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Juvenil A El primer equip afronta un descens de categoria molt dolorós
Entrevista Parlem amb el director esportiu Albert Puigdollers
sobre la nova estructura i el futur futbolístic del Club

TORNAREM
MÉS FORTS QUE MAI
El Club de Futbol Damm agraeix a la gent del futbol
i a tota la família cervesera els missatges d'ànim, escalf i suport
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Assumim la realitat
i afrontem el nou repte

M

alauradament,
aquesta temporada
serà recordada
per la pèrdua de la
categoria de Divisió d'Honor del
Juvenil A. Això vol dir que el CF
Damm està fent un mal any? El
Juvenil A no és el Club, però sí és
el referent on s'emmirallen tots els
nois que hi juguen. El descens és
dolorós, és evident, però no ens
ha d'arrossegar a valorar com a
nefasta la temporada. Creiem que
seria molt injust per la resta dels
equips que, amb esforç i encert,
estan ocupant els primers llocs
dels seus respectius campionats.
La lliga del Juvenil A ha estat
dolenta pel que fa a resultats.
De necis seria negar-ho, de badocs
seria no aprofitar-ho per millorar
en el futur. El Club de Futbol
Damm s'enfronta ara a un dels
majors reptes d'ençà de la seva
fundació: reconstruir un equip
que competeixi per recuperar la
Divisió d'Honor Juvenil tan aviat
com sigui possible, i al mateix
temps, seguir sent una entitat de
referència en els diferents nivells
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On són

de futbol formatiu al territori
català. Un projecte molt ambiciós
sobre el paper, però que és fidel
amb el llegat i el testimoni que
han anat deixant tots aquells
qui han format part de la família
cervesera al llarg de la història.
Tenim la sort de formar part d'un
club estable. Els avantpassats del
President van fundar l'empresa
l'any 1886. Durant els darrers
64 anys, el CF Damm ha passejat
amb honor i prestigi el nom de
la companyia. Uns mals resultats
no ens faran desdir del que s'ha
fet fins ara.
Al final, és la nostra obligació, des
de tots els estaments del Club,
seguir treballant amb rigor i
professionalitat per què els nois i
noies que representen els nostres
colors, quan es posin la samarreta
al vestidor, cinc minuts abans
de saltar al camp, amb aquell
nerviosisme previ que s'apodera
de tot el cos, es mirin el pit amb
fermesa i surtin convençuts a
defensar l'escut de la Damm, amb
orgull i passió. Tornarem més
forts que mai! ●
Fotografies: Entitats col·laboradores
i Arxiu Fundació Damm.
Enllaç club: Francesc Nebot.
Disseny i maquetació:
Barnils i Associats.
Impressió: Gráficas San Sadurní, slu

En aquestes pàgines mostrem la
ubicació futbolística actual dels
nostres exjugadors

24
Entrevista
Parlem amb el director esportiu
Albert Puigdollers sobre la nova
estructura i el futur futbolístic del Club

27
Fundació Damm
Recull de les notícies
més destacades de la Fundació
relacionades amb l'esport

32
CP Damm
Pàgines dedicades a l'actualitat
del Club de Pàdel

Dipòsit legal: B-10264-2005.
Agraïments: Òscar Cosialls,
Àlex Galí, Núria Herrero,
Manuel Martín i Jorge Martínez.
Contacte: premsa@cfdamm.cat

pilota a terra

3

MIC '18 ★ ALEVÍ

L’ALEVÍ FA HISTÒRIA
I ARRIBA A LES
SEMIFINALS DEL MIC
Els cervesers signen un registre històric de l’entitat al reconegut
torneig MIC Costa Brava. Sent fidels a l’estil de joc del Club,
es van quedar a un partit de competir pel títol a la final.

L

’Aleví de futbol 11 de la Damm

els anglesos (0-1) amb un gol de Rafa Edo.

(un equip combinat amb ju-

El Sevilla era l’últim escull per obtenir el passi

gadors i tècnics de l’Aleví A

a una final somiada i els nois de Mario García

i l’Aleví B) va competir amb

van estar a punt de donar la sorpresa con-

orgull fins a arribar a les semi-

tra un equip d’una entitat superior. Va ser

finals de la Mediterranean International Cup

un partit igualat, amb ocasions per les dues

(MIC). Coordinat per Mario García, el grup

bandes, i que es va decidir amb una jugada

va quedar entre els quatre millors equips

a pilota aturada (1-0). Els andalusos s’aca-

del prestigiós torneig que es
juga a la Costa Brava durant
la Setmana Santa per primera
vegada en la història del Club.
Desplegant un joc associatiu i buscant ser protagonistes amb la pilota durant tot el
campionat, els cervesers van

barien proclamant campions
Després d'una
gran fase de
grups van
derrotar el
Manchester
United als
quarts de final

completar una fase de grups
gairebé perfecta, aconseguint
dues golejades (11-1 contra el
Trendsetter Hawks i 6-1 davant el Figueres) i cedint només un empat a zero contra el
Pateadores Academy.

del MIC després de guanyar
el Barça (que havia superat el
Chelsea a les semifinals) a la
tanda de penals.
Els golejadors cervesers en
el torneig van ser: Lamuela (9
gols), Rafa Edo (4), Didac
(4), Rafa Cabello (3),

El Sevilla, botxí
a les semifinals,
acabaria sent
el campió en
guanyar el
FC Barcelona

A la fase final, el primer rival

Alejandro (2), Ricky,
Didi, Guillem Badia, Àlex
Partera, Mario i Marc.
La Damm va tancar la
seva participació en
l’edició del MIC ’18
amb bona nota i

va ser el RBC Roosendaal a vuitens. L’Aleví

un bon grapat d’experiència

va superar clarament el conjunt holandès

i aprenentatge, representant

amb un 10-0 per avançar a la següent elimi-

el Club amb dignitat. Els in-

natòria. A quarts de final esperava un dels

tegrants de l’Aleví cerveser

adversaris més potents del continent eu-

sempre podran recordar que

ropeu, el Manchester United. Els cervesers

van eliminar un dels millors plan-

van estar a l’altura del matx i van derrotar

ters d’Europa. ●
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Didac condueix una acció ofensiva.

L'equip fa pinya instants abans de l'inici del matx.

Didac, Àlex Partera i Nikolaiev esperen el seu torn a la banqueta.

Asier defensa la
pilota amb el cos
davant la pressió de
l’atacant sevillista.

Adam prepara el retall sobre el rival.

Rafa Edo i Mario García.
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

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

Sergi, God Victory, Héctor F., Izan, Gorka, Radion,
Iker Manuel, Luca, Pere, Aday, Héctor T.

Héctor Ferrer i Gorka Gorriz. A baix, Sergi Alonso.

Primer any il·lusionant al Club

E

ls més petits de l’entitat competeixen al grup 9 de Tercera
Divisió Benjamí contra rivals
d’un i dos anys més grans. Tot
i això, el talent i l’esforç d’aquests nens
equilibren la balança contra la força de
la resta d’equips. Al final de la primera
volta del campionat de lliga, els cervesers
es troben classificats a la primera posició
empatats a punts amb el segon i el tercer.
El balanç de l’equip és de 12 victòries, un
empat i una derrota, amb un total de 114
gols a favor i 19 en contra. Tots aquests
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jugadors, nascuts el 2010, han estat incorporats al Club aquesta temporada i
estan començant a sentir la passió amb
la qual es viu el futbol al CF Damm. El seu
aprenentatge està sent molt positiu i això
es nota al terreny de joc, on l’equip ha fet
partits amb un joc col·lectiu atractiu per
a la seva edat i afronta el que queda de
lliga amb molta ambició i il·lusió per lluitar
pel títol. Per això, l’equip entrena durant
la setmana a un ritme molt alt per seguir
amb el seu procés d’aprenentatge i fer un
bon paper en el seu primer any al Club. ●

ELS
NOSTRES
EQUIPS

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

Luca, Adrià, Arnau, Jairo, Biel, Pau,
Roger, Enzo, Albert, Hugo.

Oriol Montoya donant indicacions a l’equip. A baix, Albert Rueda i Adri Guerrero.

Un any ple de reptes

A

quest any l’equip competeix
al grup 2 de la Primera Divisió
Benjamí, un grup complicat
amb molts equips de segon any
i uns quants de primer any, entre els quals
es troben els cervesers. Això, juntament
amb l’adaptació necessària que comporta el salt a una lliga tan competitiva com
aquesta, ha comportat una certa irregularitat en els resultats obtinguts. Sumant
el fet que aquest estiu va haver-hi moltes
incorporacions a l’equip, es pot afirmar que
l’adaptació ha sigut bona com bé demostra

el nivell de joc dels nens. La temporada va
començar amb un inici de lliga bastant bo
i una dinàmica més complicada a l’etapa
final de la primera volta. Així i tot, l’equip
s’ha mostrat sòlid als tres tornejos on ha
participat, guanyant el primer, i caient als
altres dos contra l’Espanyol i el Barça, mostrant una gran imatge i competint tots dos
partits. Durant tot aquest trajecte, l’equip
ha mostrat una actitud i una predisposició
al treball digna de menció, progressant dia
a dia per aconseguir millors resultats a la
segona volta. ●
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

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

Nil, Alejandro, Xavi, Dimas, Pau, Aleix, Arnau M.,
Arnau P., Samuel, Lluc, Martí.

Edgar Galán al davant de l'equip i el segueixen Linares, Pi, Puyo, Moreno, Ventura, Jiménez i Rabassa. A baix, Dimas Linares.

Una primera volta d'èxit

E

l Benjamí A de la Damm va començar una nova i il·lusionant
temporada al grup 2 de la categoria Preferent Benjamí amb
la motivació en l’horitzó de poder classificar-se pel campionat de Catalunya.
L'equip, format pel mateix bloc continuista
de la temporada anterior, va ser reforçat
per dues incorporacions que el van enfortir respecte al darrer any i el van ajudar a
començar la temporada amb una preparació encara més alta. La primera volta es va
tancar amb una meritosa segona posició,
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obtenint victòries de prestigi com el partit
disputat a casa contra l'Espanyol. D'altra
banda, més enllà dels resultats, els jugadors
han assolit uns hàbits i coneixements en
els seus fonaments individuals i col·lectius
que els permeten seguir millorant en la seva
creació del model de joc dia a dia. Les bones sensacions fins ara marquen que els
objectius de final de temporada siguin poder garantir la continuïtat de la majoria de
jugadors al Club, i poder gaudir i competir
alhora per alçar el campionat de Catalunya,
que es disputa al finalitzar la lliga. ●

ELS
NOSTRES
EQUIPS

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

Anás, Arnau, Amadou, Pol, José, Iker, Yoel,
Izan, Sergi, Leonard, Toni, Aleix.

Iker del Moral (amb la pilota), Aleix Vila i Pol Martín celebrant un gol. A baix, Sergi Riba i Arnau Gavaldà.

Feina i resultats satisfactoris

L

'Aleví C és un dels equips amb més
canvis dins l'estructura de futbol
7, amb sis jugadors que es van
incorporar en finalitzar la temporada més tot el cos tècnic. Això ha portat
l'equip a un inici de temporada amb molta
feina per fer. Principalment, que els jugadors formessin una pinya, entenguessin
la proposta de joc del Club i s'adaptessin
a una nova categoria, on juguen contra
molts rivals un any més grans. Tot i les dificultats, l'actitud del grup vers la situació
ha estat excel·lent i la seva predisposició a

entrenar per millorar cada dia ha estat innegable. Pel que fa a la classificació, l'equip
va ensopegar a la lliga contra dos rivals de
segon any difícils, però es va sobreposar
i va encadenar quatre victòries que li van
permetre situar-se entre els cinc primers,
on s'ha mantingut des d'aleshores. L'expectativa pel que queda de temporada és
mantenir-se a la zona alta de la classificació, però l'objectiu principal és que el gruix
més gran de la plantilla pugui formar part
d'un dels alevins del Club que competirà
a Preferent la temporada vinent. ●
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

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

Marc, Rafa, Héctor, Didac, Asier, Joel, Izan,
Iván, Àlex, Mario, Alejandro.

Rafa Edo i Didac, al fons Toni Rivas. A baix, l'equip celebra un gol.

Sota l’estela del líder

L

equip va obrir l’any amb molta
energia i ja va obtenir resultats
molt positius durant la pretemporada, quan es va endur alguns
tornejos previs a l'inici de lliga. El campionat
es va iniciar de forma satisfactòria sumant
un bon grapat de victòries i encaixant alguna derrota puntual davant de rivals directes. La regularitat dels cervesers els va
permetre acabar la primera volta en segona posició i amb marge respecte als seus
perseguidors. A la Setmana Santa, l'equip
va poder gaudir i competir en un torneig
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internacional de prestigi com el MIC, juntament amb els companys de l'Aleví A, on
vam fer un gran paper arribant a les semifinals i donant una gran imatge. Va ser
una gran experiència d’aprenentatge per a
un grup de jugadors que hauran d’afrontar
l’imminent pas al futbol 11. L'equip segueix
millorant i treballant per oferir cada cap de
setmana la seva millor versió, fidels com
fins avui al seu estil associatiu. Així, seguirà
lluitant cada partit per poder assegurar el
subcampionat de lliga i l’accés als campionats de Catalunya. ●

ELS
NOSTRES
EQUIPS

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

Adam, Guillem, Rafael, Wesley, Iván F., Enric,
Félix, Iván L., Ricard, Juan Diego.

Adam fa un desplaçament davant la mirada de Wesley. A baix, el capità Félix amb l'entrenador Mario García.

Segell identitari del Club

L

’Aleví A milita al grup 2 d’Aleví
Preferent, una categoria molt
exigent que recull els millors
equips del territori i on és tercer
només per darrere de Barça i Espanyol, i
amb un coixí de 14 punts respecte al quart
classificat. L’equip s’ha mantingut molt regular en tot el campionat, donant una bona
imatge amb el seu joc associatiu que tant
identifica a aquesta institució. Des del començament de la temporada, els jugadors
s’han adaptat ràpidament a la proposta
formativa del Club, realitzant un bon joc

en tots els partits disputats fins avui. Un
equip noble i amb molt coratge que, tot i
les dificultats de ser completament nou, ha
pogut despertar admiracions pel seu estil i
personalitat, a més de signar bones participacions en els torneigs del Club Natació
Terrassa i al MIC. L’objectiu d’aquesta temporada és seguir aprenent de l’experiència
d’estar en un club formatiu i preparar-se pel
canvi a futbol 11 la temporada que ve. L’Aleví
A vol seguir progressant i treballant per tal
de confirmar-se com a millors persones i
millors futbolistes. ●
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

INFANTIL B

Adrián, Max, Xavier, Àlex, Izan, Salvador, Sergi, Daniel, Santiago, Nabil, Denis, Juan Camilo, Gil, Adrià M.,
Arnau, Héctor, Adrià P., Ibai, Javier, Joaquín.

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

L'equip es conjura instants abans de l'inici del partit. A baix, Javier Romano.

Predisposició per aprendre

D

esprés de jugar molts anys a
aquest esport en modalitat de
futbol 7, el primer any a futbol
11 sempre és complicat però, tot
i això, els jugadors estan concentrats en
millorar i ho estan assolint indubtablement.
Els nois s'estan adaptant satisfactòriament
a una categoria exigent com és el grup 2 de
la categoria Preferent, sobretot en l’apartat
físic, i cada vegada se senten més còmodes
quan toca competir els caps de setmana.
Durant els entrenaments setmanals, des del
primer dia la motivació i el compromís han
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estat la línia a seguir de l'equip i s’ha de
destacar que el nivell d'entrega és màxim.
Per tot això, estan gaudint plàcidament de
la temporada. A falta de l'últim tram de la
lliga, l'equip està en una bona posició a la
taula i l’objectiu és aprofitar la millora progressiva de l'equip i la bona dinàmica de
victòries per seguir competint amb grandesa i guanyant partits. Les expectatives de
cara a final de temporada són clares, seguir
l’evolució que duu l'equip per preparar els
jugadors al màxim de cara a les pròximes
temporades. ●

ELS
NOSTRES
EQUIPS

INFANTIL A

Manel, Guillem, Addisu, Arnau F., Pau, Francisco Javier, Xavier, Félix, Miquel M., Óscar, Pol, Iker, Sergi, Mario,
Xavier Finot, Arnau P., Miquel P., Àlex R., Mesfin, Àlex, Rafa.

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

Javier Hernández i Guillem Bonet. A baix, Adrià Arias.

Bona planificació i grans resultats

F

ins al moment, l'Infantil A està
fent una gran temporada, aconseguint els objectius marcats per
la direcció esportiva, consolidant
la tercera posició, competint contra els
equips professionals i mostrant-se fidel al
model de joc identitari del Club. Durant tota
la temporada, l'equip s'ha mostrat ferm pel
que fa als resultats, aconseguint victòries
de mèrit com les dues contra l’Espanyol.
Només va viure un tram complicat durant
el mes de novembre que entra dins de la
lògica de la competitivitat del campionat

i de la dificultat d’imposar-se als rivals jornada rere jornada, però va saber redreçar
el rumb. El canvi d'entrenadors a mitja
temporada no va afectar el rendiment de
l'equip. La continuïtat i els bons resultats
s’estan obtenint gràcies a la bona planificació de la plantilla, al treball diari amb
molta exigència als entrenaments, i a les
bones aptituds dels jugadors, on destaca el
bon ambient dins el vestidor. L'objectiu pel
que manca de temporada és aconseguir la
tercera posició per poder fer un bon paper
a la Copa Catalunya. ●
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CADET B

ELS
NOSTRES
EQUIPS

Teo Surafel, Dani, Bakary, Yeray, Osama, Josep Lluis, Adrià, Carlos, Sergi, Muluken, Nicolás, Izan, Gabriel,
Víctor, Davis, Iker, Alí, Arnau, Albert.

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

L'equip es felicita després de marcar un gol. A baix, Muluken.

Any de maduresa i formació

L

a temporada del Cadet B està
sent molt satisfactòria. La lliga
on competeix és una categoria
on només hi ha tres equips de
primer any. L’equip va acabar la primera
volta en tercera posició, sempre intentant ser protagonistes del joc i portant el
ritme del partit mitjançant la possessió.
Al primer tram de la lliga ho van guanyar
absolutament tot, però a mesura que van
anar avançant les jornades, els partits es
complicaven i es tornaven molt més difícils. Això els satisfà per seguir treballant
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i millorant. Un aspecte clau i molt característic d’aquest any és el grau de maduresa dels jugadors. L’equip ha d’anar a
jugar a camps molt complicats i està adquirint aquesta consistència a poc a poc.
L’objectiu per la resta de la temporada és
seguir formant els jugadors perquè l’any
que ve ho facin a Divisió d’Honor. L’única
manera d’aconseguir aquesta fita és treballar tenint molt presents valors com el
respecte, la companyonia, l’orgull i la passió, aspectes que aquest vestidor intenta
seguir diàriament. ●

ELS
NOSTRES
EQUIPS

CADET A

Joan Antoni, Alejandro, Gonzalo, Miquel, Pablo, Aarón, Jorge, Ousman, Marc, Éric O., Adrián, Rubén,
Antonio, Erick Martín, Pau, Àlex, Éric S., Iker, Albert.

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Gonzalo, Cande, Codina, Serradell, Aarón, Ousmane, Romo, Pablo, Albert, Llobet i Iker. A baix, l'equip celebrant un gol.

Últim esforç en un any de millora

L

a temporada del Cadet A ha
tingut moments de sensacions
diferents. En les primeres sis
jornades l'equip acumulava cinc
victòries i tan sols una derrota contra el
Barça. Mentrestant, el grup millorava progressivament el joc col·lectiu i la capacitat
de dominar més clarament els rivals a través de la possessió de pilota i el joc associatiu. Més endavant, els resultats no van
acompanyar tant. Mostrant-se superior en
la majoria de partits, els cervesers van patir
per tancar el marcador, concedint algun

error puntual i enyorant un punt de fortuna. En l'últim terç, l'equip va aconseguir
tres victòries en quatre partits confirmant
un pas més en l’evolució i consolidació del
joc col·lectiu de l'equip; cada vegada amb
més ritme i continuïtat. Les sensacions
dels jugadors i cos tècnic són que aquesta progressió en el joc i la solidesa en la
disposició de l'equip a la competició han
de donar la possibilitat de seguir sumant
i arribar a la Copa Catalunya a un nivell de
joc col·lectiu molt alt i poder lluitar amb
confiança contra qualsevol rival. ●
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

JUVENIL CADET FEMENÍ

Aina, Naiara, Daniela, Clara, Julia C., Shara, María G., Carla, Aida, Paula, Julia Manrique., Nuria, Julia
Martínez, Ariadna, Abril, Blanca, Laia, Cora, Cristina, Montserrat, Meritxell, Vanesa, María T., Marta.

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

Naiara celebrant un gol. A baix, Daniela.

Vendaval ofensiu per estar a dalt

L

es noies van tancar una primera
volta molt completa, finalitzant-la
en segona posició per darrere de
l'Espanyol i per davant del FC Barcelona. Guanyant 13 partits de 15 possibles
i cedint només dues derrotes, l'equip és el
més golejador i el segon menys golejat. De
les cinc màximes golejadores de la categoria, tres són jugadores del Club. Pel que fa al
joc, el grup ha realitzat una millora considerable. Defensivament es mostra més segur
i contundent. És capaç de frenar les ofensives rivals, refusa amb més criteri i dóna
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més continuïtat a les recuperacions. Ofensivament, és un equip que ha mantingut la
seva gran capacitat golejadora i ha ampliat
les vies per fer gol, tant en transicions, sent
vertical i ràpid aprofitant el desordre rival,
com en atacs organitzats, on l'equip ha
guanyat ritme en la possessió i genera més
avantatges. Les noies tenen encara molt
camí per recórrer i aconseguir destronar
el Barça i l'Espanyol. L'equip afronta una
segona volta il·lusionant i difícil on posarà a
prova la seva fortalesa en una lliga exigent
i competitiva. ●

ELS
NOSTRES
EQUIPS

JUVENIL C

Martí A., Àlex, José Enrique, Arnau, Roger, José Omar, Iván, Víctor, Marc E., Nil, Marc G., Hicham,
Jean Sebastien, Joel, Manel, Álvaro, Marc R., Pau, Martí T., Nicolás.

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

El central Álvaro Montesinos. A baix, Gerard Roca.

Amb dret a somiar

E

l pas de cadets a juvenils sempre és complicat. El Juvenil C ha
aconseguit adaptar-se a l'exigència d'una categoria molt física
quan la gran majoria dels jugadors rivals
són dos anys més grans que els integrants
del nostre equip. Imposant un estil de joc
associatiu i dominant el rival a través de la
possessió ha aconseguit situar-se entre els
quatre conjunts amb opcions a endur-se
el títol. Especialment en el darrer tram de
competició, on s'han encadenat cinc victòries en sis partits. Com a locals, el balanç és

de 21 gols a favor i dos en contra en els últims quatre partits. Més enllà dels números,
les sensacions són molt bones. Anar a veure
un partit del Juvenil C és garantia de veure un grup valent, que proposa sigui quin
sigui el sistema de l'adversari. Aquesta generació fa anys que puja demostrant per
joc i resultats que està cridada a ser una
de les tantes bones fornades que pugen
del futbol base del Club. Amb l'objectiu
de l'adaptació a la nova etapa completat,
ara toca poder somiar gràcies a l'esforç
realitzat fins ara. ●

pilota a terra
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

JUVENIL B

Jaume, Joan, Oriol B., Éric, Ferran, Manuel, Karim, Víctor, Miguel M., Dani, Gerard, Marc P., Álex, Eloi,
Miguel S., Oriol S., Marc S., Ramón, Aitor.

Jaume, Aitor, Suárez, Terrats, Solina, Miguel i Joel. A baix, Javi Lacambra.

Com un avió

D

esprés d’un inici de Lliga Nacional
irregular, l’equip va aconseguir
una victòria patida davant el
Palamós en els darrers minuts
de partit, fent un pas endavant i guanyant
confiança per als pròxims partits. El punt
d’inflexió de la temporada arribaria al camp
del Llagostera, on després d’anar guanyant
amb solvència per 0-3, l’equip veuria com el
rival col·locava l’empat a tres en el marcador
en tan sols cinc minuts, però en el temps
de descompte aconseguiria de nou un gol
que donaria una victòria molt important.
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Des d’aquest moment, l’equip va agafar un
ritme competitiu, de gran joc i sensacions
espectacular, acumulant 12 victòries, dos
empats i una sola derrota al camp del FC
Barcelona, superant equips com Espanyol,
Europa o Mollet, clars candidats a pujar de
categoria. Actualment, l’equip està situat
tercer a la classificació, a menys d’un partit de distància amb els dos gegants de la
categoria, el Barça i l’Espanyol, i li treu més
de dos i cinc partits d’avantatge a filials
d’entitat com el Cornellà i el Girona respectivament. ●

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

ELS
NOSTRES
EQUIPS

JUVENIL A

Álvaro, Pulido, Flavio, Carlos, Arnau, Llinares, Roig, Grifell, Sergi, Ferran, Ricard, Werick, Alex, Patrice,
Aleix, Gaku, Anglada, Serrano.

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Flavio, Llinares, Manu i Carlos. A baix, Grifell i Alex.

Assumint la crua realitat

E

l primer equip de la Damm ha
hagut d’afrontar un any molt
dur que ha acabat comportant
el descens de categoria. L’inici
de temporada va ser irregular, amb una
victòria i un empat en els primers vuit partits, i ja va posar de manifest les dificultats
que hauria de superar l’equip. Els cervesers
han realitzat grans partits, i també n’han
fet d’altres per oblidar, però la clau de la
desfeta ha estat no assegurar els tres punts
quan els mereixien, i no esgarrapar empats
quan la igualtat predominava a la gespa.

Aquests detalls, sumats a una mala fortuna
que ha fet acte de presència durant tot l’any,
han estat insalvables inclús amb un canvi a
la banqueta. La tònica ha marcat que les
victòries arribaven amb comptagotes, i la
moral de l’equip era cada vegada més difícil
d’estimular remant contra corrent. Si bé és
cert que els jugadors tenen qualitat i que
l’estil de joc desplegat enguany ha estat lloat
per més d’un entrenador rival, el Club està
preparat per assumir que el nivell demostrat no ha estat mereixedor de mantenir la
categoria, i ja treballa per remuntar el vol. ●

pilota a terra
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JUVENIL A

Un pas enrere
per fer-ne dos endavant
per ignasi cardó, cap de premsa del cf damm

A

llò que tots volíem
evitar i que estàvem
convençuts que
podríem capgirar ha
acabat succeint. La
derrota a casa contra el Girona (0-2)
a la penúltima jornada confirmava el
descens del primer equip a la Lliga
Nacional Juvenil. El primer en els 64
anys d’història de la Damm. La nova
situació a la qual s’enfronta ara l’equip
i la institució convida a reflexionar
sobre els encerts i els errors d’aquesta
temporada, però sense renunciar al
model de futbol base identitari del
nostre Club, prioritzant sempre la
formació als resultats.
Roger Garcia començava la seva
segona temporada al capdavant del
Juvenil A amb l’objectiu de mantenir
l’equip a la zona alta de la taula. Les
primeres jornades de competició,
però, van situar el grup en una posició
d’alerta. L’equip mostrava facilitat
per marcar gols i, tot i això, patia per
tancar els partits que dominava. Al
darrere, es mostrava tou i concedia
massa opcions als rivals. Contra el
San Francisco, els cervesers van tenir
un avantatge de dos gols en dues
ocasions, però no van poder controlar
l’última mitja hora de joc i els balears
van transformar l’1-3 en un 5-3 fatídic.
Alguna cosa no acabava de rutllar
i calia afinar l’engranatge coral per
revertir la dinàmica negativa.
Més endavant, els de Roger
encadenarien tres partits
consecutius puntuant, mostrant
millores en el joc i recuperant-se del
vendaval sofert a Saragossa. Davant
d’una de les millors fornades del
planter aragonès que es recorden
en els darrers anys, la Damm es va
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Roger Garcia durant un partit.

L'equip no ha pogut
revertir la dinàmica
negativa d'inici
de temporada

plantar amb un 0-2 en trenta minuts
que els locals van acabar remuntant
a la segona part, amb dos gols en dos
minuts (un d’ells en pròpia) i el darrer
a les acaballes del matx.
Després de tres derrotes seguides
i amb l’aigua al coll, els nois de Roger
van guanyar a Tarragona contra el
Nàstic (0-2) a la jornada 17. Era tot just
la quarta victòria de la temporada i
la segona volta ja havia començat,
però aquells tres punts van infligir a
l’equip una sensació d’alleujament
i de convicció en el camí traçat
per marxar a l’aturada nadalenca
amb les idees clares i molts partits
per endavant. El Club mantenia la
confiança en el tècnic que havia
conduït el primer equip a la cinquena
posició l’any anterior.

La tornada a la feina no va ser
fructífera i l’entrenador va decidir
fer un pas al costat a finals de gener
per trobar un punt d’inflexió. El Club
va apostar per Francesc Bosch, que
estava comandant el Juvenil B a les
posicions capdavanteres de la lliga, per
liderar l’equip en els 10 partits restants.
10 finals que decidirien el futur de la
institució en els pròxims anys.
Francesc va aportar caràcter a
l’equip, apostant per alguns juvenils de
segon any i transmetent des del primer
dia el missatge que la remuntada era
possible. La Damm va oferir bones
estones de futbol i els jugadors mai
van abaixar els braços, però van tornar
a pecar d’alguns dels vicis adquirits
durant tot l’any. La tensió i l’angoixa es
podien palpar en cada pilota, en cada
jugada dividida. El nerviosisme que
provocava una situació incòmoda en
un equip jove acostumat a guanyar va
acabar decantant la balança a favor de
l’oponent en totes les accions decisives
de la temporada.

Els de Francesc van merèixer els
tres punts en la visita a El Olivar (1-1)
i van perdre incomprensiblement
contra el San Francisco (0-2) després
de realitzar una primera part
brillant i errar moltíssimes ocasions.
A la represa, la victòria visitant es
va iniciar amb un nou gol en pròpia
porta. Els cervesers van guanyar el
duel directe al Lleida Esportiu (0-2)
i van mantenir vives les opcions de
salvació fins a la penúltima jornada.
La derrota a casa davant el
Zaragoza (2-3) va fer molt mal,
anant per davant i en el marcador
un cop més i rebent l’estocada final
al temps afegit. La història es va
repetir a Manresa (2-1), on el Nàstic
va remuntar el duel fratricida amb
un penal i un gol a l’últim segon de
partit que els garantia la salvació.
El desenllaç va ser una metàfora
tant perfecta com cruel de la
temporada del Juvenil A. L’equip
va donar la cara davant d’un rival
superior com el Girona, no va estar
encertat amb dues rematades al
pal i es va marcar el primer gol en
pròpia porta.

Francesc Bosch amb Gerard Morell.

Ha faltat encert,
contundència i fortuna
per sumar punts
imprescindibles

Les estadístiques de la temporada
diran que l’equip va errar tres
penals, va deixar escapar partits en
els darrers minuts i va encaixar sis
gols en pròpia porta que van costar
molts punts (alguns tan decisius
com els 0-1 contra El Olivar i el
Mallorca). La fortuna és un factor
del joc que no es pot controlar i
sempre és positiu tenir-la de cara,
però no tot ha estat mala sort. Cada
temporada descendeixen quatre
equips i, enguany, els cervesers no
han demostrat ser millors per evitar
aquest càstig. Toca treballar amb
compromís i il·lusió per retornar el
primer equip al lloc on es mereix. ●

Punt d'inflexió a Lleida en guanyar el duel directe.
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ON SÓN
QUÈ FAN
COM ELS 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 per als jugadors actuals del Club.
Pàgina coordinada per Manuel Martín

PRIMERA
ALEIX VIDAL › FC BARCELONA
Sergio Garcia › RCD Espanyol
David López › RCD Espanyol
marc navarro › RCD Espanyol
Cristian Tello › real betis baloMpié
keita baldé › As mónaco (frança)
Isaac Cuenca › hapoel beer-sheva
(israel)

aitor cantalapiedra › sevilla at

óscar lópez › UE LLAGOSTERA-COSTA

angel martínez › Real zaragoza

BRAVA

Isaac Becerra › Real Valladolid CF

eloi pena › UE LLAGOSTERA-COSTA

carlos clerc › ca osasuna

BRAVA

rubén alcaraz › ud almería

marcos pérez › UE LLAGOSTERA-

carlos g. peña › lorca fc

COSTA BRAVA

andrea orlandi › novara calcio

lucas viale › UE LLAGOSTERA-COSTA

adrià mateu › levanger fk

BRAVA

ramon de quintana › zhejiang

ORIOL PUJADAS › UE OLOT

greentown (2n Entrenador)

MOUSA BANDEH › LLEIDA ESPORTIU

Víctor vázquez › toronto fc

BENJA MARTÍNEZ › ELCHE CF

(estats units)
david batanero › gif sundvall
(suecia)
Pau Morer › Sandefjord Fotball
(Noruega)
rafa jordà › mumbai city (índia)
Isaias Sánchez › adelaide united
(Austràlia)
joaquín garcía › dreams fc
(hong kong)
Rober Moreno › rc celta
(2n Entrenador)
Juan Carlos Barranco ›
(Àrbitre Assistent )

SEGONA A

ÁLEX COBO › RC DEPORTIVO FABRIL

‘XEMI’ FERNÁNDEZ › UE CORNELLÀ

EDU EXPÓSITO › RC DEPORTIVO FABRIL

BORJA LÓPEZ › UE CORNELLÀ

EMILIO LUCAS › RC DEPORTIVO FABRIL

JOEL CAÑAVERAS › CF BADALONA

JORDI CODINA › CF FUENLABRADA

KILIAN DURÁN › CF BADALONA

JAUME SOBREGRAU › CF FUENLABRADA

RUBEN ENRIC › CF BADALONA

GERARD ARTIGAS › CD IZARRA

RUBEN HERRÁIZ ‘RUFO’ › CF BADALONA

JULIO ALONSO › BETIS DEPORTIVO

SERGIO MAESTRE › CF BADALONA

FRAN GRIMA › UCAM MURCIA CF

JOSÉ M. MORALES › CF BADALONA

ALEJANDRO CHAVERO › FC CARTAGENA

ADRI DÍAZ › CE SABADELL

jandro megia › syrianska fc (suecia)

VÍCTOR MARTÍNEZ › CE SABADELL

jordi roger › ue cornellà

GUILLEM PUJOL › CE SABADELL

(Entrenador)

MANEL MARTÍNEZ › CF PERALADA-

raúl garrido › ue olot (entrenador)

GIRONA B
DAVID SERRANO › CF PERALADA-

carles pérez › fc barcelona b

GIRONA B

sergio tejera › gimnàstic de

marc vito › CF PERALADA-

tarragona

GIRONA B

álvaro vázquez › gimnàstic de

JUAN FLERE › UE LLAGOSTERA-COSTA

tarragona

BRAVA
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MOHA EZZARFANI › HERCULES CF

SEGONA B

TERCERA
ADRIA LLEDÓ › U AT HORTA
GERARD NOLLA › U AT HORTA
EDGAR TEJADA › U AT HORTA
GONZALO ÁVILA › RCD ESPANYOL B

Carles Pérez condueix la pilota a la Supercopa de Catalunya.

ÁLEX DOMÍNGUEZ › RCD ESPANYOL B

ÉRIC ZÁRATE › SANTFELIUENC FC

ÁLEX TORRES › CERDANYOLA FC

CARLOS DONCEL › RCD ESPANYOL B

RAFA LEVA › FC SANTBOIÀ

JORGE CARREÓN › TERRASSA FC

JORDAN GUTIERREZ › RCD ESPANYOL B

JOHN NEESKENS › FC SANTBOIÀ

JOAN PALLAS › TERRASSA FC

MAX MARCET › RCD ESPANYOL B

MARIO VICTORIO › FC SANTBOIÀ

VÍCTOR DÍAZ › EC GRANOLLERS

ADRIÁN GUERRERO › REUS DEP B

SERGI AGUILAR › AE PRAT

KILIAN VILLAVERDE › EC GRANOLLERS

CAMBRILS

JOEL MARÍN › AE PRAT

ROGER MATAMALA › UE VILASSAR DE MAR

ISAAC PADILLA › REUS DEP B CAMBRILS

ÀLEX POVES › AE PRAT

FRAN OCHOA › UE VILASSAR DE MAR

GONZALO PEREIRA › REUS DEP B

JUANJO CARRICONDO › CF GAVÀ

SALVA FERRER › CF POBLA DE MAFUMET

CAMBRILS

CARLOS GARCÍA › CF GAVÀ

CARLOS CANO › REAL OVIEDO B

ELHADJI BANDEH › UE SANT ANDREU

ÁLEX KYEREMEH › CF GAVÀ

DIEGO GARZÓN › DEPORTIVO ALAVÉS B

JUAN A. GALLEGO › UE SANT ANDREU

XAVIER SALINAS › CF GAVÀ

IAN PINO › ATLETICO MALAGUEÑO

ALBERTO GARCÍA › UE SANT ANDREU

JOAN INES › UE CASTELLDEFELS

SEKOU GASSAMA › UD ALMERÍA B

JUANMA MIRANDA › UE SANT ANDREU

DAVID ACEDO › FC VILAFRANCA

JOAN GRASA › CF MOTRIL

ALFRED PLANAS › UE SANT ANDREU

ARNAU GAIXÀS › FC VILAFRANCA

BENJA RODRÍGUEZ › CD LLOSENTSE

AIMAR MORATALLA › CE EUROPA

ÒSCAR HERNANDO › FC VILAFRANCA

MARC URBINA › CE MERCADAL

EUDALD VERGES › CE L'HOSPITALET

PITU PLAZUELO › CERDANYOLA FC

JUAN LUQUE › IBIZA SANT RAFEL FC

ALBERT CUADRAS › SANTFELIUENC FC

ERIC PUJOL › CERDANYOLA FC

ÉRIC LLOPIS › CD SARIÑENA

ADRIA RECORT › SANTFELIUENC FC

JONATHAN TOLEDO › CERDANYOLA FC

HUGO EYRE › ALBACETE BALOMPIÉ B
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Parlem amb

Albert
Puigdollers
nou director esportiu del Club

24 pilota a terra

Des del primer moment el Club va mostrar total confiança en
que Albert Puigdollers liderés el nou projecte després de la marxa
de Roger Garcia. El perfil professional de Puigdollers és l’idoni: comparteix
la filosofia de la Damm i al mateix temps aportarà noves idees per
encaixar la institució en un futbol base cada vegada més professionalitzat.
Analitzem amb ell la temporada del primer equip i el futur del Club.
per Ignasi Cardó i Carles Domènech

C

om ha afectat el descens del Juvenil A a
la institució?
Ha afectat més en la moral dels
professionals que treballen a l’equip que
en el vessant estructural de l’entitat. En
general, el Club està molt bé, però el
descens del primer equip és un cop dur per a la nostra
autoestima. Hem fet autocrítica perquè ha estat una mala
temporada pel Juvenil A. Al futbol passen aquestes coses i
aquest any ens ha tocat viure-ho i afrontar-ho a nosaltres,
però el conjunt de la institució no s’ha vist agreujada més
enllà del que hem recollit als terrenys de joc.
Què creus que es podria haver fet millor?
Crec que hem apostat per una base de jugadors massa
joves que potser encara no estaven preparats per assumir
la responsabilitat de competir en una lliga cada cop més
difícil com és la Divisió d’Honor. La planificació que hem
fet des del cos tècnic segurament no ha estat la idònia,
però hem d’aprendre dels errors. També vam entrar en
una mala dinàmica de resultats a l’inici del campionat i
no vam prendre cap mesura dràstica perquè vam valorar
que teníem el talent i les opcions per sortir-nos-en. Uns
altres en el nostre lloc haurien optat per prendre mesures
més rupturistes, però això no va amb el nostre tarannà
ni amb el d’aquest club formador. El futbol també ha
estat molt cruel en moltes situacions durant tot el curs,
i això tampoc ens ha ajudat. Honestament, crec que al
final ha estat un cúmul de moltes coses que no han sortit
com podíem esperar, i per això no hem pogut salvar la
categoria, però assumim els nostres errors. Les derrotes,
tot i que no agraden a ningú, també han de servir
per formar-nos. No és pot guanyar sempre i, aquesta
temporada, els rivals ho han fet millor que nosaltres.
Parles de la dificultat creixent de competir a la Divisió
d’Honor Juvenil. Com ha canviat en els darrers anys?
La realitat del futbol base actual és la d’un món cada
vegada més professionalitzat i amb molts interessos
pel mig. Un dels reptes que ens plantegem pel futur és
intentar adaptar-nos a aquesta nova realitat dins els límits
que som una fundació, i que volem anar amb uns valors

per davant en un entorn que s’està desorbitant. Hi hem
intentat posar fre i hem sortit penalitzats.
Confies a tornar aviat a la Divisió d’Honor?
Estic convençut que l’equip recuperarà la seva plaça en
un any. Tenim recursos, jugadors i un projecte il·lusionant.
Estem treballant per garantir el futur professional dels
nostres jugadors un cop acabin la seva etapa al Club.
Quan et comuniquen que seràs el nou director esportiu?
Quan Roger decideix acabar la seva etapa al Club, rebo
una trucada del Carles Domènech, mànager de les
seccions esportives de la Fundació Damm, i ens reunim
amb ell i el president Ramon Agenjo, que em transmet
tota la confiança per iniciar un nou projecte seguint el
model i l’herència positiva dels darrers cinc anys.
Entre les teves responsabilitats no hi serà la de tècnic
del Juvenil A.
La dualitat en la figura d’entrenador del primer equip
i director esportiu del Club es desvincula. Jo he de
proposar les decisions que facin referència a organitzar
l’estructura esportiva, com trobar l’entrenador del Juvenil
A, planificar els fitxatges, la metodologia. Però al final,
jo formo part d’un organigrama i totes les decisions
importants les prenem conjuntament amb el president
Agenjo i el Carles.
Com és Martín Posse, el nou entrenador del Juvenil A?
El més important és que compleix els requisits que
s’identifiquen amb el Club. És un entrenador de màxim
nivell i amb una trajectòria al món del futbol. El seu estil
es caracteritza per un bon tracte a la pilota, coneix bé les
tipicitats del futbol base i li agrada aquest món. A més, el seu
comportament com a persona i com a professional reuneix
els valors de l’entitat d’educació i respecte als rivals i als
àrbitres. Són els mateixos requisits que han tingut els darrers
ocupants de la banqueta de la Damm: Cristóbal, Roger i Fran.
Com es va redibuixar l’estructura tècnica del Club amb
la marxa de Roger?
Quan rebem l’adéu del Roger aquella mateixa tarda el
pilota a terra

25

ENTREVISTA

El director esportiu a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm.

Club es va saber moure amb molta rapidesa. Els tècnics
de la Damm van respondre amb professionalitat i es
van mostrar predisposats a canviar de banqueta pel bé
del Club, en alguns casos deixant equips a dalt de tot
de la taula per exposar-se a situacions més difícils. La
reestructuració va ser molt positiva gràcies a la implicació
de tota la gent del Club. Tenien més a perdre que a
guanyar i tots van sumar, i aquests és un dels motius que
ens fa ser molt positius de cara al futur, perquè tenim un
nucli de gent molt professional disposada a treballar pel
benefici del Club abans que el propi.
Com et planteges el càrrec de director esportiu
després d’haver format part de l’anterior cos tècnic?
Jo agafo aquesta responsabilitat sota el meu criteri. És
cert que hem treballat molt bé amb el Roger, compartint
opinions i maneres de fer, però al final jo assumeixo una
direcció col·legiada, amb noves idees i noves propostes.
Crec que és important incidir, des del meu punt de vista,
en què no ens hem equivocat en el projecte de Club, en
el rumb que hem traçat per a tota l’estructura del CF
Damm. El què ha passat aquesta temporada és que no
ens ha sortit bé l’execució del projecte al Juvenil A, no
hem tingut el rendiment que esperàvem, però no ens
ha de fer perdre el cap. La meva idea com a director
esportiu és seguir la línia del projecte del Club.
En què consisteix aquest projecte?
Doncs que els equips de la Damm juguin bé, que tinguin
una proposta de joc atractiva sota el domini de la pilota,
i que siguin reconeixibles amb una personalitat pròpia.
S’està demostrant que tots els equips estan aconseguint
els resultats esperats a partir d’aquest model de joc. Com
deia abans, l’error d’aquest any ha estat, malauradament,
en l’execució del model al primer equip.
Com es pot canviar aquesta realitat que comentes que
el futbol base està governat per interessos?
És molt difícil que canviï, però ho intentarem a la nostra
manera. Treballarem per trobar l’equilibri entre adaptarnos i conviure en aquesta realitat, i seguir sent fidels als
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Puigdollers assegut a la graderia del Municipal d'Horta.

valors formatius de la Damm a través del futbol, que són
innegociables.
Què és el que fa de la Damm un club especial?
Jo coneixia la Damm d’haver-m’hi enfrontat en la meva
etapa de jugador, i és ara que hi formo part que puc
veure la grandesa del Club des de dins. Tenim molts
recursos a l’abast, destinats a la formació de més 200
nois i noies. Jo ho defineixo com una “fundació de
formació competitiva”. Tots els jugadors estan becats pel
Club, que inverteix en ells i els ofereix tots els recursos
que té disponibles, però sempre buscant el màxim nivell
de competitivitat.
És l’etern debat del futbol base... formació o resultats?
Això no es discuteix al nostre Club. La formació sempre
anirà abans que els resultats. Una altra cosa és que volem
guanyar i volem practicar un bon futbol, això és evident
també. Quan entres al despatx del president saps que
no vas a retre comptes pels resultats, sinó a comentar i
analitzar la situació del Club. El president es preocupa per
la salut i per la formació de l’esportista. Tots volem jugar
bé i guanyar i competir a la vegada. Per això, el missatge
del president Agenjo ha estat que intentem tornar i que
ho fem bé. Aquests valors no canviaran mai.
Per tant, podem considerar que el desenllaç del
Juvenil A ha estat només una ensopegada en el
projecte del Club?
Dir només que és una ensopegada em sembla que
minimitzaria les conseqüències d’aquest descens, i no
hauria de ser així. Som conscients que cada any han
de baixar quatre equips. Mai ens havia tocat i aquesta
temporada ha succeït. Ens dol el descens de categoria,
no l’hauríem desitjat mai, però també tenim molt clar
que no val tot. I si hem de pagar un peatge, el pagarem.
I tornarem a treballar per guanyar al camp el que hem
perdut dins el camp. Aquesta situació ens enfortirà segur
pel futur, ens farà estar alerta i no relaxar-nos perquè
cada vegada hi ha més competitivitat. El Club està viu i
sabem molt bé a qui representem. ●

NOTÍCIES DAMM
La Selecció Catalana
es proclama
Subcampiona
d’Espanya

Vilanova, Bartomeu, Messi, Alfonseda i Agenjo.

Messi: un exemple de
joc net dins el camp
L’Agrupació Barça Jugadors va
entregar el Premi Barça Jugadors de la
temporada 2016-17 a Leo Messi. El premi
al joc net el va entregar el president
de l’Agrupació, Ramon Alfonseda,
juntament amb el patró-director de
la Fundació Damm, Ramon Agenjo, el
president del FC Barcelona, Josep Maria
Bartomeu, i el directiu Pau Vilanova.

L

a Selecció
Catalana sub
18 va perdre
la final del
Campionat
d’Espanya davant
València a la segona
part de la pròrroga (0-1)
disputant un gran partit
però sense encert de cara
a porteria. Les jugadores
del CF Damm Montserrat
Quesada i Laia Parera
van ser convocades per
la seleccionadora Natàlia
Arroyo per disputar la fase
final del Campionat.

El millor pàdel del món
torna a Catalunya de la
mà del World Padel Tour

Una representació dels periodistes amb Márquez i el taló per l'Associació Esclat.

Cloenda de
la 13a edició
dels Relats
Solidaris amb
més de 60.000€
recaptats
Un any més, el projecte
Relats Solidaris de l’Esport
va recaptar diners per una
causa benèfica.

E

nguany, la recaptació
aconseguida amb la venda
del llibre apadrinat pel
campió del món de Moto GP,
Marc Màrquez, ha estat de
63.390€. En l’acte de cloenda d’aquesta
edició, Màrquez va fer entrega del xec a
l’Associació Esclat, en pro de persones
amb paràlisi cerebral. La 14a edició
està apadrinada per Ernesto Valverde,
entrenador del FC Barcelona. Els diners
recaptats es destinaran a l’associació
Proactiva Open Arms, d’ajuda als
refugiats que escapen en pastera de
conflictes bèl·lics i de la pobresa.

El WPT ja està en marxa. La primera prova
del circuit es va disputar a Badalona. La
presentació va tenir lloc al Pont del Petroli,
amb la presència de Fernando Belasteguin,
Pablo Lima, Alejandra Salazar, Marta Marrero,
el representant d’Adeslas, Israel Escacho, i
el president del WPT, Ramon Agenjo. El
senyor Agenjo, president del CF Damm,
compagina diferents càrrecs de responsabilitat
i representació dins i fora de Damm.

Lima, Belasteguin, Agenjo, Escacho, Salazar i Marrero.
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FUNDACIÓ DAMM
La Fundació convida a
treballadors de Damm al Liceu

U
Imatge general del Liceu.

Companys i amics de Damm a la mitja part de l'espectacle.

n any més, la Fundació Damm va convidar a més
de 250 companys i amics de Damm al Liceu.
Enguany, l’obra escollida va ser ‘La rebotiga
de l’òpera’, un gran concert operístic, creat i presentat
pel periodista i divulgador musical Marcel Gorgori.
L’obra representada va oferir alguns dels números més
importants i populars de la història de l’òpera i, a més,
va donar accés al públic a veure allò que normalment no
es veu: els assajos i el treball previ dels seus principals
protagonistes. L’obra, creada per Marcel Gorgori així
com pel compositor Daniel Antolí i el violinista Joaquim
Garcia Marigó, dóna a conèixer el món darrere el teló i
ajuda al públic a valorar els perquès d’allò que després hi
passa al davant. Segons els mateixos autors, “l’objectiu
no és només humanitzar els cantants i els músics que
protagonitzen l’espectacle, sinó també donar elements
de judici que permeten valorar diferents aspectes de
cadascuna de les interpretacions que s’hi escolten”.
Gràcies a la Fundació Damm, aquest espectacle es va
poder veure el passat mes de gener en directe al Gran
Teatre del Liceu per al delit del públic en general i de part
de la família cervesera en particular.●

Isidre Esteve torna del
Dakar amb la satisfacció de
la feina ben feta

I

sidre Esteve ha complert el seu objectiu en finalitzar el ral·li
més dur del món en 21a posició i ha assegurat sentir-se “molt
satisfet” amb la seva actuació. Després de 9.000 quilòmetres

per el Perú, Bolívia i Argentina, el d’Oliana s’ha classificat quart
en la seva categoria i ha estat el segon millor pilot de l’Estat en
la general. La Fundació Damm és un dels patrocinadors que
col·labora amb Isidre Esteve i el seu equip en aquest projecte
del Dakar, així com en la construcció del coixí intel·ligent per a
persones amb lesions medul·lars, que es va tornar a provar amb
resultats exitosos al Dakar. ●
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Isidre Esteve, 21è classificat al Dakar 2018.

Companys de Damm
van poder gaudir de
The Gospel Viu Choir

Els convidats al Foyer del Palau de la Música.

Exposició ‘Total records. Vinils i fotografia.

Imatge general del Palau durant el concert.

Paul Simonon a Foto Colectania.

Paul Simonon, fundador de The Clash.

Les millors portades dels discs de vinil
s’exposen a Foto Colectania

L

a història de la música del
segle XX no s’entendria sense
les portades dels discs de
vinil. Grans fotògrafs van col·laborar
en l’elaboració i composició de les
portades d’alguns dels grups de la
música dels anys setanta i vuitanta.
Parelles com Robert Frank i els Rolling
Stones o Anton Corbijn i U2 van
ser alguns dels protagonistes d’una
exposició que es va poder veure a la
seu de Foto Colectania. ‘Total Records.
Vinils i fotografia’ va tenir una gran
acollida entre el públic barceloní, tant
entre els afeccionats a la fotografia

i, habituals a les exposicions de Foto
Colectania, com en els amants de la
música del segle XX.
El baixista de The Clash, Paul
Simonon, va ser un dels convidats
il·lustres que va formar part dels
actes complementaris a l’exposició.
Simonon va delectar al nombrós
públic que va assistir a Foto
Colectania amb algunes de les grans
cançons de la història de la música en
format vinil. Paul Simonon, fundador
de The Clash, és una de les icones
més importants de la cultura punk i un
reconegut artista multidisciplinari.●

E

l passat 12 de març, companys
i companyes de Damm van
poder gaudir de l’espectacle
que va oferir The Gospel Viu
Choir, un grup considerat referent
del gòspel nacional i europeu. El
conjunt català va presentar Reload,
un espectacle vital amb una gran
dosi de virtuosisme musical i coral.
Durant el concert, el públic del Palau
de la Música va poder gaudir de la
capacitat interpretativa i vocal dels
seus membres i de la solidaritat
de tot el grup els beneficis de
l’actuació es van destinar al projecte
Invulnerables de Sor Lucia Caram. Els
dos-cents convidats de la Fundació
Damm van poder gaudir d’aquest
espectacle i d’un sopar al Foyer del
Palau, gràcies a la col·laboració que la
Fundació manté amb la institució de
la música catalana. ●
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MEDICINA

Aproximació a
la fibròlisi
instrumental
miofascial

E

ls fisioterapeutes del CF
Damm van assistir el passat
mes de març a
un curs de Fisioformación
sobre fibròlisi instrumental miofascial, una tècnica
que aborda les lesions dels
esportistes a través d'uns
ganxos d'acer inoxidable.
El curs va consistir en quatre sessions i el va impartir

Aquesta inflamació comporta una extravasació de
líquid a la zona lesionada,
causant adherències entre
les diferents estructures
que componen el sistema
miofascial (músculs, fàscies, lligaments, tendons)
que impedeixen la mobilitat d'aquestes estructures. La idea fonamental
sobre la qual se sustenta
la tècnica és la ruptura

La tècnica ajuda a recuperar la
mobilitat perduda en la lesió
Luis Llurda, fisioterapeuta
dels Serveis Mèdics del CF
Damm i professor a Fisioformación. Els físios del
Club van poder ampliar els
seus coneixements en una
matèria que està marcant
tendència en l’actualitat.
Quan es produeix una
lesió el cos inicia un procés inflamatori de manera
automàtica per provocar
la regeneració del teixit.
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de les adherències mitjançant la utilització dels
ganxos i permetre així un
lliscament òptim de les estructures. En altres paraules, recuperar la mobilitat
perduda durant el període
de lesió.
Aquestes adherències
sovint es formen en teixits bastant profunds on
no podem arribar amb els
dits. Els ganxos ens per-

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

➀

➁
meten assolir aquests
punts profunds i, per tant,
ens donen un valor afegit
de qualitat i precisió en el
nostre tractament. A més,
també permet cuidar les
mans aconseguint un treball igual o més eficaç que
quan les utilitzem per fer
una mobilització de teixits o un massatge.
Són moltes les lesions
que es poden combatre
utilitzant els ganxos. La
realitat és que en tota
lesió es produeix una inflamació que comporta
una pèrdua de mobilitat

dels teixits i que es veurà beneficiada pel seu ús
amb ganxos. Per exemple,
quan es produeix una ruptura fibril·lar d'isquiotibials, la lesió més comuna
en el futbol, s'inicia un
procés inflamatori, una
extravasació de líquid i
sang que provoca que els
músculs s’enganxin entre
ells i perdin la seva mobilitat òptima. La lesió podria
tractar-se sense la fibròlisi
instrumental miofascial i
evolucionaria favorablement, però la musculatura
no arribaria mai a la seva

1. Luis Llurda, fisioterapeuta dels
Serveis Mèdics i del Juvenil C,
Genís Morales (Aleví B) i Anna
Flores (Benjamí A).
2. Aitor Roca (Serveis Mèdics i
Juvenil A) i Luis Llurda.
3. Anna Flores, Alberto Ledantes
(Infantil A), Luis Llurda, Xavi
Bosch, Aitor Roca, Jordi
Martínez (Serveis Mèdics i
primer equip U At Horta), Rubén
Boo, Iago Cuesta, Xavi Camilleri
(Serveis Mèdics i Cadet A),
Genís Morales i Pere Carrasco.
4. Iago Cuesta (Juvenil B) i
Rubén Boo (coordinador Serveis
Mèdics).
5. Pere Carrasco (Serveis Mèdics
i Aleví A), Iago Cuesta i Luis
Llurda.
6. Xavi Bosch (Prebenjamí A) i
Luis Llurda.

➂
mobilitat òptima, posant
clarament en risc la recaiguda de l'esportista quan
tornés a la seva activitat
esportiva normal.
Un altre cas de lesió
on emprem la tècnica és
en la rehabilitació del lli-

➃

➄

➅

guir la flexió de genoll en
el temps indicat.
La gran majoria de
clubs de primer nivell utilitzen aquesta tècnica com
una de les seves eines per
al tractament de lesions
esportives, com ara el FC

Barça, Madrid, Pau Gasol i Cristiano
Ronaldo utilitzen aquest mètode
gament creuat anterior,
una lesió que comporta
un temps de baixa molt
llarg per a l'esportista.
Un dels objectius durant
la rehabilitació és aconseguir una flexió de genoll
completa. La cirurgia i el
procés d'immobilització
provoquen inflamacions
i fibrositats a la zona del
genoll i la cuixa que, de
vegades, impedeixen
aconseguir la flexió. Mitjançant els ganxos podem
tractar aquestes fibrositats, alliberant tensió
entre les estructures per
permetre la mobilitat i un
lliscament òptim entre
elles i, per tant, aconse-

Barcelona, el Reial Madrid,
el Sevilla o el Zenit de Sant
Petersburg, que han publicat imatges a les xarxes
socials dels seus esportistes sent tractats mitjançant ganxos. Cristiano Ronaldo, Rafinha Alcántara o
Pau Gasol també en són un
altre exemple. Sens dubte, es tracta d'una tècnica
essencial per als fisioterapeutes esportius que els
permet ser més precisos
en els seus tractaments i
aconseguir millors resultats. Els físios del Servei
Mèdic de la Damm estan
més ben preparats gràcies
a aquest curs realitzat a
Fisioformación. ●

pilota a terra

31

Pàdel Menors

L'Equip Cadet a Salamanca.

Pòdium en
el Campionat
d’Espanya
Cadet jugat
a Salamanca
El CP Damm va classificar-se en
tercera i cinquena posició del
Campionat d’Espanya de Pàdel
Cadet 2018 que es va disputar el
passat mes de març al Club Pádel
Home de Salamanca.
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E

l Club dirigit per Jorge Martínez va decidir presentar dos equips al Campionat
d’Espanya Cadet. En la primera ronda, i
per reglamentació, tots dos equips es
van haver d’enfrontar en la primera eliminatòria. Per tant, només un dels equips
podia optar al títol, mentre que l’altre
aspirava a ser el
millor de les plaL’esforç és
ces de consolació. Els dos equips van
imprescindible
conquerir els objectius fixats: aprenper aconseguir
dre, competir i optar a les primeres
èxits esportius.
places. Guanyar era molt difícil, però
El talent
la feina feta en els entrenaments es
és innat;
va reflectir a la pista. Tots els jugael sacrifici no.
dors i jugadores del CP Damm van
demostrar que la feina, el talent i
l’esforç són imprescindibles per tenir opcions a la victòria.
Finalment, l’equip A va quedar en tercera posició, després
de superar a Los Boliches, i l’equip B en cinquè lloc, després
de fer el mateix amb el Club Benalmádena.
L’organització del campionat va anar a càrrec de la
Federació Espanyola de Pàdel. ●

Carretón
i Castilla
renoven una
temporada més
pel CP Damm
Els jugadors madrilenys tornaran
a ser els estendards del club en el
circuit de pàdel en cadira de rodes.
Victor Carretón.

Rubén Castilla.

V

ictor Carretón i Ruben Castilla seran
jugadors del CP Damm una temporada més. Amb aquesta, ja fa tres temporades que aquests grans jugadors vesteixen
l’escut del CP Damm a les pistes d’arreu de
l’estat. Carretón i Castilla són dos dels millors
jugadors de pàdel en cadira de rodes de l’Estat
i, a més, ofereixen sovint exhibicions i classes magistrals per donar visibilitat a aquest
esport. Cada cop són més els esportistes en
cadira de rodes que trien el pàdel com a esport
competitiu. L’èxit del pàdel, tant en l’àmbit
professional com en l’amateur, ha servit també
per iniciar a molts esportistes amb problemes
de mobilitat a practicar aquesta modalitat.
Carretón ha finalitzat la temporada 2017 en
la sisena posició del Campionat d’Espanya i
Castilla en la tercera. ●

El CP Damm torna a
estar entre els millors
equips de Madrid
El CP Damm es va proclamar subcampió absolut de Madrid després de perdre la final contra
el Vibor-A Team per un ajustat 3-2. Els jugadors
que dirigeix Jorge Martínez van tornar a demostrar que la joventut no està renyida amb l’èxit.
Els jugadors de la Damm van mostrar tot el talent que posseeixen i, amb l’esforç que els caracteritza, van ser capaços de competir contra un
dels millors clubs de l’estat. La final va aplegar
un gran nombre de seguidors que va omplir les
instal·lacions del Sanset Padel Indoor. ●
L'equip amb el trofeu de subcampió de Madrid.
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Pàdel Pro

Els jugadors i jugadores professionals amb el President Ramon Agenjo.

CAMPIONS I SUBCAMPIONES
D’ESPANYA PER EQUIPS
El CP Damm es va proclamar campió d’Espanya en categoria masculina i subcampió en
categoria femenina al Campionat d’Espanya per equips Absolut que es va celebrar el passat
mes de març a les instal·lacions del Reial Club de Polo de Barcelona.

B

arcelona va viure

tició, intentaria aproximar-se a

un cap de setmana

la fita dels seus companys.

on el millor pàdel

Les noies van ser les prime-

del món va ser el

res a entrar en competició, en-

protagonista. Les

frontant-se al Reial Club Tennis

Els millors
jugadors i
jugadores
del món es
van disputar
el Campionat
d’Espanya
per equips a
Barcelona.

No va ser fàcil, però el CP
Damm va poder superar per un
ajustat 3-2 al Vibor-A Team i
d’aquesta manera reeditava el títol de Campió d’Espanya absolut.
Per la seva part, l’equip femení va

instal·lacions del Reial Club de

– 1899. L’inici no va poder anar

Polo van concentrar el bo i millor

millor, guanyant amb una certa

del pàdel mundial. La Damm, en

facilitat i classificant-se per a les

categoria masculina, venia amb

semifinals. A les semifinals, l’equip

la intenció de reeditar l’èxit acon-

masculí es va enfrontar al club

partir amb els esportistes i tècnics

seguit en la passada edició del

Pádel Mixto Teresa, superant-lo

el dinar de dissabte per encorat-

Campionat d’Espanya per equips

per un contundent 4-1. Les no-

jar-los i per agrair que formessin

en la seva màxima categoria. Per

ies van guanyar per 3-2 a el Real

part del nostre Club. El Campionat

la seva part, l’equip femení, que

Zaragoza CT, classificant-se tam-

va ser organitzat per la Federació

s’estrenava en aquesta compe-

bé per l’esperada final.

Espanyola i el Reial Club de Polo. ●
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perdre la final contra les amfitriones. El president Ramon Agenjo
va ser present a la final i va com-

Les millors imatges d’un gran campionat
El pàdel és un esport amb molta plasticitat. El nostre company Pep Morata va ser l’encarregat
de plasmar en imatges l’èxit dels nostres equips a les pistes del RC Polo.

Les germanes Alayeto.

Javier Limones i Ernesto Moreno.

L'equip masculí campió d'Espanya.

L'equip femení subcampió d'Espanya.

Matías Díaz amb Franco Stupaczuk.

Ramon Agenjo dirigint-se a l’equip.

Juan Martín Díaz i Sanyo Gutiérrez.

Carolina Navarro.

Maxi Sánchez i Ramon Agenjo.

Ramon Agenjo conversant amb part de l’equip femení.
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