compte. També hem de donar les 
gràcies i valorar molt, moltíssim, 
la feina dels pares, dels mestres, 
dels entrenadors... 
Sols no som res, 
la força d’un 
bon equip 
ens fa millors 
a tots. ●

E
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CIUTAT ESPORTIVA

El futur de la institució a les noves instal·lacions a la muntanya de Montjuïc ja està un pas 
més a prop. El Club ha pogut iniciar els treballs de construcció en els més de 30.000 m2 que 
la Fundació Damm va adquirir el gener de 2021 i manté la previsió de poder comptar amb 
el nou espai l'any vinent.

COMENCEN LES OBRES 
A LA FUTURA CIUTAT 
ESPORTIVA DEL CF DAMM

a falta poc perquè l’esperada 

Ciutat Esportiva del CF 

Damm sigui una realitat. 

L'inici de les obres s'ha vist 

endarrerit per procediments 

burocràtics i permisos habituals i 

necessaris en grans construccions com 

aquesta, però un cop donat el tret de 

sortida s'estima que s'allargaran durant 

catorze mesos i que a principis del 2024 

ja es podrà començar a fer ús de les 

instal·lacions. 

La primera fase s'ha iniciat amb els 

moviments de terra que permetran 

anivellar el terreny i preparar la instal·lació 

J
dels camps de futbol previstos, mentre 

que en paral·lel s'està duent a terme la 

rehabilitació de l'edifici principal, a més 

de l'habilitació dels accessos al recinte. 

En una visita sobre el terreny, el president 

Ramon Agenjo va declarar que  “les noves 

instal·lacions seran un pas endavant molt 

important per al Club a tots els nivells, 

i a més generaran un sentiment de 

pertinença meravellós perquè els nois i 

les noies de tots els equips compartiran 

un mateix espai de treball”. 

En total, el complex esportiu comptarà 

amb dos camps de Futbol 11 –un dels 

quals es podrà dividir en dos de Futbol 7– 

i dos edificis. El principal, que acollirà 

oficines, servei mèdic, gimnàs, vestuaris 

i sala d'estudis, i un de secundari situat 

entre els dos camps de futbol, amb 

graderies per a fins a 550 espectadors, 

una àrea de restauració i més vestuaris. 

El disseny del nou complex esportiu 

del club cerveser ha estat plantejat amb 

l’objectiu d’integrar les instal·lacions en 

el paisatge de la muntanya de Montjuïc, 

aconseguint una ciutat esportiva 

adequada a les necessitats actuals i 

lliure d'emissions de CO2, al mateix 

temps que sostenible i autosuficient 

energèticament.●

➀



Escaneja el 
codi QR amb la 
càmera del teu 
dispositiu mòbil 
per a veure 
les imatges 
de l’inici de 
les obres de la 
Ciutat Esportiva 
CF Damm.
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1. Una projecció 

 de la nova Ciutat 

 Esportiva.

2. L’edifici, en procés 

 de rehabilitació.

3. Removent la terra 

 en la primera fase 

 d’obres. 

4. Les màquines 

 treballen sobre el 

 terreny.

5. Una visió general 

 del terreny. 

➁ ➂

➃

➄
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icente del Bosque és 

una referència al món del 

futbol pels seus èxits es-

portius i també pel seu 

tarannà humà, al mateix 

temps que un amant del futbol base. Va 

estar moltes temporades vinculat a la 

pedrera del Real Madrid com a jugador i 

entrenador abans de fer el salt al primer 

equip, i sempre ha mostrat entusiasme 

pel projecte esportiu del CF Damm.

En la seva visita a l’entitat, el tècnic 

madrileny va reafirmar la seva admira-

ció per la feina que realitza el club de 

l’estrella i va explicar que el seu primer 

record dels cervesers es remunta al fi-

V

VICENTE DEL BOSQUE 
VISITA EL CF DAMM
L'exseleccionador espanyol, campió del Món i d’Europa, va estar als terrenys de la futura 
Ciutat Esportiva per conèixer de primera mà el projecte i va compartir un dinar a l’Antiga 
Fàbrica Estrella Damm amb entrenadors i directius de l’entitat.

nal de la seva etapa formativa com a 

futbolista. Va estar a prop de coincidir 

amb la generació de la Damm que va 

arribar a la final de la Copa del Rei del 

1967, eliminant precisament el Madrid 

a les semifinals, i va acudir al Sopar de 

Cloenda del curs 2017/18.

Un padrí de luxe per a la Ciutat 

Esportiva que el CF Damm estrenarà 

el 2024. Del Bosque es va desplaçar a 

Montjuïc per conèixer els terrenys del 

futur complex i donar el tret de sortida 

de les obres de construcció de la nova 

casa del Club. A més, va compartir una 

xerrada amb els arquitectes que l’han 

dissenyat i va confessar sentir-se molt 

a prop del projecte i tenir moltes ganes 

de veure’l acabat.

Durant la visita, Del Bosque va estar 

acompanyat per Ramon Agenjo, presi-

dent del CF Damm, i Carles Domènech, 

director executiu, i va acabar la jornada 

compartint un dinar a l'Antiga Fàbrica 

Estrella Damm al qual també van assistir 

el president d'Honor Josep Barcons, els 

entrenadors d'etapa juvenil i els coor-

dinadors. El preparador madrileny va 

rebre de la mà del president Agenjo una 

gerra de plata de la companyia com 

a reconeixement a la seva trajectòria 

esportiva i al vincle que ha demostrat 

tenir amb l’entitat. ●

DEL BOSQUE

Foto de família després del dinar.



PRIMER RECORD DEL CF DAMM
És arribant a Madrid l'any 1969 quan ens anem familiaritzant 

amb un Club que era i segueix sent exemple al futbol juvenil. 

Des d'aleshores he vingut a veure partits i he tingut contacte 

amb el President Barcons. 

JUGAR O ENTRENAR?
Quan em retiro del futbol pensava que em dedicaria sempre 

a la pedrera, cosa que vaig fer durant disset anys, però en 

situacions incòmodes del primer equip em van requerir. Em 

vaig divertir molt com a jugador, menys com a entrenador, 

però va ser un privilegi i he tingut molta sort a la vida. 

GESTIÓ D'UN VESTIDOR
Penso que hi ha dues tasques fonamentals que té un entrena-

dor. Una és sobre les relacions humanes que es produeixin, 

que si són bones estaràs més a prop de l'èxit, i després estan 

les eines futbolístiques. Escollir uns jugadors, un sistema de 

joc, donar-li contingut als entrenaments perquè tinguin una 

transferència pels partits, i a poc a poc anar fent un equip unit 

defensivament i ofensivament.  

 

CIUTAT ESPORTIVA
Em sento al costat d'aquest projecte i penso en la il·lusió 

que ha de tenir tot el Club, des del president fins a l'últim 

nen per veure una Ciutat Esportiva que serà una enveja per 

tot. Crec que farà sentir més estima a aquells que juguin a 

la Damm, i tindran un sentiment de fidelitat fantàstic. Estic 

desitjant veure-ho.
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Escaneja el codi QR amb la càmera del 
teu dispositiu mòbil per veure l’entrevista 
sencera de Vicente del Bosque a l’Antiga 
Fàbrica Estrella Damm.

Del Bosque, amb Ramon Agenjo i Carles Domènech a la futura Ciutat Esportiva.

El ‘Presi’ comparteix un moment agradable amb Del Bosque.

Del Bosque durant el dinar.
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Juan Piera i Javi Sarasa, 
contents després de marcar.
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DE COPA
EN COPA
S

ergio García aga-

fava les regnes de 

l’equip a finals de 

juliol un cop fina-

litzada l’etapa de 

tres anys de Luis 

García liderant 

la banqueta del 

Juvenil A. El repte era majúscul: 

canvi d’entrenador i nou staff 

amb l’objectiu de treure el mà-

xim rendiment a una generació 

del 2004 amb talent que inicia-

va la pretemporada amb baixes 

sensibles.

El nou tècnic cerveser sabia 

que no podria comptar amb 

dues peces d’enorme qualitat 

que van brillar al primer equip 

la temporada anterior. Adrià 

Capdevila marxava a estudiar 

als Estats Units, on compaginaria la 

formació amb la pràctica del futbol, i 

l’aleshores juvenil de primer any Marc 

Delgado signava un contracte profes-

S’esgoten els qualificatius per definir el què està aconseguint el Juvenil A en les 
darreres temporades. El primer equip masculí cerveser s’ha tornat a classificar per 
disputar la Copa del Rei, repetint la gesta de la temporada passada, després d’una 
primera volta impecable en la qual ha puntuat en 14 dels 15 partits disputats i ha 
derrotat el FC Barcelona i l’RCD Espanyol.

sional amb l’Espanyol. Els tras-

passos de Derek Cuevas (Bar-

ça), Kareem Tunde (Levante) i 

Minsu Kim (Girona) debilitaven 

la línia ofensiva de l’equip i les 

lesions de llarga durada del ve-

terà cerveser Álex Rodríguez i 

de l’extrem Jan Coca, a banda 

de la incertesa física al voltant 

del malaurat Sergio Pachón, afe-

gien encara més interrogants a la 

confecció de la plantilla.

La direcció esportiva del Club, 

liderada per Albert Puigdollers i 

pel coordinador de futbol 11, Marc 

Pinyol, va posar els cinc sentits en 

mantenir el llistó d’exigència per tro-

bar els reforços que l’equip requeria. 

El resultat, un grup format per juga-

dors tant del 2004 com del 2005 que 

han demostrat una maduresa i una 

comprensió del joc i dels moments 

del partit que cal destacar en una ca-

tegoria del nivell de la Divisió d’Honor 

Juvenil.

PER IGNASI CARDÓ, CAP DE PREMSA DEL CF DAMM
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L’stage de pretemporada a Puig-

cerdà va deixar clares moltes coses, 

com l’harmonia i la cohesió del grup, 

per exemple. Però, per damunt de tot, 

una mostra d’ambició palpable en les 

xerrades individuals amb els jugadors. 

Volien repetir la històrica classificació 

per a la Copa del Rei de l’any anterior. 

Amb l’afegit que aquesta tempora-

da es reduïa el nombre d’equips i de 

partits i, per tant, el marge d’error era 

molt més estret.

L’inici de la competició oficial no va 

ser fàcil pel Juvenil A. El joc desplegat 

no es va veure recompensat amb re-

sultats en els primers tres partits. És 

cert que el debut amb victòria al camp 

del Sabadell va deixar bones sensaci-

ons als vermells, però la superioritat 

demostrada davant el Girona no va 

L’EQUIP NOMÉS HA PERDUT 
UN PARTIT EN TOTA LA 
PRIMERA VOLTA I HA QUEDAT 
PER DAVANT D’ESPANYOL, 
GIRONA I MALLORCA

DE COPA EN COPA

ser suficient per sumar més d’un punt, 

i la setmana següent en deixarien es-

capar dos més contra el Badalona al 

tram final.

La jornada 4 al camp del Huesca va 

presentar l’única desfeta que han patit 

els de Sergio García aquesta tempora-

da. En un matx poc lúcid on van anar 

de menys a més, els de l’estrella torna-

ven a casa amb la mirada posada en el 

partit contra el Barça, que presentava 

l’oportunitat perfecta al mateix temps 

que difícil per capgirar la dinàmica. I 

així va ser. Un golàs de Javi Sarasa va 

decidir la victòria de la Damm, que en 

les últimes tres temporades ha gua-

nyat el conjunt blaugrana dues vega-

des a Horta, a més d’eliminar-lo de la 

Copa l’any passat.

La victòria davant el Barça no va ser 

flor d’un dia, i és que el Juvenil A va do-

nar un cop damunt la taula dominant el 

Zaragoza al seu camp, un territori his-

tòricament inexpugnable, realitzant un 

partidàs, rebent l’empat en una jugada 

aïllada i perdonant els tres punts errant 

un penal en el temps afegit.

Javi Sarasa celebra el seu golàs al camp de l’Espanyol. 

Robert i Jurado, 
dues peces clau 

en l’esquema 
de l’equip.
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Encara faltaven punts per reva-

lidar la candidatura per disputar la 

Copa, i aquests arribarien de tres en 

tres en els cinc partits posteriors. Una 

ratxa immaculada, dominant les àre-

es i els aspectes del joc amb victòries 

per 1-0 davant el Mallorca, l’Espanyol 

i el Cornellà. Els de Sergio García ven-

cien en els duels directes i mantenien 

la porteria a zero llançant el missatge 

que seria molt difícil guanyar-los més 

partits al llarg de l’any.

Arribats al tram final i amb la 

zona alta de la taula molt condensa-

da, calia demostrar personalitat per 

seguir traient els resultats, ja que la 

bona feina feta fins al moment po-

dia quedar en no res en qüestió de 

dos partits. Als cervesers no els 

van tremolar les cames i van 

AQUESTA GENERACIÓ DE 
JUGADORS HA DEMOSTRAT 
SER MOLT MADURA TOT 
I COMPTAR AMB MOLTS 
JUVENILS DE SEGON ANY

assegurar un empat al camp del San 

Francisco, l’equip revelació de la lli-

ga, i no van dubtar tampoc per es-

garrapar una nova victòria davant 

l’Europa. Finalment, a Ebro, l’equip 

va treure el punt que necessitava 

per certificar la classificació a falta 

d’una jornada per disputar.

Els números no enganyen. Una 

ratxa d’11 partits consecutius puntu-

ant, 8 d’ells amb victòria, i amb 8 por-

teries a zero, que han dotat a l’equip 

de tranquil·litat al darrere amb la 

dupla Robert-Cortés, secundats per 

grans actuacions individuals de Javi, 

Jurado, Sando, Eliott o Piera, llestos 

per decidir el partit quan els ha tocat.

Disputar la Copa del Rei ja és un 

èxit i un premi. Ara, és moment de 

gaudir-la, sigui una sola eliminatòria o 

alguna més. I toca felicitar també l’es-

tructura esportiva per seguir en una 

línia ascendent de treball que té mol-

ta més visibilitat en els resultats del 

primer equip masculí, però que tam-

bé deixa entreveure els seus fruits en 

la resta de categories. ●

El Juvenil A va guanyar el Barça al Municipal d’Horta.
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’alegria i el bon am-

bient entre els as-

sistents va ser el fil 

conductor d’un acte 

molt especial que ha-

via quedat cancel·lat en les dues 

darreres temporades a 

causa de la pandèmia. 

Només arribar, els ju-

gadors, jugadores i 

membres dels cossos 

tècnics van gaudir d’un 

berenar a càrrec d’Hambur-

guesa Nostra, companyia que 

pertany al grup Damm.

A continuació, les 14 plan-

tilles del CF Damm van anar 

rotant mentre realitzaven les 

diferents activitats, consistents 

en la fotografia individual, la fo-

tografia d’equip, l’espectacle de 

màgia de Jordi Caps i el concurs 

sobre reglament del futbol i his-

tòria del Club.

Va ser una gran 

jornada en família on 

el president del CF 

Damm i conseller de 

la companyia, Ramon 

Agenjo, va destacar 

que “és l’únic dia que puc veure 

tots els jugadors, jugadores, en-

trenadors, entrenadores i també 

els familiars, ja que els deixem 

accedir a la part final quan venen 

a recollir els seus fills i filles”. ●

L

L’ANTIGA FÀBRICA
ESTRELLA DAMM 
ACULL L’ACTE DE 
PRESENTACIÓ 
DE LA 
TEMPORADA 
2022/23
Tres anys després de l’última vegada, els equips 
del CF Damm van poder inagurar el curs futbolístic 
amb el tradicional esdeveniment celebrat a la 
seu de l’entitat. 

NOVA TEMPORADA

1. Diverses plantilles del Club durant l’espectacle de màgia.

2. Sergio García amb el president Agenjo, instants abans de realitzar 

 la foto oficial.

3. Jugadors cervesers en l’arribada a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm. 

➂

➁

➀



Cucurella amb Carles Domènech i Adri Moya.
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nmig d’un ambient molt distès 

i afectuós, Cucurella va parlar 

amb els joves jugadors de la 

seva trajectòria en el futbol 

professional i els va resoldre els 

dubtes i les inquietuds que li van plantejar. 

Algunes de les qüestions que els cervesers li 

van preguntar van ser el millor jugador amb 

qui ha jugat mai, el millor record que guarda 

d’un partit de futbol, o les diferències entre 

la lliga anglesa i la lliga espanyola. “El millor 

consell que us puc donar”, va expressar 

Cucurella, “és que sigueu un exemple 

d’esforç i tenacitat en cada entrenament. 

Deixeu-ho tot al camp cada dia perquè, si 

no és així, és impossible arribar a dalt de 

tot”. El jugador blue es va fer una fotografia 

amb els dos alevins en acabar, i també se’n 

va fer una altra amb el Juvenil Femení, que 

entrenava a la mateixa hora.●

E

EL FUTBOLISTA MARC 
CUCURELLA VISITA EL CF DAMM
El lateral català del Chelsea FC va compartir una xerrada amb els 
jugadors dels alevins A i B del CF Damm on també van estar presents 
el director executiu Carles Domènech i el coordinador de F7 Adri Moya.

Cucurella saluda els jugadors del CF Damm.

El futbolista del Chelsea amb els alevins del Club.

La plantilla del Juvenil Femení amb Marc Cucurella.

FUTBOL 7  



NOU PARTNER

Els jugadors del Juvenil A van estrenar l’equipació a l’octubre.

aposta per Kelme com 

a nou partner esportiu 

del CF Damm queda re-

flectida en el disseny de 

la samarreta del primer 

equip masculí i femení. 

Un estampat original que la marca ha 

realitzat en exclusiva amb un estil únic i 

personalitzat per a l’entitat, i que reforça 

els signes identitaris de la Damm amb els 

seus orígens i amb la ciutat de Barcelona.

L’
La primera equipació és vermella, el 

color principal del Club, i la segona manté 

el verd de les primeres etapes històriques 

de la institució. Les quatre alternatives 

per a l’equipament dels porters i les por-

teres van des dels dissenys més clàssics 

com el negre o el blau, fins a estils més 

trencadors com el blau cel o el groc. A 

més, es manté l’opció de comptar amb 

una tercera equipació de camp comple-

tament negra.

El Juvenil A i el Juvenil Femení van es-

trenar durant el mes d’octubre les noves 

samarretes Kelme, que també proveirà 

el CF Damm amb motxilles, roba d’en-

trenament i roba de passeig. ●

Després d’una dècada de vincle amb Nike, el Club aposta per la marca il·licitana per 
donar un pas més i evolucionar cap a un model de proximitat.

KELME ES CONVERTEIX EN EL 
NOU PROVEÏDOR DE ROBA 
OFICIAL DEL CF DAMM

Escaneja el codi 
QR amb el teu 
dispositiu mòbil 
per veure el vídeo 
de presentació de 
les samarretes.

14  pilota a terra  



pilota a terra  15

ot i tenir pocs mesos de rodatge i trobar-se 

encara en una fase inicial d’experimentació, el 

canal de TikTok del CF Damm (@cfdamm_) 

ha tingut una gran rebuda per l’audiència, 

superant els 3.500 seguidors, els 80.000 

“m’agrada” i 1.000.000 de visualitzacions.

TikTok es caracteritza per ser una xarxa social espon-

tània i sense filtres, on la naturalitat i la creativitat han 

captivat el col·lectiu de l’anomenada generació Z, que 

s’expressa a través de clips de vídeo de curta durada en 

aquesta plataforma d’abast global.

“Portàvem temps estudiant i analitzant des de la dis-

tància el fenomen d’èxit que ha suposat TikTok en la vida 

dels i les joves, especialment arran de la pandèmia”, explica 

Ignasi Cardó, cap de premsa del CF Damm. “Els nois i les 

noies d’entre 13 i 18 anys són un dels nostres públics més 

importants i, com a club de futbol base de referència que 

som, havíem d’apropar-nos-hi i començar a comunicar 

en el seu entorn”.

Aquest nou canal de comunicació ajudarà a diversificar 

la imatge digital del CF Damm, que ja suma més de 30.000 

seguidors entre Instagram, Twitter, YouTube i TikTok. ●

T

EL CF DAMM  
ARRIBA A 
TIKTOK!
En el marc de l’estratègia digital per a 
la temporada 2022/23, el Departament 
de Comunicació del Club ha apostat 
per crear un perfil en la xarxa social de 
referència pels més joves.

Pol Arnau reacciona a un vídeo del Club.

Manel Beneite gravant un TikTok.

XARXES SOCIALS

Escaneja el codi QR amb la càmera 

del teu dispositiu mòbil i uneix-te a 

la comunitat cervesera a TikTok!

ENCARA NO 
ENS SEGUEIXES? 
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LA PLANTILLA  /  2022-23 EL COS TÈCNIC

Adrian Becciu

Nahuel Franco

Nicolás Cristo

Mateu Manso

Jan Brugat

Marc López

Marc del Olmo Diego del Pozo Joel Espada Rubén Romero
Entrenador

Alessandro Peretto Sergio Villar
2n entrenador

Unai Rodríguez David Sancho
Fisioterapeuta

ELS 
NOSTRES 
EQUIPS BENJAMÍ B

Jugadors: Adrian, Jan, Nicolás, Marc del Olmo, Diego, Joel, Nahuel, Marc López, Mateu, Alessandro i Unai
Staff: Rubén, Sergio i David

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

Raúl Donaire

Claudio Ruiz

Tetsuhito Nakao

Ander Salas

Nicolás Matito

Edu Ruiz

Ibai NietoÉric Moras Alexander Ohlander Marcos López
Entrenador

Pau Sevilla Jan Torquemada Javier Carpintero
Fisioterapeuta

Jacob Ferrer
2n entrenador

LA PLANTILLA  /  2022-23

ELS 
NOSTRES 
EQUIPS BENJAMÍ A

Jugadors: Raúl, Nicolás, Éric, Tetsuhito, Ibai, Alexander, Claudio, Edu, Ander, Pau i Jan
Staff: Marcos, Jacob i Javier

Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12
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LA PLANTILLA  /  2022-23 EL COS TÈCNIC

Álex Álvarez

Lucas Esquivel

Abel Calzada

Miquel Manso

Pol Boix

Dani Gala Dylan Gutiérrez

Robert Casajuana Joan Chaparro Artur Esmoris Èric Oliva
Entrenador

Pol Rion Martí Batlle
2n entrenador

Martí Tomàs Álvaro Sánchez
Fisioterapeuta

ELS 
NOSTRES 
EQUIPS ALEVÍ D

Jugadors: Álex, Pol, Abel, Robert, Joan, Artur, Lucas, Dani, Dylan, Miquel, Pol i Martí
Staff: Èric, Martí i Álvaro

Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12
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LA PLANTILLA  /  2022-23 EL COS TÈCNIC

Bangaly
Bangoura

Houdaifa
El Guennouni

Pau Bosch

Oriol Piedra

Alejandro
Barbany

Marc Heredia Áxel Morales

Hugo Boza Áxel Bueno Diego Crucis Àlvar Acosta
Entrenador

Álvaro Quirós Marc Coma
2n entrenador

Guillem Retortillo Juan Manuel Briones
Fisioterapeuta

ELS 
NOSTRES 
EQUIPS ALEVÍ C

Jugadors: Bangaly, Alejandro, Pau, Hugo, Áxel Bueno, Diego, Houdaifa, Marc, Áxel Morales, Oriol, 
Álvaro i Guillem
Staff: Àlvar, Marc i Juan Manuel

Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12
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LA PLANTILLA  /  2022-23 EL COS TÈCNIC

Pol Amat

Ilim Omorov

Mamadou
Coulibaly

Nil Torres

Neil Ballesteros

Ander Rico Pau Sarrià

Habibu Gakou Pol García Ethien Garrido Íker Garayeta
Entrenador

Fran Vivas Fernando Rodríguez
2n entrenador

Pol Xufré Albert Pérez
Fisioterapeuta

ELS 
NOSTRES 
EQUIPS ALEVÍ B

Jugadors: Pol Amat, Neil, Mamadou, Habibu, Pol García, Ethien, Ilim, Ander, Pau, Nil, Fran i Pol Xufré 
Staff: Íker, Fernando i Albert

Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12
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LA PLANTILLA  /  2022-23 EL COS TÈCNIC

Leo Ballart

Gerard Millán

Pau Conejero

Óscar Quiñones

Tamer Chentouf

Àlex Quintana

Daniel Díaz Édgar Durà

Pau López

Adrián Machuca
2n entrenador

Dani Galindo
Entrenador

Kalilou Sangare Álex Túnez
Entrenador de porters

etapa F7

Benja Castellà

Lorena Zapata
Fisioterapeuta

ELS 
NOSTRES 
EQUIPS ALEVÍ A

Jugadors: Leo, Benja, Tamer, Pau, Daniel, Édgar, Pau, Gerard, Àlex, Óscar i Kalilou
Staff: Dani, Adrián, Álex i Lorena

Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12
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Álvaro Torres Pol Vila

EL COS TÈCNICLA PLANTILLA  /  2022-23

Juan Mateu
Delegat

Adrián Márquez
Entrenador

Miquel Villarroya
2n entrenador

Martín Canal

Érik Fernández

Biel Bru

Darío Martín

Hugo Corbacho

Ricard Ill

Aitor Méndez

Lorcan Juncà

Banna Sylla

Tristán Ciolacu

Silvio Guillén

Adrián Méndez

Bangaly Diakhité

Biel Julve

Pere Planas

Gerard Laffitte

Érik Domínguez

Max Tomàs

Germán Mendo
Fisioterapeuta

ELS 
NOSTRES 
EQUIPS INFANTIL B

Jugadors: Biel Bru, Martín, Tristán, Hugo, Bangaly, Érik Domínguez, Érik Fernández, Silvio, Ricard, Biel 
Julve, Lorcan, Gerard, Darío, Adrián, Aitor, Pere, Banna, Max, Álvaro i Pol 
Staff: Adrián, Miquel, Germán i Juan

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

Guillem Ruiz
Entrenador de porters 

CB, IA i IB

Aitor Fernández
Delegat

José Jiménez
Entrenador

Jordi Fernández
2n entrenador

Adrián Cerdán
Fisioterapeuta

LA PLANTILLA  /  2022-23

Iñaki Alsina

Álex Díaz

Víctor Bívol

Moussa Gueye

Max Chatiliez

Xavier Laroche

Aymar Bentahar Kevin Cortés

Jan Luque

Arnau Bertrán

Marcel Gil Julen Martínez

Enzo Romano

Bryant Villalba

Biel SayósFernando Mazón Diego SerranoArnau Moré

Nicolás Vidal

ELS 
NOSTRES 
EQUIPS INFANTIL A

Jugadors: Iñaki, Ayman, Arnau Bertrán, Víctor, Max, Kevin, Álex, Marcel, Moussa, Xavier, Jan, Julen, 
Fernando, Arnau Moré, Enzo, Biel, Diego, Nicolás i Bryant
Staff: José, Jordi, Guillem, Adrián i Aitor 

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35
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ELS 
NOSTRES 
EQUIPS CADET B

Jugadors: Georgi, Albert, Hugo, Campru, Àlex, Gerard, Joan, Éric, André, Joselete, Biel, David, Pau, Arnau, 
Roger, Jorge, Aarón, Chaehoon, Lorenzo, Ferran i Jean Paul  
Staff: Pol, Rubén, Rolando i Víctor

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Jean Paul ViverosLorenzo Oertli Ferràn Tinoco

EL COS TÈCNICLA PLANTILLA  /  2022-23

Víctor Rodríguez
Delegat

Pol Font
Entrenador

Rubén Monteagudo
2n entrenador

Albert
Armenteros

Joan García

Georgi Angelov

Pau López

Biel Camprubí

André 
Gayapersad

Roger Martí

Biel Gutiérrez

Aarón Montes

Hugo Blasco

Éric García

Arnau Marés

Àlex Cantarell

José Antonio Gómez
'Joselete'

Jorge Martínez

David Julià

Gerard Fragoso

Chaehoon Moon

Rolando Salazar
Fisioterapeuta
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ELS 
NOSTRES 
EQUIPS CADET A

Jugadors: Guillem, David, Marc, Íker, Manel, Elliot, Álex, Cris, Oriol, Pau, Joan, Cristo, Jordi, Pol, José Luis, 
Hugo, Adrià, Ian i Nil   
Staff: Igna, Carlos, Genís i Antonio

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Nil Villarraso

EL COS TÈCNICLA PLANTILLA  /  2022-23

Antonio Mengual
Delegat

Igna Falcés
Entrenador

Carlos Monzonís
2n entrenador

David Borrego

Álex González

Guillem Anglada

Jordi Rafús

Íker del Moral

Oriol Isern

José Luis Ríos

Joan Medina

Adrià Rubira

Marc Caro

Cris Ilis

Pol Rico

Manel Estévez

Pau Largo

Hugo Rouco

Cristo Morales

Elliot Fernández

Ian Solà

Genís Morales
Fisioterapeuta
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ELS 
NOSTRES 
EQUIPS JUVENIL C

Jugadors: Baixauli, Rafa, Enric, Érik, Nicolás, Aimar, Biel, Izan, Tomás-Noël, Joan, Moreno, Mujal, Antonio, 
Guillem, Xavier, Jan, Marc, Reche, Pol, Arturo, Idrissa i Choi
Staff: Joan, Javi López, Javi Medialdea, Ferran i Juan

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Ferran Parés
Fisioterapeuta

Juan Gutiérrez
Delegat

Joan Verdú
Entrenador

Javi López
2n entrenador

Javi Medialdea
Analista

EL COS TÈCNICLA PLANTILLA  /  2022-23

Íker Baixauli

Xavier Pastor

Érik Cava

Íker Moreno

Marc Ramírez

Izan Herranz

Guillem Ollé

Nicolás CruzRafa Cabello

Joan Martínez

Jan Quiles

Aimar García

Antonio Olivera

Biel Gelabert

Íker Reche

Marc Mujal

Enric Capdevila

Tomás-Noël 
Marqués

Arturo Rodríguez Idrissa Sadio Choi WonrockPol Rivera
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ELS 
NOSTRES 
EQUIPS JUVENIL B

Jugadors: Dido, Guifré, Joel, Xavier, Cucu, Pol Elías, Lluís, Carlos, Nadir, Camilo, Pevi, Pichardo, Víctor, Pol Pujol, 
Cesc, Mark Patrick, Markel, Raúl, Àlex, Nil, Jordi i Trigueros
Staff: Genís, Aleix, Artur, Arnau, Sergi i Fernando

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

EL COS TÈCNICLA PLANTILLA  /  2022-23

Artur Auzmendi
Preparador físic

Sergi Cañete
Fisioterapeuta

Fernando Navarro
Delegat

Genís Sampietro
Entrenador

Aleix Mosqueda
2n entrenador

Arnau Carrillo
Entrenador de porters

JB, JC i CA

Guifré BernabeuDido Bachammar Pol Elías

Víctor Puig

Xavier Cañada

Nadir KhallafiCarlos González

Cesc Riba

Nil Saura

Héctor Pevidal

Markel Rodríguez

Pol Trigueros

Joel Cadenas

Lluís Estebe

Pol Pujol

Àlex Sans

Guillermo Cucurull

Juan Camilo
Lastra

Mark Patrick
Rodríguez

Jordi Solé

Hugo Pichardo

Raúl Ronda
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ELS 
NOSTRES 
EQUIPS JUVENIL FEMENÍ

Jugadores: Alemany, Marina, Lydia, Berenguer, Brao, Rocío, Cortijo, Esteban, Clàudia García, Meri Gil, 
Claudia Gómez, Julià, Laynez, Cristina, Mirón, Laia, Polo, Pujol, Yaiza, Lozen i Torre
Staff: Jessica, Judith, Borja, Pau, Berta, Carla, Paco i Jordi

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

LA PLANTILLA  /  2022-23

Rocío Castellano

Cristina Martín

Nerea Torre

Carla Esteban

Laia Navarro

Carla Alemany

Clàudia García

Judith Berenguer

Carla Julià

Yaiza Ramos

Marina Alpáñez

Meri Gil

Meri Polo

Lydia Bellmunt

Claudia Gómez

Paula Pujol

Judith Brao

Gisela Laynez

Lozen Ricard

Paula Cortijo

Judith Mirón
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EL COS TÈCNIC

Jessica Rodríguez s'estrena al capdavant del primer equip femení 

i compta amb la incorporació de Judith Pérez com a entrenadora 

assistent. Lideren un cos tècnic renovat, amb moltes cares noves i carregat 

d'il·lusió i coneixement per tractar d'oferir el millor creixement possible a 

les jugadores i seguir competint contra els millors planters del país.

JEssica
rodríguez
Entrenadora

pau
opoku
Entrenador de porteres

borja
sánchez-reig
Preparador físic

judith 
pérez
Segona entrenadora

berta
campos
Fisioterapeuta

Jordi
Pineda
Cap de premsa

C 
omença un nou repte a l'entitat 

amb l'aval d'una llarga trajec-

tòria internacional. Ha dirigit 

equips a Japó, Xina, Dinamarca i Espa-

nya, i com a jugadora va competir al mà-

xim nivell amb Espanyol i Sant Gabriel. 

A 
ssumeix la responsabilitat de 

preparar a les porteres. Aterra 

a la Damm després de diversos 

anys jugant i entrenant a la Vila Olímpica. 

Abans també havia estat porter del Sant 

Andreu i del Sant Gabriel. 

carla
huatay
Delegada

M 
embre de l'equip que va gua-

nyar la Lliga i la Copa el curs 

18/19 i una de les jugadores de 

la plantilla fundacional de la secció. Va 

formar part del Femení durant cinc tem-

porades i va portar el braçalet de capitana. 

L
a seva feina consisteix a mante-

nir en forma a les jugadores. Ha 

estudiat Ciències de l'Activitat 

Física i l'Esport i ha completat la seva 

formació amb diversos cursos. S’in-

corpora al Club procedent del Girona. 

Paco 
Gómez
Encarregat de material

B 
àsic per organitzar el material 

de l'equip en els partits a casa 

i en els desplaçaments. Va 

arribar al Club fa onze temporades com 

a delegat de l'Aleví A, i també ha exercit 

aquesta funció a l'Infantil B.

U 
tilitza els seus coneixements 

per a tractar a les jugadores. 

Graduada en Fisioteràpia, 

s'ha especialitzat en esports d'equip 

i col·labora amb la Blume fent recerca 

sobre l'esportista femenina.  

M 
embre del departament de 

comunicació des de fa tres 

temporades. Acompanya el 

Juvenil Femení  i també cobreix el Ju-

venil B. Ha estudiat Periodisme i s'ha es-

pecialitzat en comunicació corporativa.

D 
esprés de sis anys torna Club, 

ara com a entrenadora. Va ser 

portera i capitana la temporada 

15/16, i ha completat la seva formació als 

Estats Units, on va fer els seus primers 

passos a les banquetes.
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ELS 
NOSTRES 
EQUIPS JUVENIL A

Jugadors: Dennis, Aljama, Yahir, Pol Arnau, Eliott, Beneite, Miguel, Coca, Cortés, Robert, Jurado, Mora, 
Pachón, Jan, Pedrosa, Pedro, Piera, Álvaro, Rodri, Sergio, Sahel, Sando i Javi 
Staff: Sergio, Pablo, Ramon, Pau, Dani, Èric, Pino, Juan i Ignasi

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Manel Beneite

Jan Pallisé

Sergio Sandoval

Jan Coca

Pedro Peña

Dennis Albuja

Álvaro Cortés

Pol Arnau

Adrià Mora

Sergio RomeroÁlex Rodríguez

Álvaro Aljama

Robert Jalade

Juan Piera

Yahir Antúnez

Marc Jurado

Álvaro Rodríguez

Eliott Barrois

Sergio Pachón

Mohamed Sahel

Miguel Bertrán

Adrià Pedrosa

Javi Sarasa

LA PLANTILLA  /  2022-23
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EL COS TÈCNIC

Sergio García inicia la seva 

carrera com a entrenador 

liderant el primer equip del CF Damm. 

L’exfutbolista agafa el relleu de Luis 

García després de formar part del cos 

tècnic del Juvenil B l’any passat.

PABLO
ROTCHEN
Segon entrenador

DANI 
AYATS
Analista

PAU
RUIZ
Entrenador de porters

SERGIO
GARCÍA
Entrenador

RAMON 
FERRER
Preparador físic

ÈRIC
NOLLA
Fisioterapeuta

Ignasi
Cardó
Cap de premsa

D
efensant la samarreta de l’Es-

panyol va guanyar una Copa 

i amb l’Argentina va disputar 

una Copa América. Dissenya les jugades 

d’estratègia i el bloc defensiu de l’equip 

en la seva cinquena temporada al Club.

U 
tilitza els seus coneixements per 

desgranar el model de joc dels 

rivals. En tres temporades ha 

estat entrenador de l’Infantil B i del Juvenil 

C, on va guanyar la lliga l’any passat amb 

jugadors d’aquesta generació.

ANTONIO
PINO
Delegat

I 
nicia la seva primera tempora-

da com a cap d’expedició del 

Juvenil A. En una dècada al CF 

Damm ha exercit tasques de delegat 

en categoria cadet, on ja havia coincidit 

amb alguns membres d’aquest equip.

A
mb passat al Barça i a la Damm, 

on va ascendir a Divisió d’Honor 

amb el Juvenil A 2018/19. 

Després d’un any als Estats Units, va 

tornar per reforçar el departament 

d’entrenadors de porters l’estiu de 2020. 

juan
del amor
Encarregat de material

M
embre del Club des de fa 17 

anys. Organitza el material del 

Juvenil A als partits de casa i 

als desplaçaments. Compagina aquesta 

tasca amb la d’encarregat de material 

de la selecció catalana absoluta.

E 
xjugador professional amb més 

de 500 partits i 130 gols, campió 

de l’Eurocopa 2008 amb Espa-

nya, i màxim golejador i jugador amb 

més partits amb Catalunya. Es va formar 

a la Damm en etapa benjamí i cadet.

M 
embre del Servei Mèdic del 

Club des de fa set temporades. 

Aterra al Juvenil A després de 

ser el fisioterapeuta del Juvenil Femení els 

darrers sis anys. També tracta esportistes 

d’elit en la seva consulta privada.

P
eriodista i Màster en Comunicació 

Esportiva. Ha treballat a mitjans 

tradicionals, amb esportistes 

d’elit i al departament de comunicació 

del FC Barcelona. Sisena temporada 

acompanyant el primer equip masculí.

Q 
uadra les sessions d’entrena-

ment de l’equip i optimitza el 

rendiment dels jugadors. En 

sis temporades al Club ha estat primer i 

segon entrenador i ha passat per totes 

les categories de futbol 11.
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SERGIO GARCÍA 
ASSUMEIX LA 
BANQUETA DEL 
JUVENIL A

NOVES INCORPORACIONS

SERGIO GARCÍA, DE LA BASE AL PRIMER EQUIP

Format a la Damm als anys 90, Sergio García va tornar al 

Club el curs passat com a membre del cos tècnic del Juvenil 

B i debuta aquesta temporada com a primer entrenador. 

“Estic il·lusionat perquè vaig començar a la Damm de ben 

petit i no hi ha millor manera d’iniciar la meva carrera com 

L’exfutbolista format al planter cerveser 
agafa el relleu del primer equip a Luis 
García, que tanca una exitosa etapa de 
tres temporades al CF Damm.

a entrenador que fer-ho aquí. Tinc moltíssimes ganes de 

començar i de poder gaudir tant del gran staff que tindré 

com dels jugadors”, va declarar el nou entrenador del Juvenil 

A el dia del seu nomenament.

Campió d’Europa amb la selecció espanyola absoluta 

i màxim golejador històric i jugador amb més partits amb 

la selecció catalana, Sergio García arrenca aquesta nova 

etapa amb les idees molt clares: “A mi m’agrada jugar amb 

la pilota, no m’identifico amb cap altre estil. Intentarem des 

del primer dia que els rivals s’hagin d’adaptar a nosaltres, i 

no al contrari”, va afirmar el tècnic cerveser.

LUIS GARCÍA, UNA TRAJECTÒRIA IMPECABLE

El tècnic asturià va dirigir un total de 84 partits a la banqueta 

cervesera amb uns registres de 42 victòries (50%) i 151 gols 

a favor, desplegant un estil i una identitat de joc reconeixible 

amb la pilota, i que va culminar amb una última temporada 

extraordinària retornant el Juvenil A a la Copa del Rei.

Luis García tanca un cicle reeixit al CF Damm per fer un 

pas més en la seva carrera com a entrenador professional 

signant per l’RSC Internacional FC, el segon equip filial del 

Reial Madrid, i on també s’ha endut el fins ara preparador 

físic del Juvenil A Marc Giménez. ●

Sergio García, nou entrenador del Juvenil A. Sergio García a l’Antiga Fàbrica en etapa benjamí l’any 1993.

Finalitza l’etapa de Luis García.
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JESSICA RODRÍGUEZ, NOVA 
ENTRENADORA DEL JUVENIL FEMENÍ

NOVES INCORPORACIONS

Les noves entrenadores del Juvenil Femení amb el director executiu Carles Domènech.

xjugadora professional i 

entrenadora amb una llar-

ga trajectòria internacional, 

Jessica Rodríguez arriba a 

la Damm després d’haver 

dirigit càrrecs de responsabilitat en el 

desenvolupament de futbol en acadèmi-

es i com a entrenadora d’elit al Japó, la 

Xina i Dinamarca. Va guanyar la segona 

divisió danesa i va ascendir a primera 

amb el B93 i també va liderar el Rayo 

Vallecano a primera divisió.

“Defensar aquest escut és un or-

gull i un privilegi”, va declarar Jessica 

Rodríguez el dia de la seva presentació. 

“El CF Damm és un club brutal amb 

una projecció molt gran. Per jugadores 

i metodologia de formació, per mi la 

Damm és top-3 en futbol base femení 

a Espanya”.

L’acompanyarà a la banqueta Judith 

Pérez, que torna a casa després d’haver 

estat portera i capitana del CF Damm 

la temporada 2015/16. És graduada en 

E

La vallesana assumeix la direcció de l’equip femení i incorpora l’excervesera Judith 
Pérez com a entrenadora assistent després de finalitzar-se l’etapa de Laura ‘Pitu’ 
Romero i Ana Tapia al capdavant de l’equip.

Administració i Direcció d’Empreses i 

campiona nord-americana de conferèn-

cia amb la Universitat de Montevallo i 

té un MBA en Direcció d’Empreses a la 

Universitat de Cumberland, on també va 

ser entrenadora assistent i entrenadora 

de porteres. ●

L’exjugador inicia la seva carrera com a entrenador al Juvenil C 

després d’una exitosa trajectòria al futbol professional. El nou tècnic 

cerveser arriba amb molta il·lusió per afrontar aquest nou repte: 

“Ho agafo amb les màximes ganes i responsabilitat. Vull fer-ho bé 

i ajudar els nois a créixer, que és el més important. Crec que els 

puc transmetre moltes experiències viscudes”, va declarar Verdú, 

que també va posar en valor el bagatge de l’entitat. “El CF Damm 

sempre ha estat un club capdavanter a Catalunya. Intentarem estar a 

l’altura per mantenir la mateixa dinàmica i fer un bon any”.

Joan Verdú s’incorpora al CF Damm

Joan Verdú, entrenador del Juvenil C.

TINDRÀ EL REPTE 
DE MANTENIR 

L’EXIGÈNCIA I LA 
FORMACIÓ DE LES 

JUGADORES DE L’EQUIP 
FEMENÍ
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o és cap sorpresa als pas-

sadissos del CF Damm 

veure com entre una vin-

tena i una trentena d’es-

portistes i entrenadors cri-

den l’atenció de les grans 

pedreres professionals de l’estat i acaben 

tancant la seva incorporació un cop finalitza 

cada temporada. La xifra d’enguany (25) 

s’acumula a l’estadística dels darrers 8 anys, 

que afirma que fins a 192 es-

portistes han nodrit de talent 

els millors clubs del país.

Nil Ruiz és, segurament, 

qui millor exemplifica aquests 

números. Va realitzar un 

curs magnífic defensant la 

porteria del Juvenil A asso-

lint una ratxa d’imbatibilitat 

sense precedents: 10 partits consecutius 

i un total de 953 minuts en tres mesos 

sense encaixar un sol gol. L’arquer va ser 

l’heroi de l’eliminació del Barça a la Copa 

i va despertar l’interès del club blaugra-

na, que l’ha incorporat per al filial, on ja 

ha disputat 4 partits a Primera RFEF i ha 

realitzat diversos entrenaments amb el 

primer equip.

Els grans golejadors d’aquell Juvenil A, 

Aliou (14 gols), Dani (13) i Júnior (12) han 

reforçat els filials d’Alcorcón i Sporting de 

Gijón, mentre que Almansa i Yeray han mar-

xat al Girona B, on ha saltat directament el 

fins aleshores cadet Minsu Kim. El capità 

Éric Vega juga a la Pobla de Mafumet, el 

N

SALT DE CREIXEMENT PER A 
NIL RUIZ I 24 CERVESERS MÉS
L’extravertit porter del Juvenil A finalitza l'etapa de futbol base i signa pel filial del FC 
Barcelona en el moviment d’estiu més destacat de tots els membres del Club que han 
marxat per reforçar clubs professionals.

PLANTER CERVESER

segon equip del Nàstic de Tarragona, mentre 

que l’entrenador Luis García i el prepara-

dor físic Marc Giménez han marxat a l’RSC 

Internacional, el futur Real Madrid C.

L’actual Juvenil A de Sergio García ha per-

dut tres jugadors puntals. El migcampista 

Marc Delgado (Espanyol), que sent de primer 

any va acabar la temporada de titular, i els 

extrems Derek (Barça) i Kareem (Levante). 

El mateix li ha passat al Juvenil Femení. La ca-

pitana i veterana Núria Pon ha 

reforçat el nou Barça C mentre 

que Aina Ortiz i la portera Patri 

Pérez han marxat a l’Espanyol.

Els jugadors del Cadet A 

Guillem Badia (Atlético) i 

Haowen Wang (Granada) 

són altres noms des-

tacats d’una llista 

que, un estiu més, ha obli-

gat els membres de la 

secretaria tècnica 

del CF Damm a 

confeccionar les 

plantilles incorpo-

rant nous esportis-

tes per seguir for-

mant-los al Club. I 

també a fitxar una 

nova fornada d’en-

trenadors. El tècnic 

Àlex Fernández, per 

exemple, s’ha incor-

porat al FC Barcelona 

després de molts anys a 

la Damm. ●

192 ESPORTISTES 

HAN REFORÇAT 

L’ESTRUCTURA 

DE CLUBS 

PROFESSIONALS 

EN ELS DARRERS 

8 ANYS

Nil Ruiz, el dia del seu debut 
amb el Barça B.
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ESPORTISTES QUE  HAN MARXAT A EQUIPS PROFESSIONALS AQUEST ESTIU

EQUIPS DE DESTÍ DELS ESPORTISTES TEMPORADA 2022/23

2003 ➜ FUTBOL AMATEUR / 
PROFESSIONAL
Nil Ruiz - FC Barcelona B

Álex Almansa - Girona FC B

Yeray Izquierdo - Girona FC B

Pol Marín ‘Júnior’ - Real Sporting B

Dani Cervera - AD Alcorcón B

Aliou Traoré - AD Alcorcón B

2004 ➜ JUVENIL DE 3r ANY
Derek Cuevas - FC Barcelona

Núria Pon - FC Barcelona C

Aina Ortiz - RCD Espanyol

Patri Pérez - RCD Espanyol

2005 ➜ JUVENIL DE 2n ANY
Marc Delgado - RCD Espanyol

Kareem Tunde - Levante UD
 

2006 ➜ JUVENIL DE 1r ANY
Minsu Kim - Girona FC B

Guillem Badia - Atlético de Madrid

Haowen Wang - Granada CF

 

2007 ➜ CADET DE 2n ANY
Andrés Rodríguez - RCD Espanyol

David Miguel - Girona FC

2008 ➜ CADET DE 1r ANY
Marc Bonilla - RCD Espanyol

Ian Cruz - RCD Espanyol

 

2009 ➜ INFANTIL DE 2n ANY
Joaquín Belmonte - RCD Espanyol

2010 ➜ INFANTIL DE 1r ANY
Eloi Pedragosa - RCD Espanyol

Pere Villacorta - RCD Espanyol

2011 ➜ ALEVÍ DE 1r ANY
Antonio Amaya - FC Barcelona

2012 ➜ BENJAMÍ DE 2n ANY
Jesús Ruescas - FC Barcelona

Jan Moré - FC Barcelona

FC BARCELONA
5 jugadors i 1 jugadora

RCD ESPANYOL
7 jugadors i 2 jugadores

GIRONA FC
4 jugadors

AD ALCORCÓN
2 jugadors

REAL SPORTING
1 jugador

GRANADA CF
1 jugador

LEVANTE UD
1 jugador

AT. DE MADRID
1 jugador

4

9

6

2

1

1

1

1



NOTÍCIES CF DAMM

MARIA PÉREZ 
DEBUTA 
AMB LA SELECCIÓ 
ESPANYOLA 
ABSOLUTA
La jugadora formada al CF Damm s’ha convertit 
en la primera excervesera en representar el 
combinat nacional en categoria absoluta. 

a migcampista de 20 anys va jugar a la Damm dues 
temporades, aconseguint el doblet de lliga i copa en la 2018/19 
i consolidant-se com una de les capitanes l’any següent. 
La futbolista de Sant Fost de Campsentelles va finalitzar l’etapa 

formativa a l’entitat i va signar pel FC Barcelona l’estiu de 2020, 

on es va confirmar com una peça indiscutible al mig del camp del 

filial blaugrana. Des d’aleshores, la seva carrera futbolística no ha 

deixat de progressar. Va debutar a Primera Divisió el juny de 2021 

amb el flamant Barça campió del triplet. Va marcar un gol amb 

el primer equip en la següent pretemporada i va anar sumant 

participacions en el curs 2021/22, arribant a anar convocada en 

els dos partits històrics de Lliga de Campions al Camp Nou.

Aquesta temporada, Maria Pérez està en dinàmica d’entrenaments 

amb el primer equip i va disputar els 90 minuts en la victòria al 

camp del Llevant Les Planes, on juguen les excerveseres Laia Parera 

i Montse Quesada. Després de representar la selecció espanyola 

sub-19 i sub-23, a la jove futbolista li ha arribat la convocatòria amb 

l’absoluta i el debut en la victòria davant el Japó (1-0), que serà rival 

del combinat nacional en el pròxim Mundial 2023. ●

L
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L’excervesera, concentrada amb la selecció absoluta.

La migcampista en el moment del seu debut. Maria Pérez debuta contra el Japó.



El central del Juvenil A, convocat per representar Espanya sub-18.

Álvaro Cortés en el partit contra Portugal.

ÁLVARO CORTÉS, 
CONVOCAT AMB 
LA SELECCIÓ 
ESPANYOLA SUB-18
El central del Juvenil A va acudir a la trucada del 
seleccionador Pablo Amo en les convocatòries 
de setembre i novembre per representar el 
combinat nacional en categoria sub-18.

finals de setembre, Cortés va ser titular en la 
victòria davant Portugal (2-0) en el partit inaugural del Torneig 

Internacional de Bursa (Turquia), un quadrangular que es va endur 

Espanya i on també es va enfrontar a Romania i Turquia.

El jugador cerveser va repetir convocatòria al novembre per 

disputar un parell d’amistosos davant Suïssa a Madrid, tot i que va 

causar baixa a última hora i no va poder participar amb l’equip.

Els últims cervesers internacionals amb la selecció espanyola van ser 

els cadets Rodrigo Rocafort i Adrià Alsina la temporada 2020/21. ●

A
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NOTÍCIES CF DAMM

El president Agenjo fa entrega del trofeu a       Lewandowski.

Lewandowski signa la samarreta del CF Damm.

Robert Lewandowski amb la samarreta de la  Damm.

Lewandowski, Bota d’Or 2021/22.

ROBERT LEWANDOWSKI 
REP LA BOTA D’OR A L’ANTIGA 
FÀBRICA ESTRELLA DAMM
El president del CF Damm i conseller de la companyia Ramon 
Agenjo va fer entrega del guardó al futbolista del FC Barcelona.

l davanter polonès va finalitzar la 
temporada 2021/22 amb 35 gols, més que cap 
altre jugador del futbol europeu, que l’han fet 
revalidar aquest trofeu individual per segon any 
consecutiu. Abans de la cerimònia d’entrega, 

celebrada a la seu de la Fundació Damm i del 

CF Damm, Lewandowski es va mostrar agraït 

en rebre una samarreta personalitzada del club 

cerveser en mans del seu director executiu, 

Carles Domènech. ●

E
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El president Agenjo fa entrega del trofeu a       Lewandowski.

Lewandowski signa la samarreta del CF Damm.

Robert Lewandowski amb la samarreta de la  Damm.

L’ANTIGA 
FÀBRICA 
ESTRELLA 
DAMM ACULL 
LA 10a GALA 
DE LES 
ESTRELLES
Pep Guardiola, Alèxia Putellas i 
Marc Cucurella van ser els noms 
més destacats de la 10a Gala de 
les Estrelles del Futbol Català 
celebrada a l’Antiga Fàbrica 
Estrella Damm.

l president del CF Damm i conseller de la 
companyia Ramon Agenjo va entregar a Pep Guardiola 
el seu cinquè premi com a Millor Entrenador català de la 
temporada 2021/22. La futbolista del FC Barcelona Alèxia 

Putellas va ser doblement guardonada amb el premi a 

Millor Jugadora i a Màxima Golejadora del curs passat, 

fet que l’acredita com l’esportista amb més distingida en 

la història de la Gala de les Estrelles amb vuit guardons.

El jugador del Chelsea FC Marc Cucurella va rebre el 

premi a Millor Jugador per les seves actuacions tant a 

Brighton com al conjunt blue. Un altre futbolista que 

juga a l’estranger, el davanter de l’Udinese Gerard 

Deulofeu, va pujar a l’escenari per recollir el premi a 

Màxim Golejador gràcies als 14 gols que va anotar la 

temporada passada.

A més, Ferran Jutglà i Clàudia Pina van ser escollits com 

els Jugadors amb Més Projecció del futbol català en 

un esdeveniment que es va tenyir de daurat a l’Antiga 

Fàbrica Estrella Damm. ●

E
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Els premiats en la 10a Gala de les Estrelles del Futbol Català.

Carles Domènech amb Pep Guardiola i Alèxia Putellas. Ramon Agenjo entrega el premi a Pep Guardiola.



Foto de família de les llegendes.

Carles Domènech amb l’excapità de la Reial Societat Xabi Prieto.

TORNA EL SOPAR 
DE LLEGENDES A 
L’ANTIGA FÀBRICA 
ESTRELLA DAMM
L’Antiga Fàbrica Estrella Damm va tornar a 
acollir un sopar d’exfutbolistes històrics celebrat 
conjuntament pel CF Damm i Legends Trophy, 
torneig de pàdel disputat per llegendes del 
futbol que va repetir segona edició a Barcelona 
el passat mes de juny.

l president del CF Damm i conseller de la com-

panyia, Ramon Agenjo, va ser l’amfitrió d’un grup 

destacat d’esportistes que van poder gaudir d’un 

àpat privat a càrrec de Nandu Jubany, qui va cui-

nar en directe per a tots els assistents.

E

ESTRELLES

Entre els exfutbolistes convidats van repetir assistència 

estrelles internacionals com Carles Puyol, Francesco Totti, 

Vincent Candela, Luigi di Biagio, Tomas Locatelli, Javier 

Saviola o Christian Panucci. Aquest últim va atendre els 

mitjans del Club en una entrevista.

La llista d’exfutbolistes la van completar noms de la talla de 

Pablo Zabaleta, Xabi Prieto, Donato, Milinko Pantic, els ex-

cervesers Martín Posse, Roger Garcia i Dani García Lara, el 

seleccionador català Gerard López, el director esportiu del 

Club Albert Puigdollers, o Sergi Barjuan, Luis García Sanz, 

Miguel Ángel Mista, Julio Salinas, Víctor Muñoz i Luis Milla, 

entre d’altres. ●
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ENTREVISTA A CHRISTIAN PANUCCI

uin és el millor record 
futbolístic que tens?
Per sort, en tinc molts. Em 
quedaria amb les dues 

Lligues de Campions que vaig guanyar, 
una amb el Milan i l’altra amb el Madrid.

Amb quin partit et quedes de tota la teva 
trajectòria?
Real Madrid 1, Juventus 0. Final de la 
Champions de 1998.

Vas arribar a marcar uns quants gols tot 
i ser lateral. Quin va ser el més especial 
de tots?
Un gol amb la selecció italiana contra 
Escòcia que ens va donar la classificació 
per a l’Eurocopa 2008.

El millor jugador amb qui has jugat?
Marco van Basten.

I el futbolista que més et va costar 
defensar?
Recordo Marc Overmars com un jugador 
que em donava molts problemes i em 
provocava molt desgast físic.

Un amic que t’hagi deixat el futbol?
Molts! Peđa Mijatović, Alessandro 
Costacurta, el grup d’italians que estem 
aquí participant al Legends Trophy...

Què és el que més trobes a faltar de ser 
futbolista?
Les bromes i les preses de pèl dins el 
vestidor, enyoro el dia a dia.

Un cop retirat, vas tenir algunes aventures 
com a entrenador. Et veurem a les 
banquetes de nou?
Sí, actualment m’he pres dos o tres anys 
de tranquil·litat. He rebutjat molts equips, 
però ara tinc ganes de tornar.

“Els joves han d’entendre que ser 
Futbolista comporta una vida amb sacrificis”

Q

A partir de quina edat consideres que 
s’ha de començar a donar importància 
al resultat en futbol base?
El meu pare va ser el meu gran mestre, al 
meu poble [Savona] teníem futbol base. 
Fins als 14-15 anys, crec que l’objectiu 
dels nois i noies ha de ser passar-ho bé i 
el resultat ha de ser secundari. S’han de 
divertir, i és evident que ningú vol perdre, 
però s’ha d’intentar fomentar una cultura 

de respecte i educació, d’estar junts, de 
millorar.

Quin consell li donaries als més joves?
Com he dit, a part que gaudeixin, si 
volen ser futbolistes professionals que 
entenguin que és una vida de sacrifici 
i que ho intentin amb totes les seves 
forces perquè el futbol és el millor 
esport del món. 

Christian Panucci amb la samarreta del CF Damm.
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questa edició del Sopar de 

Cloenda va ser més espe-

cial que mai en ser la pri-

mera a poder-se celebrar 

després de la irrupció de 

la pandèmia. Amb el president Ramon 

Agenjo com a amfitrió i l’assistència del di-

rector general de Damm, 

Jorge Villavecchia, en 

l’acte es va rendir home-

natge al Juvenil C i l’Aleví 

C, flamants campions de 

Lliga, al Juvenil A, tercer 

a Divisió d’Honor i clas-

sificat per a la Copa del 

Rei, i als tres equips fina-

listes del Campionat de 

Catalunya.

En la darrera celebra-

ció del Sopar, l’any 2019, Ramon Terrats 

(Juvenil A) i Maria Pérez (Juvenil Femení) 

van ser presents a la taula dels seus res-

pectius equips. Aquesta vegada, en un 

acte ple de simbolisme, el recentment as-

cendit a Primera Divisió amb el Girona i la 

campiona de Lliga i Copa de la Reina amb 

el Barça van ser-ne els padrins d’honor. 

Els dos excervesers van fer entrega d’una 

samarreta i un rellotge personalitzats a 

tots els jugadors i les jugadores que fi-

nalitzaven la seva etapa 

formativa i abandonaven 

l’entitat.

El president Agenjo va 

destacar l’alegria de po-

der reunir tota l’estructu-

ra del CF Damm després 

de superar dos anys molt 

durs. “Els joves ho han 

passat malament tancats 

a casa sense gaudir dels 

seus companys d’escola. 

Estic molt content i emocionat del gran 

ambient que estem vivint avui. Veure’ns 

tots aplegats aquí és el millor regal que 

puc tenir”, va declarar Agenjo.

CLOENDA 2021/22

CELEBRACIÓ DEL 
SOPAR DE CLOENDA 
TRES ANYS DESPRÉS
El CF Damm va clausurar la temporada 2021/22 amb un acte a l’Antiga 
Fàbrica Estrella Damm i que va comptar amb la presència dels excervesers 
Ramon Terrats i Maria Pérez.

A
Foto de comiat amb    els jugadors i les jugadores que tanquen l’etapa de futbol base.

Els excervesers Ramon Terrats i Maria Pérez.Josep Barcons i Ramon Agenjo.

RAMON TERRATS 
I MARIA PÉREZ 
VAN TORNAR 
A CASA PER 

PARTICIPAR EN 
L'ENTREGA DELS 

REGALS
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Foto de comiat amb    els jugadors i les jugadores que tanquen l’etapa de futbol base.

Homenatge a l’Aleví C campió de Lliga.

Ramon Agenjo saluda la plantilla del Juvenil Femení.

GRÀCIES 
I FINS AVIAT,
AMICS I AMIGUES

ELS JUGADORS I LES 
JUGADORES QUE PER EDAT 
HAN DE DEIXAR EL CLUB HO 
FAN AMB EL RECONEIXEMENT 
QUE MEREIXEN.

Alba Martínez

Nil Ruiz

Dani Cervera

Valeria Trujillo

Sofía García

Martí Naranjo

Oriol Vidal

Pol Marín ‘Júnior’

Alba Ramos

Gisela Cano

Aliou Traoré

Adrià García

Pol Molés

Éric Vega

Jon Lobo

Pol Ortega

Álex Almansa

Gemma Torras

Pol Fernández

Roger Martínez



MOLT BON PAPER DELS EQUIPS DE FUTBOL 7 
AL CAMPIONAT DE CATALUNYA
El Club va classificar per a la final els dos conjunts amb els quals participava, l'Aleví A/B i el Benjamí 
A, però tot i que els partits van ser molt més igualats del que van acabar reflectint els marcadors, els 
cervesers no van poder alçar el trofeu davant l’Espanyol i el Barça respectivament. 

eritòria actuació del Club als Campionats de 

Catalunya. Tot i no poder-se penjar cap meda-

lla d'or, els cervesers van aconseguir classificar 

equips en totes les etapes per a disputar la com-

petició, i portar-ne tres dels sis fins a la final: el Juvenil Femení, 

l'Aleví A/B i el Benjamí A. Uns resultats que confirmen la bona 

feina de l'entitat per seguir creixent i competint contra els mi-

llors planters del país. 

L'ALEVÍ A/B CAU EN UNA FINAL DISPUTADA  
CONTRA L'ESPANYOL 

Igualtat màxima durant molts minuts. L'Espanyol es va avançar 

a l'inici del matx a través d'un autèntic golàs, però els cervesers 

es van mantenir ferms en un duel competit i amb alternatives 

per a tots dos conjunts. Els vermells, que van tenir les seves 

opcions, no van poder aprofitar-les, sobretot algunes de molt 

M

CAMPIONATS DE CATALUNYA

clares al segon quart, i tot i arribar al descans amb únicament 

un gol de diferència al marcador, els blanc-i-blaus van acabar 

sentenciant al tram final (3-0). Tot i això, gran temporada dels 

alevins A i B, que van unir forces per afrontar la competició. 

EL BENJAMÍ A HI CREU FINS AL FINAL, PERÒ NO POT 
SUPERAR UN BARÇA MOLT FORT 

Els cervesers van lluitar el matx amb orgull i van posar les coses 

difícils a un Barça molt potent, recentment proclamat campió 

de lliga al seu grup amb autoritat i que només havia perdut un 

sol partit en tot l'any. Dos gols matiners van posar els blaugra-

nes per davant, però l'equip es va mantenir amb opcions fins 

a l'últim quart amb un marcador ajustat, i Antonio fins i tot va 

aconseguir retallar distàncies. Amb els vermells en busca de 

l'empat, el Barça va acabar resolent el matx amb dos gols de 

nou molt seguits a les acaballes (4-1). ●

L’Aleví A/B aplaudeix a l’afició després del partit. El capità de l’Aleví A Pere Villacorta fa el crit abans del partit.

Un jugador de l’Aleví A/B es disposa a rematar. Els jugadors del Benjamí A reben les medalles. Un jugador del Benjamí A condueix la pilota.
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UN CÓRNER 
DECIDEIX UNA FINAL 
IGUALADÍSSIMA 
QUE EL JUVENIL 
FEMENÍ VA ESTAR A 
PUNT D'EMPATAR 
A L'ÚLTIM MINUT 
Les cerveseres, campiones de la darrera edició 
i finalistes per segona vegada a la seva història, 
es van desfer de l'Espanyol a la semifinal i van 
posar moltes dificultats a un Barça que venia de 
conquerir la lliga amb solvència. 

o va poder ser. L'equip va lluitar durant els 

vuitanta minuts i va tenir opcions per de-

cantar la balança a favor seu, però en una 

final molt igualada i on els petits detalls van 

marcar la diferència, el Barça es va endur el premi gros 

aprofitant el talent de Noa Ortega per convertir un gol 

olímpic a l'equador del segon temps. 

El partit va estar marcat pel respecte mutu, i les cerve-

seres, sòlides i intenses, van tractar d'incomodar al Barça 

igual que ja ho havien fet en la victòria a la lliga (1-0), con-

trolant a un rival intractable durant el curs que només havia 

perdut dos partits, i negant-li qualsevol opció de generar 

perill fins al gol. Núria Pon, a l'afegit, va tenir l'oportunitat 

més clara per enviar la final a la pròrroga, però la seva re-

matada dins l'àrea va sortir excessivament creuada. 

Després d'una ratxa impecable en el tram final de tem-

porada d'onze victòries i un empat en els darrers dotze 

partits, les noies de Pitu Romero no van poder posar la ci-

rereta reeditant el títol, però van acabar amb un meritori 

subcampionat a la lliga i a la copa, i consoliden així el crei-

xement d'una secció que aquest curs ha vist debutar a una 

jugadora formada al Club per primer cop amb la selecció 

espanyola absoluta: Maria Pérez. ●

N
Gemma avança amb la pilota.

El Juvenil Femení, amb el trofeu de subcampiones.

L’equip celebra la classificació per a la final.
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ON SÓN 

Pàgina coordinada per Manuel Martín

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.

EDU EXPÓSITO, JOAN GARCÍA, RUBÉN 

SÁNCHEZ, ALEIX VIDAL › RCD ESPANYOL

DAVID LÓPEZ, RAMON TERRATS › 

GIRONA FC

GERARD MORENO › VILLARREAL CF

CARLES PÉREZ › RC CELTA DE VIGO

RUBÉN ALCARAZ › CÁDIZ CF

CARLOS CLERC › ELCHE CF

IVÁN MARTOS › UD ALMERÍA

MARIO GILA › SS LAZIO (ITÀLIA)

SALVA FERRER › SPEZIA CALCIO (ITÀLIA)

KONRAD DE LA FUENTE › OLYMPIQUE DE 

MARSELLA (FRANÇA)

VÍCTOR GÓMEZ › SC BRAGA (PORTUGAL)

KEITA BALDÉ › FC SPARTAK MOSCOW 

(RÚSSIA)

GONZALO ÁVILA ‘PIPA’ › OLYMPIAKOS 

FC (GRÈCIA)

AITOR CANTALAPIEDRA › 

PANATHINAIKOS FC (GRÈCIA)

ÁNGEL MARTÍNEZ › PAS LAMIA 1964 

(GRÈCIA)

JAWAD EL JEMILI › ARKITAS 

CHLORAKAS (XIPRE)

ADRIÁN GUERRERO › FC ZÜRICH (SUÏSSA)

RUBÉN HERRÁIZ ‘RUFO’ › AALBORG BK 

(DINAMARCA)

ADRIÀ MATEO › RANHEIM IL (NORUEGA)

JONATHAN DE AMO › KS FKS STAL 

MIELEC (POLÒNIA)

JORDI SÁNCHEZ › RTS WIDZEW ŁÓDŹ 

(POLÒNIA)

BRIAN PEÑA › MFK ZEMPLÍN 

MICHALOVCE (ESLOVÀQUIA)

ÁLEX KYEREMEH › DFK DAINAVA 

(LITUÀNIA)

CURRO TORRES (ENTR.) › FCI LEVADIA 

(ESTÒNIA)

ÁLVARO VÁZQUEZ, CARLOS G. PEÑA 

(ENTR.) › FC GOA (ÍNDIA)

ISAÍAS SÁNCHEZ › ADELAIDE UNITED FC 

(AUSTRÀLIA)

PRIMERA CATEGORIA

SEGONA CATEGORIA

TERCERA CATEGORIA

QUARTA CATEGORIA

IGNASI VILARRASA › SD HUESCA

FRAN GRIMA › UD IBIZA

ÁNGEL BAENA › CD LUGO

SEKOU GASSAMA, POL MORENO › REAL 

RACING CLUB

JULIO ALONSO, SERGI MAESTRE › 

ALBACETE BALOMPIÉ

SERGIO TEJERA, LUIS CARRIÓN (ENTR.) › 

FC CARTAGENA

RAMÓN JUAN › CD MIRANDÉS

ÁLEX DOMÍNGUEZ › UD LAS PALMAS

MIKA MÁRMOL › FC ANDORRA

JAVI LÓPEZ (SECR. TÈC.) › REAL ZARAGOZA

ADRIÀ BERNABÉ › PARMA CALCIO 1913 

(ITÀLIA)

SOUFIANE JEBARI › AFK CSIKSZEREDA 

MIERCUREA CIUC (ROMANIA)

MARC NAVARRO › EL PASO 

LOCOMOTIVE FC (ESTATS UNITS)

IAN SOLER › LOUISVILLE CITY FC 

(ESTATS UNITS)

MARIA PÉREZ › FC BARCELONA B

VÍCTOR VÁZQUEZ › LA GALAXY (EUA)

CRISTIAN TELLO › LOS ÁNGELES FC (EUA)

ERIC TENLLADO (ENTR. ASSIST.) › 

SELECCIÓ NACIONAL DE CANADÀ

GEORGE SAUNDERS › ENVIGADO FC 

(COLÒMBIA)

ALEIX CISTERÓ, JUANMA MIRANDA › AC 

ESCALDES (ANDORRA)

GERARD ARTIGAS, ILDEFONS LIMA › 

INTER CLUB D’ESCALDES (ANDORRA)

JAVI MORALES, ROBERT RAMOS › FC 

SANTA COLOMA (ANDORRA)

LAIA PARERA, MONTSE QUESADA, IRINA 

URIBE › FC LEVANTE LAS PLANAS

ANTONIU ROCA, FRANCESC BOSCH (ENTR. 

ASSIST.) › RCD ESPANYOL B

ISAAC BECERRA, ADRIÀ GARCÍA, MIGUEL 

MARTÍNEZ, JOAN CAÑADAS (ENTR. 

PORTERS) › CF BADALONA FUTUR

ELHADJI BANDEH, DAVID BATANERO, 

ADRI DÍAZ, JOAN GRASA, DANI MOLINA › 

AE PRAT

ANTONIO BIOQUE, ALEJANDRO CANDE, 

TXUS ALBA, VÍCTOR BARBERÁ, MARC 

CASADÓ, ZACA GHAILAN, NIL RUIZ › 

BARÇA ATLÈTIC 

RUBÉN ENRI, VÍCTOR FERNÁNDEZ, 

ALFRED PLANAS › UE CORNELLÀ

MOHA EZZARFANI, TEO QUINTERO, 

EUDALD VERGÉS › CE SABADELL FC

MANEL MARTÍNEZ, JORDI ROGER (ENTR.), 

MARC ANTONI (ENTR. PORTERS) › CD 

ATLÉTICO BALEARES

 ‘XEMI’ FERNÁNDEZ, BENJA MARTÍNEZ › 

CF INTERCITY

MARC LLINARES, PAU MARTÍNEZ › CA 

OSASUNA PROMESAS

CARLOS DONCEL › UD LOGROÑÉS

ADRIÀ COLLET › CD CALAHORRA

JUAN FLERE, POL TRISTÁN, NICO VAN 

RIJN › ALGECIRAS CF

GABRI MARTÍNEZ › CD SAN FERNANDO

BORJA LÓPEZ › RB LINENSE

CRISTÓBAL PARRALO (ENTR.) › RACING 

CLUB DE FERROL

IBOURAHIMA BALDÉ › ACR MESSINA (ITÀLIA)

WERICK CAETANO › OKS STOMIL 

OLSZTYN (POLÒNIA)

LAWSON SUNDERLAND › INTER MIAMI CF 

II (ESTATS UNITS)

CLARA CARMONA, PAULA LÓPEZ, JÚLIA 

SERRAT › RCD ESPANYOL B

BLANCA GARCÍA, NÚRIA GONZÁLEZ, 

ALBA RAMOS › CE EUROPA

PAULA MENGUAL › FF LA SOLANA

MARÍA GONZÁLEZ, VANESA SALINAS › 

UD ALMERÍA

SOFÍA GARCÍA › CD POZOALBENSE
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CINQUENA CATEGORIA

GENÍS CARGOL, JORGE CARREÓN, ALBERTO 

GARCÍA, MARC GARCÍA, PAU MORER, IKER 

OLTRA, ‘POCHITO’ › UE SANT ANDREU

ARNAU CAMPENY, GERARD NOLLA, 

CARLOS PORTERO, KILIAN VILLAVERDE, 

MARC VITO, ÁLEX RODRÍGUEZ (ENTR. 

PORTERS) › CE EUROPA

DAN COLL › UE TONA 

ALBERT ALAVEDRA, DANI PEÑA, ADRIÀ 

PRADO › CF BADALONA

JOEL CAÑAVERAS, MARC MUÑOZ, MARTÍ 

NARANJO, HUGO RAMÍREZ, SUAIBO 

SANNEH › CF MUNTANYESA

IVÁN JULIÁN, JOEL MARÍN, RAÚL 

MARTÍNEZ › CE L’HOSPITALET

ADRIÀ RECORT, JUAN SOSA, ALBERT 

VEGA ‘PEQUE’ › FE GRAMA

MANU GONZÁLEZ, KEVIN DÍAZ › UE 

CASTELLDEFELS

ASHOT KEROBYAN, ANSELM PASQUINA, 

MIKI PUERTO › FC VILAFRANCA

SERGI ‘CHECHU’ BESONIAS, ÁLVARO 

GARCÍA, JON LOBO, ÀLEX POVES, 

ÓSCAR SIERRA › CP SAN CRISTÓBAL

CARLOS CANO, GONZALO CARMONA, 

HICHAM KARROUCH, PITU PLAZUELO, 

ALEIX ROIG, ALBERTO ROMÁN › UE 

VILASSAR DE MAR

HAMZA BELLARI, IVÁN DE LA PEÑA JR, 

GERARD FONT, NIL GARRIDO, ÉRIC VEGA  

› CF POBLA DE MAFUMET

ÁLEX ALMANSA, MARC DOMÈNECH, 

BIEL FARRÉS, MARC FUENTES, KARIM 

L’KOUCHA, YERAY IZQUIERDO › 

GIRONA FC B

ALAN BARÓ, ADRIÀ CASANOVA, 

POL GÓMEZ, RAÚL MARTÍNEZ, SANTI 

VARESE  › CF PERALADA

ÁLEX COBO › AROSA SC

FOTO: LAFC

Cristian Tello, campió de la MLS. 

IZAN CELDA, KILIAN DURÁN, JUANAN 

GALLEGO, MAX MARCET, DANI RUIZ, 

GUILLE TORRES › CERDANYOLA FC

DIEGO GARZÓN, ADRIÀ LLEDÓ, EMILIO 

LUCAS VIÑA, JOHN NEESKENS, MARCOS 

PÉREZ, SERGI SERRANO, MARTÍ SOLER › 

TERRASSA FC

DAVID ACEDO, JOAN CASTANYER, ALEIX 

DÍAZ, ÓSCAR PULIDO, VÍCTOR RODRÍGUEZ, 

FERRAN COSTA (ENTR.), AITOR MAESO (2N 

ENTR.) › CE MANRESA

ARNAU GAIXAS, ADRIÀ PLADEVALL › 

LLEIDA ESPORTIU

MANEL BUSQUETS, AIMAR MORATALLA, 

GONZALO PEREIRA, OT SERRANO › UE OLOT

GUILLEM NARANJO › RZ DEPORTIVO 

ARAGÓN

RUBÉN QUINTANILLA › RCD MALLORCA B

OMAR DE LA CRUZ, JAUME VILLAR, 

RAÚL GARRIDO (ENTR.) › CD IBIZA ISLAS 

PITIUSAS

LUCAS PARIENTE › REAL OVIEDO VETUSTA

ÓSCAR LÓPEZ › BURGOS CF PROMESAS

ALBERTO RODRÍGUEZ ‘PELI’ › CD 

GUIJUELO

MIKI CODINA › UD LOGROÑÉS PROMESAS

MOUSSA BANDEH › CD TUDELANO

MARC BARÓ, FÉLIX GARRETA › BETIS 

DEPORTIVO

CARLOS GARCÍA-DIE, GENAR FORNÉS › 

CÁDIZ MIRANDILLA

ADRIÁN COVA › RECREATIVO GRANADA

JOEL ARUMÍ, ÁLEX CALATRAVA › 

ATLÉTICO DE MADRID B

DANI CERVERA, BANGALY DIAKHABY 

‘FODE’, ÁLEX RUIZ, ALIOU TRAORÉ › AD 

ALCORCÓN B

XAVI PONS › YUGO UD SOCUÉLLAMOS

NEREA ROMERO, PAULA ROSALES › CE 

SEAGULL

FLOPI DE LEÓN, LÍDIA RABASSA, VALERIA 

TRUJILLO › CD FONTSANTA-FATJÓ

SHARA CODINA › CD RIUDOMS

VALERIA ZURERA, VANIA ZURERA › 

CÁDIZ CF

ENRIC BAQUERO, POL MARÍN ‘JÚNIOR’ › 

REAL SPORTING DE GIJÓN B

RAÚL GIMÉNEZ, ÀLEX SERRADELL › CD 

VITORIA

ALEJANDRO CHAVERO › CD RODA

VÍCTOR MUÑOZ, LUIS GARCÍA (ENTR.), 

MARC GIMÉNEZ (PREP. FÍSIC) › RSC 

INTERNACIONAL DE MADRID

GERARD GOMÉZ › RAYO VALLECANO B

ERIK RAFAEL, VÍCTOR SANCHÍS › CD 

MIRANDÉS B

MARC PADILLA › SALAMANCA UDS

MARC ESTEBAN › CÓRDOBA CF B

MARC URBINA › CE MERCADAL

CÉSAR VALERO › CF SANT RAFEL

MANEL MARTÍNEZ, ROGER MUNELLS › UD 

LAS PALMAS ATLÉTICO

SERGIO MORIONES › CD CALAHORRA B

AARON BOCARDO › UD BARBASTRO

ORIOL PUJADAS › CF ILLUECA

DAVID COSTA › SV 1910 NEUHOF 

(ALEMANYA)

JUDITH JONES › SANT CUGAT FC

MALAK ABDELAZIZ › PALLEJÀ CF

DESI GÁLVEZ, DUNIA JIMÉNEZ, LAURA 

VILASECA, ALBA MARTÍNEZ, ALEXIA 

MAYER, JULI GARCÍA (ENTR.)  › 

TERRASSA FC

NAI CABALLERO › IGUALADA CF

MERI RODRÍGUEZ › EE GUINEUETA

AIDA ILLAS › AE SANTA SUSANNA



PÀGINA COORDINADA PEL 
DR. CARLOS BARCONS I L'EQUIP MÈDIC DEL CLUBMEDICINA

➀

EL VALOR DE L’ECOGRAFIA 
EN LES LESIONS MUSCULARS 

DEL FUTBOLISTA

n el Servei Mèdic 

del CF Damm uti-

litzem l'ecografia 

des de fa anys pel 

diagnòstic i segui-

ment de diferents 

tipus de patologies, 

especialment de les 

patologies musculars, que suposen 

el tipus de lesió més freqüent en-

tre els nostres jugadors i jugadores. 

De fet, un estudi europeu realitzat 

amb equips de futbol professional 

va estimar que d'una plantilla de 25 

jugadors, 15 presentarien una lesió 

muscular en una sola temporada, 

suposant una mitja de 225 dies 

d'absència al camp.

Aquestes xifres tan elevades fan 

que actualment sigui indispensable 

disposar d'un ecògraf a qualsevol 

servei mèdic que es dediqui a tractar 

esportistes, especialment futbolis-

tes, per tal de poder detectar, avalu-

ar i tractar correctament les lesions 

al més aviat possible.

L'ecografia és una tècnica 

d'imatge senzilla i ràpida que, a di-

ferència de la radiografia, permet 

veure estructures com músculs, 

lligaments, tendons, vasos i nervis 

mitjançant l'ús dels ultrasons, que no 

tenen efectes perjudicials per al cos.

Un dels principals avantatges de 

disposar d'ecògraf a les nostres con-

sultes és la seva immediatesa. Quan 

un futbolista ve a visitar-se adolorit i 

preocupat després d'haver patit una 

lesió durant el partit del cap de set-

mana, i se sospita d'una lesió mus-

cular, tenim la possibilitat de fer-li 

una ecografia pràcticament el ma-

teix dia sense necessitat d'enviar-lo 

a cap altre centre per fer la prova. 

E
PER OLGA TORRENT, METGESSA TRAUMATÒLOGA EXPERTA 

EN ECOGRAFIES

Això, a efectes pràctics, suposa 

poder tenir el diagnòstic confirmat 

en menys temps i, per tant, poder 

iniciar un tractament dirigit de for-

ma successiva per part dels nostres 

fisioterapeutes que acaba suposant 

una recuperació més adequada, per-

sonalitzada i, possiblement, també 

més ràpida.

Aquesta immediatesa del di-

agnòstic de l'ecografia també ens 

permet reduir la incertesa dels met-

ges i jugadors sobre la gravetat de 

la lesió i les expectatives de recupe-

ració, ja que té la capacitat de quan-

tificar l'abast de la lesió muscular.

La importància d'això radica en 

el fet que segons diversos estudis, 

poder classificar el tipus i la gravetat 

de la lesió té una relació directa amb 

el tipus de tractament i el temps de 

recuperació i de retorn a l'activitat 

esportiva.

Una altra propietat de l'ecografia 

especialment útil i rellevant en les 

lesions musculars, encara que també 

per lesions lligamentoses o tendino-

ses, és el seu dinamisme. Els ultra-

sons tenen la capacitat de mostrar 

l'anatomia i la lesió en moviment. 

Això significa que si el jugador refe-
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1. La metgessa Olga Torrent realitzant una ecografia. 2. Berta Campos assisteix a Meri 

Gil. 3. Èric Nolla atén el central Robert Jalade.

reix dolor en una posició en concret 

o durant un moviment determinat, 

podem veure com es comporten 

aquestes estructures durant l'acti-

vitat o estrès, la qual cosa facilita el 

diagnòstic.

A més, el fet que ells també pu-

guin veure en directe el que passa 

dins el seu cos facilita la comprensió 

de la seva patologia, fet que s'ha 

demostrat que suposa un benefici 

de cara a la recuperació.

Finalment, per les diverses ca-

racterístiques que hem estat enu-

merant, l'ecografia ens permet rea-

litzar un seguiment de l'evolució de 

les ruptures musculars amb certa 

periodicitat, quan així es precisa, la 

qual cosa ens permet individualitzar 

i adaptar la recuperació de forma 

seqüencial a la curació que van pre-

sentant les lesions. 

Tanmateix, això ens ajuda junta-

ment amb els símptomes i les sensa-

cions del jugador, a poder escollir el 

moment més adient per poder tor-

nar a la gespa, així com a saber quan 

cal afluixar el ritme de recuperació 

per risc de presentar una re-ruptura. 

Altrament, ens permet identifi-

car de forma precoç altres possibles 

complicacions derivades de les lesi-

ons, que necessiten un tractament 

diferent.

No obstant, com totes les tècni-

ques d'imatge, l'ecografia té alguns 

desavantatges que cal conèixer. El 

principal és la seva capacitat limita-

da per a valorar certes estructures 

del cos, sobretot si són molt pro-

fundes, cosa que pot suposar una 

lleugera imprecisió pel diagnòstic de 

certes lesions o patologies. 

A més, els resultats depenen de 

l'explorador que realitza la tècnica, 

que requereix experiència i llarg 

temps d'aprenentatge.

Malgrat això, al nostre servei 

mèdic confiem en l'ús de l'ecografia 

com a eina diagnòstica i de segui-

ment en el nostre dia a dia, reser-

vant l'ús d'altres tècniques com la 

radiografia o la ressonància mag-

nètica per casos determinats que 

se'n puguin beneficiar. ●
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CP DAMM

P
aula Ferrán i David Gala, en categoria aleví 

i cadet respectivament, es van proclamar 

campions d’Europa de Menors OPEN per 

parelles. Dani Santigosa no va poder repetir la 

victòria de La Nucia i perdia la final en tres sets molt 

combatuts. També va destacar el torneig realitzat 

per Manu Huete, que va arribar a les semifinals. ●

D
ani Santigosa i 

David Gala van 

rebre la trucada 

de José Luis Gutiérrez 

del Álamo, seleccionador 

nacional de menors, 

per disputar el primer 

Campionat d’Europa de 

Menors que es va celebrar 

a mitjans d’octubre a 

València. Espanya va 

aconseguir emportar-se la 

victòria tant en categoria 

masculina com femenina. ●

Paula Ferrán i Dani Santigosa es van proclamar campions.

Santigosa, Ferrán i Gala.

VICTÒRIA 
EN DOS 
CAMPIONATS 
D’ESPANYA DE 
MENORS

DUES VICTÒRIES AL 
CAMPIONAT D’EUROPA 
DE MENORS OPEN SANTIGOSA 

I GALA, 
CONVOCATS 
PER 
LA FEP

F
ins a vint-i-sis jugadors del CP Damm es van 
desplaçar a La Nucia per jugar el Campionat 
d’Espanya de Menors. Tres partien des de la 

preprèvia, mentre que la resta van accedir de manera 
directa al quadre final.
Valeria García, Mikel Ramos, Manu Huete, Cova Verdejo 
i Pablo Sánchez van arribar fins als quarts de final. Mikel 
Ramos va caure a semifinals, però acabaria alçant el 
tercer lloc. Paula Ferrán i la seva companya Martina 
Vera van guanyar el campionat en categoria aleví. 
Dani Santigosa i Guille Collado també van pujar al 
capdamunt del calaix en categoria júnior. ●

Dani Santigosa i David Gala.
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SIS
ESPORTISTES 
CONVOCATS 
PER LA FMP

D
ani Santigosa, David Gala, 
María Arteaga, Paula 
Ferrán, León Ortega i Manu 

Huete van ser convocats per la 
Federació Madrilenya de Pàdel 
per disputar a Jaén el Campionat 
d’Espanya per seleccions 
autonòmiques de menors.
Així mateix, Santigosa i 
Gala van ser convocats pel 
seleccionador absolut per 
disputar el Campionat d’Espanya 
per seleccions autonòmiques. 
Això suposa una gran fita pel 
CP Damm ja que, fins ara, cap 
jugador menor de 18 anys havia 
estat convocat per jugar una 
prova d’aquest calibre. ●

Representació del CP Damm a la FMP.

BON PAPER AL CAMPIONAT 
D’ESPANYA PER EQUIPS 
CADET I JÚNIOR

E
l CP Damm es va presentar a Mèrida amb quatre equips i quatre objectius 
ben marcats. L’Infantil A lluitaria per la victòria en primera categoria, 
l’Infantil B buscaria l’ascens a primera, el Júnior A treballaria per assolir 

el campionat a primera i el Júnior B per no descendir. 
Després del transcurs del Campionat d’Espanya, 3 de 4 objectius aconseguits. 
L’Infantil A perdia en una final d’infart. L’Infantil B, després de tres partits 
molt disputats, es colava a la final i, per tant, aconseguia l’ascens. El júnior B 
guanyava els seus dos partits a la lligueta de descens i mantenia la categoria, 
mentre que el Júnior A es feia amb la victòria a la final i tornava a les vitrines 
de Damm el títol de campió d’Espanya per equips. ●

Els tècnics del CP Damm.

La delegació de jugadors i jugadores del Club.




