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L’equip de Cristóbal 
Parralo es queda a 
les portes de tornar a 
jugar la Copa del Rei 
per segona temporada 
consecutiva per 
només un gol 
de diferència en 
l’average general amb 
l’Sporting de Gijón.

Un gol ens 
deixa fora 
de la Copa

JUVENIL A

JUVENIL A
UNA gArANtIA 
dE qUALItAt 
Roger agafa el relleu de Cristóbal al 
Juvenil A i a la Direcció Esportiva.

El CP Damm aconsegueix l’ascens a la Segona 
Divisió estatal absoluta a València.

Creixement imparable
PÀdEL

38

LLiga i Copa:
Doblet històric Del Juvenil b





Fa tres anys vam anar a buscar a un antic amic perquè ens donés un cop 

de mà. L’amic era de casa i en tres temporades i mitja ha capgirat l’es-

tructura esportiva del Club. Cristóbal Parralo és dels nostres i sempre ho 

serà. Ara els camins se separen però ambdues parts ho fan amb la satis-

facció d’haver-ho donat tot. La professionalitat i el talent de Cristóbal, i 

de l’equip tècnic que l’ha acompanyat en aquest recorregut, han fet que el 

CF Damm torni al lloc que li correspon esportivament.  

L’exitosa temporada que acomiadem és fruit de l’esforç de molta gent: 

jugadors, tècnics, delegats, servei mèdic, coordinació, secretaria... i tot 

sota l’aixopluc de la Fundació Damm, representada per Ramon Agenjo, 

el president del Club. La feina de tots ha estat recompensada pels èxits 

esportius, però aquest no és l’únic paràmetre per mesurar l’èxit. L’educa-

ció, el respecte als rivals i la imatge que transmetem a l’exterior són altres 

barems per comprovar l’evolució del nostre Club en els darrers anys. Per 

això, per ser exjugador, exentrenador i amic, li diem adéu, però sobretot 

gràcies i fins sempre Cristóbal!

04  Relleu a la banqueta i a la 
direcció esportiva
Roger agafa el testimoni que deixa 
Cristóbal a la banqueta del Juvenil A i a la 
Direcció Esportiva del Club.

06  Campionats de Catalunya
Repàs dels èxits dels nostres equips als 
Campionats de Catalunya.

13  Els nostres equips
Valoració i classificació dels Campionats  
de Lliga dels equips del CF Damm.

32  Medicina
Pàgina dedicada a explicar la feina que 
desenvolupa el Servei Mèdic del CF Damm.

34  Pàdel
Crònica dels darrers èxits del CP Damm 
en el Campionat d’Espanya Absolut de 
Tercera Divisió.
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Doncs si fa tres anys vam anar a buscar un amic, ara per substituir a 

Parralo hem anat a buscar a un conegut de tota la vida. Fa molts anys 

que coincidíem en els camps de futbol del nostre país, però sempre hem 

estat rivals, mai enemics. Roger Garcia és amant del bon futbol sense es-

tridències. Intentarà inculcar el seu tarannà educat, tranquil i guanyador 

en la filosofia dels nostres equips. Res canviarà gaire, els fonaments estan 

posats i només l’aportació personal de les noves incorporacions sota les 

premisses marcades pel Club permetran que ens adonem dels canvis en 

l’estructura esportiva. Sabem com és en Roger i per això l’hem anat a bus-

car. Benvingut, sort i gràcies per venir Roger. Ens farem amics.

Benvingut, Roger
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Una herència impagable
Cristóbal Parralo supera amb escreix la petjada que va deixar com a jugador i recupera l’orgull de pertinença

Cristóbal deixa la Damm des-
prés d’aconseguir unes fites  
esportives històriques i d’orga-
nitzar esportivament el Club. 
El Juvenil A ha recuperat l'or-
gull de pertànyer a una entitat 
fundada fa més de 60 anys.

Amb independència dels 
resultats, la Damm torna a 
ser una referència no només 
al futbol base català sinó 
també a l’espanyol

El Juvenil A és una referència 
de bon futbol i d’esperit 
competitiu sense perdre mai 
el ‘fair play’

A Cristóbal Parralo no se li podrà 
agrair mai prou el que ha fet pel 
CF Damm en aquestes darreres 

quatre temporades. Com a jugador del plan-
ter, ja es va convertir en un dels nostres 
grans orgulls, fitxant pel FC Barcelona i 
conquerint la primera Copa d’Europa del 
club blaugrana a Wembley, amb l’inesbor-
rable Dream Team que dirigia el geni Johan 
Cruyff.

Però ara, a la banqueta, s’ha superat.
Amb independència dels resultats, la Damm 

torna a ser una referència no només al futbol 
base català sinó també a l'espanyol, gràcies 
a les dues darreres magnífiques temporades 
del Juvenil A i als nombrosos jugadors que 
han fitxat per molts equips de primer 
nivell de la Península. Una refe-
rència de bon futbol i d’esperit 
competitiu sense perdre mai el 
‘fair play’ obligat en aquestes ca-
tegories, del qual en Cristóbal ha 
estat sempre un ferm defensor.

Les dues darreres temporades 
del Juvenil A han estat extraordi-
nàries. La temporada passada, el 
Juvenil A va quedar per davant del 
Barça a la lliga de Divisió d’Honor 
i es va classificar per la Copa del Rei, 

Una xerrada de Cristóbal a l'equip abans d'un partit.

on va eliminar al gran favorit, el Màlaga, i 
va caure amb molta mala sort davant de qui 
acabaria sent el campió, el Rayo Vallecano.  
I en aquesta temporada que acaba de fina-

litzar, de nou per davant del Barça al 
campionat i no es va poder clas-

sificar a la Copa del Rei només 
per un gol en l’average general 

amb l’Sporting de Gijón.
Et devem molt, Cris-

tóbal. Esperem seguir 
mantenint la Damm 
a l’altíssim nivell que 
l’has deixat, amb les 
directrius que ens has 
marcat, i et desitgem 
tota la sort del món. 
La mereixes. ■ 
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Talent per sobre de tot
Roger Garcia Junyent (Saba-
dell, 15 de desembre de 1976) 
és un dels millors futbolistes 
que ha donat la història del 
nostre país. Va donar els seus 
primers xuts a una pilota a 
la seva ciutat, al Mercantil, 
però de ben petit ja es va 
incorporar al FC Barcelona, 
on hi va coincidir amb els 
seus dos germans, l’Òscar i 
el Genís.
Va anar pujant categories, 
va aconseguir amb el Juve-
nil A –aleshores Sots-19- un 
doblet de Lliga i Copa del Rei 

(contra el Real Madrid a La 
Romareda de Saragossa) i va 
signar una gran temporada 
amb el Barça B, amb l’ano-
menada ‘Lleva del Mini’ 
que completaven  Ivan de la 
Peña, Albert Celades, Quique 
Álvarez, Juan Carlos Moreno 
i Toni Velamazán, abans de 
debutar al primer equip, 
de la mà de Johan Cruyff, el 
6 de maig de 1995 a Riazor 
en un Deportivo-Barça. Va 
guanyar una Recopa, una 
Copa del Rei i dues Super-
copes d’Espanya i va prose-

guir després la seva carrera 
al Villarreal, l’Espanyol, 
on guanyà una altre Copa 
del Rei, contra l’Atlètic de  
Madrid, i l’Ajax, on va lluir 
el ‘14’ de Cruyff.
Roger, que en el terreny de 
joc va destacar per la seva 
brillant cama esquerra i la 
seva esportivitat, és una ga-
rantia de què la Damm prac-
ticarà un bon futbol, de toc, 
prioritzant el talent al físic, i 
mantindrà els valors que des 
de fa més de seixanta anys 
presideixen el nostre club. 

Roger Garcia Junyent
Sabadell, 1976

CoM A FuTBoLISTA PRoFESSIonAL
94-95 FC Barcelona B 
95-99 FC Barcelona
99-03 RCD Espanyol 
03-06 Villareal CF
06-07 Ajax 

InTERnACIonAL
97-06 Catalunya 

CoM A EnTREnADoR
09-10 S'incorpora al staff tècnic del 
  CE Sabadell 
10-13 Continua al club arlequinat com a 
  segon entrenador de Lluís Carreras

Una herència impagable
Cristóbal Parralo supera amb escreix la petjada que va deixar com a jugador i recupera l’orgull de pertinença
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JuVEnIL B · Campions de Catalunya

Un altre èxit 
del JUvenil b: 
el campionat 
de catalUnya

E ls jugadors de Samprón s’han acomi-
adat de la temporada de la millor ma-

nera possible: després d’assolir el campionat 
de lliga van sumar al seu palmarès el títol 
de Campions de Catalunya. 

El Juvenil B va haver de demostrar tot 
el seu potencial davant el Cornellà en una 
final molt disputada. Tot i l’alta intensitat 
del partit, la Damm va aconseguir asserenar 
el ritme i agafar el control de la pilota, avan-

El Juvenil B es va proclamar Campió de Catalunya, el passat 11 de 
juny a Martorell, després de guanyar per 2 gols a 1 a la UD Cornellà.

çant-se al marcador amb un gol d’Eloy Pena 
al minut 20 i ampliant les distàncies amb 
un gol de Gerard Nolla abans del descans. 
Quan faltaven dos minuts pel final del partit, 
el Cornellà va marcar el seu únic gol que no 
va impedir que els cervesers es proclamessin 
Campions de Catalunya. 

El president d’honor del CF Damm, Josep 
Barcons, va acompanyar al Juvenil B en un 
dels altre dels èxits d’aquesta gran plantilla. ■

CAMPIonATS DE CATALunYA
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ALEVÍ · Subcampions de Catalunya

BEnJAMÍ · Finalista dels Campionats de Catalunya

CAMPIonATS DE CATALunYA

Els cervesers van aconseguir el subcampionat de Catalunya després de disputar 
una final molt igualada contra el FC Barcelona. Tot i que finalment els blaugranes 
van imposar-se per 3 gols a 2 en els darrers minuts del partit, la Damm va fer gaudir 
de valent al públic amb el seu joc i el seu potencial. El FC Barcelona es va avançar 
al marcador, però, només tres minuts després, Devan Tanton va empatar el partit. 
En el tercer quart, Planas va marcar el segon gol cerveser, però el Barça va poder 
empatar de nou, mantenint la tensió i les oportunitats per ambdós equips. Va ser 
en els darrers minuts del partit quan el Barça va aconseguir el gol de la victòria 
amb un xut des de fora l’àrea. 

L’Aleví B va ser la sensació dels Campionats 
de Catalunya

Els Benjamins de la Damm, entre els quatre millors de Catalunya
El Benjamí A del CF Damm va demostrar, a la 7a Festa del Futbol Català organitzada per la Federació Catalana de Futbol, ser 
un dels quatre millors equips de Catalunya de la seva categoria, juntament amb el Reus Deportiu, el Cornellà i el Barça. Els 
cervesers van disputar la semifinal dels Campionats davant d’un FC Barcelona molt potent i exigent que els va deixar sense 
oportunitats d’arribar a la final. Tot i així, la Damm va demostrar tot el seu potencial i el seu nivell en la fase classificatòria, 
on va fer un gran paper. A més, els Campionats de Catalunya van ser una gran experiència per a tots els jugadors, que esperen 
poder repetir l’any vinent.  
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E l cap de setmana del 14 i 15 de maig es 
va celebrar, a Premià de Dalt, el Campi-

onat de Catalunya Cadet, que alhora també 
era la fase final autonòmica del Campionat 
d’Espanya – Copa CocaCola. 

El Cadet A del CF Damm, va classificar-se 
per la final del Campionat després de supe-
rar la fase prèvia amb 5 punts i de guanyar 
al Jàbac a la tanda de penals a la semifinal. 
Però no va aconseguir fer-se amb el títol al 
no poder superar a un contundent Espanyol 
que va acabar guanyant per 4 gols a 1. 

El Cadet A es va proclamar subcampió dels Campionats de Catalunya 
Cadet i de la fase final autonòmica del Campionat d’Espanya – Copa 
CocaCola, després de perdre a la final davant el RCD Espanyol.

L’únic gol dels cervesers va arribar a la 
segona part, quan Ángel Baena va regatejar 
dos defenses pericos i va col·locar la pilota des 
de dins l’àrea. Tot i que llavors el marcador 
mostrava un 2 a 1, la Damm no va poder 
materialitzar altres ocasions i els blanc-i-blaus 
no van perdonar. 

Amb aquest resultat el CF Damm es va pro- 
clamar el subcampió de Catalunya en la cate-
goria Cadet, una posició més que meritòria 
que avala els resultats i la feina de tota la tempo-
rada d’aquest equip dirigit per Ferran Costa. ■

EL CF DAmm, 
SubCAmPió DE 
CAtALunyA CADEt

CAMPIonATS DE CATALunYA / CoPA CoCA-CoLA
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CAMPIonATS DE CATALunYA / CoPA CoCA-CoLA
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E l tram final de la temporada del 
Juvenil B no va ser apte per taqui-
càrdics. Liderant la taula durant 

l'últim terç de la lliga després d'haver man-
tingut un frec a frec amb el Cornellà, els de 
Samprón es van plantar a dues jornades pel 
final davant del seu rival directe. La derro-
ta prèvia dels cervesers contra el Jàbac, en 
un partit ple de moments de mala sort, va 
convertir el duel directe amb el Cornellà en 
un partit decisiu. El Cornellà es va avançar 
en el minut 60 i els cervesers van haver de 
suar per empatar el partit. Ho van aconse-
guir en el 88 amb un gol de Martí que va 
canviar completament l'escenari de cara a 
l'últim partit de lliga. Amb una derrota, els 
cervesers no haurien depès d'ells mateixos 
per proclamar-se campions.

Camp del Gironès, mitja part del darrer 
partit de lliga. Els cervesers ho tenen tot 
en contra: la pilota no vol entrar, els locals 
han marcat dos gols i a l'inici de la segona 

part els de Samprón han fallat un penal. 
Amb aquest resultat, el Barça és campió de 
lliga i només queden 45 minuts per invertir 
la situació. L'escenari no pot ser més ad-
vers, però el Juvenil B protagonitzarà una 
de les remuntades més espectaculars que 
s'han vist aquesta temporada. Aconsegueix 
empatar el partit en el minut 82 i, a partir 
d'aquest moment, el matx esdevé una pluja 
de gols. En només deu minuts, els cervesers 
en fan quatre més, tanquen el marcador 
amb un espectacular 2 – 6 i es proclamen 
campions de lliga.

L'èpica encara dominaria els últims 
partits de la temporada. Els de Samprón 
van eliminar el Barça a les semifinals del 
Campionat de Catalunya amb un gol del 
porter Flere a l'última jornada i van gua-
nyar el Cornellà en una final igualada per 
ser campions de Catalunya. Amb un doblet 
històric, els de Samprón van signar una 
temporada perfecta. ■

EL JuVEniL b ES VA 
PRoCLAmAR CAmPió 
DEL GRuP 7 DE LA 
LLiGA nACionAL
En una última jornada en què es decidia el guanyador, els de Miguel 
Ángel Samprón van haver de remuntar un resultat advers i van acabar 
la temporada golejant per celebrar el títol de lliga.
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L'Aleví B al vestidor del primer equip de l'Espanyol.

m algrat la pluja, 32 equips catalans 
es van donar cita a les instal·lacions 

de la Ciutat Esportiva Dani Jarque per 
disputar la Fase Catalana de la Danone 
Nations Cup. En una jornada completa, 
els jugadors alevins no només van dispu-
tar la fase eliminatòria, sinó que també van 
participar en diversos tallers formatius en 
els quals se’ls va sensibilitzar en qüestions 

L’Aleví B del CF Damm es va proclamar campió de la Fase Catalana de la Danone Nations Cup, 
el prestigiós mundial de clubs dels alevins disputat a principis de maig, després d’imposar-
se a la semifinal a l’Aleví A cerveser i, a la final, al Gimnàstic de Tarragona. 

com la nutrició, o la diversitat funcional. 
El gran protagonista va ser l’Aleví B del 

CF Damm, que va realitzar un torneig on va 
anar de menys a més. Després de guanyar 
per la mínima al Lleida i al Figueres als 
vuitens i als quarts de final, l’Aleví B va 
haver d’enfrontar-se a l’Aleví A del Club 
en la semifinal. Aquesta ronda, que garan-
tia un finalista cerveser, es va saldar amb 

un resultat favorable del B de 3 – 0. Els 
joves jugadors de Javi Lacambra van poder 
reeditar el resultat a la final, en la qual van 
vèncer al Nàstic de Tarragona. 

Així, l’Aleví B va ser el representant 
català a la Fase Estatal de la DNC que es 
va disputar a l’estadi de l’Espanyol. La 
Damm en aquest cas, no va aconseguir  
classificar-se per disputar les semifinals. ■

la damm, campiona de catalUnya 
de la danone nations cUp

danone nations cup

Recollint el trofeu de guanyador. L'equip celebrant un gol.
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Els nostres equips PREBEnJAMÍ A

19 3 4 155 36 60

PARTITS 
GUANYATS    

26

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

classificat
3r

Eric, Gerard, Iker, Alejandro, Dimas, Roger, Raúl, Saba, Reda, Samuel. 

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

debut en competició oficial
Els més petits del Club han debutat amb la samarreta de la Damm competint amb els millors. El cos tècnic ha incorporat  en les 
sessions d’entrenament els primers conceptes futbolístics destinats a crear en el nen un sentiment de col·lectivitat. Les ganes 
d’aprendre i la il·lusió de formar part d’un gran equip han facilitat l’assimilació de tots els conceptes treballats durant la temporada.

Equip.

Dimas (pilota) i Roger.

Eric, Dimas, Reda, Roger, Gerard, Samu, Iker.

Reda Outata i Saba Noniashvili.
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Els nostres equips BEnJAMÍ B

15 5 10 98 66 50

PARTITS 
GUANYATS    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

classificat
5è

Mateu, Diaby, Sergio, Aléix, Yoel, Mario, Marc, Víctor, Martí, Oscar, Iker.
 

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

temporada brillant
L’equip tanca una històrica temporada obtenint la millor posició i puntuació d’un Benjamí de primer any del Club a Primera Divisió. 
L’equip, a més, s’ha mantingut amb regularitat en la zona alta de la classificació. Tot això ha estat possible gràcies al treball i esforç 
dels nois en assolir els conceptes basats en els fonaments individuals i col·lectius del joc que els hi correspon a la seva edat.

Toni Velilla i Òscar Torrellas.

Òscar Torrellas. Martí Serra.Martí Serra i Mario Rioja.
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Els nostres equips BEnJAMÍ A

24 2 4 112 50 74

PARTITS 
GUANYATS    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

meritòria segona posició
El Benjamí A ha finalitzat el campionat de lliga en segona posició, només per darrera de l’espanyol i superant a la classificació al FC 
Barcelona. La clau de l’èxit ha estat l’exigència de tots els jugadors per millorar en cada entrenament i en cada partit. Això els ha 
permès aconseguir victòries de gran prestigi i la possibilitat de disputar la fase final del Campionat de Catalunya.

Albert, Marc, Pol, Juanjo, Héctor, Víctor, Marc, Marcos, Alejandro, 
Ethan, Manu, Jan.

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

classificat
2n

Marcos Riaño.

Equip.Al fons, Alejandro Tejedor i Héctor Garrido. Amb la pilota, Marc Ramirez.

Pol Galdón.
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Els nostres equips ALEVÍ C

22 4 4 101 50 70

PARTITS 
GUANYATS    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

Una temporada impecable
Tot i ser un equip de primer any, l’Aleví C ha tancat una magnífica actuació en la competició de Lliga, acabant en segona posició. 
Gran part de l’èxit ha recaigut en l’esforç, el compromís i l’autoexigència de jugadors i cos tècnic. La valoració de la temporada és 
gairebé excel·lent, ja que l’equip ha anat millorant individualment i col·lectivament i ha assolit els objectius fixats.

Adrián, Izan, Salvador, Santiago, Marc, Thomas Davis, Juan Camilo, Jaume, 
Adrià, Ricard, Rubén, Joaquin.

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

classificat
2n

Hudson i Ricard Pulido.Salva Costa.

Ricard Pulido. Adrián Álvarez.
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Els nostres equips ALEVÍ B

27 1 2 159 37 82

PARTITS 
GUANYATS    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

objectius i somnis complerts
L’equip ha protagonitzat un temporada impecable tant a la Lliga com al Campionat de Catalunya. L’Aleví B ha donat una gran imatge ca-
da vegada que ha representat al nostre Club en els grans esdeveniments. Tot aquest esforç es va veure recompensat amb la victòria a la 
fase catalana de la Danone Nations Cup que els va permetre competir amb equips com l’At. de Madrid, Màlaga, Sevilla, Celta o Villarreal.

Kevin Joel, Arnau, Sergio, Bruno, Nicolás, Jonas Daniel, Miquel, Xavier, 
Álex, Álex, Devan Austin.

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

classificat
2n

L'equip a l'inici d'un partit.

Jonas Freeman. Equip. Devan Tanton i Kevin Asprilla.
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Els nostres equips ALEVÍ A
Sergio, Yaya, Yerai, Álvaro, Alexandre, Francesc, Rubén, Arnau, Adrià, 
Xavier, Fèlix.

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

24 2 4 166 56 74

PARTITS 
GUANYATS    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

rècord de puntuació
L’Aleví A del club ha aconseguit sobradament els objectius marcats a l’inici del campionat . Els jugadors han fet una temporada gairebé 
immillorable aconseguint el rècord de puntuació d’un Aleví A del Club i només havent estat superats pels dos grans. La millora dels ju-
gadors juntament amb la magnifica temporada que ha fet l’Aleví B fan pensar que el pas a futbol 11 d’aquests jugadors serà tot un èxit.

classificat
3r

Xavi Jiménez amb pilota i Félix Martí.

Yerai Moure finalitzant a porteria.

Arnau Funuyet lluitant per la pilota.

Ruben Cifuentes. Al fons, Xavi Jiménez.
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Els nostres equips InFAnTIL B
Bruno, Txus, Marc, Dani, Bakary, Josep Lluis, Ian, Yeray, Linus, Roger, Mario, 
David, Iker, Marc, Xavi, Hugo, Fásica, Arnau, Pedro.

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

14 6 10 64 45 48

PARTITS 
GUANYATS    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

classificat
5è

debut molt positiu en F-11
L’Infantil B, format exclusivament per jugadors nascuts l’any 2003, ha assolit tots els objectius fixats a l’inici de la temporada: sumar 
més de la meitat de punts en joc, tenir l'average a favor i ocupar un lloc entre els vuit primers de la classificació.  Així doncs, el grup 
dirigit per David Besora i Adrià Casanovas ha superat l’alta exigència competitiva de la categoria amb molt bona nota.

Xavi Pleguezuelo fa una passada a Dani Cervera.

Bakary Cisse.

Josep Lluís “Pochito”.

Marc Casadó. Al fons, David Nogales.
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Els nostres equips InFAnTIL A
Adrià, Agustín, Eric-Mesphin, Gonzalo, Artur, Aye, Marc, Zacarías, Aarón, 
Gerard, Ousman, Mario, Adrián, Adrià, Sergi, Marc, Hugo, Eric, Iker, Guillem.

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

21 6 3 88 26 69

PARTITS 
GUANYATS    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

Un equip amb orgull i caràcter
L’Infantil A ha demostrat durant tota la temporada ser un equip amb molt orgull i caràcter. La lluita dels jugadors en cada partit i 
l’entrega per defensar la samarreta cervesera han estat els denominadors comuns d’un grup que només ha perdut quatre partits 
des de l’inici de la pretemporada fins la finalització de la participació a les semifinals dels Campionats de Catalunya.

classificat
3r

Eric Bernardo, Gerard Gómez, Hugo Ramírez, Sehu Florent.

Eric Bernardo.Eric Sierra  i Gonzalo Carmona. Sehu Florent.
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Els nostres equips CADET B
Àlex, Enric, Antonio, Aladar, Adrián José, Arnau, Sergi, Marc, Joan, Nil, 
Marcos, Jonathan, Roger, Christopher Fabricio, Gerard, Mika, Sergi, David, 
Àlex, Martí, Guillem.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

16 5 9 44 26 53

PARTITS 
GUANYATS    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

Una evolució sostinguda 
La temporada del Cadet B ha estat marcada per una evolució permanent en tots els sentits. Classificat com a millor equip de primer 
any només darrere de l’Espanyol i davant d'equips com Cornellà, Badalona I Sant Cugat. El Cadet B ha mostrat una línia de joc molt 
marcada durant tota la temporada que l’ha fet reconeixible i que l'ha permès desenvolupar-se sobre uns objectius clars. 

classificat
4t

Crhisto Lascano i Marcos Garrido.

Enric Baquero.Crhisto Lascano.



22  pilota a terra  

Els nostres equips CADET A

12 5 13 42 39 41

PARTITS 
GUANYATS    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

classificat
8è

subcampionat de prestigi
El Cadet A ha sabut adreçar l’inici  erràtic del curs futbolístic finalitzant la temporada entre els millors i obtenint un meritori sub-
campionat de Catalunya a la fase autonòmica del Campionat d’Espanya- Copa Coca Cola. L’equip de Ferran Costa s’ha sabut refer 
d’un mal inici treballant per convertir el que podia ser una mala temporada en un nou èxit dels equips principals del Club. 

Sergi, Ángel, Oriol, Marcelo, Aleix, Ferràn, Manuel, Pol, Marc, Pere, David, 
Carlos, Óscar, Aitor, Bruno, Joan, Kilian, Derek, Eric, Daniel.

Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

Equip.

Manuel González (capità). Aleix Diaz amb pilota, al fons Manuel González.
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Els nostres equips

19 4 7 111 37 61

PARTITS 
GUANYATS    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

debut al campionat de catalunya
Tot i el trasbals que va provocar el canvi d’entrenadora a l’inici de la temporada, l’equip es va refer i va competir molt bé durant tot 
el campionat. L’equip que debutava a la Primera Divisió va competir amb els millors equips del nostre país i va aconseguir classifi-
car-se en tercera posició només per darrere de Barça i Espanyol i obtenir el dret de jugar les semifinals del Campionat de Catalunya. 

JuVEnIL/CADET FEMEnÍ
Candela, Laura, Naiara, Georgina, Irene, Cristina, Paula, Natalia, Sheila, Carla, 
Andrea, Nuria, Marta, Ariadna, Blanca, Judith, Cristina, Nicole, Anna, Mariona.

Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

classificat
3r

Sheila.

Nicol.

Carla, Garriga i Laura.

Pérez.
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Els nostres equips JuVEnIL C
Arnau, Aitor, Antonio, Iván, Álvaro, Aidan, Marc, Gakku, Borja, Gerard, 
Aleix, Carlos, Ryuken, Cristian, Miquel, Teo, David, Pol, Joel, Ignasi, Marc.
 
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

14 8 8 61 36 50

PARTITS 
GUANYATS    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

temporada d'adaptació i creixement
El Juvenil C ha finalitzat la temporada amb una bona evolució, tot i que no ha estat gens fàcil. Tot i que normalment s’ha jugat contra rivals 
dos anys més grans, l’equip sempre ha intentat portar la iniciativa del joc en els partits de lliga. Malgrat haver acabat la lliga quedant lluny 
de les primeres posicions, els jugadors han assolit els objectius fixats a l’inici de temporada amb compromís, exigència i esforç constant.

classificat
4t

Equip.

Juan Sosa, Álvaro García, Marc Crifell, Teo Quintero, Aleix Molina. Pol Roman, Ivan Flichi, Teo Quintero, Marc Vilchez, David Rodríguez.

Equip.
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Els nostres equips JuVEnIL B
David, Julio, Ferrán, Joan, Juan, Arnau, Gonzalo, Carlos, Pol, Ignasi, 
Gerard, Eloi, Marc, Edgar, Oriol, Adrià, Sergio, Alberto, Mario, Martí.
 
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

21 7 6 78 38 70

PARTITS 
GUANYATS    

34

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

lliga i copa: doblet històric
La temporada 2015-2016 passarà a la història del Club per la consecució de la Lliga i del Campionat de Catalunya. El Juvenil B sempre ha 
mostrat una identitat pròpia com a col·lectiu i ha competit de manera excel·lent. El bon ambient al vestidor, el compromís i la implicació 
de tota la plantilla, així com l'excel·lent direcció de l’equip per part de Miguel Ángel, han sigut claus per l’èxit d’aquesta temporada.

classificat
 1r

David Acedo

Martí Serra Julio Alonso (amb pilota) i Gerard Nolla (fons)

Equip

Miguel Samprón (entrenador) i Julio Alonso
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Els nostres equips JuVEnIL A
Charly, Óscar, César, Eudald, Gonzalo, Pallás, Edo, Lledó, Inés, Marc, Sebbeh, Cano, Ignasi, Moha, 
Enri, Sergio, Fabra, Jorge, Kilian, Pol. 

Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

20 6 4 65 23 66

PARTITS 
GUANYATS    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

Un gol no malmet una gran temporada
El que semblava impossible repetir va estar a punt de produir-se. L’equip de Cristóbal va tornar a fer un paper excel·lent a la 
Divisió d’Honor i va lluitar fins el darrer segon per jugar per segon any consecutiu la Copa del Rei. El Juvenil A va fer el que havia 
de fer a les Illes però un gol de l’Sporting de Gijón al Depor va evitar el que hauria tornat a ser una temporada històrica.

classificat
3r

Adri Lledó Moha

AficióGonzalo Pereira
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Pol TARRENCHS
28/04/1997 • 2 TemporadeS

Carlos ZORRILLA
15/10/1997 • 3 TemporadeS

Eudald VERGÉS
08/05/1997 • 1 Temporada

Adrián EDO
03/04/1997 • 1 Temporada

Ignasi ARMENGOU
03/09/1997 • 3 TemporadeS

Jorge CARREÓN
17/10/1997 • 3 TemporadeS

Carlos CANO
21/02/1997 • 3 TemporadeS

Kilian DURÁN
03/12/1997 • 4 TemporadeS

Moha EZZARFANI
15/11/1997 • 2 TemporadeS

Marc GARCÍA
26/08/1997 • 2 TemporadeS

Cristian FABRA
24/02/1997 • 1 Temporada

Joan INÉS
28/03/1997 • 2 TemporadeS

Adrià LLEDÓ
03/03/1997 • 6 TemporadeS

Gonzalo PEREIRA
14/02/1997 • 2 TemporadeS

Joan PALLÁS
13/06/1997 • 1 Temporada

Sergio MORENO
07/03/1997 • 1 Temporada

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!

Fins aviat, amics
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Durant deu minuts, sobre la gespa de Manacor, 
el Juvenil A de Cristóbal Parralo va ser equip de 
Copa del Rei. La improbable carambola en un 
grup llunyà de la Divisió d'Honor, on l'Sporting 
va marcar en l'última jugada del partit el gol 
que li calia per deixar fora els de Parralo, va es-
patllar el que havia estat un esplèndid matí de 
futbol. Els cervesers havien arribat amb l'ob-
jectiu de golejar fora de casa, i ho van fer. Les 
llàgrimes sobre la gespa van certificar el que 
tants cops s'ha vist sobre el terreny de joc en 
les darreres temporades: som un dels millors 
clubs de la Divisió d'Honor Juvenil.  I la compe-
tició que havien realitzat els nois de Parralo 
mereixia el premi de jugar la Copa.

Aquesta temporada, el CF Damm ha tor-
nat a deixar enrere clubs professionals com 
el Saragossa i el Barça. Aquest equip ha pun-
tuat més de dos de cada tres punts en joc, 
i ha acabat la temporada com l'equip que 
menys gols ha encaixat. El grup 3 de la Divi-
sió d'Honor Juvenil és un dels més forts de la 
categoria. Amb tot, els de Parralo han fet més 
punts que alguns equips que sí que es van 
classificar, i han superat el seu propi saldo de 
punts de la temporada anterior que sí que els 
va valer entrar a la Copa.

La construcció d'un equip: la clau de l'èxit del 
Juvenil A de Cristóbal Parralo

per DAVID M. GUARNÉ

Carlos Cano.

Equip al túnel de vestidors.

Albert Serra i Román Ruiz. Rubén Enri i Adrià Edo.
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Amb l'excepció d'alguns jugadors que tenien compromisos amb el seu nou 
club, els integrants del primer equip es van trobar per acomiadar la tempo-
rada amb el darrer sopar plegats. A més de l'staff tècnic i dels jugadors, hi 
van assistir el President, Ramon Agenjo, el President d'Honor, Josep Barcons, 
el conseller del Grup Damm, Pau Furriol, i altres representants de la direcció 
del Club. Ramon Agenjo va felicitar als cervesers i va lloar la seva excel·lent 
temporada, mentre que Cristóbal Parralo, després d'agrair a la Fundació la 
confiança dipositada en ell durant aquests anys, es va acomiadar dels seus 
jugadors tot dedicant-los unes emotives paraules.

L'equip va tancar la temporada 
amb un sopar de comiat

Cal mirar cap endins per entendre els 
èxits d'aquest equip. El que es veu sobre 
la gespa és el reflex de què passa dins del 
vestidor. I en aquest vestidor, sota la batuta 
d'un Cristóbal Parralo sempre pendent de 
tots els engranatges que fan funcionar un 
projecte col·lectiu, s'hi va formar un equip. 
L'exigència competitiva sempre ha anat de 
la mà del suport mutu. Mai s'hi ha sentit 
un retret personal després d'una derro-
ta. La sintonia entre tots els integrants de 
l'staff tècnic i de l'equip s'ha materialitzat 
sobre el terreny de joc i ens ha fet gaudir 
d'un magnífic joc col·lectiu. Fins i tot, ju-
gadors no convocats per un partit o lesio-
nats han viatjat per donar suport als seus 
companys.

El comportament d'aquests jugadors, 
sempre respectuós amb el rival i ple d'es-
portivitat, és un altre dels èxits d'aquest 
equip que no podem obviar. A imatge i 
semblança del seu entrenador, els juga-
dors han representat els colors d'aquest 

Club d'una manera elegant i exemplar. 
L'equip s'ha trobat en escenaris molt hos-
tils i crispats, en els quals és fàcil perdre la 
serenitat. Però l'staff sempre s'hi ha anti-
cipat, i ha deixat clar que només una cosa 
podia centrar l'atenció dels nostres juga-
dors: la pilota.

Com a observador privilegiat d'aquest 
equip, puc assegurar que ha estat un plaer 
seguir-lo jornada rere jornada. Fins i tot 
en la derrota, tanmateix tan poc freqüent 
aquesta temporada, el Juvenil A sempre ha 
estat fidel a la seva pròpia imatge: la d'un 
equip cohesionat per sobre de tot, solida-
ri, amb un respecte reverencial pel futbol. 
L'èxit esportiu ha estat una conseqüència 
de l'èxit humà, i els valors i la manera de 
fer futbol que ha representat aquest equip, 
que és el referent dels més petits de la nos-
tra pedrera, són la millor garantia que te-
nim perquè el nostre Club segueixi sent un 
dels millors de la seva categoria.

L'equip ha estat fidel als 
seus valors fins i tot en els 
moments més difícils i en 
els escenaris més hostils.

La solidaritat, el joc 
col·lectiu i l'esportivitat 
han estat els trets 
distintius d'aquest equip.

El Juvenil A.

L'equip durant el sopar.

Staff tècnic del Juvenil A.
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on són què fan com els hi va?

ISAAC BECERRA I girona fc

CARLOS CLERC I girona fc

RUBÉN ALCARAZ I girona fc

CARLOS G. PEÑA I real oviedo

BENJA MARTÍNEZ I Ue llagoSTera

AIMAR MORATALLA I Ue llagoSTera

SERGIO TEJERA I g Tarragona

LUIS MIGUEL CARRIÓN (2N ENTRENADOR) I 

cordoba cf

RAMON DE qUINTANA (2N ENTRENADOR) I 

Ue almeria

JORDI CODINA I Pafo fc (XiPre)

ÁLVARO VÁZqUEZ I geTafe cf

SERGIO GARCÍA I al-rayyan (qaTar)

CRISTIAN TELLO I fiorenTina (iTalia)

ISAAC CUENCA I granada c.f. 

ALEIX VIDAL I fc barcelona 

VÍCTOR VÁZqUEZ I crUZ aZUl (mÉXic)

KEITA BALDE I Sc laZio (iTalia)

DAVID LÓPEZ I Sc naPole (iTÀlia)

JOAqUÍN GARCÍA I eUroPa fc (gibralTar)

ISAÍAS SÁNCHEZ I cf adelaida (aUSTrÀlia)

JOHN NEESKENS I coSmoS new york (USa)

RAFA JORDà I wUhan Zall (Xina)

VÍCTOR DÍAZ I lavergen fk (norUega)

ADRIà MATEU I lavergen fk (norUega)

ANDREA ORLANDI I anorThoSiS fc (XiPre)

SAMUEL BAyÓN I ZemPlin michalovce (eSlovÀqUia)

PAU MORER I Sandefjord foTbaall (norUega)

AITOR RAMÍREZ I cibao cf (r. dominicana)

MARC CARMONA (ENTRENADOR) I  

fc barcelona fUTbol Sala

ROBERT MORENO (2N ENTRENADOR) I  

fc barcelona

JUAN C. BARRANCO I ÀrbiTre aSSiSTenT 1a

PrIMErA

SEgONA A

RAUL BARRIENDO I cerdanyola fc

ALBERT CUADRAS I cerdanyola fc

PITU PLAZUELO I cerdanyola fc

DIEGO FERNÁNDEZ I cerdanyola fc

ALEX POVES I eUroPa ce

SERGI AGUILAR I gavÀ cf

ERIC ALCARAZ I gavÀ cf

ERIC PUJOL I gavÀ cf

JUAN C. CERVANTES I gavÀ cf

FORTIA MUNTS I gavÀ cf

ALEIX PINADELLA I granollerS ec

GERARD FONT I granollerS ec

ALEX GIL I granollerS ec

DAVID BAULI I granollerS ec

qUIM SOLANO I jUPiTer ce

ANAS EL MORABET I jUPiTer ce

POL COLL I manlleU aec

MARTÍ SOLER I manlleU aec

JUANMA MIRANDA I maSnoU ce

SERGIO MENDOZA I maSnoU ce

ROGER MATAMALA I maSnoU ce

FERRàN MELICH I monTaÑeSa cf

JOSÉ Mª SANTOS I monTaÑeSa cf

VÍCTOR COCERA I monTaÑeSa cf

CRISTIAN DEL MORAL I PalamóS cf

ELHADJI BALDEH I PraT a.e.

DAVID CARRASCO I rUbÍ Ue

JOEL CAÑAVERAS I rUbÍ Ue

SERGIO CAMPOS I rUbÍ Ue

RICHI GARCÍA I rUbÍ Ue

DIEGO GARZÓN I Sabadell b ce

GUILLÉN PUJOL I Sabadell b ce

JOEL MÉNDEZ I Sabadell b ce

MAX MARCET I Sabadell b ce

IVÁN FUENTES I SanT andreU Ue

DAVID PAyÁN I SanT andreU Ue

HUGO FERNÁNDEZ I SanT andreU Ue

ALEX BOLAÑOS I SanTfeliUenc fc

IMANOL BECERRA I SanTfeliUenc fc

OSCAR HERNANDO I TerraSSa fc

SERGI ESTRADA I TerraSSa fc

JOAN GRASA I TerraSSa fc

AITOR CASAS I cf vilafranca

JUAN LUqUE I cf San rafael

MARC URBINA I Pe ciUTadella

ERIC LLOPIS I cd binefar

ALEX KyEREMEH I cf albaceTe b

HUGO EyRE I cf albaceTe b 

ERIC ZÁRATE I cf albaceTe b

EDU EXPÓSITO I dePorTivo b

EMILIO LUCAS I dePorTivo b

ALFRED PLANAS I málaga b

JOSÉ LUIS DUqUE (ENTRENADOR) I TerraSSa fc

JUANJO GARCÍA (ENTRENADOR) I jUPiTer ce

SERGIO MAESTRE I cf badalona

FRAN GRIMA I cf badalona

JOSÉ M. MORALES I cf badalona

MARC VITO I cf badalona

DAVID SERRANO I cf badalona

SEKOU GASSAMA I cf badalona

JOSEP M FERNÁNDEZ I fc barcelona-b 

JOEL MARÍN I Ue cornellÀ

BORJA LÓPEZ I Ue cornellÀ

MARCOS PÉREZ I Ue cornellÀ 

MARC NAVARRO I rcd eSPanyol

RUBÉN HERRAIZ I rcd eSPanyol 

OSCAR SIERRA  I ce l´hoSPiTaleT

JONATAN TOLEDO I ce l´hoSPiTaleT

ÁLEX COBO I Ue lleida

MIA GUASCH I Ue lleida

CARLOS DONCEL I Ue lleida 

MOUSA BANDEH I Ue oloT

ÁNGEL MARTÍNEZ  I cf reUS dePorTiU

DAVID BATANERO  I ce Sabadell

LUCAS VIALES I ce Sabadell

JOSÉ M MARTÍNEZ I ce Sabadell

ADRI DÍAZ I ce Sabadell

AITOR CANTALAPIEDRA I villarreal-b

ALEJANDRO CHAVERO I r mUrcia (grUP 4)

JAUME SOBREGRAU I r mUrcia (grUP 4)

JONATHAN DEL AMO I r. celTa b (grUP 1)

FRANC OCHOA I arandina cf (grUP 1)

ALBERT VEGA I PorTUgaleTe (grUP 2)

JORDI ROGER (ENTRENADOR) I Ue cornellÀ

CURRO TORRES (ENTRENADOR) I valencia cf

RAUL GARRIDO (ENTRENADOR) I olimPic XÀTiva

tErCErA - grUP 5

SEgONA B - grUP 3
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.
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ISAAC CUENCA

 

pàgina coordinada per: 
Manuel Martín 

David López, Álvaro Vázquez, Aleix Vidal, Sergio García i Keita Balde.
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Medicina esportiva

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

LES LESionS Són unA REALitAt DE LA ComPEtiCió

en el FUtbol base
competiciÓ i salUt 

e l principal objectiu del Servei 
Mèdic del Club és la cura de la 
salut de l’esportista perquè pugui 

realitzar l’activitat esportiva en plenes con-
dicions físiques i psíquiques. A les competi-
cions de categories en períodes de formació, 
com és el cas dels equips del CF Damm, s’ha 
d’afegir l’adquisició de valors com la com-
panyonia, el respecte, la sinceritat, l’esforç 
i la superació, també necessaris per poder 
superar moments de lesió; uns moments de 
decepció, patiment, preocupació i angoixa 
per no poder competir. En edats primeren-
ques, s’associa l’ansietat i la preocupació de 
les famílies tant amb el fet de la lesió en si com 

amb el fet que el seu fill no pot participar de 
la competició.

En l’última reunió de la directiva de la 
Mutualitat Catalana de Futbolistes, un dels 
temes principals va ser la preocupació per 
l’augment de les lesions en els futbolistes en 
etapes de formació, com és el cas del futbol 7. 
Ja fa uns anys que s’assisteix a jugadors amb 
lesions musculars en aquestes edats, mentre 

Hi ha preocupació per 
l’augment de les lesions 
en futbolistes en etapes  
formatives

que abans només s’acostumava a veure juga-
dors de major edat. El nivell competitiu de 
les etapes inferiors provoca que actualment 
l’aparició d’una lesió muscular, fins i tot per 
sobrecàrrega, no sigui una excepció en edats 
menors. Cal destacar que, en aquestes edats, 
el període de recuperació i adaptació dels 
lesionats és molt menor que en jugadors 
que ja han assolit l’etapa de creixement. La 
tolerància al dolor i a la limitació funcional 
és major, raó per la qual la reincorporació a 
l’activitat esportiva s’escurça en relació als 
estàndards mitjans d’un adult.

D’altra banda, ens trobem amb nens 
que reinicien l’activitat esportiva sense estar 
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Treballem amb nens 
en etapa de formació i 
creixement tant en l’àmbit 
personal com futbolístic

adaptació a la situació que es produeix. 
Tothom ha d’assumir que la lesió s’ha 
de curar i que s’ha de tornar a competir 
amb la màxima garantia i assegurant-se 
que existeix el mínim risc perquè no es 
reprodueixi. Jugador, famílies, entrena-
dors, tècnics i coordinadors són peces 
d’un trencaclosques que cal encaixar bé 
perquè la competició sigui motiu d’ajuda 
mútua i col·laboració sincera, i no només 
de preocupació i frustració quan apareix 
una lesió.

Quan una lesió es complica, s’allarga el 
procés de recuperació i d’adaptació. Quan 
això passa, els professionals del Servei Mè-
dic del nostre Club sempre fan costat per 
ajudar en tots els aspectes, inclòs a través 
de teràpia psicològica per part de la nostra 
psicòloga Cristina Lagarma, amb àmplia 
experiència en aquest camp.

Treballem amb nens en etapa de for-
mació i creixement, en l’àmbit personal i 
en l’àmbit futbolístic. Assumir l’aparició 
d’una lesió va en contra de la il·lusió de 
jugar el pròxim partit. Cal aprendre que 
la frustració que això produeix forma part 
de l'aprenentatge i s’ha de substituir per la 
il·lusió de curar-se com més aviat millor 
i per veure als companys jugar i guanyar, 
i saber què és animar a l’equip des de la 
banda i sentir-se’n membre encara que 
aquell dia no es pugui competir. Aquests 
valors s’han d’anar desenvolupant al ma-
teix temps que es millora en els aspectes 
esportius i tècnics.

Des del Club fem el màxim esforç per-
què el període de baixa per lesió sigui el 
més curt possible; aquest any hem dis-
posat d’INDIBAS al Servei Mèdic, hem 
adquirit dos làsers per al tractament de 
lesions de mitja profunditat, hem incor-
porat un fisioterapeuta més i hem ampliat 
l’horari del readaptador esportiu Adrià 
Gorriz. 

Finalment, cal recordar que la lesió for-
ma part de la competició i s’ha d’assumir i 
fer que sigui el menys traumàtica possible, 
tant físicament com psíquicament.■

curats ni adaptats al nivell que seria òptim 
per a la competició. La il·lusió dels nens, les 
ganes dels pares perquè competeixin i moltes 
vegades la pressió dels entrenadors perquè 
participin en la competició, fa que els juga-
dors diguin estar millor físicament del que 
veritablement ho estan. Tot això pot produir 
la no cicatrització de la lesió, que no s’adapti 
correctament i no es curi bé provocant-los 
problemes en el futur. L’expectativa general 
d’aquests jugadors és jugar a futbol durant 
anys i anys i, fins i tot professionalment, és 
molts cops la finalitat que es fixa.

En l’àmbit de la Mutualitat, existeix una 
viva preocupació sobre aquesta realitat i 

s’estan fent esforços perquè els futbolistes 
lesionats es reincorporin a la competició en 
el màxim de la seva recuperació. El pròxim 
dia 16 de juliol tindrà lloc la Primera Jor-
nada de Readaptadors a l’Esport al CAR de 
Sant Cugat, on assistirà el readaptador del 
Servei Mèdic de la Damm, Adrià Gorriz.

Com a formació personal i esportiva, 
l’aparició d’una lesió ha de significar una 
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El CP Damm va obtenir l’ascens de categoria en el Campionat 
d’Espanya Absolut que es va celebrar el 10, 11 i 12 de juny a les 
instal·lacions del club Tu Tempo K7 de València.

ascens de categoria 
en el campionat 
d’espanya absolUt

Xxxxx

pÀdeL

L ’equip liderat per Jorge Martínez es 
va proclamar subcampió d’Espanya 
Absolut de Tercera Divisió adjudi-

cant-se el dret a pujar de categoria. Després 
de celebrar-se les fases territorials en nou 
ciutats espanyoles, va arribar el moment de 
jugar la fase final entre els 16 equips mascu-
lins classificats. El club escollit va ser el Tu 
Tempo K7, un referent del pàdel valencià. El 
club té totes les infraestructures necessàries 
per organitzar un campionat d’aquesta im-
portància. Aquest ha estat el primer torneig 

L'equip absolut del CP Damm.
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Els petits es preparen per Madrid
Els més petits del Club s’es-
tan preparant a les instal-
lacions de La Finca sota la 
supervisió de Juanjo Gu-
tiérrez per competir en el 
Campionat de Menors de 
Madrid que s’haurà cele-

brat durant el tancament 
de la revista Pilota a Terra 
que teniu entre les mans. 
El CP Damm està molt ben 
posicionat competitiva-
ment tant a nivell de la 
comunitat de Madrid com 

en tot  l’estat. Els nois i no-
ies estan molt il·lusionats 
per l’arribada d’aquest 
important torneig i li han 
dedicat tot l’esforç possi-
ble per poder competir en 
les millors condicions. 

El grup fent pinya.

Els més joves també competeixen.d’àmbit estatal que ha organitzat el club més 
important de València i ho ha fet molt bé. 

El CP Damm va presentar l’equip més jo-
ve del campionat amb cinc jugadors júniors 
i cinc sortits del planter. El treball i el talent 
dóna els seus fruits. Amb la tranquil·litat de 
l’ascens aconseguit a la butxaca la Damm es 
va plantar a la final davant d’un equip expert i 
d’un gran nivell: Playa de Somo A – Danagas. 
Els càntabres van ser superiors però això no 
va impedir celebrar l’ascens a Segona Divisió 
Absoluta com si fos un títol. ■




