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SEGUIM FENT HISTÒRIA
El CF Damm, un any més, entre els millors de Catalunya
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EDITORIAL

sumari

Un any més, entre els millors
clubs de Catalunya

C

om s’avalua l’èxit d’un
club formatiu? Amb
títols? Amb jugadors
a l’elit? Amb beneficis
econòmics? Segur que hi
ha opinions per a tots els
gustos. A la Fundació Damm
ho tenim clar: esportivitat
i bon futbol per competir
amb els millors. Per fer això
que sembla fàcil d’escriure i
molt meritori d’aconseguir es
necessiten bons professionals
en totes les disciplines que
formen part d’un club de les
nostres característiques. Bona
direcció, bons formadors,
bona organització, bon servei
mèdic i l’aixopluc d’una gran
companyia per fer-ho en les
millors condicions.
Si valorem l’èxit esportiu,
l’hem aconseguit. Si busquem
jugadors a l’elit, nosaltres
en tenim. Si es valoren els
beneficis econòmics, nosaltres
no en busquem. Quin és l’èxit
de la Damm en els darrers
anys? Competir amb els
millors aportant prestigi a la
companyia i no desviar-se dels
paràmetres fundacionals que es
van establir l’any 1954.

A

quest any celebrem el
50 aniversari de l’èxit
esportiu més important
de la nostra història. Un equip
dirigit per Ricardo Torras va
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CAMPIONATS DE CATALUNYA ★ JUVENIL C

EL JUVENIL C,
SUBCAMPIÓ
DE LA COPA
CATALUNYA A
MARTORELL
Els cervesers, que es van haver d'enfrontar
al Juvenil A de l'Espanyol en la final, van
protagonitzar un gran partit que es va acabar
resolent a la tanda de penals.

E

n un partit molt

ta final del partit, els cervesers

intens, el Juvenil C

van estar a punt d'endur-se el

va impedir que els

Campionat amb l’un contra un

blanc-i-blaus con-

que no va aconseguir resoldre

trolessin el joc. En

Bergé, i posteriorment amb una

una primera part

rematada que el porter espa-

en què cap dels dos equips va

nyolista va salvar amb una mà

tenir oportunitats clares de gol,

providencial.

els cervesers es van aproximar a

La tanda de penals va tornar

l'àrea en diverses
ocasions sense
aconseguir culminar les jugades amb perill.
L'Espanyol, per
la seva banda, va
disposar de dues arribades que
van acabar amb
rematades des-

a posar de ma-

El Juvenil C
ha superat
al Juvenil A
del Lleida i al
Barça de Lliga
Nacional abans
de caure en la
final davant
l’Espanyol de
Divisió d’Honor.

viades. La sego-

nifest la gran
igualtat de la
final, en la que
no va ser fins al
sisè llançament
que no es va

Manu González amb el trio arbitral i el capità blanc i blau.

poder resoldre
el desempat. El
Juvenil C, així,
es va proclamar subcampió

na part va tornar a ser igualada.

després d'haver realitzat un

Tant l'Espanyol com el Juvenil C

Campionat de Catalunya amb

van disposar d'ocasions a pilo-

molt de mèrit, enfrontant-se i

ta aturada. Les dues defenses,

superant equips de molta enti-

molt sòlides, van impedir que el

tat sent, el nostre, un equip de

marcador es mogués. A la rec-

primer any. ●
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L'equip amb el trofeu de Subcampió de Catalunya.

Manu González lluitant una pilota.

campions de lliga

Adrià Monràs observant el joc.

Els campions celebrant el títol.

El Juvenil C tanca
una temporada per
emmarcar
Per emmarcar. Dues paraules que resumeixen de
la millor manera la temporada que ha realitzat el
Juvenil C de la Damm. Els cervesers es van fer amb
el títol de lliga a falta de tres jornades per finalitzar
el campionat, amb 15 punts sobre el segon, amb el
millor registre golejador i essent l’equip que menys
encaixa; prova de la regularitat mostrada durant
tot l’any. L’equip ha seguit durant tot el campionat
l’evolució que es buscava des de la banqueta i la
direcció esportiva: dominar els partits amb la pilota
i que l’estil de joc proposat fos evident dins del
terreny de joc.
El Juvenil C és un dels equips més joves de la
categoria enfrontant-se amb equips un o dos anys
més grans. La competitivitat i la qualitat tècnica
d’aquest equip han permès tancar una Lliga que des
Víctor Luque intentant marxar d'un rival.

del Club es recordarà durant molt de temps. ●
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CAMPIONATS DE CATALUNYA ★ CADET A

L'11 incial de la final del Campionat de Catalunya.

EL CADET A, FINALISTA
DEL CAMPIONAT
DE CATALUNYA
El Cadet A va disputar la final de la Copa de Catalunya
contra l'Espanyol, després d'haver eliminat el Mercantil
i el Barça a quarts i semifinals.

L'

Fernández. Els cervesers van tenir una ocasió per empatar en el 33, però el porter va
estar molt encertat per evitar-ho. Tot i això,
l'Espanyol va tenir les ocasions més clares,
estavellant una pilota al travesser i fent el
segon abans del descans, un altre cop de
les botes de Melamed.
A la segona part, el Cadet A de Gerard va
buscar sorprendre amb un xut des del mig
del camp de Cova, però l'Espanyol va dificultar la remuntada fent el tercer en el minut
46. L'expulsió del capità cerveser per doble

Espanyol es va imposar

El Cadet A cau a

targeta groga va posar les coses molt més

clarament als cervesers

la final davant

difícils i l'Espanyol va tancat el marcador

per quatre gols a zero en

l’Espanyol després

amb un gol de penal en el darrer minut.

un partit en què el Cadet

de superar al

Superat per un Espanyol molt encertat,

A no va estar del tot afor-

Mercantil de

el Cadet A s'ha proclamat subcampió de

tunat. Tot i que durant el

Sabadell a quarts

Catalunya després d'haver disputat un molt

primer quart d'hora de joc l’equip de Gerard

i al Barça, actual

bon campionat de Catalunya i d’haver pro-

Roca va aconseguir plantar cara als blanc-i-

campió de lliga, a

tagonitzar la gran sorpresa guanyant al FC

blaus, el primer gol va caure en el minut 22,

semifinals.

Barcelona, actual campió de lliga, a la ciutat

quan Melamed va avançar l’equip de David
6 pilota a terra

esportiva blaugrana. ●

Els jugadors del Cadet A fent el passadís de Campió a l'Espanyol.

Nico Van Rijn i Nil Garrido.

Hicham Karrouch i Nil Garrido.

Una victòria de
prestigi per arribar
a la final
Un dels moments de la temporada va arribar quan el
Cadet A va aconseguir classificar-se per la final de Copa
Catalunya. No va ser fàcil ja que davant tenia la “Joia
de la Corona” de la Masia. La que està cridada a ser una
de les millors fornades del planter del Barça i que, fins
el moment, no havia perdut ni un partit oficial jugant
com a local a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. L’equip
va realitzar una gran primera part on van disposar de
nombroses ocasions generades a base de tocar i tocar.
El resultat al descans mostrava 0-2 a favor de la Damm.
A la segona part, el Barça va ser el dominador i va
retallar distàncies però el marcador ja no canviaria més i
deixaria un 1-2 definitiu. ●

Els jugadors del Cadet A celebrant un dels gols contra el Barça.
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CAMPIONATS DE CATALUNYA ★ ALEVÍ B / INFANTIL A / FEMENÍ

Sortida dels equips al terreny de joc.

Entre els quatre
millors equips
de Catalunya
El CF Damm va classificar dos equips per les finals
de la Copa Catalunya i a tres per les semifinals:
Femení, Infantil A i Aleví B

L'Infantil A fent pinya abans del partit.

Esportivitat després del partit.
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U

n any més els

de Santa Coloma de Gramenet. El

equips cervesers

resultat final va ser de 1 a 1 però el

han fet un extra-

nostre femení va caure a la tanda

ordinari paper als

de penals per 4-3. L’altre equip

Campionats de

que va caure derrotat per l’Es-

Catalunya que

panyol va ser l’Infantil A. L’equip

organitza la Federació Catalana

de Javi Lacambra va perdre per

de Futbol. Després de lloar l’èxit

3 a 0 tot i fer una gran segona

del Cadet A i del Juvenil A en ar-

part sense sort de cara a por-

ribar a la final de la seva categoria

teria. Per acabar, cal destacar el

ara és l’hora de fer el mateix amb

paper de l’Aleví B d’Àlex Solduga

els semifinalistes. El Femení de

classificant-se per disputar les

Juli Garcia es va classificar per

semifinals, on no va poder con-

jugar les semifinals de la Copa

trarestar la superioritat del Barça.

Catalunya al quedar en segona

Una temporada més el CF Damm

posició al campionat de lliga. El

segueix consolidat com un dels

seu rival va ser l’Espanyol i l’es-

millors clubs de Catalunya tant

cenari va ser l’Estadi Municipal

a nivell esportiu com formatiu. ●

PREBENJAMÍ A

ELS
NOSTRES
EQUIPS

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

Dani, Luca, Adrià, Hans, Arnau, Jairo, Fernando, Carles, Albert,
Joaquín Ignacio, Eneko

Andrés Pérez parlant amb els jugadors.

Adrià Benito.

Arnau Bertran.

Joaquin Ignacio Valentín.

Bon paper en el primer any
El Prebenjamí A ha aconseguit el rècord de puntuació i la millor classificació participant
en el campionat benjamí. L’equip ha acabat segon classificat a només 3 punts del campió,
el RCD Espanyol, amb el que ha mantingut un frec a frec fins a l’últim moment. A més,
l’ambient i l’evolució dels nens ha estat molt positiu durant tota la temporada.

2n

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

28

0

2

194

31

84
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BENJAMÍ B

ELS
NOSTRES
EQUIPS

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

Nil, Biel, Alejandro, Dimas, Pau, Aleix, Arnau,
Reda, Arnau, Samuel, Lluc

Pau López, Nil Ayala, Lluc Rabassa i Reda Outata (esquerra a dreta).

Fent història dins del Club
El Benjamí B, format exclusivament per jugadors nascuts l'any 2008, tanca la millor temporada d'un benjamí de primer any al club, amb una puntuació i posició de rècord, superant al FC
Barcelona, aconseguint un fet històric. L'equip ha assolit els fonaments individuals i col·lectius
com a base de creació d'un bon joc, practicant un futbol atractiu en els partits disputats.

3r

classificat
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PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

21

3

6

129

44

66

ELS
NOSTRES
EQUIPS

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

Aleix, Arnau G., José, Yoel, Izan, Sergi, Arnau R.,
Víctor, Martí, Toni, Àlex

Víctor Saniger, Yoel Olicencia, Aleix Cortes, Sergi Riba (detra a esquerra).

Adquirint experiències
El Benjamí A ha realitzat una temporada de més a menys. Tot i competir en un grup de preferent força complicat, l'equip va realitzar una molt bona primera volta i una segona un punt
irregular. Tot i ser una temporada complicada, l'equip s'emporta un munt d’experiències i
aprenentatge que serviran pel creixement de tots els jugadors en tots els aspectes del joc.

6è

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

14

3

13

81

74

45
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ALEVÍ C

ELS
NOSTRES
EQUIPS

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

Albert, Marc, Iván, Pol, Héctor, Didac, Asier, Izan,
Àlex, Marcos, Mario, Alejandro

Didac Gonzalez i Alejandro Tejedor.

Eric Campos donant la xerrada.

Mario Ribas, Pol Galdón, Albert Barbero i Ivan Fernandez (esquerra a dreta).

Didac González cara i Ivan Fernández esquena.

Esforç i unió per millorar
L’Aleví C ha aconseguit el subcampionat de lliga, competint en una lliga on pràcticament
tots els equips eren un any més grans, fet que dóna un gran valor a la fita aconseguida. La
segona volta ha estat pràcticament perfecte. L'equip només ha perdut un partit, practicant
un molt bon futbol i mostrant una gran unió tant dins com fora del camp.

2n

classificat

12 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

21

5

4

125

53

68

ELS
NOSTRES
EQUIPS

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

Adrián, Àlex, Izan, Salvador, Santiago, Marc, Thomas Davis,
Juan Camilo, Jaume, Adrià, Iker, Joaquin

Iker, Alex i Puyi.

Puyi, Jaume i Alex.

Camilo Lastra.

Lluitant fins al final
L’Aleví B va estar competint de ben a prop la lliga amb el Barça A fins la jornada 22. En aquell
moment l'equip es trobava a 4 punts dels culés i amb 19 victòries en 21 partits. Finalment,
l’equip va tancar la temporada com a 2n classificat de la lliga i competint a la Copa, competició en la qual l'equip es va acabar certificant com un dels 4 millors equips de Catalunya.

2n

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

23

3

4

116

36

72
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

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

Xavier, Daniel, Nabil, Ernest, Denis, Iván,
Héctor, Ibai, Javier, Marc, Sergi

Ibai Reches.

Ivan i Sergi.

Xavi Cañada.

Hector i Denís amb l’Arnau.

Preparats pel gran salt
L'Aleví A ha acabat una temporada que ha estat un gran repte per a tots. La valoració és positiva
aconseguint acabar com un verdader equip, gaudint de grans partits i mostrant un bon joc col·lectiu
i una millora significativa de tots els jugadors a nivell individual. Els jugadors acaben l’any preparats per fer un dels salts més importants en la vida d’un futbolista, passar del futbol 7 al futbol 11.

4t

classificat
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PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

22

1

7

124

48

67

ELS
NOSTRES
EQUIPS

INFANTIL B

Alexandre, Kevin Joel, Alesandro, Manel, Joel, Jan, Jordi, Yaya, Addisu, Arnau, Xavier, Fèlix, Miquel, Iker,
Yerai, Sergi, Xavier Finot, Edgar Climent, Álex, Álvaro, Álex R.

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

Fèlix Martí.

Yaya i Kevin.

Kevin.

Notable alt
Aquesta és la nota que correspondria a l’hora de valorar la temporada de l’Infantil B. Tot i
que l’equip ha sumat menys punts en la segona que en la primera volta, ha mantingut un
alt nivell de joc que li ha permès no només ocupar una meritòria sisena posició final, sinó
també guanyar-se el respecte i l’admiració de gairebé tothom.

6è

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

16

5

9

66

39

53
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

INFANTIL A

Txus, Abdou, Dani, Bakary, Josep Lluis, Adrià, David, Pau, Muluken, Yeray, Iker J., Izan, Gabriel, Linus,
David, Iker O., Xavi, Albert, Otger, Arnau

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

Pinya equip.

Txus, David i Abdou

Javi Lacambra.

Millorant l’estil de joc
Al final de la 1a volta l’equip va començar a jugar un gran futbol i a mostrar l’estil que el
caracteritza. Això li va permetre guanyar al camp de l’Espanyol i empatar al del Barça
situant l’equip al capdavant de la classificació. Finalment l’Infantil A ha finalitzat el campionat en una meritòria 3a posició i amb una millora ostensible del seu joc.

3r

classificat

16 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

21

6

3

87

39

69

ELS
NOSTRES
EQUIPS

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

Eric-Mesphin, Gonzalo, Miquel, Artur, Aye, Pablo, Aarón, Gerard, Ousman, Marc L., Mario, Adrián,
Eric, Adrián, Marc P., Sergi, Erick Martín, Eric, Iker, Andy, Juan, Unai

Iker Vaquera.

Palet, Iker i Adrian.

Predisposats a millorar
El Cadet B s’ha caracteritzat per la gran unió entre tots els membres de l’equip. Aquest fet,
afegit al bon ambient de treball als entrenaments, ha permès mostrar un molt bon nivell de
joc i aconseguir un rècord de punts i de gols a favor (78). Tots aquests factors han permès una
formació enriquidora pels jugadors que sempre han tingut una bona predisposició per millorar.

4t

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

19

3

8

78

41

60
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

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

Àlex A., Adrián José, Arnau, Roger, Jose Omar, Víctor, Marc, Nil, Roger, Hicham,
Joel, Manel, Marc P., David, Marc R., Àlex R., Martí, Nicolás, Guillem

Joel, Nil, Hicham, Esteban, Padilla, Torrodà, Arnau i Roger.

Model i filosofia de joc
Ha estat una temporada on, més enllà dels resultats, l’equip ha pogut gaudir d’una de les millors
categories i etapes del futbol base català. Guanyar en camps com el del Girona, Cornellà o el del
mateix Barça i fer-ho seguint un model i filosofia de joc diu molt d’aquesta generació. El grup
ha crescut en personalitat i la millora tant individual com col·lectiva ha estat més que evident.

4t

classificat

18 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

16

5

9

56

48

53

ELS
NOSTRES
EQUIPS

JUVENIL CADET FEMENÍ

Candela, Aina, Naiara, Daniela, Cristina, Paula, Natalia, Sheila, María, Carla, Andrea, Marta, Julia,
Julia M., Ariadna, Blanca, Cristina, Montserrat, Meritxell, Nicole, Vanesa, Irina, Laura

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

Daniela Calm, Vanesa Salina i Carla Huatay.

Juli Garcia.

L'equip celebrant un gol.

Paula Gerbolés i Naiara Caballero.

Competint contra les millors
El Femení ha realitzat una temporada molt bona aconseguint el subcampionat de primera divisió
per primer cop en la seva història. Ha estat capaç de competir amb els grans de la categoria
com són el Barça i l’Espanyol sent fidels a la seva manera de jugar amb la pilota i imposant-se
en la possessió, oferint diferents opcions d’atac i combinant-ho amb solidesa defensiva.

2n

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

24

3

3

120

34

75
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

JUVENIL C

Sergi, Jaume, Joan B., Oriol, Eric F., Mario, Ferran, Manuel, Marc, Víctor, Miguel, Gerard, Carlos,
Óscar, Flavio, Eloi, Miguel, Joan S., Sergi, Oriol, Eric T.

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Foto de l'equip al sopar de campions de lliga.

Adrià Monràs.

Marc Gulias.

Temporada històrica
L’equip va assolir el títol de Campió de Lliga a 3 jornades del final i el Subcampionat de la
Copa Catalunya després de perdre als penals contra el Juvenil A de l’Espanyol. Destacar les
victòries sobre el Barça (campió de Nacional) i Lleida (ascendit a DH). L’esforç, cohesió i ganes de superació de l’equip creen una bona base per seguir donant èxits al club en un futur.

1r

classificat
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PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

21

5

4

78

26

68

ELS
NOSTRES
EQUIPS

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

Ángel, Tommy Stephano, Manel, Víctor, Aleix D., Kevin, Álvaro, Marc, Gakku, Gerard, Lluis, Lucas, Pere,
Aleix M., Dani, Xavi, Carlos, Teo, Aleix R., Arnau, Martí, Juan

Aleix Molina amb Fran Bosch, l'entrenador.

Kevin Díaz.

Dani Molina i Aleix Díaz amb la resta de jugadors de fons.

Fidelitat a l’estil
El Juvenil B tanca una temporada molt exigent i difícil en la categoria Nacional però satisfet per la fidelitat dins la proposta de joc que es busca al club i per l’objectiu formatiu
de millora per als jugadors, molts dels quals podran continuar la propera temporada al
Primer equip de l’entitat. L’equip ha crescut, ha après i ha evolucionat per seguir millorant.

9è

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

34

11

12

11

43

46

45
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

JUVENIL A

David, Marc B., Sergi, Adrià, Joan, Àlex, Salvador, Juan, Lois, José, Marc Ll., César, Gerard, Eloi,
Marc P., Miquel, Oriol, Adrià, Sergio, Mario, Muhammad

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Gaku Isono.

El capità Oriol Pujadas.

El porter Juan Flere.

Adrià Recort.

Seguim al capdavant
Per quart any consecutiu, el primer equip de la Damm aconsegueix quedar entre els cinc
millors classificats de la Divisió d’Honor. Esperem que els jugadors hagin pogut aprendre al
màxim d’aquesta darrera etapa del futbol base i que amb les eines que els hem facilitat al llarg
d’aquests anys puguin gaudir al màxim del salt que realitzen a partir d’ara al futbol professional.

5è

classificat

22 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

16

5

9

45

30

53

OPINIÓ JUVENIL A

Futbol pel futbol:
l'anomalia del Club cerveser
per david m. guarnÉ, responsable de premsa del juvenil A

S

ona per megafonia
l'himne que Dyango va
compondre pel Club de
Futbol Damm quan els
jugadors del Juvenil A
salten al terreny de joc i una darrera
frase queda retronant entre les
grades mentre els cervesers prenen
posicions sobre la gespa: "A Catalunya
hem estat el bressol d'una família que
ha crescut estimant el futbol".
El CF Damm és una mena de bolet
dins del món mercantilitzat fins a
l'excés en què s'ha convertit el futbol.
A diferència de la majoria de clubs que
comparteixen categoria en el futbol
base estatal amb el club cerveser, el
CF Damm, que no disposa d'equip
amateur o professional, no està
subjecte a la bogeria mercantil del
fitxatge de jugadors, a la competència
ferotge en què clubs humils acaben
perdent les seves joves promeses, o a
la necessitat de fer mans i mànigues
quadrant números i obligats a
escalar categories, com molts clubs
modestos, per poder seguir existint
sense fer fallida.
El CF Damm no és res més que un lloc
on jugar a futbol, on aprendre a jugar
a futbol, on formar-se jugant a futbol.
El CF Damm és el futbol pel futbol. A les
files cerveseres es prioritzen els valors
de l'esport per sobre de tot: la sana
competició, el respecte pel rival i pels
àrbitres i el joc net.
Dues escenes recurrents escenifiquen
aquesta filosofia: la primera és el
diàleg habitual que s'estableix entre el
President del Club, Ramon Agenjo, i els
jugadors, quan coincideixen en alguna
trobada. La primera cosa que pregunta

Roger i Mario, el dia de la seva tornada a la competició.

El CF Damm no és res més
que un lloc on jugar a
futbol, on aprendre
a jugar a futbol, on
formar-se jugant a futbol

el President als cervesers, sense
excepció, és l'evolució dels seus estudis,
el seu rendiment i les seves ambicions
acadèmiques. Resolt això, es parla de
futbol i dels resultats de l'equip.
L'altra escena es produeix en clubs
professionals quan un cerveser s'hi
incorpora després de la seva etapa
formativa i és que sovint, fora del
Club, sorprèn com, d'una manera que
pot semblar fins i tot obsessiva, el
jugador provinent del CF Damm, a cada
entrenament, no es posa les botes fins
que no ha saludat amb una encaixada

de mans a tots i cadascun dels
membres de l'equip, des de l'encarregat
de material fins a l'entrenador, fruit
d'anys de costum a les files cerveseres.
I són detalls com aquest els que
contribueixen a fer del Club de
Futbol Damm una gran família que es
retroalimenta, com un cercle virtuós,
en què el Juvenil A, el primer equip del
Club, fa bandera dels valors i serveix
d'exemple pels més petits del Club.
És en aquest context de família
futbolera en què s'entén, per exemple,
la increïble ovació que va rebre el
juvenil Mario quan, després de més
d'un any recuperant-se d'una lesió, va
poder saltar a la gespa del Feliu i Codina
després de l'excel·lent feina dels Serveis
Mèdics del Club, de l'escalf dels seus
companys, del suport incondicional de
l'equip tècnic i de l'alegria compartida
de tota l'afició cervesera. ●
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Els Nostres Equips

FINS AVIAT AMICS I
AMIGUES
Aquests jugadors I JUGADORES formen part de la història de la DAMM i des
d'aquestes pàgines intentarem seguir la seva evolució com a futbolistes
i recolzar-los en tot moment. MOLTA SORT!
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DAVID ACEDO SÁNCHEZ

CANDELA ARIAS

ADRIÀ CABALLÉ CAÑELLAS

29/10/98 / 2 TEMPORADES

02/10/98 / 3 TEMPORADES

24/03/98 / 2 TEMPORADES

JOAN CASTANYER COSTA

ÀLEX DOMINGUEZ ROMERO

SALVADOR FERRER CANALS

16/05/98 / 3 TEMPORADES

30/07/98 / 1 TEMPORADA

21/01/98 / 1 TEMPORADA

JUAN FLERE PIZZUTI

PAULA GERBOLÉS

LOIS GÓMEZ GONZALEZ

12/05/98 / 4 TEMPORADES

27/04/98 / 3 TEMPORADES

02/01/98 / 1 TEMPORADA

NATALIA GÓMEZ

JOSÉ LLABRÉS CAPÓN

ANDREA LÓPEZ

12/01/98 / 3 TEMPORADES

21/07/98 / 1 TEMPORADA

30/04/98 / 3 TEMPORADES

CÉSAR MONT SOLER

GERARD NOLLA SALVANS

ELOI PENA CASACUBERTA

22/04/98 / 3 TEMPORADES

02/09/98 / 3 TEMPORADES

06/01/98 / 2 TEMPORADES

MARC PILAR GIL

ORIOL PUJADAS CASELLAS

ADRIÀ RECORT MORENO

27/07/98 / 3 TEMPORADES

02/01/98 / 3 TEMPORADES

15/10/98 / 1 TEMPORADA

SERGIO RODRÍGUEZ MESA

MARIO SÁNCHEZ BOTO

MUHAMMAD SEBBEH NIJE

30/01/98 / 2 TEMPORADES

14/02/98 / 2 TEMPORADES

11/02/98 / 4 TEMPORADES
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ON SÓN
QUÈ FAN
COM ELS HI VA
Tenim jugadors repartits per totes les categories i en aquesta secció volem situar-los i
tenir-los una mica més a prop. Els nostres cracs són els ambaixadors més qualificats que
té el club i per això volem saber-ho tot d'ells i, alhora, convertir aquestes pàgines en un
lligam de pertinença, referència i orgull pels jugadors actuals del Club.
Pàgina coordinada per Manuel Martín

PRIMERA

SEGONA A

Manel Martínez › UD Llagostera

Aleix Vidal › FC Barcelona

Sergio Tejera › CG Tarragona

Carlos Doncel › UE Lleida

David López › RCD Espanyol

Angel Martínez › CF Reus Deportiu

Àlex Poves › AE Prat

Álvaro Vázquez › RCD Espanyol

Jordi Codina › CF Reus Deportiu

David Batanero › CE Sabadell

Carlos Clerc › CA Osasuna

Rubén Alcaraz › Girona FC

Lucas Viales › CE Sabadell

Isaac Cuenca › Granada CF

Carlos G. Peña › Real Oviedo

Adri Díaz › CE Sabadell

Cristian Tello › ACF Fiorentina

Isaac Becerra › Real Valladolid CF

Curro Torres › València Mestalla

(Itàlia)

Paco Herrera › Real Valladolid CF

(Entrenador)

Keita Balde › SS Lazio (Itàlia)

(Entrenador)

Aitor Cantalapiedra ›

Mia Guasch › UE Lleida

Víctor Díaz › Lavergen FK

Villareal CF B

(Noruega)

Benja Martínez › CD Leonesa

Adrià Mateu › Lavergen FK

SEGONA B - GRUP 3

Alejandro Chavero ›

(Noruega)
Pau Morer › Sandefjord Fotball

‘Xemi’ Fernández › FC Barcelona B

Jaume Sobregrau › Real Murcia

(Noruega)

Sergio Maestre › CF Badalona

Marc Vito › CF Córdoba B

Andrea Orlandi › Anorthosis FC

Fran Grima › CF Badalona

(Xipre)

Jose M. Morales › CF Badalona

Samuel Bayón › Zemplin Michalovce

Moha Ezzarfani › CF Badalona

(Eslovàquia)

Mousa Bandeh › CF Badalona

Aimar Moratalla › Seinajoki

Jordi Roger › UE Cornellà

(Islàndia)

(Entrenador)

Kilian Duran › Atlético Madrileño

Sergio Garcia › Al-Rayyan (Qatar)

Òscar Sierra › UE Cornellà

Jonathan Toledo › Ascó CF

Víctor Vázquez › Cruz Azul (Mèxic)

Borja López › UE Cornellà

Raúl Barriendo ›

Isaias Sánchez › CF Adelaida

Marcos Pérez › UE Cornellà

Cerdanyola Vallés FC

(Austràlia)

Marc Navarro › RCD Espanyol B

Pitu Plazuelo ›

Aitor Ramírez › Cibao CF

Rubén Herraiz › RCD Espanyol B

Cerdanyola Vallés FC

(República Dominicana)

Albert Vega › CF Gavà

Elhadji Baldeh ›

Rober Moreno › FC Barcelona

Eric Alcaraz › CF Gavà

Cerdanyola Vallés FC

(2n Entrenador)

Joan Inés › CE L’Hospitalet

Albert Cervantes ›

Juan Carlos Barranco ›

Carlos Cano › UD Llagostera

Castelldefels UE

(Àrbitre Assistent )

Rafa Jordà › UD Llagostera

Joel Marín › CE Europa
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SD Ponferradina

TERCERA - GRUP 5

David López

Lluís Bargalló › EC Granollers

Víctor Martínez › CE Sabadell B

Brian Quijada › Vilassar de Mar CF

Gerard Font › EC Granollers

Diego Garzón › CE Sabadell B

Juan Luque › CF Sant Rafel

Àlex Gil › EC Granollers

Guillem Pujol › CE Sabadell B

Marc Urbina › PE Ciutadella

Sergio Moreno › La Jonquera UE

Juan P. Sepulveda › CE Sabadell B

Éric Llopis › CD Sariñena

David Baulí › Júpiter CE

Max Marcet › CE Sabadell B

Hugo Eyre › CF Albacete B

Juanjo Garcia › Júpiter CE

Sergi Aguilar › CE Sabadell B

Cristóbal Parralo › RC Deportivo

Ivan Fuentes › Júpiter CE

Isaac Padilla › CE Sabadell B

La Coruña B (Entrenador)

Adrià Escribano › Júpiter CE

Juanma Miranda › UE Sant Andreu

Jorge Carreón › RC Deportivo

Pol Coll › Manlleu AEC

Sekou Gassama › UE Sant Andreu

La Coruña B

Martí Soler › Manlleu AEC

Juan A. Gallego › UE Sant Andreu

Álex Cobo › RC Deportivo

Charly Sorrilla › Manlleu AEC

Jalal Kasmi › UE Sant Andreu

La Coruña B

Marc Garcia › CF Montañesa

Albert Cuadras › Santfeliuenc FC

Arnau Campeny › RC Deportivo

Ivan Fajardo › CF Montañesa

Éric Zárate › Santfeliuenc FC

La Coruña B

Ferran Melich › CF Montañesa

Joel Cañaveras › Terrassa FC

Edu Expósito › RC Deportivo

Jose M. Santos › CF Montañesa

Fran Ochoa › Terrassa FC

La Coruña B

Víctor Cocera › CF Montañesa

Joan Grasa › Terrassa FC

Emilio Lucas › RC Deportivo

David Payan › CF Montañesa

Òscar Hernando › CF Vilafranca

La Coruña B

Diego Fernández › CF Montañesa

Aitor Casas › CF Vilafranca

Alfred Planas › Málaga CF B

Gonzalo Pereira › CE Sabadell B

Roger Matamala › Vilassar

Manel Ruano › Málaga CF B

de Mar CF

(Entrenador)

Adrià Lledó › CE Sabadell B
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MEDICINA

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

JUGADORS I JUGADORES AFRONTANT
LESIONS DE LLARGA DURADA
Per Rubén Boo, Fisioterapeuta i Coordinador de l’àrea de rehabilitació

M

iquel Puerto i Sergi
Besonias són jugadors
del juvenil A, Naiara
Caballero i Júlia Martínez,
són jugadores del cadet-juvenil femení,
esportistes del CF Damm que han patit
lesions de llarga durada aquesta temporada. Ara estan enfrontant les dificultats
que comporta la rehabilitació amb el recolzament constant dels professionals
del Servei Mèdic del CF Damm.
Gràcies al conveni amb la Mutualitat
de Futbolistes de la Federació Catalana
de Futbol, el Servei Mèdic del Club es
responsabilitza de les seves històries clíniques i de la seva evolució. El
Servei Mèdic encapçalat pel Dr. Carlos
Barcons i el seu equip, facilita que
els nostres esportistes puguin rebre
assistència, exploracions i avaluacions continuades. També disposen
de tots els serveis per fer les proves
complementàries quan és necessari
(ressonàncies, ecografies, etc.). L’equip
mèdic s’encarrega de la progressiva
rehabilitació i readaptació fins a la incorporació amb el seu equip. Els esportistes també disposen d’un equip
de fisioterapeutes, readaptadors, i a
més, de psicòlegs que ofereixen recolzament psicològic quan és necessari.
Més enllà de les històries clíniques i la
diversitat de les lesions cada esportista
és un món. La Naiara va patir una lesió
de genoll amb intervenció mitjançant
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artroscòpia; el Sergi, lesió inicial del
genoll i posterior recuperació amb
nova lesió del mateix genoll i intervenció posterior; la Júlia també ha patit una lesió de genoll. Finalment, un
altre exemple significatiu és en Miquel
que aquesta temporada ha patit di-

Més enllà de les lesions
hi ha una experiència i
una vivència personal
de cada jugador que amb
cap cas és la mateixa.
Els jugadors reconeixen
i agraeixen la tasca que
es realitza des del Servei
Mèdic del club i se senten
recolzats.

verses lesions musculars. Més enllà
de les lesions hi ha una experiència i
una vivència personal de cada jugador
que en cap cas és la mateixa.
Sentiments de por, frustració, impaciència, ràbia i impotència són presents
tan bon punt s’ha produït la lesió. Més
endavant arriben les preocupacions
de pensar si podran on no podran
iniciar la pretemporada tal com els
agradaria, o pensar també que la tem-

porada ha finalitzat per ells i que es
perdran el tram final de la mateixa. O
per exemple que no podran competir
als Campionats de Catalunya o que no
podran ser convocats per la Selecció
Catalana, un cúmul de pensaments
negatius en els que també s’inclou
el dubte de saber, si quan finalment
es recuperin de la lesió realment es
trobaran bé, i si tindran les mateixes
forces i confiança al terreny de joc
d’abans de lesionar-se.
Davant d’aquest còctel d’emocions i
sentiments és important disposar d’un
servei mèdic de qualitat. Poder oferir
recolzament als nostres jugadors en
aquests moments tan delicats és vital
per nosaltres i per al nostre club. Els
jugadors reconeixen la tasca que es realitza des del servei mèdic del club i se
senten recolzats. Destaquen l’atenció
rebuda, el seguiment, la responsabilitat per part de metges, fisioterapeutes,
readaptadors i del cos tècnic dels seus
respectius equips, així com la qualitat
de les instal·lacions.
Després d’avaluar aquests casos clínics
i d’altres que es van solucionant durant
la temporada, des del servei mèdic del
club continuarem treballant per tal de
que en el futur tant l’aportació psicològica com la rehabilitadora preguin
rellevància i puguin recolzar encara
més si cap als jugadors i jugadores del
nostre Club. ●

➊

➋

1. Rubén Boo, Miquel Puerto,
Sergi Besonias, Cristina Lagarma,
Júlia Martínez i Naiara Caballero.
2. Júlia Martínez.
3. Sergi Besonias amb el rehabilitador.
4. Miquel Puerto en el terreny de joc.
5. Cristina Lagarma en mans dels seus
companys.
6. Rubén Boo amb Naiara Caballero.

➌

➎

➍

➏

pilota a terra

29

CP DAMM

El CP Damm
campió
d’Espanya per

equips a MÉrida
Entre el 3 i el 5 de març es va celebrar
el Campionat d’Espanya Cadet a les
instal·lacions del Club Pádel Mérida.

L

'

equip cadet del CP Damm va jugar
un campionat extraordinari. La formació que va
presentar Jorge Martínez per disputar el campionat
de la localitat extremenya, tres parelles masculines
i dues femenines, va desplegar un gran joc que no
va poder ser contrarestat per cap dels altres equips
participants. La preparació va ser impecable i la
qualitat i competitivitat dels nostres esportistes va
fer la resta. Un campionat per rememorar amb molta
satisfacció i, alhora per recordar tota la preparació i
esforç que es necessita sempre per aconseguir lluitar
pels títols. ●

Els més grans es
proclamen Campions
Absoluts de la
Comunitat de Madrid
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Paula Besteiro, Itziar Mayorga i Mónica Gómez.

L'equip Cadet, Campió d'Espanya.

La localitat de San Sebastián de los Reyes
va ser l’escollida per disputar el Campionat
Absolut de Madrid. L’equip capitanejat per
Jorge Martínez i liderat per Ale Galán, número
1 de Madrid, va adjudicar-se el campionat sent
l’equip més jove. La Damm combina joventut
i talent, i són els ferms candidats a lluitar pel
títol en els propers campionats. ●

Roberto Belmont, Álvaro Delgado i Dani Ferre.

Els nostres jugadors
s’exhibeixen al Màster
1000 de Madrid

U

na representació dels nostres jugadors infantils,
cadets i de la secció de pàdel en cadira de rodes van ser
presents al Màster 1000 de tennis de Madrid celebrat el
passat mes de maig. El torneig es va jugar a La Caja Mágica,
una instal·lació modèlica que durant nou dies va veure passar
els millors jugadors del món. En motiu d’aquest esdeveniment
la organització del World Padel Tour va instal·lar una pista
de pàdel per promocionar el circuit mundial. Els nostres
esportistes, un cop més, van ser els escollits per mostrar la
bellesa del pàdel en totes les seves modalitats. ●

Rubén Castilla.

Al Campionat d’Espanya
Absolut lluitem per
aconseguir l’ascens

Equip Campionat d'Espanya Absolut 2a Categoria.

El passat mes d’abril a Cáceres (Extremadura) es va
disputar el Campionat d’Espanya de 2a Categoria. El CP
Damm, tot i la dificultat de la fita, va aconseguir mantenir
la categoria i lluitar per aconseguir l’ascens a 1a Divisió. El
Campionat d’Espanya Absolut no és una prova del circuit
de menors. És un campionat on participen els millors
jugadors de l’Estat amb els seus respectius clubs. ●
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Firma convidada
Pilota a Terra número 21
Octubre 2010

CARLES

CAPDEVILA

Llicenciat en filosofia i periodista
Els Hostalets de Balenyà, 1965

Confiança, optimisme, futbol i futur
Estic engegant el repte més boig, engrescador, difícil i emocionant de la meva vida, el de dirigir el diari ARA, que neix el 28
de novembre, amb la humilitat i l'ambició com a principals
valors. I sé que, encara que ho puguin semblar, aquests no
són valors contradictoris, perquè són els valors centrals del
guardiolisme, els que li donen l'autoritat moral i la credibilitat.
I, en el seu cas, gràcies al seu talent i el dels seus jugadors, li
han donat un rècord absolut de títols.
El futbol no només em sedueix com a espectador i m'emociona
com a aficionat: em serveix per entendre millor el món, m'ajuda
a valorar la força de l'atzar, la importància de l'esforç, el poder
de la confiança i la necessitat de ser creatius. I quan dirigeixes
equips a la feina et sents, en el fons, com un entrenador, intentant col·locar tothom al seu lloc, motivant-los, corregint-los,
traient el millor de cadascú. Saps que ni ets Guardiola ni tens
Messi, però quan encertes en alguns plantejaments et sents
feliç, amb opcions de guanyar.
Fa set anys que em miro el futbol d'una altra manera, com
a pare d'un nen que m'ha fet descobrir centenars d'estadis,
que m'ha ensenyat que es pot patir igual o més quan el teu
fill juga un amistós que quan el teu equip juga una final. En
el futbol base hi he descobert el millor i el pitjor de l'educació, i del futbol. Entenc que hi hagi gent que l'abandoni,
perquè algunes conductes paternes davant dels àrbitres i
dels propis nens provoquen vergonya aliena, però trobo
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més valor a resistir i intentar canviar-lo des de dins. I sé
que la canalla aprèn moltes coses més que a jugar a futbol,
mentre hi juguen. Disciplina, higiene, treball en equip, valor
de l'esforç, companyerisme, ordre, constància, capacitat de
rebel·lar-se...
No m'espanta la part competitiva del futbol, perquè també
és pedagògica, ja que ensenya a guanyar i a perdre, i a superar l'adversitat. Em sap greu, en canvi, la part tramposa,
la constatació que alguns entrenadors i molts nens es fixen
massa en estratègies per perdre temps o fingir faltes, o que
encara hi ha massa pares que creuen que el seu paper és
pressionar àrbitres o dirigir els seus fills des de la grada de
forma patètica.
Crec que un dels valors més preuats a la vida, i al futbol, és
la confiança. Crec que amb humilitat, ambició i confiança
es pot arribar molt lluny. És el que voldríem fer des del
nou diari ARA, és el que desitgem per al nostre país, per
als nostres clubs, per als nostres fills, per a la gent que vol
més. I sé que la confiança te la guanyes treballant, entrenant,
corregint errors, i notant que creuen en tu. Per això vaig
riure, per no plorar, el dia que un pare li cridava al seu fill
futbolista, des de la grada: "Has de tenir més confiança,
inútil". Crec, francament, que hi ha mètodes millors per
generar-la. Us desitjo salut, sort, bon humor i un futur que
doni la raó als optimistes.

firma convidada

Estimar el periodisme,
estimar el futbol

Per Toni Padilla
cap d'esports del diari ARA
Sabadell, 1977

A

les redaccions dels diaris, normalment, la secció d’esports
queda amagada a un racó. Més
d’un cop, un director, quan mostra la redacció a un visitant important, ni s’hi
acosta a la part d’esports. I si ho fa, assenyala
amb el dit, des de la distància, i deixa anar allò
de “i aquells fan esports”. Gira cua sense voler
acostar-se gaire a aquella zona on un grup de
brètols criden quan hi ha gols, omplen els armaris de fotografies estranyes i posen els peus
sobre la taula. El Carles Capdevila, en canvi,
sempre que podia venia cap a esports per
parlar del Barça o de l’Europa, els seus clubs.
Potser venia al nostre racó per amagar-se una
mica, ja que la vida d’un director no és fàcil
perquè sempre hi ha gent que necessita parlar urgentment amb tu. Així doncs, ell venia
sovint i s’hi passava una bona estona.
Quan el Carles Capdevila va liderar el
naixement de l’ARA, va parlar molt de futbol.
Comparava el projecte amb equips, amb partits. Quan va fitxar-me, i li vaig explicar que

Gran
comunicador i
gran forjador
de grups
humans,
Capdevila
sempre va
recordarnos que calia
defensar que
el futbol tenia
valors pels
quals valia la
pena lluitar

havia participat en el naixement de la revista
Panenka, li va semblar genial que haguéssim
creat un projecte centrant-ho tot en una
comparació amb un penal. Així veia les coses ell. S’il·lusionava, preferia veure la llum
a capficar-se per la foscor. Per aquest motiu va ser un director diferent. Un d’aquells
que venia a esports per pispar-nos els fruits
secs o la llaminadures, privilegis de tenir
càrrec, mentre mirava un Badalona-L’Hospitalet a Esports3. Era diferent, perquè ens
demanava que fóssim honestos quan calia
tractar temes tan espinosos com la corrupció en el món de l’esport, però també ens
demanava, gairebé ens exigia, que la secció
d’esports estigués equilibrada entre la denúncia i l’elogi. Entre la investigació sobre la
part fosca del futbol i l’alegria dels nens que
juguen en categories inferiors. Gran comunicador i gran forjador de grups humans,
sempre va recordar-nos que calia defensar
que el futbol tenia valors pels quals valia la
pena lluitar, especialment a nivell formatiu.
I que ho havíem d’explicar. Segurament per
això va acollir amb els braços oberts a periodistes que no coneixia de res, però que
acceptava al seu equip un cop sabia que havien o feien d’entrenadors, com la Natalia
Arroyo o l’Àlex Gozalbo.
Guardiolista convençut, Carles Capdevila
li pispava al tècnic de Santpedor frases per
motivar la redacció. I quan topava amb periodistes cap quadrats, venia cap a esports,
aquella república esbojarrada, i ens deia que
nosaltres sí que l’enteníem: la feina, per a ell,
era com un equip de futbol: guanyar, aprendre, superar reptes. I no pas una oficina.
Carles Capdevila va ser un director tant diferent, que hauria pogut anar a les finals de la
Champions convidat a la llotja, però el 2011, a
Wembley, va anar a la graderia acompanyat
del seu pare. Tot el que feia era una declaració d’intencions. Era un acte d’amor. I així ens
ho va transmetre a molts periodistes: quan
toqui ser crítics amb directius o federacions,
estimeu el periodisme. Quan toqui parlar de
la part bona del futbol, estimeu l’esport. Però
per sobre de tot, estimeu. ●
pilota a terra
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FUNDACIÓ DAMM

Una representació dels periodistes solidaris amb Marc Márquez.

La cursa més solidària
de Marc Márquez és per
l’Associació Esclat
El passat 13 d’abril es va presentar a l’Auditori
del Banc de Sabadell la 13a edició del llibre
Relats Solidaris de l’Esport.

Marc Márquez.

M

essi, Guardiola, Xavi, Iniesta o Suárez són alguns dels
padrins que en edicions anteriors han donat suport a la
iniciativa solidària liderada per un grup de periodistes

esportius que es va iniciar l’any 2005. Des d’aleshores s’han recaptat
més de 700.000 euros destinats íntegrament a projectes solidaris.
El padrí d’enguany és Marc Márquez i tots els diners es destinaran
als projectes esportius de l’Associació Esclat. Aquesta és una entitat
que contribueix a que cada persona amb paràlisi cerebral o altres
discapacitats similars i la seva família pugui desenvolupar els seu
projecte de qualitat de vida. Des de la primera edició la Fundació
Damm regala un exemplar del llibre a tots els seus esportistes per
impulsar la vocació per la lectura i la solidaritat. ●
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Àlex Galí, Marc Márquez i Ramon Armadàs.

La Fundació col·labora amb Invest FOR
Children en el sopar solidari ‘SOM UN’

La Fundació Damm
signa un conveni
de col·laboració
amb el CE Laietà

Ramon Agenjo i Domingo Goenaga.

Sambola, Agenjo, Goenaga i Galí.

Estadi del RCD Espanyol.

L
Equip del club de futbol.

L

Equip de la companyia.

a V edició del sopar benèfic

discapacitat intel·lectual. Els fons

"SOM UN" va tenir lloc el passat

recaptats es destinaran al projecte

8 de juny a l'Estadi de RCD

d'inserció laboral d'Aura Fundació,

Espanyol. El sopar presentat per

a la investigació per la prevenció de

Santi Millán i Javi Sancho va comptar

l'Alzheimer de la Fundació Pascual

amb la participació de diferents

Maragall i al nou Càncer Center

artistes etíops que van meravellar

de l'Hospital Sant Joan de Déu

als assistents, tant patrocinadors

de Barcelona. La Fundació Damm

i particulars que, un any més, van

va col·laborar amb l'organització

oferir el seu suport a la Fundació

del sopar solidari i va impulsar la

Invest for Children (i4c), una fundació

participació de dos equips de futbol

internacional sense ànim de lucre

(un del club de futbol i l’altre de

que treballa per aconseguir una

la companyia) en el torneig dels

vida millor per a les persones amb

patrocinadors.

a Fundació va signar
un conveni amb el Club
Esportiu Laietà per
impulsar l’esport formatiu del
club barceloní. El Laietà és
un club poliesportiu fundat
l’any 1922 per ex alumnes dels
Escolapis que volien jugar a
bàsquet. El primer partit oficial
de bàsquet a Catalunya es
va disputar el 8 de desembre
de 1922 entre el CE Europa
i el Laietà. El Laietà té una
superfície de gairebé 30.000
metres quadrats on hi ha
15 pistes de tennis de terra
batuda, 11 de pàdel, 1 camp de
futbol sala de gespa artificial,
1 pista d'hoquei, 1 pista
poliesportiva, 1 pavelló cobert,
1 piscina descoberta i 1 gimnàs
de 3 plantes. ●

●
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