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Juvenil A  El conjunt de Luis García signa una temporada per a la història
Francesco Totti  Entrevista amb la llegenda italiana a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm

Xarxes socials  El CF Damm guanya presència en l’entorn digital i consolida la marca

TORNEM A LA COPA DEL REI!
El Juvenil A es classifica per disputar la Copa del Rei completant una gran

primera volta i jugant un futbol vistós i atractiu
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Copa del Rei
El Juvenil A fa història i es classifica 
per disputar la Copa del Rei

Dossier Xarxes socials
El CF Damm es consolida com un 
compte de referència a Internet

Els nostres equips
Presentació de les 14 plantilles del 
Club de Futbol Damm 2021/22

Francesco Totti
Entrevista amb la llegenda italiana 
a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm

Talent cerveser
Oportunitats professionals per a 
esportistes forjats al nostre planter
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Carles Domènech i Quintana 
Director Executiu CF Damm

Seguim 
fent història

OPiNiÓ

eixem enrere un 2021 amb 
alts i baixos i unes festes 
amb restriccions. A més, 
som en una època difícil 

per gestionar les emocions i els estats 
d’ànim. El nostre jovent fa dos anys que 
està sacrificant gran part de la seva acti-
vitat lúdica amb una gran enteresa. Des 
del CF Damm hem intentat prioritzar 
sempre la salut dels nostres esportistes 
per davant de qualsevol altra considera-
ció. El nostre Club, com a reflex de la so-
cietat actual, és un club divers. Diferents 
maneres de pensar, diferents creences, 
diferents procedències, diferents estats 
socials i econòmics conflueixen en un 
mateix vestidor amb un objectiu comú: 
jugar bé a futbol i guanyar. El futbol base 
d’elit és, possiblement, l’esport on la di-
versitat es manifesta més obertament i 
per això treballem perquè, més enllà del 
futbol, el temps que tothom estigui entre 
nosaltres sigui el més feliç possible. Des 
del CF Damm volem manifestar a aquells 
qui no ho està passant bé que compten 
amb el nostre escalf i solidaritat i que 
ens comprometem a ajudar a qui ens 
necessiti en la mesura que estigui a les 
nostres mans. 

El Juvenil A s’ha classificat per dis-
putar la Copa del Rei, una de les grans 
competicions del futbol estatal. La 
satisfacció per aquest èxit esportiu és 
proporcional a la dificultat d’haver-ho 
aconseguit. És tot just la tercera vegada, 
en més de seixanta anys d’història, que 

la Damm assoleix jugar aquesta presti-
giosa competició. El 1967, on va arribar 
a la final de la Copa del Generalísimo 
disputada a l’estadi Santiago Bernabéu. 
I la darrera, la temporada 2014/15, de la 
mà de Cristóbal Parralo. La generació 
del 2003 ha entrat a la història del Club 
i tots els qui hi formem part actualment 
recordarem com l’equip dirigit per Luis 
García va ser capaç de treure el cap en 
una competició plena de clubs profes-
sionals.

Però això no és un èxit exclusiu dels 
jugadors i el cos tècnic del Juvenil A. 
Tots els entrenadors del Club, encap-
çalats pel director esportiu, Albert 
Puigdollers, s’han esforçat perquè avui 
puguem celebrar aquesta fita. No és 
casual que el Juvenil B, el Juvenil C i 
el Cadet A estiguin lluitant a dalt de tot 
de la classificació per guanyar els seus 
respectius campionats. Hi ha molta fei-
na al darrere i, de vegades, el futbol 
t’obsequia amb algun premi més enllà 
de la satisfacció per la feina ben feta.

Desitgem que tingueu un venturós 
2022 amb salut i la companyia de la vos-
tra gent. Nosaltres continuarem tenint 
cura dels vostres fills i filles i, entre tots, 
treballarem perquè els 5.000 membres 
de la família cervesera estiguin 
orgullosos del nostre 
futbol i del nostre 
comportament 
dins i fora del 
terreny de joc. ●

D



4  pilota a terra  

Som de
cOPA del rei!

per igNAsi cArdÓ, CAP DE PREMSA DEL CF DAMM
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Som de
cOPA del rei!

L
uis García i el seu 

cos tècnic eren 

conscients que he-

retaven un grup de 

jugadors compro-

mesos i un vestidor 

molt unit que havia 

viscut les millors i 

les pitjors experiències en tempo-

rades passades. el bloc del Juvenil 

B es mantenia i els cervesers acon-

seguien retenir el talent d’Éric Vega 

(escollit com a capità) i dani Cerve-

ra, dos homes que ja van ser impor-

tants l’any anterior a divisió d’Ho-

nor. No hi hauria la mateixa sort amb 

l’extrem Víctor muñoz (reial madrid) 

ni amb el davanter Abde raihani 

(Atlètic de madrid), que van marxar 

rumb a la capital. Tot i aquestes bai-

xes sensibles, la direcció espor-

tiva va reforçar amb encert un 

equip molt equilibrat que ha 

fet de la solidesa defensiva i la 

voracitat a l’àrea rival els seus 

dos pilars per tenir llicència per 

somiar.

“Tenim equip per poder op-

tar a estar entre els quatre pri-

mers al final de la primera volta”, 

ressonava per les parets del 

Campus Cerdanya de puig-

cerdà, on els vermells van 

realitzar el tradicional sta-

ge de pretemporada. el 

nou format de la com-

petició, amb més clubs 

i més competitivitat 

La generació de 2003 del Juvenil A i els seus entrenadors han entrat amb ple dret als 

llibres d’història del CF Damm. El primer equip cerveser masculí ha posat la cirereta al 

pastís d’una temporada que ja era d’un nivell excels sobre el terreny de joc obtenint la 

classificació per a la Copa del Rei juvenil. És tot just la tercera vegada en més de 60 

anys d’ençà que es va fundar el Club que s’assoleix aquesta prestigiosa fita.

amb les mans buides, però amb el 

cap convençut. dues grans actuaci-

ons amb mèrits per puntuar, especi-

alment al camp blanc-i-blau, on els 

de Luis García van merèixer la victò-

ria, sumats a dos empats incòmodes 

a casa contra el Nàstic i el Cerda-

nyola no convidaven a l’optimisme 

a causa de les seqüeles post Covid, 

rebia els 18 equips amb una arma de 

doble fil. Els quatre primers classifi-

cats després de Nadal disputarien la 

Copa del Rei. Els sis darrers a final 

de temporada descendirien de cate-

goria.

de tornada a Horta, el grup ho 

tenia clar. Comptaven amb el ta-

lent brut, verge, però s’havia de po-

lir i treballar per guanyar-se el dret 

a estar entre els millors. el nivell 

de la divisió d’Honor ha pujat tant 

en els darrers anys que els partits 

s’han convertit en duels molt igua-

lats que es decideixen per detalls i 

on no sempre surt vencedor el con-

junt amb la proposta més atractiva. 

L’inici de lliga ja era una primera 

presa de contacte amb la 

duresa del campionat i 

avisava que l’objectiu 

no seria fàcil. el ca-

lendari determinava 

que la damm hauria 

de visitar el Barça i 

l’espanyol en les pri-

meres quatre jorna-

des, d’on va 

marxar 

el JuveNil A hA AcONseguiT 
guANyAr gAirebé TOTs els 
duels direcTes cONTrA 
els equiPs cOmPeTidOrs 
Per A les quATre PlAces 
cAPdAvANTeres

de portes cap enfora. A dins, però, 

la convicció en la idea i el model no 

només seguia intacta, sinó que s’ha-

via enfortit.

Quedava molt torneig, però nor-

malment les cames tremolen i la for-

talesa es ressent en un vestidor que 

acumula dos punts de dotze possi-

bles. Al Juvenil A, això no va succeir. 

de fet, la visita del Cornellà a la cin-

quena jornada va generar l’espurna 

que va impulsar els de l’estrella a 

la zona alta de la taula, una posició 

d’on ja no van baixar més. desple-

gant un domini i una determinació 

d’una maduresa aclaparadora, els 

cervesers van arribar a encadenar 

nou partits seguits puntuant 

(set victòries i dos em-
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L’equip rep la felicitació del president Agenjo a la gespa del Nou Sardenya.

Bogeria desfermada al vestidor tot celebrant la històrica classificació.

sOm de cOPA del rei!

pats a zero), amb sis porteries a 

zero i tan sols tres gols concedits. 

octubre i novembre, dos mesos 

de competició impecables signant 

la millor ratxa de qualsevol altre 

equip de la lliga. els vermells van 

conquerir Saragossa, una plaça on 

feia anys que no guanyaven. Van 

passar per damunt del Sabadell, 

l’equip revelació de la temporada 

fins al moment. Es van imposar al 

Sant Andreu amb autoritat al sem-

pre difícil Narcís Sala. I es van en-

dur el duel directe contra el Girona 

amb un partit molt seriós.

L’ambició de l’equip l’havia dei-

xat en una situació immillorable 

a poques jornades per la conclu-

sió, però restava culminar la fei-

na. desembre obria les portes al 

tram decisiu del campionat, on la 

consistència del grup es va posar 

a prova en el moment més difícil. 

La punxada a casa contra l’ebro 

(l’única desfeta a part de davant 

els dos favorits al títol), precedida 

per l’empat a vent i fred a Bellvit-

ge, obligava els de l’estrella a gua-

nyar per dependre d’ells mateixos 

al camp del montercarlo, un fortí 

pel conjunt aragonès. La damm no 

va fallar i va arribar a l’últim partit 

de l’any amb el primer match ball 

per escriure la història.

L’estadi es va vestir de gala i va 

preparar-se per celebrar la fita. Ben-

gales, bombos i una afició entrega-

da van rebre un equip que va saltar 

a la gespa a menjar-se el rival. el 

gran ambient del municipal d’Horta 

va fer oblidar que, evidentment, en-

front hi havia una gran esquadra. el 

mallorca va plantejar un partit de tu 

a tu i va robar-li la possessió als lo-

cals en diverses fases del partit. els 

locals es van avançar d’hora amb el 

gol de dani i van estar virtualment 

classificats durant tot el matx, però 

al quart d’hora final, els balears van 

restablir les taules fent justícia en un 

duel de màxima intensitat. L’alegria 

s’emplaçava al Nou Sardenya, pas-

sades les festes nadalenques, con-

tra l’europa.

els cervesers van arribar al par-

tit classificats matemàticament pels 

resultats de la jornada i la renda 

des de lA sevA FuNdAciÓ 
l’ANy 1954, el cF dAmm 
NOmés hAviA disPuTAT 
lA cOPA del rei JuveNil 
eN dues TemPOrAdes. 
l’úlTimA, lA 2014/15

favorable que havien assegurat 

durant tota la competició, però els 

mancava confirmar una tercera pla-

ça que amenaçava el mallorca. Amb 

el punt sumat en un matx travat 

contra els graciencs, el Juvenil A 

va celebrar l’accés a la Copa del rei 

amb mostres sensibles d’alegria so-

bre la gespa.

Les millors històries les escriuen 

els col·lectius sense grans individu-

alitats marcades. I en aquest relat, 

no ha estat pas diferent. 



orquestrats des de la banqueta 

per un Luis García completament 

adaptat a la filosofia formativa 

del Club en la seva tercera tem-

porada, i amb l’afany de treball i 

superació que el caracteritza, la 

damm va sotmetre els seus rivals 

amb un joc simfònic que no vari-

ava si s’intercanviaven les peces.  

A la porteria, dos grans arquers 

van signar intervencions destaca-

des que van guanyar punts. dos 

estils diferents. L’alegria contagi-

adora de Nil, jugador de la casa i 

ànima del vestidor, i la tenacitat 

d’Izan, que en la seva segona eta-

pa a la damm ha demostrat uns 

reflexos d’elit.

en la línia defensiva, el mur 

central ha estat terreny propietat 

d’oriol i Yeray, imperials en la sor-

tida de pilota i en el joc aeri, flan-

quejats a les bandes per roger i 

Lobo a la dreta i la seguretat de 

Vega a l’esquerra. Al pivot, la re-

velació de la temporada. el desco-

briment d’Adrià García va canviar 

el rumb de l’equip. el migcentre 

va plantar l’àncora al mig camp i 

es va fer un fart de guanyar du-

els i recuperar pilotes. Secundat 

pels minuts de qualitat de molés i 

la polivalència feta jugador de pol 

Fernández, el talent i la lluita de 

Capde van donar un plus de qua-

litat a l’equip. el jove futbolista de 

segon any, que a més va marcar 

un gol decisiu contra el Sant An-

dreu, ha convençut els de dalt 

amb la seva entrega.

I en zona ofensiva, l’estrella de 

dani Cervera va guiar l’equip cap 

a les victòries amb els seus vuit 

gols i el seu guant a la cama dre-

ta que tants partits va desencallar 

des de la frontal de l’àrea. el caris-

ma del veterà cerveser no ha im-

pedit que també brillessin grans 

l’èXiT del cOs TècNic hA 
esTAT sAber eNcAiXAr TOT 
el TAleNT iNdividuAl eN 
FAvOr del cOl·lecTiu i NO 
deiXAr de créiXer cAdA 
seTmANA

actors d’aquesta obra sense els 

quals aquest somni no hagués es-

tat possible. Júnior i Aliou s’han 

retroalimentat amb intel·ligència i 

solidaritat per sumar més gols per 

a l’equip i atemorir els oponents 

amb una línia atacant de luxe que 

completava Almansa. L’extrem, 

que no ha pogut ser tan determi-

nant com l’any passat, ha regalat 

assistències des de la banda es-

querra i va marcar el seu únic gol 

en el dia d i l’hora H: contra el Giro-

na. La classe de martí i l’excentrici-

tat d’ortega han acabat de perfec-

cionar una plantilla que també ha 

comptat amb aportacions de valor 

de jugadors de la pedrera.

La Copa del rei és una realitat i 

ara el somni continua amb l’objec-

tiu d’arribar el més lluny possible, 

sense deixar de banda una bona 

actuació a la segona part de la lli-

ga. el CF damm està orgullós que 

un grup humà amb talent i valors 

com aquest hagi escrit unes pà-

gines daurades que quedaran per 

sempre en el record de l’entitat i la 

companyia. enhorabona a tots! ●
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Els convidats, a la sala de brassatge.

Totti i Puyol amb la samarreta del CF Damm.

sOPAr 
de llegeNdes 
A l’ANTigA 
FàbricA 
esTrellA dAmm
L’Antiga Fàbrica estrella damm va acollir 
un sopar d’exfutbolistes històrics orquestrat 
conjuntament pel CF damm i Legends Trophy, 
empresa organitzadora del torneig de pàdel de 
llegendes que es va celebrar a Barcelona.

l president del CF damm i conseller de la com-

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

destacat d’esportistes que van poder gaudir d’un 

àpat privat a càrrec de la cuina de Nandu Jubany.

entre els exfutbolistes convidats van destacar Carles puyol 

i Francesco Totti, dos il·lustres jugadors de la categoria 

one Club man que van desenvolupar la seva trajectòria 

professional íntegrament en un sol club, el Barça i la roma 

respectivament, a més de ser campions del món amb es-

panya (2010) i Itàlia (2006). el director executiu Carles 

domènech va fer entrega d’una samarreta cervesera per-

sonalitzada a Totti, qui va tenir l’amabilitat d’atendre els 

mitjans informatius del Club.

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

de Christian panucci, Stefano Fiore, Luigi di Biagio, Vincent 

Candela, Javier Saviola, els neerlandesos Frank i ronald de 

Boer, Gio van Bronckhorst, patrick Kluivert i roy makaay, 

els excervesers martín posse, roger Garcia i dani García 

Lara, el seleccionador català Gerard López, el director es-

portiu del Club Albert puigdollers, o Luis García Sanz, Fran 

González, Julio Salinas, pichi Alonso, Víctor muñoz, Luis 

milla i Ángel Cuéllar, entre d’altres. ●

e

esTrelles
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eNTrevisTA A FrANcescO TOTTi

uè representa per tu ser un 
One Club Man?
En l’àmbit internacional 
és una cosa important, 

significativa. Vol dir que en tots aquests 
anys he demostrat ser una persona 
seriosa, sobretot fora del camp.

Què significa per tu la Roma?
La Roma per mi ho significa tot, tot... 
perquè ha estat l’únic equip en el qual he 
jugat, l’únic equip a qui sempre animaré. 
Per això és la meva segona pell.

Quin és el gol més bonic que vas marcar?
[S’ho pensa] No estic segur de quin 
escollir, però potser aquell al camp de 
la Sampdoria sense deixar que la pilota 
toqui el terra, o aquell de vaselina contra 
l’Inter.

Quin és el títol més especial que vas 
aconseguir?
El títol més important és el Mundial 
perquè sempre és un reconeixement a 
escala mundial. I després, l’Scudetto amb 
la Roma perquè aconseguir aquest títol 
amb la Roma sempre és complicat.

El millor jugador amb qui has jugat?
Antonio Cassano.

El millor adversari?
Ronaldo Nazario.

I el millor jugador espanyol contra qui 
has jugat?
Carles Puyol i Raúl González.

Què és el que més trobes a faltar de jugar 
a futbol?
Tot, ho trobo a faltar tot. El vestidor, 
viure el partit, viure aquelles sensacions 
que només arribes a tastar quan ets 
futbolista.

“ELs jOvEs fuTbOLIsTEs hAN DE 
PENsAR A DIvERTIR-sE”

pilota a terra  9
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Quin consell donaries als joves futbolistes 
en etapa de formació?
El consell que puc donar als joves, així 
com als pares, és que sobretot els més 
petits han de pensar a divertir-se. I tot 
allò que vingui després, benvingut sigui.

Com era Francesco Totti en aquella etapa 
de formació?
Totti era un nen senzill, educat, 
respectuós, que sempre va ajudar a qui 
tenia al voltant. Per això era... un nen 
senzill, que sempre va voler portar el 
seu objectiu fins al final.

Encara ets amic dels nens amb qui 
jugaves de petit?
Sí, tinc dos o tres amics amb qui he 
crescut i penso que, al final, aquestes 
són les coses més importants.

En etapa formativa, quina és la millor 
edat per donar importància al resultat?
No hi ha edat per donar importància al 
resultat. El més valuós és ser tu mateix i 
contribuir per ajudar l’equip.

Et veus com a entrenador?
No. Com a entrenador, no. No és gens fàcil!

Francesco Totti signant la seva samarreta del CF Damm acompanyat per Carles Domènech.

Escaneja el codi QR amb la càmera del teu 

dispositiu mòbil per veure la salutació de 

Francesco Totti als membres del CF Damm.
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els 
NOsTres 
equiPs BENJAMÍ B

Jugadors: Nicolás, Éric, Jan Moré, Ibai, Alexander, Jesús, Claudio, Edu, Ander, Pau i Jan Torquemada
staff: Marcos, Èric i Alejandro 

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

LA PLANTILLA  /  2021-22 EL COs TÈCNIC

Nicolás Matito

Claudio Ruiz

Jan Moré

Ander Salas

Éric Moras

Edu Ruiz

Ibai Nieto Alexander Ohlander Jesús Ruescas Marcos López
Entrenador

Pau Sevilla Èric Oliva
2n entrenador

Jan Torquemada Alejandro Revilla
Fisioterapeuta
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els 
NOsTres 
equiPs BENJAMÍ A

Jugadors: Antonio, Bangaly, Áxel, Diego, Houdaifa, Lucas, Dani, Marc, Miquel, Álvaro i Aboubacar
staff: Álex, Gerard, i Berta

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

EL COs TÈCNIC

Antonio Amaya

Dani Gala

Diego Crucis

Miquel Manso

Bangaly Bangoura

Marc Heredia

Houdaifa 
El Guennouni

Áxel Bueno Lucas Esquivel Álex Fernández
Entrenador

Álvaro Quirós Aboubacar Traoré Berta Campos
Fisioterapeuta

Gerard Coll
2n entrenador

LA PLANTILLA  /  2021-22
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els 
NOsTres 
equiPs ALEVÍ D

Jugadors: Pol Amat, Benja, Mamadou, Mauro, Édgar, Álvaro, Ethien, Pau, Ilim, Lassana, Martí i Pol Xufré
staff: Carles, Marc i Max

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

LA PLANTILLA  /  2021-22 EL COs TÈCNIC

Pol Amat

Ethien Garrido

Mamadou Coulibaly

Lassana Sacko

Benja Castellà

Pau López Ilim Omorov

Mauro del Vecchio Édgar Durà Álvaro García Carles Morante
Entrenador

Martí Sanz Marc Soto
2n entrenador

Pol Xufré Max Canet
Fisioterapeuta
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LA PLANTILLA  /  2021-22 EL COs TÈCNIC

Leo Ballart

Óscar Quiñones

Tamer Chentouf

Pau Sarrià

Neil Ballesteros

Kalilou Sangare

Pau Conejero Habibu Gakou Àlex Quintana

Nil Torres Fran Vivas

els 
NOsTres 
equiPs ALEVÍ C

Jugadors: Leo, Neil, Tamer, Pau Conejero, Habibu, Àlex, Óscar, Kalilou, Pau Sarrià, Nil i Fran
staff: Íker, Rubén i Ferran

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

Íker Garayeta
Entrenador

Rubén Romero
2n entrenador

Ferran Parés
Fisioterapeuta



14  pilota a terra  

LA PLANTILLA  /  2021-22 EL COs TÈCNIC

Max Batet

Lorcan Juncà

Érik Domínguez

Aday Sala

Biel Bru

Darío Martín

Hugo Edo Ricard Ill Biel Julve Adrián Márquez
Entrenador

Banna Sylla Max Tomàs Artur Auzmendi
2n entrenador

Marc Puig
Fisioterapeuta

els 
NOsTres 
equiPs ALEVÍ B

Jugadors: Max Batet, Biel Bru, Érik, Hugo, Ricard, Biel Julve, Lorcan, Darío, Aday, Banna i Max Tomás 
staff: Adrián, Artur i Marc

Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12
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els 
NOsTres 
equiPs ALEVÍ A

Jugadors: Aniol, Hugo, Bangaly, Érik, Silvio, Gerard, Aitor, Eloi, Pere Planas, Álvaro i Pere Villacorta
staff: Dani, Àlvar, Álex i Lorena

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

LA PLANTILLA  /  2021-22 EL COs TÈCNIC

Aniol 
Comajuncosas

Eloi Pedregosa

Érik Fernández

Álvaro Torres

Bangaly Diakhité

Pere Planas

Silvio Guillén Gerard Laffitte

Aitor Méndez

Àlvar Acosta
2n entrenador

Dani Galindo
Entrenador

Pere Villacorta Álex Túnez
Entrenador de porters

etapa aleví

Hugo Corbacho

Lorena Zapata
Fisioterapeuta
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els 
NOsTres 
equiPs INFANTIL B

Jugadors: Éric, Joaquín, Arnau, Max, Ovidiu, Kevin, Álex Díaz, Escánez, Oleksandr, Marcel, Hugo, Bakary, 
Laroche, Julen, Fernando, Salah, Periago, Ethan, Enzo, Nicolás i Pol 
staff: Pol, David, Miquel, Álex i Antonio

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

EL COs TÈCNIC

Miquel Villarroya
Entrenador assistent

Antonio Mengual
Delegat

Pol Font
Entrenador

David Mesa
2n entrenador

Álex Moreno
Fisioterapeuta

LA PLANTILLA  /  2021-22

Éric Aragonés

Álex Díaz

Max Chatiliez

Marcel Gil

Ovidiu Ciucure

Hugo Jiménez

Joaquín Belmonte

Xavier Escánez

Kevin Cortés

Bakary Konate

Arnau Bertrán

Oleksandr Gavryliuk

Xavier Laroche Salah Moujar

Pol Vila

Àlex PeriagoJulen Martínez

Enzo Romano

Ethan RodríguezFernando Mazón

Nicolás Vidal
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Ferran TinocoLluc Rabassa Alieu Sarr

els 
NOsTres 
equiPs INFANTIL A

Jugadors: Georgi, Albert, Hugo, Marc, Ian, Gerard, Joan, Éric, Iván, José Antonio, Biel, Samuel, David, Pau, 
Arnau, Roger, Jorge, Edu, Lluc, Alieu i Ferran
staff: Ramon, Roger, Adrián i Álex

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

EL COs TÈCNICLA PLANTILLA  /  2021-22

Álex García
Delegat

Ramon Ferrer
Entrenador

Roger Tortosa
2n entrenador

Albert
Armenteros

Joan García

Georgi Angelov

David Julià

Marc Bonilla

Iván García

Arnau Marés

Biel Gutiérrez

Jorge Martínez

Hugo Blasco

Éric García

Pau López

Ian Cruz

José Antonio
Gómez

Roger Martí

Samuel
Ikegwuonu

Gerard Fragoso

Edu Prieto

Adrián Cerdán
Fisioterapeuta
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els 
NOsTres 
equiPs CADET B

Jugadors: Éric, Guillem, Biel, Marc, Musa, Manel, Elliot, Álex, Cris, Oriol, Jan, Pau, David, Cristóbal, Jordi, 
Pol, José Luis, Andrés, Hugo, Adrià i Ian  
staff: Roger, José, Guillem, Rolando i Santi

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Rolando Salazar
Fisioterapeuta

Santi Moya
Delegat

Roger Dios
Entrenador

José Jiménez
2n entrenador

Guillem Ruiz
Entrenador de porters
etapa infantil i cadet

EL COs TÈCNICLA PLANTILLA  /  2021-22

Éric Alberola

Jordi Rafús

Marc Caro

Jan Lagunas

José Luis Ríos

Álex González

Cristóbal Morales

Hugo Rouco Ian Solà

Musa DambellehGuillem Anglada

Oriol Isern

Pol Rico

Manel Estévez

David Miguel

Elliot Fernández

Andrés Rodríguez

Pau Largo

Biel Benito

Cris Ilis

Adrià Rubira



pilota a terra  19

els 
NOsTres 
equiPs CADET A

Jugadors: Jon, Guillem, Rafa, Érik, Miquel Àngel, Minsu, Íker López, Marcus, Joan, Eloi, Marc, Pablo, Xavier, 
Cesc, Arturo, Íker Rosselló, Idrissa, Pol, Joan Diego i Haowen   
staff: Aitor, Rubén, Alberto i Antonio

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

EL COs TÈCNICLA PLANTILLA  /  2021-22

Antonio Pino
Delegat

Aitor Maeso
Entrenador

Rubén Monteagudo
2n entrenador

Guillem BadiaJon Andechaga Minsu Kim

Xavier Pastor

Érik Cava

Joan MartínezMarcus Losada

Arturo Rodríguez

Joan Diego Vàsquez

Marc Mujal

Idrissa Sadio

Rafa Cabello

Íker López

Cesc Riba

Miquel Àngel
 Cuesta

Eloi Martínez

Íker Rosselló

Haowen Wang

Pablo Noguera

Pol Trigueros

Alberto Ledantes
Fisioterapeuta
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els 
NOsTres 
equiPs JUVENIL C

Jugadors: Guifré, Lautaro, Joel, Xavi, Salva, Elías, Ernest, Marc, Nadir, Camilo, Víctor, Sergi, Izan, Héctor, 
Pujol, Mark, Álex, Nil, Jordi, Hudson, Alseny, Kareem i Rawdy
staff: Dani, Igna, Genís i Juan

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

EL COs TÈCNICLA PLANTILLA  /  2021-22

Juan Gutiérrez
Delegat

Dani Ayats
Entrenador

Igna Falcés
2n entrenador

Pol ElíasGuifré Bernabeu

Sergi Melero Marc Jurado

Rawdy James
Wiltbank

Pol Pujol

Hudson Thomas
Davis

Juan Camilo Lastra

Xavi Cañada

Álex Sans Nil Saura

Ernest Girbau

Lautaro Cabrera

Héctor Pevidal

Nadir Khallafi

Joel Cadenas

Mark Patrick
Rodríguez

Alseny Toure Kareem Tunde

Víctor Luengo

Salva Costa

Jordi Solé

Genís Morales
Fisioterapeuta

Izan Montenegro
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els 
NOsTres 
equiPs JUVENIL B

Jugadors: Dennis, Aljama, Yahir, Pol, Manel, Jan, Derek, Marc, Lamine, Stéphane, Pau, Èric, Robert, Nil, Mora, 
Pachón, Pallisé, Pedro, Juan, Álvaro, Álex, Sarasa, Gerard i Julen
staff: Genís, Aleix, Sergio, David, Pau, Sergi i Juan Carlos

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

EL COs TÈCNICLA PLANTILLA  /  2021-22

Sergio García
Entrenador assistent

Pau Ruiz
Entrenador porters

etapa juvenil

Juan Carlos García
Delegat

Genís Sampietro
Entrenador

Aleix Mosqueda
2n entrenador

David Franch
Preparador físic

Sergi Cañete
Fisioterapeuta

Álvaro AljamaDennis Albuja Jan Coca

Robert Jalade

Juan Piera

Pol Arnau

Lamine DiabyMarc Delgado

Adrià Mora

Álex Rodríguez

Pau García

Jan Pallisé

Gerard Torres

Yahir Antúnez

Derek Cuevas

Nil Lapido

Álvaro Rodríguez

Manel Beneite

Stéphane Favret

Sergio Pachón

Javier Sarasa

Èric Hill

Pedro Peña

Julen Vilarrasa
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els 
NOsTres 
equiPs JUVENIL FEMENÍ

Jugadores: Carla, Berenguer, Brao, Cano, Rocío, Cortijo, Sofía, Berta, Gisela, Ari, Cristina, Alba, Mirón, Laia, 
Aina, Patricia, Núria, Pujol, Ramos, Yaiza, Nerea, Gemma, Torre i Valeria
staff: ‘Pitu’, Ana, Éric, Xabier, Èric, Núria, Paco i Jordi

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

LA PLANTILLA  /  2021-22

Paula Cortijo

Laia Navarro

Gemma Torras

Berta Gras

Patricia Pérez

Valeria Trujillo

Carla Alemany

Gisela Laynez

Núria Pon

Gisela Cano

Alba Martínez

Yaiza Ramos

Judith Berenguer

Ari Lozano

Paula Pujol

Judith Brao

Cristina Martín

Alba Ramos

Rocío Castellano

Judith Mirón

Nerea Romero

Sofía García

Aina Ortiz

Nerea Torre
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EL COs TÈCNIC

Primera temporada de Laura 'Pitu' Romero al capdavant del primer equip 

femení de la Damm. L’entrenadora compta amb la incorporació d'Ana Tapia 

com la seva mà dreta a la banqueta i amb un cos tècnic reforçat amb noves àrees. 

L'equip creix i segueix l’aposta del Club per professionalitzar, encara més, l’estructura 

del Juvenil Femení per competir contra els millors planters del país.

Laura ‘Pitu’ 
Romero
Entrenadora

Xabi
orozco
Analista

Éric fernández
Entrenador de porters etapa 
benjamí i Femení

Ana
Tapia
Segona entrenadora

Èric 
Nolla
Fisioterapeuta

jordi
Pineda
Cap de premsa

c 
ampiona del doblet històric 

la temporada 2018/19, suma 

quatre anys a l’entitat i pren el 

relleu de Juli García al capdavant de 

l’equip. És entrenadora UeFA B i també 

ha cursat un Grau Superior d’esports.

A 
ssumeix la responsabilitat 

d’analitzar els comportaments 

dels rivals i també de l’equip. 

procedent de l’espanyol, s’ha incorporat 

aquest curs per reforçar l’àrea d'anàlisi 

i fer créixer l’estructura de l’equip.

Núria
Marín
Delegada

m 
embre de l’equip que va gua-

nyar la Lliga i la Copa el curs 

2018/19 i autora d’un gol clau 

a la final contra el Barça. Va ser jugadora 

del Juvenil Femení durant tres tempo-

rades i va portar el braçalet de capitana.

l 
ligat al Club durant dues tempo-

rades com a jugador, va guanyar 

la lliga amb el Juvenil C i va ser 

dos cops finalista de Copa. Aquest estiu 

ha tornat com a tècnic i compagina 

aquesta faceta amb la de porter.

Paco 
Gómez
Encarregat de material

b 
àsic per organitzar el material 

del'equip en els partits a casa 

i en els desplaçaments. Va 

arribar al Club fa deu temporades com 

a delegat de l'Aleví A i també ha exercit 

aquesta funció a l'Infantil B.

u 
na peça clau per mantenir 

en forma a les jugadores. 

Graduat en Fisioteràpia, té 

la seva consulta privada i també ha 

treballat al Barça Clinics i a la FCB 

escola. Sisena temporada a la damm.

m 
embre del departament 

de comunicació del Club. 

Acompanya el Juvenil Femení 

a tots els partits i també cobreix el Juvenil 

B. Ha estudiat periodisme i compleix la 

seva segona temporada com a cerveser.

d 
estaca per la gestió de grup i 

compleix la seva primera tempo-

rada al Club. Graduada en CAFe, 

màsters en readaptació i Alt rendiment 

esportiu i Nivell pro d’entrenadora. També 

ha estat al Cornellà i a la FCB escola.
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els 
NOsTres 
equiPs JUVENIL A

Jugadors: Almansa, Capde, Izan, Dani, Pol, Adrià, Yeray, Lobo, ‘Júnior’, Roger, Molés, Martí, Arnau, Ortega, 
Nil, Aliou, Vega i Oriol 
staff: Luis, Pablo, Marc, Joan, Ramon, Carlos, Mateu, Juan i Ignasi

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Álex Almansa Izan CeldaAdrià Capdevila Dani Cervera Pol Fernández Adrià García Yeray Izquierdo

Jon Lobo Roger MartínezPol Marín ‘Júnior’ Pol Molés Martí Naranjo Arnau Ollé Pol Ortega

Aliou TraoréNil Ruiz Éric Vega Oriol Vidal

LA PLANTILLA  /  2021-22
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EL COs TÈCNIC

Tercera temporada de Luis 

García Fernández al capdavant 

de l  pr imer  equ ip  de la  Damm. 

L’entrenador asturià manté el cos tècnic 

amb el qual es va classificar per a la fase 

de campions el curs anterior.

PAbLO
ROTChEN
Segon entrenador

Ramon
ferrer
Analista

jOAN 
CAÑADAs
Entrenador de porters

LuIs 
GARCÍA
Entrenador

MARC
GIMÉNEZ
Preparador físic

Carlos
Teruel
Fisioterapeuta

Ignasi
Cardó
Cap de premsa

d
efensa central, com a jugador 

va guanyar una Copa amb 

l’espanyol i va disputar la Copa 

América amb l’Argentina. Quarta tem-

porada al Club. entre altres tasques, dis-

senya les jugades d’estratègia de l’equip.

u 
tilitza els seus coneixements per 

desgranar el model de joc dels 

rivals. en cinc temporades al 

Club ha estat primer i segon entrenador. 

Actualment, lidera l’Infantil A i reforça 

el cos tècnic del Juvenil A.

joan
Mateu
Delegat

i 
nicia la seva vint-i-quatrena tem-

porada al CF damm, on va arribar 

com a delegat del Cadet B. Ante-

riorment, va exercir com a col·legiat a 

Lliga preferent i com a àrbitre assistent 

a Segona divisió B.

A
ssumeix la direcció del 

departament de porters del 

Club. És entrenador nacional de 

porters UeFA A, coach esportiu, autor 

d’un llibre, i amb trajectòria com a porter a 

Tercera divisió. Sis anys com  a cerveser.

juan
del amor
Encarregat de material

m
embre del Club des de fa 16 

anys. organitza el material del 

Juvenil A als partits de casa i 

als desplaçaments. Compagina aquesta 

tasca amb la d’encarregat de material 

de la selecció catalana absoluta.

e 
xjugador professional amb més 

de 450 partits i 100 gols a pri-

mera divisió, campió de Copa 

amb l’espanyol i internacional amb es-

panya. Abans de la damm, va dirigir 

l’equip sub-23 del KAS eupen belga.

m 
embre del Servei mèdic des de 

fa tres temporades. Aterra a 

l’estructura del Juvenil A des-

prés de passar per l’Agrupació de Vete-

rans del Club. És graduat en Fisioteràpia 

i també en Nutrició Humana i dietètica.

P
eriodista i màster en Comunicació 

esportiva. Ha treballat a mitjans 

tradicionals, amb esportistes 

d’elit i al departament de comunicació 

del FC Barcelona. Cinquena temporada 

acompanyant el primer equip de la damm.

q 
uadra les sessions d’entrena-

ment de l’equip i optimitza el 

rendiment dels jugadors des 

de fa tres temporades. És graduat en 

CAFe, màster en Alt rendiment en 

esports d’equip i Nivell 1 d’entrenador.



Albert Puigdollers segueix al 

capdavant de l'Àrea esportiva i 

Miguel Ángel Cuadrado torna al Club 

com a secretari tècnic. Marc Pinyol 
i Adrià Moya són els coordinadors 

d'etapa i Andrés Jarque lidera 

l'equip femení.

Carles Domènech
Director executiu

Albert Puigdollers
Director esportiu

ORGANIGRAMA 
ÀREA ESPORTIVA
cLuB De FutBoL DAMM

Adrià Moya
coorDinADor F7

Marc Pinyol
coorDinADor F11

Miguel Ángel Cuadrado
secretAri técnic

Andrés Jarque
Director esportiu FeMení
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Sergio García i Luis García durant l’acte.

Genís Sampietro recull el premi després de quedar campió de lliga amb el Juvenil B.

Luis García i Sergio García participen 
en el 9è Dia de l’Entrenador
Els entrenadors Luis García (Juvenil A) i Sergio García (Juvenil B) van ser uns dels protagonistes 

de la novena edició del Dia de l’Entrenador de la FCF.

ls tècnics cervesers van for-

mar part d’una taula rodona 

sobre ‘La gestió del talent i 

l’entrenament en joves’ con-

juntament amb els exjugadors i actu-

alment entrenadors Fernando Torres 

(Atlètic de madrid) i rafa márquez 

(real Alcalá).

Tots dos van coincidir a afirmar que 

en retirar-se com a jugadors tenien mol-

tes idees i experiències al cap que han 

hagut d’organitzar, entendre que equi-

vocar-se forma part del procés, i que 

l’inquietud per millorar és clau per pro-

gressar. “en tres anys a la damm hem 

tingut tres generacions completament 

diferents a les quals hem aplicat un 

mateix model de joc, però evolucionat 

i centrat en els futbolistes que teníem, 

i sobretot orientat a que els jugadors 

gaudeixin”, va afirmar Luis García.

els tècnics vermells van confessar 

que en els últims anys de les seves car-

reres és quan més atents van estar en 

tots els aspectes del joc perquè el físic 

ja no els responia com abans. “el futbol 

cada vegada et demana més coses i 

t’exigeix més. Has d’intentar envol-

tar-te de gent inclús millor preparada 

i capacitada que tu, i tenir humilitat 

per escoltar i aprendre”, va explicar 

l’entrenador del Juvenil A. “Nosaltres 

tenim la nostra idea, però no hem estat 

entrenadors, sinó jugadors. Ara tenim 

temps per equivocar-nos”, va dir Ser-

gio García, que va reconèixer que “als 

e

FOrmAciÓ

defenses del Juvenil B els ensenyo a 

perfilar-se en les centrades laterals per 

evitar que els davanters com jo aprofi-

tin una errada de col·locació per mar-

car un gol”.

Luis García també va explicar com 

es complementa amb pablo rotchen 

a la banqueta de la damm. “Jo he estat 

davanter i ell central, i dels exigents, 

i sempre que explico una tasca ell 

busca donar-li una volta en l’aspecte 

defensiu, i això és fantàstic, perquè 

ens agrada ser un equip ofensiu, però 

insistim als defenses que també han 

de ser agressius i no només tenir una 

bona sortida de pilota”.

L’entrenador del Juvenil B, Ge-

nís Sampietro, va ser guardonat en 

l’entrega de premis als millors en-

trenadors catalans de la temporada 

2020/21 en el 9è dia de l’entrenador 

de la FCF. ●

l’eNTreNAdOr geNís 
sAmPieTrO (JuveNil b) vA 
rebre el Premi cOm A uN 
dels millOrs eNTreNAdOrs 
cATAlANs de lA  
TemPOrAdA PAssAdA
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dOssier XArXes sOciAls

LA DAMM gUANyA 
PRESèNCIA 
EN L’ENToRN DIGITAL
eL CF dAmm HA TINGUT UN CreIxemeNT de mÉS de 17.000 

SeGUIdorS A LeS xArxeS SoCIALS eN NomÉS QUATre 

ANYS, CoNSoLIdANT-Se Com UN deLS CompTeS de 

reFerèNCIA deL FUTBoL CATALÀ. ANALITzem eLS FACTorS 

QUe HI HA dArrere d’AQUeST modeL d’èxIT.

638 1.041 1.449 2.789 4.512

Octubre 
2017

Juliol
2018Gener

2018

Gener
2019

Juliol
2019

Evolució dels seguidors del CF Damm a Instagram
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'octubre de 2017, el CF 

damm comptava amb 

poc més de 5.000 segui-

dors a les xarxes socials, 

centralitzats principal-

ment a Twitter, on distri-

buïa contingut purament informatiu. A 

Instagram, aleshores un territori verge 

pel club cerveser, els usuaris amb prou 

feines superaven els 600. Actualment, 

quatre anys més tard, la institució ha 

sobrepassat la barrera dels 25.000 se-

guidors totals i s’ha erigit en un model 

a seguir en el territori català.

“Les dades sense context no signi-

fiquen res”, explica Ignasi Cardó, cap 

de premsa del CF damm i responsable 

de l’estratègia a xarxes socials, “però 

si analitzem aquestes xifres amb les 

peculiaritats del nostre Club, ens om-

ple de satisfacció constatar que ens 

hem guanyat un lloc en la comunitat 

d’Internet”.

LA ImPoRTàNCIA DE TENIR 

AFICIó I UN EQUIP AmATEUR

el principal desavantatge històric de la 

damm ha estat la dificultat de mante-

nir una base d’aficionats fidels perquè 

el Club no està arrelat a un territori 

concret. És cert que en les darreres 

dècades s’ha identificat els cervesers 

amb els districtes de Nou Barris i d’Hor-

ta-Guinardó, però en els seus inicis havi-

en jugat en diversos camps de la ciutat 

de Barcelona i, sense anar més lluny, 

en el futur més immediat el Club es 

traslladarà a la muntanya de montjuïc.

“A part de la clara incidència del 

factor territorial, nosaltres tenim molt 

clar que no podem competir contra la 

resta de clubs del futbol català [tin-

guin un primer equip professional o un 

amateur] per la nostra condició de club 

formatiu”, exposa Cardó. “Més enllà 

dels seguidors esporàdics que poden 

apreciar i valorar el nostre model de 

club i la passió per la formació a través 

de la pilota, els nostres màxims segui-

dors són els pares, mares i familiars 

dels jugadors i jugadores. I són uns se-

guidors volàtils, ja que, sobre el paper, 

els deixarem de tenir quan l’esportista 

marxi o acabi l’etapa formativa al Club”.

És un cercle viciós. Sense un primer 

equip costa més generar afició, i sense 

afició no hi ha un arrelament profund a 

un territori. “per això considerem que 

el nostre creixement a les xarxes so-

cials encara té més mèrit, perquè no 

l’identifiquem tant amb un creixement 

d’aficionats, sinó de seguidors de tot 

arreu. La gent té més interès a saber 

L

9.300 10.376 11.854 12.980 14.658

Gener
2020

Juliol
2020

Juliol
2021

Gener
2022

Gener
2021
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què fa la damm i qui en són els seus 

protagonistes”.

LA ComUNITAT 

D’ExCERVESERS

L’objectiu que cerca la institució i la 

Fundació damm és que els esportistes 

guardin un gran record del seu pas 

per la damm pels companys amb qui 

van compartir moments únics, pel 

creixement personal i futbolístic que 

van experimentar, i pels èxits esportius 

que van assolir. Tot i això, mentre formen 

part del Club són menors d’edat, fet que 

limita les accions que es poden realitzar 

amb ells a les xarxes socials.

“Hem de tenir molt present que 

estem tractant amb nois i noies molt 

joves en etapa de formació, en molts 

casos en plena adolescència, i no po-

dem exposar-los ni donar-los un altaveu 

desproporcionat al qual tenen la resta 

de companys de classe de la seva edat. 

Cuidar la salut mental i la imatge pública 

dels nostres esportistes és una prioritat. 

per aquest motiu, el principal actiu 

del CF damm són els jugadors i juga-

dores que hi han passat i que queden 

agrupats sota el concepte d’“excerve-

sers”. El màxim orgull és veure com un 

esportista que ha vestit la samarreta 

vermella de la damm ha aconseguit ar-

ribar lluny en el futbol professional i que 

encara recorda amb afecte la seva etapa 

com a cerveser o cervesera. “posar-t’hi 

en contacte al cap d’uns anys i que et 

despengin el telèfon amb predisposició 

per col·laborar és magnífic”. Així va ser 

durant el confinament. el Club va re-

cordar l’efemèride dels cinc anys de la 

classificació per a la Copa del rei amb 

tres protagonistes d’aquell Juvenil A, edu 

expósito, Alfred planas i marc Vito, que 

van participar en unes entrevistes en di-

recte per Instagram. Amb aquesta acció 

a les xarxes, el CF damm va entretenir 

els seus seguidors durant la pandèmia i 

va aconseguir tornar a unir aquella ge-

neració del 1996 que tantes alegries va 

donar a l’entitat.

dOssier XArXes sOciAls

està més que demostrat que generar 

falses expectatives afectarà el futur dels 

esportistes com a persones i els pot pro-

vocar frustracions difícils de gestionar”, 

apunta Carles domènech, director exe-

cutiu del Club.

el cF dAmm hA 
AcONseguiT 
sObrePOsAr-se A les 
seves limiTAciONs 
esTrucTurAls Per creAr 
uNA bAse de seguidOrs 
sòlidA i Fidel

l’eNTiTAT es TrObA eN 
el TOP-5 dels cOmPTes 
de clubs més seguiTs 
de FuTbOl FOrmATiu 
cATAlà i és l’úNicA 
seNse uN equiP AmATeur
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UN CREIxEmENT ExPLICAT  

EN TRES PASSoS

Ser conscients de les limitacions intrínse-

ques a la filosofia del Club va ajudar a en-

focar els objectius del departament de 

Comunicació. en el cas del creixement 

a les xarxes socials, el model s’explica a 

partir de tres punts clau. primer de tot, 

dissenyar l’estratègia i executar-ne els 

primers passos: augmentar la quantitat 

i la freqüència de publicacions i donar 

una identitat corporativa als perfils 

(imatge, biografia, llenguatge comuni-

catiu i icones, verificació oficial, enllaços 

externs, continguts destacats, etc.).

Un cop consolidada la primera fase, 

va ser el moment de diversificar els 

continguts i explorar nous formats, 

per últim, l’etapa actual tracta de 

fidelitzar al màxim l’audiència i man-

tenir el màxim de seguidors possi-

bles adoptant una estratègia que no 

carregui d’impactes els usuaris, però 

que al mateix temps sigui constant i 

fidel amb l’activitat esportiva i social 

del Club. “Nosaltres no hem inventat 

res”, conclou Cardó, “simplement hem 

executat un model amb els recursos 

que tenim i aplicant el sentit comú. Hi 

ha clubs catalans que també fa anys 

que treballen molt i molt bé, disse-

nyant continguts originals i dinàmics 

dels quals en podem aprendre. Tots en 

retroalimentem. Sant Andreu, Terrassa, 

Igualada, Sant Cugat, manlleu… en són 

bons exemples”. ●

combinant-los amb la resta de publi-

cacions que ja s’havien implementat 

satisfactòriament. per exemple, a 

través de continguts multimèdia que 

s’allunyaven de l’actualitat del dia a dia 

dels equips, com reptes de preguntes i 

respostes amb membres del Club, con-

cursos i entrevistes.

el cF Damm es troba en el top-5 de comptes més seguits dels clubs catalans 
que tenen una base formativa i és l’únic sense equip amateur o professional. *

Pel club és uNA 
PriOriTAT cuidAr lA 
sAluT meNTAl i lA 
imATge PúblicA dels 
seus esPOrTisTes i NO 
geNerAr-lOs FAlses 
eXPecTATives

(Espanyol, Girona i Sabadell tenen comptes exclusius per a futbol base de recent creació que no apareixen en aquesta classificació)

seguidors dels 
comptes formatius 
de clubs catalans 

a Instagram
(Dades a 26 de desembre 

de 2021)

14.600*
CF DAMM 

6

2

1

7

3 8

4 9

5
10

6.300.000
FC Barcelona Masia

12.500
Lleida Esportiu

10.400
UE Sant Andreu

9.220
CE Europa

8.665
UE Olot

8.644
CF Igualada

35.400
Gimnàstic de Tarragona

26.400
UE Cornellà

15.500
Terrassa FC
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la seva etapa de futbol base vestint la 

samarreta vermella. després d’un gran 

any amb el Juvenil A, arribant a classifi-

car-se per disputar la fase de campions 

de la lliga, el capità Àlex Serradell ha 

reforçat la línia defensiva del filial de 

l’eibar mentre que Biel Farrés i marc 

Fuentes han signat pel Girona B. Blanca 

García, per la seva part, s’ha incorporat 

al Seagull badaloní, de la segona divisió 

femenina, juntament amb l’entrenado-

ra Juli García.

s una de les realitats 

més constatades 

del futbol base ca-

talà. el CF damm, 

projecte estrella de 

la Fundació damm 

en el seu vessant esportiu, és una entitat 

de referència en la formació i l’evolució 

de joves futbolistes. els tècnics cerve-

sers han d’afinar l’ull en la captació i 

dedicar molts esforços en l’educació 

dels nois i noies que arriben cada any 

al Club per suplir la baixa d’aquells qui 

fan el salt a una estructura de club pro-

fessional.

parlem d’equips com Barça, 

espanyol, Girona, reial madrid, Atlètic 

de madrid, València, Vila-real, mallorca 

o Betis, per citar-ne alguns, que cada 

temporada “pesquen” talent genuí als 

planters de la nostra entitat. Les dades 

són clares: 167 jugadors i jugadores han 

marxat a equips professionals en els 

últims set anys, una mitjana de 24 fut-

bolistes per estiu.

L’any 2021 no ha estat una excepció 

i ha acomiadat 18 jugadors i una jugado-

ra que continuaran amb la seva trajec-

tòria esportiva als clubs més potents de 

l’estat en la seva categoria. d’entrada, 

analitzant les xifres, cal separar quatre 

noms que no suposen un daltabaix en 

l’estructura organitzativa dels planters 

del club cerveser perquè han finalitzat 

É

CF DAmm: UNA FàBRICA 
DE TALENT PELS CLUBS DE 
FUTBoL PRoFESSIoNAL
En els darrers set anys, fins a 167 esportistes han donat per finalitzada la seva etapa 
al Club de Futbol Damm per reforçar l’estructura d’equips professionals.

PlANTer cerveser

de realitzar l’stage de pretemporada 

a puigcerdà.

L’esplèndida generació de l’actual 

Juvenil C (2005), que ja va patir quatre 

baixes importants al final de la tempo-

rada 2019/20, s’ha quedat sense Adrià 

Alsina (espanyol) i rodrigo rocafort 

(Vila-real). dos jugadors amb molt 

talent que van ser convocats per la 

selecció espanyola mentre formaven 

part del CF damm, una fita històrica 

que cada vegada és més difícil d’assolir 

amb la competència del futbol base 

actual.

Tres jugadors infantils i set més en 

etapa de futbol 7 completen un llistat 

que, tot i suposar un contratemps pels 

interessos del Club, reforça al mateix 

temps la línia esportiva que s’està se-

guint des dels últims temps, i convida 

a tots els tècnics a no relaxar-se i a 

continuar creixent en aquesta direc-

ció que tants bons fruits està donant. 

La intenció del CF damm és retenir el 

màxim talent possible i no cedir davant 

les pretensions dels clubs professionals 

si no és que mostren un interès real en 

algun dels esportistes. en unes edats 

on els somnis i les promeses poden ju-

gar males passades en molts entorns, 

el compromís de la damm amb els 

jugadors/es i les seves famílies és do-

nar-los el màxim en tot el temps que 

formin part de l’entitat. ●

el tècnic del Juvenil A, Luis García, 

no ha pogut comptar amb tres peces 

clau pel seu equip de la generació 

de 2003. L’extrem Víctor muñoz, un 

dels jugadors més destacats a divisió 

d’Honor la temporada passada, ha fit-

xat pel reial madrid. el lateral Bakary 

Traoré, que també va tenir minuts amb 

el primer equip cerveser, s’ha incorpo-

rat directament al filial del Girona. I el 

juvenil de segon any Abde raihani ha 

marxat a l’Atlètic de madrid després 

eN els úlTims 7 ANys hAN 

mArXAT 167 esPOrTisTes 

A clubs PrOFessiONAls

el JuveNil A hA hAguT 

de suPlir Tres bAiXes 

imPOrTANTs i N’hA sOrTiT 

reFOrçAT
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ESPoRTISTES QUE  HAN mARxAT A EQUIPS PRoFESSIoNALS AQUEST ESTIU

EQUIPS DE DESTÍ DELS ESPoRTISTES TEmPoRADA 2021/22

2002 ➜ FUTBoL AmATEUR / 
PRoFESSIoNAL
Biel Farrés - Girona FC B

Marc Fuentes - Girona FC B

Àlex Serradell - SD Eibar B

Blanca García - CE Seagull

2003 ➜ JUVENIL A
Bakary Traoré - Girona B

Víctor Muñoz - Real Madrid

2004 ➜ JUVENIL B
Abde Raihani (JA) - Atlético de Madrid
 

2005 ➜ JUVENIL C
Adrià Alsina - RCD Espanyol

Rodrigo Rocafort - Villarreal CF

 

2007 ➜ CADET B
Adrià Muñoz - FC Barcelona

Gerard Luque - Levante UD

2008 ➜ INFANTIL A
Antonio Gómez - FC Barcelona

 

2009 ➜ INFANTIL B
Mohamed El Mahi - RCD Espanyol

Gerard Grau - RCD Espanyol

Xavier Miràngels - RCD Espanyol

2010 ➜ ALEVÍ A
Noah García - FC Barcelona

2011 ➜ ALEVÍ C
Jan Giral - FC Barcelona

Marc Jorquera - FC Barcelona

Daehan Lee - RCD Espanyol
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FC BARCELoNA
5 jugadors

RCD ESPANyoL
5 jugadors

GIRoNA FC
3 jugadors

REAL mADRID
1 jugador

CE SEAGULL
1 jugadora

SD EIBAR
1 jugador

LEVANTE UD
1 jugador

VILLARREAL CF
1 jugador

AT. DE mADRID
1 jugador

3

5

5

1

1

1

1

1

1
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ON SÓN 

Pàgina coordinada per Manuel Martín

Tenim jugadors, jugadores i entrenadors repartits per totes les categories, i en aquesta secció volem 
situar-los per tenir-los una mica més a prop. Els nostres cracs són els ambaixadors més qualificats que 
té el Club de Futbol Damm. Per això, volem saber-ho tot d’ells i, alhora, convertir aquestes pàgines en 

un lligam de pertinença, referència i orgull per als integrants actuals del Club.

DAVID LóPEZ, ALEIx VIDAL, JoAN 

GARCÍA › rCd eSpANYoL

GERARD moRENo › VILLArreAL CF

CRISTIAN TELLo › reAL BeTIS BALompIÉ

CARLoS CLERC › LeVANTe Ud

RUBÉN ALCARAZ › CÁdIz CF

RoBERT moRENo (eNTr.), CARLES 

mARTÍNEZ (ASSIST. TèC.) › GrANAdA CF

CARLES PÉREZ › AS romA (ITÀLIA)

KEITA BALDÉ › CAGLIArI CALCIo (ITÀLIA)

SALVA FERRER › SpezIA CALCIo (ITÀLIA)

KoNRAD DE LA FUENTE › oLYmpIQUe de 

mArSeLLA (FrANÇA)

AIToR CANTALAPIEDRA › 

pANATHINAIKoS FC (GrèCIA)

ÁNGEL mARTÍNEZ › pAS LAmIA 1964 

(GrèCIA)

ADRIÁN GUERRERo › FC zÜrICH (SUÏSSA)

RUBÉN HERRÁIZ ‘RUFo’ › AALBorG BK 

(dINAmArCA)

ADRIà mATEo › rANHeIm IL (NorUeGA)

JoNATHAN DE Amo › KS FKS STAL 

mIeLeC (poLÒNIA)

IAN SoLER › KGHM ZAGŁĘBIE LUBIN 

(poLÒNIA)

ÁLEx KyEREmEH › dFK dAINAVA 

(LITUÀNIA)

ÁLVARo VÁZQUEZ › KerALA BLASTerS 

FC (ÍNdIA)

mANoLo mÁRQUEZ (eNTr.) › 

HYderABAd FC (ÍNdIA)

ISAÍAS SÁNCHEZ › AdeLAIde UNITed FC 

(AUSTrÀLIA)

VÍCToR VÁZQUEZ › LA GALAxY (eSTATS 

UNITS)

GEoRGE SAUNDERS › eNVIGAdo FC 

(CoLÒmBIA)

ALEIx CISTERó, JUANmA mIRANDA › AC 

eSCALdeS (ANdorrA)

GERARD ARTIGAS, ILDEFoNS LImA › 

INTer CLUB d’eSCALdeS (ANdorrA)

JAVI moRALES, RoBERT RAmoS ›  

FC SANTA CoLomA (ANdorrA)

PriMera categOria SegONa categOria

mARTÍ RIERA, ANToNIU RoCA, RUBÉN 

SÁNCHEZ, FRANCESC BoSCH (eNTr. 

ASSIST.) › rCd eSpANYoL B

ARNAU CAmPENy, mARC ESTEBAN, 

GERARD NoLLA › Ce eUropA

mIGUEL mARTÍNEZ › CF BAdALoNA

ELHADJI BANDEH, ISAAC BECERRA, 

ALEJANDRo CANDE, CARLoS CANo, 

tercera categOria

QUarta categOria

RAmoN TERRATS › GIroNA FC

EDU ExPóSITo › Sd eIBAr

IVÁN mARToS › Ud ALmerÍA

SEKoU GASSAmA, VÍCToR GómEZ › 

mÁLAGA CF

SERGIo TEJERA, LUIS CARRIóN (eNTr.) › 

FC CArTAGeNA

RAmóN JUAN › Cd mIrANdÉS

ÁLEx DomÍNGUEZ, FRAN GRImA › 

Ud IBIzA

JAVI LóPEZ (SeCr. TèC.) › reAL 

zArAGozA

GoNZALo ÁVILA ‘PIPA’ › 

HUdderSFIeLd ToWN AFC 

(ANGLATerrA)

ADRIà BERNABÉ › pArmA CALCIo 1913 

(ITÀLIA)

JAWAD EL JEMILI › ArKITAS 

CHLorAKAS (xIpre)

SoUFIANE JEBARI › AFK CSIKSzeredA 

mIerCUreA CIUC (romANIA)

PAULA LóPEZ, mARIA PÉREZ › FC 

BArCeLoNA B

moNTSE QUESADA, rUBÉN CASAdo 

(eNTr.) › rCd eSpANYoL

BLANCA GARCÍA › Ce SeAGULL

LAIA PARERA, IRINA URIBE, 

mARTA VISA › FC LeVANTe LAS pLANAS

ZACA GHAILAN, mIKA mÁRmoL, 

ÁLEx RUIZ › FC BArCeLoNA B

VÍCToR FERNÁNDEZ, 

CARLoS GARCÍA-DIE › Ue CorNeLLÀ

moHA EZZARFANI, ALFRED PLANAS, 

TEo QUINTERo › Ce SABAdeLL FC

KARIm L’KoUCHA › NÀSTIC de 

TArrAGoNA

ÁLEx CALATRAVA, ÁLVARo GARCÍA, 

AImAR moRATALLA, 

mARCoS PÉREZ, ALEIx RoIG, LUCAS 

VIALE › Ue CoSTA BrAVA

RUBÉN ENRI, EUDALD VERGÉS ›  

FC ANdorrA

mANEL mARTÍNEZ, IGNASI VILARRASA, 

JoRDI RoGER (SeCr. TèC.), mARC 

ANToNI (eNTr. porTerS) › Cd ATLÉTICo 

BALeAreS

mARIo GILA, JoRDI CoDINA (eNTr. 

porTerS) › reAL mAdrId CASTILLA CF

‘xEmI’ FERNÁNDEZ › UCAm mUrCIA CF

JULIo ALoNSo, mARC LLINARES, SERGI 

mAESTRE, JoRDI SÁNCHEZ › ALBACeTe 

BALompIÉ

ÁNGEL BAENA, mARC BARó › BeTIS 

deporTIVo

PoL TRISTÁN, NICo VAN RIJN › 

ALGeCIrAS CF

BoRJA LóPEZ › rB LINeNSe

CARLoS DoNCEL › rC deporTIVo de LA 

CorUÑA

PoL moRENo › reAL rACING CLUB

ADRIà CoLLET › Cd CALAHorrA

CRISTóBAL PARRALo (eNTr.) › rACING 

CLUB de FerroL

CURRo ToRRES (eNTr.) › CYd LeoNeSA

IBoURAHImA BALDÉ › ACr meSSINA (ITÀLIA)

WERICK CAETANo › WIGRY SUWAŁKI 

(poLÒNIA)

LAWSoN SUNDERLAND › ForT 

LAUderdALe CF (eSTATS UNITS)

CLARA CARmoNA, JÚLIA SERRAT ›  

rCd eSpANYoL B
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Biel Farrés (2002) i Ramon Terrats (2000), dos joves exjugadors del Juvenil A triomfant al Girona FC.

ciNQUeNa categOriaGoNZALo CARmoNA, DAN CoLL, 

KILIAN DURÁN, PITU PLAZUELo, HUGo 

RAmÍREZ, JUAN SoSA, SANTI VARESE › 

CerdANYoLA FC

DAVID BATANERo, ADRI DÍAZ, GERARD 

FoNT, JoAN GRASA, GUILLEm NARANJo, 

LUCAS PARIENTE, mIKI PUERTo › Ae prAT

DIEGo GARZóN, ADRIà LLEDó, EmILIo 

LUCAS VIÑA, SERGI SERRANo, mARTÍ 

SoLER › TerrASSA FC

ARNAU GAIxAS, JoHN NEESKENS ›  

LLeIdA eSporTIU

mAx mARCET, GoNZALo PEREIRA ›  

SCr peÑA deporTIVA

omAR DE LA CRUZ, JAUmE VILLAR, 

RAÚL GARRIDo (eNTr.) › Cd IBIzA ISLAS 

pITIUSAS

ÁLEx CoBo › AroSA SC

GUILLE ToRRES › Sd CompoSTeLA

PAU mARTÍNEZ › CA oSASUNA promeSAS

óSCAR LóPEZ › BUrGoS CF promeSAS

mIKI CoDINA › Ud LoGroÑÉS promeSAS

JUAN FLERE, GENAR FoRNÉS › CÁdIz CF B

ADRIÁN CoVA › reCreATIVo GrANAdA

moUSSA BANDEH › Cd eLdeNSe

BENJA mARTÍNEZ › CF INTerCITY

AIDA ILLAS, PAULA RoSALES ›  

GIroNA FC

DESI GÁLVEZ, LAURA VILASECA › 

TerrASSA FC

NAI CABALLERo › IGUALAdA CF

JUDITH JoNES › SANT CUGAT FC

mALAK ABDELAZIZ › pALLeJÀ CF

ARI mARZo, CLAUDIA mARCoS ›  

Ce JÚpITer

JoRGE CARREóN, mARC DomèNECH, 

ALBERTo GARCÍA, mARC GARCÍA, PAU 

moRER › Ue SANT ANdreU

IVÁN JULIÁN, RAÚL mARTÍNEZ, CARLoS 

PoRTERo, ADRIà PRADo › Ue SANTS

FRAN FUENTES, mANEL moNToyA, 

JoSHUA oRTIZ, èRIC SImó, ÁLEx TÚNEZ 

› ee GUINeUeTA

JUANAN GALLEGo, JoEL mARÍN, 

GUILLEm PUJoL › Ce L’HoSpITALeT

JoSE ENRIQUE CARRASCo, ADRIà 

RECoRT, ALBERT VEGA ‘PEQUE’ ›  

Fe GrAmA

JoEL CAÑAVERAS, GENÍS CARGoL, 

mANU GoNZÁLEZ, KEVIN DÍAZ ›  

Ue CASTeLLdeFeLS

DAVID ACEDo, ANToNIo BIoQUE, 

ANSELm PASQUINA › FC VILAFrANCA

óSCAR CASTELLANo, AIToR GARCÍA, 

RoGER GARCÍA, JoRDAN GUTIÉRREZ, 

mARC mUÑoZ, ISAAC PADILLA, RUBÉN 

QUINTANILLA, JUANPI SEPÚLVEDA, 

mARTÍ SERRA › eC GrANoLLerS

SERGI ‘CHECHU’ BESoNIAS, AARoN 

BoCARDo, ASHoT KERoByAN, àLEx 

PoVES, óSCAR SIERRA › Cp SAN 

CrISTÓBAL

JoAN CASTANyER, ALEIx DÍAZ, NIL 

GARRIDo, óSCAR PULIDo, VÍCToR 

RoDRÍGUEZ, FERRAN CoSTA (eNTr.) › 

Ce mANreSA

HICHAm KARRoUCH, DANI PEÑA, ALBERTo 

RomÁN, DANI RUIZ › Ue VILASSAr de mAr

ALBERT ALAVEDRA, JoRDI AVILÉS,  

IVÁN DE LA PEÑA JR, DANI moLINA ›  

CF poBLA de mAFUmeT

ALEJANDRo VERDEJo › FC ASCÓ

BIEL FARRÉS, mARC FUENTES, 

GABRI mARTÍNEZ, BAKARy TRAoRÉ › 

GIroNA FC B

ALAN BARó, ADRIà CASANoVA,  

PoL GómEZ › CF perALAdA

oT SERRANo, KILIAN VILLAVERDE ›  

Ue oLoT

CARLoS GARCÍA, SUAIBo SANNEH,  

PoL TARRENCHS › Ue FIGUereS

óSCAR mEDINA › ALAVÉS B

mANEL mARTÍNEZ › Cd SAN IGNACIo

ALEJANDRo CHAVERo › Cd rodA

JoEL ARUmÍ › ATLÉTICo de mAdrId B

GERARD GomÉZ › rAYo VALLeCANo B

ERIK RAFAEL, VÍCToR SANCHÍS ›  

Cd mIrANdÉS B

mARC PADILLA › CYd JÚpITer LeoNÉS

ALBERTo RoDRÍGUEZ ‘PELI’ ›  

Cd GUIJUeLo

mARC VITo › xerez Cd

CÉSAR VALERo › CF SANT rAFeL

xAVI PoNS › FC CArTAGeNA B

SERGIo moRIoNES › Cd CALAHorrA B

oRIoL PUJADAS › Sd BorJA

mARC GRANERo › Cd VILLACAÑAS

DAVID CoSTA ›  SV 1910 NeUHoF 

(ALemANYA)

mERI RoDRÍGUEZ › ee GUINeUeTA

CARLA HUATAy › WomeN’S SoCCer 

SCHooL

NÚRIA LoRENZo, NÚRIA SoLER ›  

Ue VILASSAr de mAr

FOTOS: GIRONA FC



36  pilota a terra  

PÀGINA COORDINADA PEL 
dr. cArlOs bArcONs i l'equiP mèdic del clubMEDICINA

LA IMPORTàNCIA D’uNA bONA 
RECuPERACIó

PER AIToR RoCA, 
COORDINADOR DELS SERVEIS MÈDICS DEL CF DAMM

ls Serveis mèdics 

del CF damm fa 

molts anys que 

tractem i recu-

perem els nos-

tres jugadors i 

jugadores. Tots 

els professionals que hi treballem 

tenim molta experiència en l’àm-

bit esportiu i cada any seguim for-

mant-nos en la nostra especialitat. A 

través dels coneixements adquirits i 

l’experiència podem assegurar que 

una bona recuperació és vital per 

millorar el rendiment esportiu a curt 

i a llarg termini.

per assolir un tractament de fi-

sioteràpia i readaptació òptim hem 

de tenir en compte tres factors clau. 

en primer lloc, la individualitat. Hi ha 

diferents paràmetres a valorar com 

poden ser el grau de la lesió, la zona 

afectada, el posicionament al camp, 

l’historial de lesions prèvies, l’alimen-

A
tació i el descans, etc. La recuperació 

i la readaptació s’han d’encaixar a la 

situació personal de cada jugador/a. 

Seguidament, la progressió. Hem 

d’anar sempre de menys a més 

respectant les diferents fases de la 

rehabilitació, ja que una incorpora-

ció precoç i amb dèficits augmenta 

les probabilitats de recaiguda. Fi-

nalment, la comunicació entre l’es-

portista, el cos tècnic i els Serveis 

mèdics ha de ser periòdica, obliga-

Els fisioterapeutes Carlos Teruel (Juvenil A) i Sergi Cañete (Juvenil B).
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AquesTA TemPOrAdA 

s’esTAN reAliTzANT 

cONTrOls PreveNTius 

Per deTecTAr POssibles 

FAcTOrs de risc de lesiONs

tòria i imprescindible. És necessària 

per saber l’estat en què es troba el 

jugador i així poder fer un treball 

adequat per iniciar la competició 

al màxim de les seves condicions 

físiques i psicològiques. No hi hau-

rà una bona recuperació si aquesta 

comunicació falla o no existeix.

També s’ha de donar molta im-

portància a la prevenció. per això, 

cal tenir en compte que una visi-

ta al servei mèdic no és sinònim 

d’aturada esportiva. És a dir, no 

s’ha de deixar de consultar per por 

a conèixer l’estat físic de l’esportista. 

Qualsevol molèstia que condicioni o 

limiti el desenvolupament normal de 

l’entrenament haurà de ser valora-

da. el control de les accions que es 

realitzen durant l’entrenament o la 

disminució de la càrrega redueixen 

la probabilitat de lesió.

iNdividuAliTAT, 

PrOgressiÓ i cOmuNicAciÓ 

sÓN els Tres FAcTOrs 

clAus Per AssOlir uNA 

reAdAPTAciÓ òPTimA

Aquesta temporada hem iniciat 

controls preventius per intentar mi-

nimitzar les lesions, ja que evitar-les 

per complet és impossible. Hem triat 

cinc equips del nostre Club (Juvenil 

A, Juvenil Femení, Juvenil B, Juvenil 

C i Cadet A) i realitzarem tres con-

trols a l’any, a la pretemporada, a 

mitja temporada i al final. Aquests 

controls consisteixen en la realitza-

ció de diferents tests per detectar 

possibles factors de risc que podrien 

desencadenar l’aparició d’una lesió. 

els tests ens proporcionen informa-

ció rellevant com poden ser:  graus 

de rotació de maluc, dorsiflexió de 

turmell, temps en realitzar un esprint 

de 15 metres, canvis de direcció, dis-

tància en salt horitzontal... Un cop 

analitzats tots els factors i extrets els 

resultats, pautarem exercicis perso-

nalitzats complementaris per millorar 

els dèficits que hem observat en cada 

jugador/a. Al mateix temps, aquests 

resultats ens permetran saber quins 

són els paràmetres òptims de cada 

jugador de cara al return to play.

A final de temporada analitza-

rem els resultats obtinguts. Si es 

produeix una reducció significati-

va de les lesions en els equips que 

s’han realitzat els controls preven-

tius, valorarem la seva implementa-

ció a l’estructura del Club, incloent 

aquest servei dins la programació 

de les activitats i el calendari de tots 

els equips. ●

Sergi Cañete durant els testos de control preventiu.

Èric Nolla (Juvenil Femení) salta a la gespa per atendre una lesió.
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María Arteaga amb el premi a Millor Jugadora.

L’esportista premiada durant el seu discurs a la gala.

cP dAmm

La jove jugadora del Cp damm ha estat guardonada 

amb el premi a la millor Jugadora del Circuit de me-

nors en la 2a edició dels premis Anuals que organitza 

la Federació madrilenya de pàdel.

L’esportista cervesera culmina amb aquesta dis-

tinció individual un 2021 brillant en el qual ha sigut 

campiona d’espanya en categoria aleví, campiona del 

màster Nacional de menors, campiona de madrid aleví 

i campiona del màster de madrid de menors. ●

FoToS: Fmp

MARÍA ARTEAGA 
GUANYA EL PREMI 
A LA MILLOR 
JUGADORA
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Els cinc esportistes acompanyats dels excervesers Jorge ‘Coki’ Nieto i Javier González Barahona.

emilio Sánchez Chamero, Iker Gala, mónica Gómez, ro-

berto Belmont i Ismael Rodríguez finalitzen la seva etapa 

formativa com a júniors de segon any al Cp damm i afron-

taran a partir d’ara nous reptes. Alguns d’ells han estat fins 

a nou anys al club cerveser.

emilio, Iker i roberto seguiran compaginant els estudis 

amb el pàdel al CAr StarVie. en el cas concret d’Iker Gala, 

continuarà vinculat amb l’entitat i entrarà a formar part de 

l’staff de tècnics del Club de pàdel damm. ●

EL CP DAMM 
ACOMIADA CINC 
ESPORTISTES 
EXEMPLARS

Emilio Sánchez Chamero, Iker Gala, Mónica Gómez, Roberto Belmont i Ismael Rodríguez.




