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LA REVISTA DE LA FAMÍLIA DAMM

Gràcies per compartir
aquest somni

El Juvenil A consuma una temporada històrica amb la participació a la Copa del Rei
JUVENIL/CADET FEMENÍ

Les noies
debuten de la
millor manera
L’equip femení del CF
Damm s’ha proclamat
campió de Lliga de la
Segona Divisió
Juvenil-Cadet en
la seva primera
temporada en
competició, sent l’equip
que més minuts ha
estat imbatut.

Campionats de Catalunya

Gran actuació cervesera
El Benjamí A, l’Aleví A i el Juvenil B, entre
els millors de Catalunya.
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Somni complert
Els darrers dies hem viscut una fita històrica. El Juvenil A ha participat a la
Copa del Rei després d’aconseguir una meritòria segona posició al Grup
Tercer de la Divisió d’Honor, per davant del Mallorca i el Barça, entre
d’altres. Els enfrontaments contra el Màlaga i el Rayo Vallecano van congregar milers d’afeccionats per animar i xalar amb el nostre equip. L’èxit
de l’equip de Cristóbal Parralo només és comparable amb la Final de 1967,
quan la Damm va perdre contra l’Athletic Club al Santiago Bernabéu.
El Juvenil A ens ha fet sentir orgullosos de pertànyer a aquest gran club.
Ens ha fet creure que tot és possible i ho ha fet practicant un gran futbol i
sent superior als seus rivals. La feina que va engegar Cristóbal, ara fa tres
anys, està donant els seus fruits, no només en els resultats, sinó també en la
creença que ens estem fent grans i que podem lluitar, competir i guanyar a
qualsevol. També podem perdre, de fet ho farem moltes vegades, però ho
farem amb la pilota i amb un estil definit.
Fa uns anys, Pep Guardiola, després d’una de les grans temporades del seu
equip, va comentar que “quan tot va bé, és quan més atent has d’estar” i va
afegir: “això no para, s’ha de seguir, això continua”. No ens podem, ni volem,
quedar aquí. Volem seguir intentant-ho i lluitar per aconseguir fites memorables, però sempre recordarem aquesta temporada com aquella en que
els jugadors de Cristóbal ens van fer somiar i despertar amb un somriure.

Grans èxits esportius
El Club no és només el Juvenil A; el Club són els tretze equips que formen
part de la nostra entitat. Aquesta temporada podem estar molt orgullosos
dels èxits aconseguits, de la feina dels nostres professionals i la dels nostres esportistes.
L’equip Femení, creat aquesta temporada i liderat per l’Aida Garcia, ha
guanyat el títol de Lliga i ha pujat de categoria. L'Aleví A i el Benjami A
han participat a la fase final del Campionat de Catalunya i el Juvenil B ha
jugat la final de la mateixa competició contra l’Espanyol després d’eliminar al FC Barcelona.
En el CF Damm prioritzem l’educació i els valors intrínsecs de l’esport
per sobre dels resultats, però també ens agrada guanyar i competim contra
grans rivals intentant-ho fer millor que ells per aconseguir la victòria.
El llistó està molt alt però això ha d’encoratjar a tots els components del
Club a seguir lluitant per assolir els somnis que tots tenim, temporada rere
temporada. Ara, desprès d’una extraordinària temporada, toca gaudir de
la família i els amics. Bones vacances!

04 Copa del Rei

El Juvenil A ha jugat la Copa del Rei Juvenil
després d'obtenir el Subcampionat de Lliga.

12 Campionats de Catalunya

El Benjamí A, l'Aleví A i el Juvenil B han
disputat els Campionat de Catalunya que
s'han disputat a Martorell.

17 Els nostres equips

Valoració i classificació dels Campionats de
Lliga dels equips del CF Damm.
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En aquestes pàgines mostrem la ubicació
futbolística actual dels nostres ex jugadors.

38 Fundació

Recull de les activitats de la Fundació Damm.
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COPA DEL REI

JUVENIL A

El Màlaga no
va poder amb
un lluitador
Juvenil A
La sensació, acabada la temporada, és que el primer equip del CF Damm
podria haver arribat molt lluny en l'edició de la Copa del Rei d'enguany.
Després de classificar-s'hi havent realitzat una excel·lent campanya,
superant equips com el Mallorca i el Barça que, cal recordar, no han
estat capaços de véncer el Juvenil A aquesta temporada, els cervesers
es van conjurar per enfrontar el repte de la Copa del Rei.

L

a sensació, acabada la temporada, és
que el primer equip del CF Damm
podria haver arribat molt lluny en l'edició
de la Copa del Rei d'enguany. Després de
classificar-s'hi havent realitzat una excel·lent
campanya, superant equips com el Mallorca i
el Barça que, cal recordar, no han estat capaços de véncer el Juvenil A aquesta temporada,
els cervesers es van conjurar per enfrontar
el repte de la Copa del Rei.
Amb una breu preparació que va incloure partits amistosos contra el Barça i el
València, ambdós amb resultat d'empat, els
de Parralo van haver d'enfrontar el primer
gran desafiament: el rival de vuitens de final
de la Copa seria el Màlaga, un dels favorits
per guanyar la competició després d'haver-se
proclamat campió del MIC i del seu grup
de la Divisió d'Honor. El CF Damm, per la
seva banda, era l'únic equip participant que
no disposava d'equip professional.
El resultat de l'anada va deixar l'eliminatòria oberta. Fidel al seu estil, el Juvenil A
va dominar la primera part i va aconseguir
avançar-se al marcador, obtenint un avantatge dos gols a zero. La reacció del Màlaga, però, i els esdeveniments del partit, que
van propiciar que es xiulessin dos penals en
contra dels cervesers -dels quals Vito en va
aturar un-, van fer que el Màlaga aconseguís
igualar el resultat. La representació de l'afició
cervesera, que es va estampar unes samarre4 pilota a terra

tes amb la llegenda "si ho pots somniar, ho
pots aconseguir", va contribuir a empènyer
l'equip en un camp molt difícil.
El Feliu i Codina es va omplir a vessar per
fer front a la cavalleria malaguenya al partit
de tornada. El guió de l'anada semblava voler
repetir-se: en una primera part dominada,
els cervesers es van avançar al marcador. A
la segona part, però, la reacció del Màlaga va
propiciar l'empat i va tenir el públic assistent
amb el cor en un puny durant els minuts
de domini rival. La potent canonada des de
fora de l'àrea de Gonzalo, que va suposar el
segon gol cerveser, va trencar el partit. Amb
un Màlaga llençat a la desesperada a l'atac, el
Juvenil A fins i tot va sentenciar el partit fent
el tercer i segellant el passi a quarts de final. ■

Els familiars van acompanyar l'equip en els desplaçaments.

Més de 2.000 persones van omplir el camp de Feliu i Codina.

L'equip després del partit que els va classificar pels quarts de final de la Copa del Rei.

Gonzalo, l'autor del segon gol.

La llotja, presidida per Ramon Agenjo.

pilota a terra
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COPA DEL REI

JUVENIL A

La plantilla, abans de començar el partit.

Injusta
eliminació
contra el Rayo
Vallecano
El Juvenil A va ser superior al Rayo Vallecano en els dos partits de
l'eliminatòria, però els dos gols rebuts a pilota aturada durant el temps
afegit del primer partit van acabar passant factura a l’equip de Parralo.

E

l Rayo Vallecano, el botxí del Juvenil
A a la Copa del Rei, va ser l'escollit
per l'atzar per ser el rival de quarts de final.
En un camp molt hostil i en un partit molt
agressiu, en el qual els de Parralo van haver
de jugar una bona estona en inferioritat
numèrica, els cervesers van obrir la llauna gràcies a un gol de penal. Replegat per
aguantar l'embranzida vallecana, l'equip
va mantenir a ratlla la davantera rival, que
6 pilota a terra

no aconseguia penetrar la defensa. En el
temps afegit, però, els locals van capgirar
el resultat amb dues jugades d'estratègia
gairebé consecutives. En un partit jugat
molt seriosament, i sent superiors al Rayo,
els cervesers van patir el desgast en dos
minuts fatídics.
Al partit de tornada a Horta, els seguidors van fer un pas més i van rebre l'equip
amb un mosaic a la grada. Aquest cop, però,

l'eliminatòria es va posar molt difícil des de
ben aviat a causa del gol rival als primers
minuts de partit. L'esperit combatiu del
Juvenil A va rugir i va llençar els de Parralo a l'atac. El setge sobre la porteria del
Rayo va ser èpic. Amb un domini absolut
del partit, un cop i un altre els jugadors
cervesers van rematar a porteria, posant
contra les cordes un Rayo que es defensava
numantinament.
Hi va haver de tot: pilota al pal, refús
sobre la línia, aturada del porter. Especialment, però, una desgraciada mala fortuna
que repel·lia les pilotes rematades a pocs
centímetres dels pals de la porteria. Malauradament, els 90 minuts no van resultar
suficients. L'àrbitre va xiular el final del
partit i, per només un gol de desavantatge,
els cervesers van quedar eliminats de la
competició en una ronda en la qual van
ser molt millors que el seu rival. "Us prometo que recordaré aquest equip tota la
meva vida. Quedarà per la història" va
dir als jugadors el President del Club, Ramon Agenjo, que va baixar al vestidor per
homenatjar-los després de la derrota. ■

Max Marcet combinant amb Carlos Doncel.

Un partit molt disputat.

Salutació inicial entre ambdós equips.

L'equip celebrant el gol.

Fins i tot el porter, Vito, es va sumar a l'atac.

pilota a terra

7

El juvenil femení, una pinya al vestidor.

Celebració sobre la gespa després d'assolir el títol de lliga.

8 pilota a terra

futbol femení

INMILLORABLE
DEBUT DE
L'EQUIP FEMENÍ
DEL CF DAMM

Per primer cop a la seva història, el CF Damm ha disposat aquesta
temporada d'un equip femení. Format per jugadores de la categoria Cadet-Juvenil, el debut de les cerveseres no podia haver
estat millor: campiones de lliga i promoció a primera divisió.

L

Un equip imbatible que ha promocionat a primera divisió.

’aposta del CF Damm pel futbol fe- temàticament guanyant el Sant Andreu a falta
mení ha resultat en un èxit aclapa- d’una jornada per acabar la competició.
rador. Sota la guia de l’entrenadora
Les jugadores d'Aida Garcia han acabat la
Aida García i de la seva ajudant Natalia As- seva primera temporada sense haver perdut
train, les jugadores del nou conjunt cerveser cap partit, cosa que els ha valgut proclamar-se
van posar la directa des de la primera jorna- campiones de la segona divisió cadet-juvenil.
da de la competició.
A partir d’ara, les
cerveseres prepaLes bones sensaciren la temporada
ons ja es van poder
vinent, que dispupercebre durant
taran a la primera
la pretemporada,
divisió de la categoquan les cerveseres
ria. Un cop demosvan desplegar un
trat que, tot i haver
gran futbol contra
començat de zero,
l’Espanyol tot i haels ha calgut una
ver gaudit de només
sola temporada per
dos entrenaments
esdevenir un equip
abans de l’estrena.
campió, el femení
Gràcies a la bona
entesa entre les jude la casa s’haurà de
gadores d’un equip Números estratosfèrics:
mesurar amb equips
molt cohesionat, 150 gols marcats i només 11
del nivell de Barça i
format en gran
Espanyol en una lliencaixats són les temibles
part per futbolistes
ga molt exigent.
estadístiques d'un equip que
procedents de l’EsAmb un futpanyol, el primer va arrasar a la categoria.
bol d’alt nivell i un
equip femení del CF
gran talent exhibits,
Damm no ha tingut rival a la lliga. Els seus el cadet-Juvenil ha obert la via del futbol
partits es compten gairebé per victòries, amb femení al CF Damm de la millor forma
l’excepció de només dos empats, aconseguint possible. L’aposta ha resultat clarament
desmarcar-se del seu rival pel títol, el Sant guanyadora, i caldrà estar pendents del reGabriel, tot derrotant-lo en l’enfrontament corregut d’aquest femení que de ben segur
directe. Les noies van aconseguir el títol ma- portarà moltes alegries al Club. ■
pilota a terra
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COPA COCA-COLA

Èxits del
Cadet A
a la Copa
Coca-Cola
A
El Cadet A es va proclamar
campió de la Fase Final Auto-

nòmica del III Campionat

d’Espanya Cadet - Copa CocaCola després de guanyar al RCD
Espanyol per un ajustat 0 a 1.
10 pilota a terra

l’Estadi Les Comes, a Igualada,
es va celebrar la Fase Final Autonòmica de la Copa Coca-Cola
Cadet. Hi van participar vuit clubs catalans:
FC Barcelona, Girona FC, RCD Espanyol,
UE Cornellà, Gimnàstic de Tarragona, Escola F. Gironès Sabat, Unió F. Base Jàbac i
Terrassa i CF Damm.

La final la van disputar els primers classificats de cada grup. L’Espanyol va ser el
primer del Grup A, amb 4 punts i 4 gols a
favor; el primer del Grup B, en aquest cas,
va ser el nostre equip, també amb 4 punts
i 4 gols a favor, un més que l’ Unió F. Base
Jàbac i Terrassa. Finalment, el CF Damm es
va imposar per 0 gols a 1 al RCD Espanyol
i es va proclamar Campió de la Fase Final
Autonòmica del III Campionat d’Espanya
Cadet - Copa Coca-Cola.
La Copa Coca-Cola Cadet és una competició oficial de la Federació Espanyola de
Futbol des de fa tres temporades. Aquesta competició no se centra únicament en
l’aspecte esportiu, sinó que també aspira
a contribuir en la formació dels més joves.
Una d’aquestes iniciatives és la implantació
de la Targeta Blanca com exemple de Fair
Play per valorar els comportaments positius tant dins com fora del terreny de joc.
Aquesta temporada hi ha participat 4.000
equips i uns 100.000 jugadors. ■

Dani Fernández, mantejat.

Celebració del gol cerveser.

No va poder ser

Salutació inicial dels capitans.

La victòria a la fase catalana del III Campionat d’Espanya
Cadet - Copa Coca Cola va donar dret al Cadet A per disputar
la fase intermèdia que el va enfrontar al Real Zaragoza i a
l’UDC Txantrea navarrès. L’equip de Dani Fernández no va
poder assolir la classificació per a la fase final, però va mostrar el potencial futbolístic que li va permetre proclamar-se
campió de la fase catalana.

pilota a terra
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CAMPIONATS DE CATALUNYA

La Damm, una
temporada
més, entre
els millors de
Catalunya
JUVENIL B · Subcampions de Catalunya

El Juvenil B, entrenat per Miguel Angel Semprón, ha assolit el subcampionat
de Catalunya després de perdre la final contra l’Espanyol per 2-0.

E

ls cervesers van jugar un bon partit,
però un penal en contra al primer
minut de joc va condicionar molt una final
que, d'altra banda, va ser molt igualada.
Una indecisió defensiva als minuts finals
de partit va permetre a l'Espanyol sentenciar la final i proclamar-se campió de
Catalunya.
La trajectòria del Juvenil B en el Campionat de Catalunya es pot qualificar de molt
bona. L’equip va arribar a la final després
de derrotar al Josep Maria Gené i, en unes
semifinals espectaculars de futbol i gols, al
FC Barcelona. L’equip va ser superior als
12 pilota a terra

seus rivals sent plenament mereixedor de
la classificació per la gran final que es va
disputar a Martorell el passat 13 de juny.
Una de les peculiaritats de la final va
ser que l’Espanyol va jugar-la amb alguns
components del Juvenil A, que es van proclamar campions del grup tercer de la Divisió d’Honor Juvenil. Per la seva part, el
Juvenil B va competir amb la plantilla que
configurat aquest equip tot l’any. El bon
joc, la competitivitat del nostre equip i la
gran qualitat del rival va dignificar molt
la derrota convertint aquesta temporada
en una de les millors dels darrers anys.■

ALEVÍ A i BENJAMÍ A · Entre els quatre millors de Catalunya

Per segon any consecutiu, tant l’Aleví A com el Benjamí A van disputar
les semifinals dels Campionats de Catalunya, convertint-se així en un
dels quatre millors equips de Catalunya en la seva categoria.

L

’Aleví A es va enfrontar a la semifinal a
l’Espanyol, contra qui va perdre per 2
gols a 0 tot i que va demostrar un alt nivell
competitiu i una gran qualitat de joc. Per la
seva banda, el Benjamí A, els més petits del
Campionat, es va enfrontar a la semifinal
al FC Barcelona, en un partit on la Damm
va començar guanyant amb un gol espectacular d’Adri i un altre de Rubén però que,

finalment, el Barça va aconseguir capgirar
fins deixar un 2 – 5 definitiu al marcador
que va deixar als cervesers fora de la final.
Ambdós equips van realitzar un molt
bon Campionat, mesurant-se davant rivals
com el Reus, el Girona, el Nàstic de Tarragona, el Lleida Esportiu, el Cornellà, el
Camprodon, el Nàstic de Manresa, el Barça
i l’Espanyol. ■
pilota a terra
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Iniesta, entrevistat per
Raül Llimós a l’Antiga
Fàbrica Damm
El migcampista del Barça va respondre a
les preguntes, enviades a través de Twitter i Facebook, dels participants al concurs
#UnaEstrellaAmbIniesta. Més de 3.000
persones van poder seguir en directe per
Live Streaming l’entrevista de Raül Llimós
amb el de Fuentealbilla, que va recordar
el seu debut al FC Barcelona i va voler dedicar unes emotives paraules a Xavi, que
l’any vinent deixarà de vestir la samarreta blaugrana. L’Andrés no va defugir cap
pregunta dels usuaris de les xarxes socials
d’Estrella Damm i va plantejar, per primer
cop, la possibilitat de ser entrenador quan
es retiri. I amb qui es prendria una Estrella? “Què millor que que amb la gent que
t’hi sents bé per prendre una Estrella”, va
assegurar el campió del món i d’Europa a
l’Antiga Fàbrica Damm.

notí
cies
Andrés Iniesta a l’Antiga Fàbrica Damm.

NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM

Bartra i Mengual presenten
els nous locals de Rodilla

El futbolista del primer equip del FC Barcelona,
Marc Bartra, i la medallista olímpica en natació
sincronitzada, Gemma Mengual, van assistir
a l’acte de presentació dels dos nous locals a
Barcelona de la cadena de restauració Rodilla,
pertanyent al grup Damm. La presencia dels dos
esportistes d’elit va servir per anunciar que la
recaptació de les següents 24 hores seria destinada a entitats sense ànim de lucre.
14 pilota a terra

Bartra i Mengual a l’acte de presentació de Rodilla.

Sergio García amb Joan Collet, President de l’Espanyol, Ramon Agenjo, Conseller i President
de la Fundació i Enric Crous, Director General de Damm.

Estrella Damm i RCD Espanyol renoven
la seva col·laboració

Estrella Damm va ampliar el seu contracte de patrocini amb el RCD
Espanyol per quatre temporades més, fins la 2018 – 2019. Ja fa 25 anys
que ambdues entitats treballen juntes i la seva relació és també futbolística, ja que molts jugadors blanc-i-blaus han arribat al club procedents del CF Damm. Sergio García, capità de l’Espanyol i exjugador
cerveser, va assistir a la firma de l’acord que es va celebrar a l’Antiga
Fàbrica Damm.

Estrella Damm a
l’Open de Madrid
El nou lateral del Barça, l’ex cerveser Aleix Vidal.

Aleix Vidal, un ex cerveser al primer equip del Barça

El nou lateral dret del FC Barcelona, va vestir la samarreta cervesera durant la temporada
2007/2008, cedit per l’Espanyol B. Vidal, que aquest any s’ha proclamat campió de l’Europa
League amb el Sevilla, arriba al primer equip del Barça després d’una llarga trajectòria
que va començar a la Masia i que el va portar per diversos clubs a diferents categories,
fins a debutar a Primera Divisió amb l’Almeria.

Estrella Damm patrocina el Mutua
Madrid Open, un dels torneigs Masters 1000 del circuit ATP, que es va disputar durant el passat mes de maig.
El guanyador de l’edició d’enguany va
ser l’escocès Andy Murray, que va derrotar Rafa Nadal a la final en només
dos sets (6 - 3 i 6 - 2).
pilota a terra
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Dakota Johnson,
protagonista del
primer curtmetratge
d’Estrella Damm
L’esperat anunci d’estiu d’Estrella Damm
canvia de format. La cervesera s’estrena en
el món del cinema amb l’edició d’un curtmetratge dirigit per Alejandro Amenábar,
guanyador d’un Oscar ambla pel·lícula Mar
Adentro. El curt compta amb la participació
de Dakota Johnson, que va protagonitzar 50
ombres d’en Grey, Quim Gutiérrez, premiat amb un Goya per la seva participació a
Azuloscurocasinegro i Natalia Tena, actriu
de Joc de trons i de la saga Harry Potter. La
pel·lícula, que substitueix el tradicional videoclip estiuenc de la cervesera, es va filmar
a Eivissa i explica la historia de Rachel, una
turista que fa amistat amb un grup d’amics
que estiueja a l’illa.

Dakota Johnson,

16 pilota a terra

Dakota Johnson durant el rodatge.

Quim Gutiérrez i Alejandro Amenábar.

Els nostres equips

PREBENJAMÍ A

Eric, Mateu, Jhovani, Diaby, Aléix, Albert, Víctor, Oscar, Iker.
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

Bona adaptació dels més petits al club
El més important d’aquesta temporada, a banda de la bona classificació a la Lliga, ha estat la integració dels jugadors a la
filosofia del club i a l’equip, que s’ha convertit en una pinya. Els més petits de la casa han après que el futbol és un esport
col·lectiu i ho han posat de manifest al terreny de joc demostrant la vàlua personal de cadascun.

4t

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

23

1

6

163

63

70
pilota a terra
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Els nostres equips

BENJAMÍ B

Carlos, Pol, Juanjo, José Manuel, Víctor, Izan, Javier, Marc G., Marc P.,
Alejandro, Ethan, Manu.
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

Millorant dia a dia
L’equip d’Hernán Collado ha superat les dificultats inicials d’adaptació a la categoria de la millor manera possible: aprenent els
fonaments individuals i gaudint del futbol. Els nois han crescut jornada a jornada obtenint una meritòria vuitena posició a la
taula classificatòria però el més important és que han assolit les bases proposades a l’inici de la temporada.
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Els nostres equips

BENJAMÍ A

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

Un equip amb trajectòria ascendent
L’equip ha tancat una magnífica actuació en la competició de Lliga, acabant en segona posició amb 24 victòries, 2 empats i
4 derrotes. Gran part de l’èxit ha recaigut en el compromís, esforç i predisposició total dels jugadors de la plantilla que han fet
pinya amb el cos tècnic per aconseguir classificar-se per la fase final del Campionat de Catalunya.
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Els nostres equips

ALEVÍ C

Kevin Joel, Sergio, Arnau, Derek, Sergio, Nicolás, Aitor, Pol, Álex,
Enric, Álvaro.
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

Una temporada d’aprenentatge
El curs futbolístic d’aquest equip s’ha dividit en una primera volta molt bona als terrenys de joc i al vestidor, amb la integració dels nous jugadors, i en una segona on els resultats no han acompanyat tot i l’esforç i l’evolució del grup. La valoració
final de la trajectòria del grup és bona i els resultats no han de servir per minimitzar l’esforç de l’equip.
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Els nostres equips

ALEVÍ B

Txus, Teo-Surafel, Bakary, Àlex, Raúl, Mario, David, Iker, Yago, Hugo.
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

Una més que meritòria 3a posició
L’Aleví B ha estat l’equip que ha aconseguit la millor classificació en la història del club en un Aleví B de futbol 7. La valoració de la temporada és molt positiva, ja que l’equip ha anat millorant individualment i col·lectivament i han assimilat els
conceptes claus de la categoria. En aquest cas l’esforç ha tingut premi i reconeixent a la taula classificatòria.
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Els nostres equips

ALEVÍ A

Bruno, Izan, Dani, José Miguel, Ian, Roger, Martí, Marc, Xavi,
Fásica, Marcos.
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

Aconseguits els objectius de la temporada
L’equip ha assolit els objectius marcats a l’inici de la temporada al finalitzar la Lliga en tercera posició, només per darrere
del RCD Espanyol i el FC Barcelona, i havent dut a terme un molt bon Campionat de Catalunya que l'ha permès accedir a la
fase final. La confiança en aquest equip fa preveure una bona adaptació la temporada vinent al futbol 11.
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Els nostres equips

INFANTIL B

Adrià, Agustín, Eric-Mesphin, Bilal, Joan Antoni, Eric, Artur, Aye, Marc,
Arnau, Gregorio, Eric, Marc, Mario, Oriol, Hugo, Oscar, Iker, Guillem,
Francesc Xavier, Bryan, Ot.
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

Bona adaptació al futbol 11
Aquest grup de jugadors ha debutat a futbol 11 amb una bona nota. L’adaptació és prou complicada i l’equip, amb l’ajuda inestimable del cos tècnic, ha tirat endavant sobreposant-se a totes les dificultats. L’Infantil B ha finalitzat el Campionat de Lliga en
una meritòria 10a posició el que li permet confiar en donar el salt la temporada que ve a la Divisió d’Honor.
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Els nostres equips

INFANTIL A

Àlex, José David, Antonio, Guillem, Sergi, Joan, Marcos, Nil, Jonathan,
Christopher Fabricio, Mika, Sergi, Joan, Àlex, Pol, Iker, Martí, Gerard, Ot.
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera, C/ Granja Vella, 10-12

Bona temporada sense premi final
L’Infantil A d’aquesta temporada ha lluitat fins al final. I ho ha fet amb esforç, compromís i amb molt bon ambient dins el
vestidor. L’equip a finalitzat el Campionat en quarta posició per darrere d’Espanyol, Barça i Cornellà però sempre competint
de la millor manera possible. L’exigència d’aquesta dura competència ha fet a l’equip més fort per afrontar el futur.
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Els nostres equips

CADET B

Sergi A., Ángel, Jaume, Marcelo, Aleix, Jordi, Ferràn, Jahir, Manuel, Marc,
Pol, Sergi M., David, Ignacio, Carlos, Óscar, Erik, Aitor, Joel, Daniel.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

Creixement col·lectiu de l’equip
Des de l’inici de la temporada l’equip ha tingut les idees molt clares per poder assolir tots els objectius fixats. L’exigent categoria
ha obligat a jugadors i tècnics a donar el millor de cadascú per superar tots els entrebancs competitius. L’ambició d’aquest grup
ha permès a l'equip millorar durant tot el campionat i lluitar fins obtenir la tercera posició.
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Els nostres equips

CADET A

Daniel, Iván, Adrià, Joel, Jordi, Álvaro, Víctor, Gakku, Pol, Ryuken, Adrián,
Adrià, Cristian, Miquel, David, Pol, Daniel, Martí, Joel, Ignasi, Marc.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

Campió català de la Copa Coca-Cola
El Cadet A ha quedat sisè a la Lliga, campió de la fase catalana de la Copa Coca-Cola Cadet (Campionat d’Espanya) i es va classificar per la fase final dels Campionats de Catalunya. La temporada, sobretot en el Campionat de Lliga, no ha estat fàcil però
l’equip sempre ha donat la cara. Fins a quatre jugadors de l’equip ha estat convocats amb la Selecció Catalana.
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Els nostres equips

JUVENIL/cadet femení

Naiara, Irene, Sheila, Carla, Marta, Claudia, Ariadna, Mónica, Nicole,
Sandra, Candela, Georgina, Alba, Paula, Natalia, Andrea, Mireia, Nuria, Eva,
Anna, Mº del Pilar.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

Campiones i ascens de categoria
El debut del Femení del nostre Club no podia ser millor: campiones de Lliga i ascens a Primera Divisió. L’equip encapçalat per Aida
Garcia ha practicat un futbol espectacular superant a tots els rivals amb molta contundència i sense perdre cap partit. L’adaptació
de l’equip dins el club ha estat fantàstic i, a hores d’ara, no hi ha dubte del seu arrelament.
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Els nostres equips

JUVENIL C

Àlex, Marc, Julián, Carlos, Gerard, Michael Stalin, Marc, Oriol, Adrià, Gil,
Mohamed Achraf, Youness.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

Gran debut a la categoria
El Juvenil C, format per jugadors que debutaven a la categoria, ha superat satisfactòriament la temporada d’adptació.
L’equip ha ocupat les posicions capdavanteres de la taula durant pràcticament tot el campionat, lluitant per la primera
posició fins la penúltima jornada.
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Els nostres equips

JUVENIL B

Víctor, Julio, David, Adrián, Enzo Mauro, Ignasi, Lluis, Carlos, Jorge,
David, Mohamed, Adriàn, Oscar, Albert, Víctor, César, Gerard, Ferrán,
Nil, Joel, Muhammad, Álvaro, Carlos.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

Una magnífica segona volta
L’equip ha estat el millor de la categoria en els darrers 17 partits, amb només una sola derrota i en l’últim partit del campionat. La
quarta posició al campionat de Lliga, per darrere només d’Espanyol, Barça i Girona, li ha permès classificar-se pels Campionats
de Catalunya. L’equip de Miguel Ángel ha practicat un gran futbol i ha rebut el reconeixement general.
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Els nostres equips

JUVENIL A

Marc, Carlos, Arnau, Joel, Diego Alexander, Adrián, Alfred, Eduardo, Joan I., Joan M., Emilio, Max,
Marc, Pol, Eric, Gonzalo, Albert, Pol, Kilian, Eric.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

El Juvenil A,
subcampió de la
Divisió d'Honor
L'esplèndida temporada del Juvenil A començava amb un gran repte: enfrontar-se
als tres equips més forts del campionat,
Barça, Mallorca i Espanyol, en les quatre
primeres jornades. L'equip, encara per
rodar, va patir una derrota a la primera
jornada contra el que acabaria sent el
líder indiscutible de la lliga, l'Espanyol.
Lluny de deixar-se intimidar, els cervesers
van fermar les dents i, fent gal·la d'una de
les seves senyes d'identitat durant tota
la temporada, la solidesa defensiva, va
aconseguir puntuar contra Barça i Mallorca. Enfortits després de sortir vius del

2n

classificat
30 pilota a terra

Tourmalet de l'inici de lliga, els de Parralo van començar a sumar victòries, una
rere una altra, deixant-se molt pocs punts
pel camí i consolidant-se a la part alta de
la taula classificatòria.
Trepitjant els talons del Barça i adquirint una aura d'imbatibilitat que els
feia temibles, el Juvenil A va mantenir
el pols al Mallorca, que no va aconseguir eludir la persecució cervesera. A
la segona volta, l'Espanyol no va poder
amb els cervesers, que van aconseguir
un meritori empat a zero contra el líder. Dues jornades després, el Juvenil A

va véncer el Barça al seu camp, assolint
la segona posició un punt per sobre del
Mallorca. Superat el Barça, la victòria per
la mínima contra el Mallorca va materialitzar la possibilitat d'assolir una fita
històrica: classificar-se per la Copa del
Rei. Calia no defallir a la recta final.
Els cervesers van posar la directa aconseguint cinc victòries consecutives que els
van distanciar dels seus perseguidors. Va
ser a la penúltima jornada de lliga, a casa
i amb el suport de tota la familia cervecera a la grada, quan els de Parralo van
aconseguir la històrica fita en guanyar al
Nàstic per un gol a zero. El primer equip
del Club va acabar la competició com el
segon equip menys golejat i el tercer més
golejador. I és que no s'explica l'èxit cerveser sense l'excel·lent feina feta per totes les
línies de l'equip, amb uns porters protagonistes en molts partits, una defensa solidíssima, un mig del camp molt combatiu
i una davantera solidària i combinadora.
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FOTO: JORDI PLAY

Fins aviat,
amics!
Aquests jugadors 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!

Joel Cañaveras

Carlos Doncel

Edu Expósito

Diego A. Garzón

01/05/1996 • 3 Temporades

04/12/1996 • 3 Temporades

01/08/1996 • 1 TemporadA

03/07/1996 • 3 Temporades

Emilio Lucas

Max Marcet

Alfred Planas

Marc Vito

Eric ZÁRate

12/06/1996 • 1 TemporadA

30/07/1996 • 1 TemporadA

15/02/1996 • 6 Temporades

10/03/1996 • 3 Temporades

18/06/1996 • 3 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.

MARCOS PéREZ I CF BADALONA

RUBÉN ALCARAZ I CE L´HOSPITALET

FRAN GRIMA I CF BADALONA

JOEL MÉNDEZ I CE L´HOSPITALET

OSCAR SIERRA I CF BADALONA

JOSE M. MORALES I UE SANT ANDREU

JOAN GRASA I CF BADALONA

LUCAS VIALE I UE SANT ANDREU

JORDI ROGER (entrenador) I UE CORNELLÀ

albert manteca I UE SANT ANDREU

JOEL MARÍN I UE CORNELLÀ

ÁLEX COBO I UE LLEIDA

XAVI PELEGRÍ I UE CORNELLÀ

MOUSA BANDECH I UE OLOT

BORJA LÓPEZ I UE CORNELLÀ

CURRO TORRES (entrenador) I VALENCIA CF

sergio maestre I UE CORNELLÀ

ALEJANDRO CHAVERO I UCAM MURCIA (grup 4)

JUAQUIN SÁNCHEZ I UE CORNELLÀ

javi lópez (entrenador) I R. CELTA B (grup 1)

JOSEP M. FERNÁNDEZ I UE CORNELLÀ

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

Jordi Codina I getafe CF

ÁNGEL MARTÍNEZ I RCD ESPANYOL

JAUME SOBREGRAU I R. MURCIA (grup 1)

álvaro vázquez I getafe CF

MARC NAVARRO I RCD ESPANYOL

FRANC OCHOA I ZAMORA CF (grup 1)

sergio garcía I rcd espanyol

ALBERT VEGA I CE L´HOSPITALET

SEKOU GASSAMA I R. vallecano B (grup 2)

PRIMERA

CRISTIAN TELLO I OPORTO (PORTUGAL)
ISAAC CUENCA I DEP. LA CORUÑA
ALEIX VIDAL I SEVILLA CF
ALBERT MANTECA I SISAKET FC (TAILÀNDIA)

TERCERA - GRUP 5

VíCTOR VáZQUEZ I FC BRUJAS (BÈLGICA)

URI GRAU I CASTELLDEFELS UE

MANEL LORA I POBLA MAFUMET CF

keita balde I sc lazio (ITALIA)

SERGIO PRIETO I CASTELLDEFELS UE

JOSEP Mª MIA GUASCH I POBLA MAFUMET CF

DAVID LÓPEZ I SC NAPOLE (ITÀLIA)

GILBERTO BRAZ I CASTELLDEFELS UE

ERIC ALCARAZ I PRAT A.E.

joaquín garcía I etnikos achnas (xipre)

ALBERT CERVANTES I CASTELLDEFELS UE

DAVID CARRASCO I PRAT AE

ISAÍAS SÁNCHEZ I CF ADELAIDA (AUSTRÀLIA)

mario victorio I CASTELLDEFELS UE

ADRIÁN GONZÁLEZ I RUBÍ UE

JOHN NEESKENS I cosmos new york (usa)

RAÚL BARRIENDO I CERDANYOLA FC

JUAN C. CERVANTES I RUBÍ UE

ALBERT CUADRAS I CERDANYOLA FC

JUANJO CARRICONDO I RUBÍ UE

DANIEL ROMERO I CERDANYOLA FC

ADRIAN CASTELLANO I RUBÍ UE

QUIN SOLANO I CERDANYOLA FC

SERGIO CAMPOS I SABADELL B CE

RAFA LEVA I EUROPA CE

ALBERT MERINO I SABADELL B CE

VÍCTOR COCERA I EUROPA CE

IVAN FUENTES I SABADELL B CE

ÀLEX POVES I EUROPA CE

SERGI ESTRADA I SABADELL B CE

sergi aguilar I GAVÀ CF

josé manuel martínez I SABADELL B CE

(2n entrenador) I cORDOBA CF

DAVID PAYAN I MANLLEU AEC

ÁLEX BOLAÑOS I SANTFELIUENC FC

juan C. BARRANCO I ÀRBITRe ASSISTent 1a

MARTI SOLER I MANLLEU AEC

DAVID BATANERO I TERRASSA FC

POL COLL I MANLLEU AEC

DIEGO FERNÁNDEZ I TERRASSA FC

HUGO FERNÁNDEZ I MANLLEU AEC

roger matamala I TERRASSA FC

SERGIO ALBUQUERQUE I MARTINENC FC

SERGIO MENDOZA I VILASSAR MAR UE

DANI ACOSTA I MARTINENC FC

PAU MAS I VILASSAR MAR UE

carlos clerc I ce sabadell

albert vivo I MARTINENC FC

OSCAR ROMERO I VILASSAR MAR UE

benja martínez I ce sabadell

EUGENIO PLAZUELO I MARTINENC FC

josué fernández I VILASSAR MAR UE

ELHADJI BANDEH I MARTINENC FC

ERIC PUJOL I VILASSAR MAR UE

DAVID SERRANO I MARTINENC FC

antonio fernández I VILASSAR MAR UE

FORTIA MUNTS I MARTINENC FC

oriol simón I VILASSAR MAR UE

JUANMA MIRANDA I MASNOU CE

aitor casas I cf vilafranca

GUILLEM PUJOL I MASNOU CE

JUAN LUQUE I CF SAN RAFAEL

EDGAR SANTOLALLA I MASNOU CE

marc urbina I pe ciutadella

JONATHAN TOLEDO I MASNOU CE

GERARD ARTIGAS I CF ALBACETE B

ADRIÀ MATEU I LEVANGER FK (NORUEGA)

FERRÀN MELICH I MONTAÑESA CF

ALEX KYEREMEH I CF ALBACETE B

PACO HERRERA (ENTRENADOR) I

JOSE Mª SANTOS I MONTAÑESA CF

HUGO EYRE I CF ALBACETE B

UD LAS PALMAS

CHRISTIAN DEL MORAL I PALAMOS CF

anas el morabet I Cp villarrobledo

rafa jordà I wuhan zall (Xina)
Marc Carmona (entrenador) I
FC BARCELONA fuTbol sala
ROBERT MORENO (2n entrenador) I
FC BARCELONA
LUIS MIGUEL CARRIÓN

SEGONA A

isaac becerra I girona fc
CARLOS G. PEÑA I R VALLADOLID
Andrea Orlandi I brighton fc
AIMAR MORATALLA I LLAGOSTERA FC
SERGIO TEJERA I ALAVÉS CD
VÍCTOR DÍAZ I LEVANGER FK (NORUEGA)
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pàgina coordinada per:
Manuel Martín

FOTO: Miguel RuÍz, FC Barcelona

Aleix Vidal ha fitxat pel FC Barcelona al final d'aquesta temporada.
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Medicina esportiva
Pàgina coordinada pel
Dr. Carlos Barcons i l'equip mèdic del club

Imatges de la formació en l'ús del desfibril·lador.

Preparats per actuar

El servei mèdic del CF Damm impulsa l'aprenentatge del suport vital bàsic i desfibril·lació entre
els seus professionals amb la finalitat de salvar vides davant de la mort sobtada.

Araceli López • Especialista en Medicina Intensiva. Instructora-Directora en Suport Vital Bàsic i DEA i Suport Vital avançat des de 1994. Actualment també és
Suport Vital Immediat des de 2012. Col·laboradora del programa PAICI d'atenció al pacient amb cardiopatia isquèmica, realitzant formació en SVB+DEA en centres
d'atenció primària de la zona del Baix Llobregat. Responsable de la formació en Suport Vital del Consorci Sanitari Integral.

L

es malalties cardiovasculars són la
primera causa de mort en el món
occidental, especialment la mort
sobtada cardíaca. La majoria d’aquestes
morts succeeixen fora de l’àmbit sanitari.
En el món de l’esport hem vist com jugadors d’elit han patit aturades cardíaques,
en alguns casos amb un desenllaç fatal.
Arrel d’aquests casos, s’ha posat en evidència la necessitat d’una actuació ràpida i
eficaç. Si es produeix una aturada cardíaca,
és adir, que el cor s’atura, el fet d’iniciar
ràpidament les compressions toràciques
i les respiracions de suport (el que es coneix amb el nom de ressuscitació cardiopulmonar) pot doblar les possibilitats de
supervivència de la víctima.
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En molts casos d’aturada cardíaca, el cor
deixa de bategar de forma efectiva per una
alteració elèctrica anomenada fibril·lació
ventricular (FV). L’únic tractament efectiu
de la FV és l’administració d’una descàrrega elèctrica, anomenada desfibril·lació. La
possibilitat que la desfibril·lació tingui èxit
es redueix gairebé un 10% cada minut després del col·lapse, a menys que es practiqui
una RCP efectiva. L’ús del DEA fa possible
la desfibril·lació per part de persones que
no són metges. Això és de vital importància
per aconseguir augmentar la supervivència
de les víctimes per mort sobtada.
Aconseguir salvar una vida implica una
seqüència de passos, en la qual cada pas
influeix en la supervivència. Els passos són

coneguts com les anelles de la “cadena de
la supervivència”.
Davant d’aquesta evidència, el Servei
Mèdic del CF DAMM ha apostat de manera
ferma perquè en les seves instal·lacions, si
es produís un possible cas de mort sobtada,
aquest pogués ser detectat i tractat d’acord
amb les recomanacions actuals.
És per això , que el servei mèdic del CF
DAMM, des de fa un any, està reconegut i
acreditat pel Consell Català de Ressuscitació
com a centre docent per impartir formació en RCP d’acord amb les guies europees
(European Resuscitation Council).
Dins de les actuacions que aquest servei
està fent en les seves instal·lacions, relacionades amb la RCP, podem destacar:

1. Detecció de malalties cardiovasculars de
risc que potencialment poden ocasionar aturada cardíaca (AC), com són les displàsies
arritmogèniques, miocardiopaties hipertròfiques, etc., mitjançant la realització d’ECG,
ecografies cardíaques i d’altres tècniques.
2. Formació a fisioterapeutes i cuidadors
dels equips en Reanimació Cardiopulmonar. En l’últim mes s’han fet dos cursos de
Suport Vital Bàsic i DEA (desfibril·lació semiautomàtica), i dos cursos de reciclatge
als professionals que ja havien fet el curs
bàsic l’any passat.
Això no ha fet més que començar, i de mica en mica, aquesta formació en SVB+DEA,
s’anirà fent extensiva a més persones de l’entitat, amb actualitzacions anuals per tal de
poder oferir, en tot moment, una assistència
de qualitat al més alt nivell en la detecció i
tractament de l’aturada cardíaca. ■

Nova incorporació al Servei Mèdic: el Dr. Domingo, especialista en pediatria
Des del passat mes de maig comptem amb la col·laboració del Dr. Xavier Domingo Miró, metge pediatra,
que està especialitzat en malalties de
l’aparell respiratori i pneumologia.
Amb la seva incorporació, el Servei
Mèdic del CF Damm s’assegura un
adequat control i valoració de malalties o patologies de base, tant congènites com adquirides, que
no contraindiquen la realització d’un esport, però que mal
controlades o insuficientment valorades podrien suposar un
risc per a la salut d’esportistes de màxim nivell competitiu.
Com a mesura d’estudi preventiu de patologies de l’aparell respiratori, s’està valorant la realització d’una prova
respiratòria en la revisió mèdica anual que permeti detectar
indicis de patologies respiratòries . La seva detecció i control
afavorirà la prevenció de futures patologies i ajudarà a millorar el rendiment esportiu. Altres patologies com ho poden
ser al·lèrgies, intoleràncies alimentàries o diabetis, poden ser
controlades i valorades abans de donar l’alta definitiva, amb
la màxima seguretat de l’adequat estat físic de l’esportista,
per a la pràctica segura de l’esport de competició.
A més, el Dr. Domingo va ser un futbolista aficionat en
els seus anys de joventut, coneixedor i admirador de l’escola

de futbol CF Damm que, davant la proposta de col·laboració
i posada en marxa d’aquest departament dins dels Serveis
Mèdics, no va dubtar a posar-se a treballar per trobar la millor
manera d’ajudar els nostres futbolistes des de la seva especialització com a metge pediatra, coneixedor de les patologies
de nens i adolescents com ho són els jugadors del nostre club.
Des d’aquestes línies li donem tot el nostre suport, desitjant que la seva aportació sigui ben rebuda i pugui desenvolupar, en tota la seva amplitud, la seva tasca de detecció i
control de patologies que, correctament assumides, no siguin
obstacle pel màxim desenvolupament de la capacitat física
de l’esportista.
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PÀDEL

Orgullosos dels n
El passat mes de maig, ambdós grups
de jugadors del CP Damm es van reunir
a les instal·lacions del club Star Vie de
Collado Mediano, seu del grup d’elit
de la nostre entitat, per realitzar una
sessió fotogràfica.

L

'equip que encapçala Jorge Martínez ha començat la temporada amb
molta força. El passat mes d’abril
vam tenir la primera satisfacció competitiva,
l’equip de joves va obtenir la victòria en el
Campionat Absolut de Madrid de Segona
Divisió, organitzat per la Federació Madrilenya de Pàdel, després de guanyar al RSC La
Finca per 4-1 i va pujar a la màxima categoria
del pàdel de la Comunitat de Madrid. En
una sola temporada l’equip de la Fundació
Damm ha aconseguit ascendir de tercera
a primera divisió amb una mitjana d’edat
inferior als 18 anys, sense perdre cap partit
i demostrant un nivell de joc excepcional.
Els jugadors que entrenen a Collado Mediano han seguit demostrant el seu gran nivell, guanyant tornejos i accedint a la majoria
de finals dels campionats on han participat.
A més, els més petits de la casa, un parell
de mesos després del seu debut competitiu,
ja han començat a donar les primeres alegries. L’equip d’iniciació del CP Damm en
categoria Benjamí va quedar Subcampió del
Torneig d’Antequera, una competició amb
participants d’arreu de l’Estat. ■

El grup d'elit amb els tècnics.
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Tots els jugadors del CP Damm.

Els més petits del Club.

nostres jugadors

La televisió del WPT es fixa en la Damm

La televisió oficial del World Padel Tour va voler fer un reportatge per explicar les peculiaritats del nostre Club i per lloar la feina que s’està fent en la formació de les properes
estrelles del pàdel. La periodista Andrea Ballester, acompanyada d’un càmera, es va
desplaçar a Collado Mediano per copsar el dia a dia dels jugadors i entrevistar al cos
tècnic i a les joves promeses de la Damm.
pilota a terra
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Pau Furriol amb els alumnes.

Entrega de les beques
Josep Damm als
alumnes de la UAO
En el marc de la celebració de la Festivitat
de Sant Tomàs d’Aquino a la Universitat
Abat Oliva CEU, el patró de la Fundació
Damm Pau Furriol va fer entrega de les
cinc beques Josep Damm, valorades en
3.000 € cadascuna, a alumnes de la Universitat. La cerimònia va comptar amb la
presència, entre d’altres assistents, dels
màxims representants de les empreses
col·laboradores, personalitats de la societat civil, membres del personal docent i
laboral així com familiars i amics. ■

Ramon Agenjo rebent el reconeixement de mans de la Reina Sofía.

Premi per la contribució
a l’Any Greco
La Reial Fundació de Toledo va fer entrega d’un guardó a Damm per la seva
col·laboració amb els actes commemoratius del IV centenari de la mort del Greco.

D

amm va ser patrocinadora oficial de
l’Any Greco, que es va celebrar durant
el 2014 per retre homenatge a la figura del
pintor cretenc que va morir fa quatre-cents
anys. La implicació de Damm amb l’Any
Greco es va veure reconeguda el passat 27
de març amb l’entrega d’un guardó per part

de la Reial Fundació de Toledo a l’acte dels
XVII premis anuals de l’entitat. El conseller
del Grup i patró director de la Fundació
Damm, Ramon Agenjo, va rebre el guardó
de la mà de la Reina Sofía, que també va ser
guardonada per la seva “entusiasta participació” en les activitats de l’Any Greco. ■

Segona Nit per la Recerca a
la Catalunya Central

Lari, Lavín, Agenjo, B. Clotet i A. Clotet.
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El passat divendres 29 de maig de 2015, el Món San Benet de
Sant Fruitós del Bages va acollir la celebració de la Segona
Nit per la Recerca a la Catalunya Central, organitzada per la
fundació Lluita Contra la Sida . L’objectiu d’aquesta gala va
ser recaptar diners per destinar-los íntegrament als projectes
de recerca de la Càtedra de Sida i Malalties Relacionades
de la UVIC-UCC.

Patrocini de les
regatistes Bàrbara
Cornudella i Sara López

Armadàs, Gil, Cornudella, López i Galí.

La Fundació Damm ha signat un conveni
de col·laboració amb les regatistes del Club
Nàutic El Balís Bàrbara Cornudella i Sara
López per tal d’ajudar-les a conquerir la fita
de classificar-se pels propers Jocs Olímpics.
El conveni es va signar el passat 18 d’abril
a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm amb
el patró director de la Fundació Damm,
Ramon Armadàs.

Els autors de l’onzena edició del llibre.

Lliurament del Premi
Josep Damm de
fotografia de la UB
Mascherano, al centre, i les autoritats durant la presentació.

Nova edició de Relats
Solidaris de l’Esport
L’onzena edició del llibre destinarà els diners recaptats amb la seva
venda a l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett.

J

a fa onze anys que un grup de periodistes esportius van començar amb
el projecte del llibre de Relats Solidaris de
l’Esport, una iniciativa solidària que recapta
diners per a causes benèfiques. El futbolista Javier Mascherano és l’autor del pròleg
de l’onzena edició, els beneficis de la qual
van destinats a l’Associació Catalana de la
xxxxxxx
Síndrome de Rett, una malaltia poc freqüent

que es manifesta com un trastorn neurològic
de base genètica que afecta majoritàriament
a nenes i causa pluridiscapacitat.
Aquesta edició també va dedicada a
Jorge ‘Topo’ López, periodista col·laborador
d’aquest projecte des del seu inici que va
morir l’estiu passat en un accident de
trànsit mentre cobria el Mundial de futbol
xxxxxxx
al Brasil. ■

Agenjo, Bujalance i Cirlot.

El passat 23 d’abril, la Fundació Damm va
fer entrega del Premi Josep Damm a les
tres estudiants guanyadores del concurs
de fotografia de Sant Jordi de la Universitat
de Barcelona. L’acte va estar presidit per
la vicerectora de Relacions Institucionals
i Cultura de la UB, la Dra. Lourdes Cirlot, i
pel patró director de la Fundació Damm,
Ramon Agenjo.
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