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Juvenil A Tercer classificat a Divisió d’Honor i una Copa del Rei pel record
Juvenil C Punt final a una gran temporada alçant el títol de Lliga
Futur Xerrada d’excervesers amb la plantilla del primer equip per afrontar el final d’etapa

GRÀCIES PER FER-NOS
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El Juvenil A supera el Barça en la primera ronda de la Copa del Rei
i omple el Municipal d’Horta en un partit històric contra el Granada
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Director Executiu CF Damm

Una conquesta memorable i un
dia de partit que mai oblidarem

E

scric aquest editorial just
abans de celebrar-se les finals
dels Campionats de Catalunya.
El CF Damm, en les sis competicions on participava, ha
classificat tres equips per jugar la final.
En el proper número de la revista Pilota
a terra us farem un exhaustiu reportatge
indicant els resultats finals, tot i que ja us
puc avançar que el fet de classificar-se ja
s'ha de considerar un gran èxit.
Tanquem una temporada més o menys
normal. Encara hem patit alguns ensurts
en relació amb la Covid-19, però sembla
que hem aconseguit conviure amb ella
tractant-la com una malaltia comuna. Fa
feredat mirar enrere i recordar les dues
darreres temporades, però, per sort i per
la feina dels científics i del personal sanitari, sembla que anem sortint d'aquest
malson que ha trasbalsat moltes famílies.
És molt difícil qualificar amb un adjectiu
aquesta temporada, no obstant això, em
mullaré definint-la com a històrica. Els
èxits esportius en el futbol formatiu sempre són molt relatius, i encara més a la
Damm. Sempre parlem del com més que
del què. Guanyar títols no és el normal
perquè ens enfrontem a clubs professionals amb un nivell superior al nostre, per
això la manera com es fan les coses és tan
important. Aquesta temporada, el Juvenil
A s'ha classificat per jugar la Copa del Rei i
ha quedat tercer en el campionat de lliga
de Divisió d'Honor, només superat pel
FC Barcelona (campió de lliga i campió
d'Espanya) i l’RCD Espanyol (subcampió de lliga i subcampió de la Copa del
Rei). Darrere hem deixat, entre d'altres,
Zaragoza (2a Divisió), Sabadell (1a RFEF),
Cornellà (1a RFEF) i Mallorca (1a Divisió).

Guanyar a tots aquests equips és molt
meritori, però jugar millor que ells és
el nostre objectiu, i aquesta temporada
hem fet les dues coses.
Ara és l'hora del comiat per als jugadors i jugadores que marxen del Club
per edat, i també per aquells i aquelles
que ho fan per la llei del futbol. Una de
les obligacions que ens hem imposat a
la Damm és el respecte per la persona
més enllà del seu talent futbolístic. Tots
els i les futbolistes de la Damm són molt
bons, però l'exigència competitiva segueix uns paràmetres que, de vegades,
ens fa ser injustos o cometre errors. Hi
ha esportistes en edat formativa que
poden tenir una evolució més lenta que
d’altres de la seva generació. No seria
la primera vegada, ni volem que sigui
l'última, que un jugador o una jugadora que, a instàncies dels tècnics ha de
seguir la seva evolució fora de la nostra
entitat, torna al cap d'un temps al mateix nivell que els seus companys. Per
això, també és molt important el com a
l'hora de dir adeu als que fins a aquest
moment han estat els nostres jugadors
i jugadores.
Celebro acomiadar una temporada
històrica tant en l'àmbit del joc com de
resultats. En molts dels casos, és difícil
jugar millor o aconseguir els èxits esportius. Ara és moment per a les vacances, per desconnectar i tornar amb
les piles carregades. Les victòries són
efímeres, però el record del bon futbol
es manté en la memòria i la història
s'encarregarà de
recordar-nos quin
és el camí. ●
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COPA DEL REI

Eufòria cervesera desfermada amb el xiulet del final del partit.

CAMPANADA
AL CAMP DEL BARÇA!
Un solitari gol d’Almansa i les aturades de Nil Ruiz van eliminar els blaugrana dels setzens
de final de la Copa del Rei. Els cervesers van jugar amb una personalitat aclaparant i van
saber dominar el joc i les emocions per accedir a la següent ronda de la competició.

U

n sorteig limitat a la proximitat geogràfica

pressió alta davant d’Arnau Casas va plantar-lo sol davant

va emparellar culers i cervesers a jugar-se

del porter, el va superar i va marcar un gol històric que va

el passi en un partit únic disputat al camp

desfermar un esclat d’alegria de tota l’afició cervesera que va

del millor classificat a la lliga. Des

omplir el camp 7 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

de l’inici, el respecte a la gespa i les

En els últims minuts, els de Luis García van de-

poques ocasions de gol van evi-

mostrar una enteresa i un domini de l’escenari per

denciar que no era un matx qualsevol. El Barça va

aplaudir on la maduresa de l’equip va ser clau per

entregar la pilota a la Damm, que no va tremolar en

superar l’eliminatòria. El xiulet final va donar pas a la

haver de portar la iniciativa del joc.

celebració cervesera sobre la gespa blaugrana. Els

Al segon temps, les intervencions magistrals de Nil sota

integrants del Juvenil A i els seus familiars van gaudir d’uns

pals van mantenir vius els visitants, que van comptar amb

moments únics després de conquerir el camp del Barça set

dues bones ocasions d’Almansa i Júnior que tampoc van

anys després i guanyar-se l’accés als vuitens de final de la

entrar. Al minut 78, una gran recuperació d’Almansa en la

Copa del Rei. ●
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El gol d’Almansa va valer l’accés a vuitens de final.

Familiars, amics i jugadors, junts en un moment històric pel Club.

Els jugadors celebren la victòria cantant i ballant a la gespa.

L’actuació de Nil Ruiz va ser clau per superar l’eliminatòria.

FITXA DEL PARTIT
➔ FC BARCELONA

0

Ander, Diego Almeida, Arnau Casas
(Jordi Coca, 85’), Chadi Riad,
Álex Valle, Aleix Garrido, Casadó, Txus
Alba, Estanis, Víctor Barberà (Luzzi, 68’)
i Juanda (Josep Cerdà, 68’).

➔ CF DAMM

1

Nil, Lobo, Yeray, Oriol, Vega,
Molés (Marc Delgado, 74’), Capde
(Júnior, 64’), Dani (Pol Fernández, 86’),
Martí (Adrià, 64’), Aliou (Sarasa, 74’)
i Almansa.

➔ Targetes

➔ Targetes

Almeida, Casadó i Estanis.

Vega, Adrià i Delgado.

➔ Gol
0-1 Almansa (78’).
El líder Luis García s’emociona veient la celebració dels jugadors.
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COPA DEL REI

DEMPEUS PER
ACOMIADAR
EL SOMNI COPER
Amb tots els honors va caure el Juvenil A a vuitens contra un Granada molt sòlid i amb
molta qualitat en totes les seves línies. El conjunt nassarita va neutralitzar el gran primer
temps dels cervesers amb un golàs just a la represa i va acabar patint per superar els locals.

E

ls de Luis García van plantar cara
a un equip professional portant la
iniciativa en moltes fases del matx
i jugant amb molta personalitat
davant les gairebé 2.000 persones que van omplir a vessar el

Municipal d’Horta.
Els vermells no es van empetitir i van merèixer
marxar al descans amb avantatge. Al minut 20,
una passada d’Aliou va trencar el bloc defensiu
visitant i Almansa va rematar un xut creuat que es
va passejar per la línia de gol i va sortir fregant el
pal. Més tard, l’afició cervesera va reclamar penal

L’ocasió d’Almansa no va entrar per un pam.

en una caiguda d’Almansa dins l’àrea que l’àrbitre
no va considerar falta.
Els locals es van veure sorpresos al 46’ amb el golàs de Mario,
que va empalar l’esfèrica de cop
al bot des de molt lluny per col·locar-la a l’escaire. Es complicava l’eliminatòria en
un obrir i tancar d’ulls… i el Granada tornaria a colpejar amb el 0-2 de Samu quan faltava mitja hora.
Aleshores, sense pressió, els andalusos van trepitjar l’àrea amb molta més intenció mentre que el
Juvenil A mantenia el perill i seguia buscant el gol.
Aliou el va tenir amb una rematada mig acrobàtica que va posar l’ai al cor als granadins, que
van rebre l’1-2 al minut 89 en una centrada de Martí
que Júnior va rematar dins, colant-se entre els
defenses i el porter. Un gol que va arribar massa
tard per a una Damm que va rebre l’ovació de tot
el camp al final. ●

6 pilota a terra

El gol de Júnior va fer creure els cervesers al temps afegit.

Crit de conjura dels cervesers abans d’iniciar el partit.

El Juvenil A va omplir el camp en un dia històric.

El capità granadí celebra alleujat la victòria amb el xiulet final.

FITXA DEL PARTIT
➔ CF DAMM

1

➔ GRANADA CF

2

Nil, Pol Fernández, Yeray (Lobo, 75’),
Oriol, Vega, Adrià (Capde, 55’), Júnior,
Molés (Martí, 65’), Aliou, Dani i Almansa
(Ortega, 75’).

Alberto, Ángel, Juancho, Josema, Beni,
Iván, Mario (Farrell, 73’), Juanma,
Samu (Rober, 73’), Amaro (Sarrión, 82’)
i Lozano.

➔ Targetes

➔ Targetes

Aliou i Capde.

Mario, Juanma i Lozano.

➔ Gols
El somni coper finalitzava després de donar-ho tot a la gespa.

0-1 Mario (46’), 0-2 Samu (62’), 1-2 Júnior (89’).
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JUVENIL C

➀

EL JUVENIL C
ES PROCLAMA
CAMPIÓ DE
LLIGA
Temporada excepcional dels cervesers, que han dominat
tots els registres de la categoria i s’han mantingut líders des
de l’inici. La unió, el talent i la convicció en la feina han estat
la clau per assolir un títol de Preferent encara més meritori
pel fet que tots els jugadors eren de primer any.

A

questa és una
d’aquelles temporades que els jugadors
i tècnics del Juvenil
C recordaran. Pel títol de lliga, però sobretot perquè han aconseguit crear
una gran comunió dins el vestuari
que els ha permès esprémer al màxim les seves possibilitats i superar les
expectatives. Ho avalen els 63 punts
que els han convertit en campions,
però també la regularitat d’haver-se
mantingut en primera posició durant
tot el curs i acabar-lo sent els segons
màxims anotadors i els menys golejats
del seu grup, a més dels millors locals.
Amb l’empenta d’una pretemporada molt bona en la qual els partits es
van comptar per victòries, el Juvenil
C va començar la lliga amb embranzida i va completar una primera volta
excepcional on també es va posar en
valor la unió d’un grup del qual la base
portava molts anys junta. Juan Camilo
Lastra, capità i jugador del CF Damm
des de prebenjamins, explica que “des
del primer dia, més que un equip vam
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començar a crear una família, i tots
teníem clars com a objectius el sacrifici, l’esforç i l’entrega”.
En la mateixa línia, el tècnic Dani
Ayats exposa que la clau ha estat
tenir “un conjunt molt fort i unit, que
ha cregut en el treball des del primer
minut i ha estat molt fàcil de portar. A
més de ser una molt bona generació,
també ha estat un gran grup on tothom s’ha sentit important”. A la bona
dinàmica de resultats s’hi ha afegit
la maduresa per superar una petita
mala ratxa durant el mes de febrer,
i la capacitat per seguir traient bons
números en una segona volta on la
condició de líders destacats ha fet
que els rivals plantegessin els partits
amb molt més respecte.
Els cervesers finalment van poder
recollir els fruits del gran treball realitzat a falta d’una jornada pel final, i
celebrar a Horta i davant la seva gent
un títol de lliga molt meritori. El fet de
ser tots juvenils de primer any en una
categoria on s’han hagut d’enfrontar
a rivals més grans encalça encara més
el seu èxit. ●

L'alegria després del xiulet final.

El míster Dani Ayats mantejat.

Conjura abans del partit decisiu.

L'equip celebra la lliga sobre la gespa.

Gaudint del títol al vestidor.

SALVA COSTA, UN EXEMPLE DE
PERSISTÈNCIA I SUPERACIÓ
El futbol, més enllà de ser un esport que aixeca passions, també
permet transmetre valors com el treball, l'esforç o l'afany
de superació, i darrere de cada jugador s'amaga una història.
Algunes, de tan sorprenents i inspiradores com la de Salva
Costa. Va ser porter a la Damm quatre anys, però va abandonar
el Club després de fer el pas a jugador de camp un cop acabat el
seu primer curs al futbol 11.

Salva Costa avança amb la pilota davant un rival.

Aquesta temporada, més de tres anys després del seu últim partit
a l’entitat, i un cop superada la seva segona lesió als encreuats,
ha pogut tornar a enfundar-se la samarreta cervesera, ara ja com
a davanter, i amb l’aval d’haver estat el quart màxim anotador a
Divisió d’Honor Cadet amb el Sant Andreu la passada campanya.

pilota a terra
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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

Jan Torquemada retalla davant d’un rival.

Alegria per un gol!

Ibai Nieto perseguit per un contrari.

Aprenent i competint a un bon nivell
El primer any dels nois al Club ha estat molt positiu en la seva evolució com a persones i esportistes. A l’aprenentatge que han anat adquirint en el dia a dia als entrenaments s’hi han sumat
uns resultats molt positius a la lliga que els han permès proclamar-se sots campions i tancar-la
amb molt bones sensacions.
BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ / GRUP 3

2n

classificat

10 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

23

1

6

153

62

70

BENJAMÍ A

ELS
NOSTRES
EQUIPS

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

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

Álvaro lluita la pilota.
L’equip rep instruccions.

Houdaifa condueix l'esfèrica.

Buba i Bangaly celebren un gol.

Lluitant pel títol fins al final
Gran temporada del Benjamí A, que ha desplegat un bon futbol i a la vegada ha pogut traslladar
el seu domini als marcadors per lluitar fins al final pel lideratge amb l’Espanyol, dos punts per
sobre. Els cervesers han superat equips de l’entitat del Barça, al qual li han guanyat els dos partits,
i s’han erigit també els menys golejats del grup.
PREFERENT BENJAMÍ / GRUP 2

2n

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

25

3

2

106

28

78
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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

Édgar Durà persegueix la pilota.
Ilim Omorov reclama una acció.

L’equip es conjura abans del partit.

El míster Carles Morante dona indicacions a Pol Amat.

Adquirint experiències
L'equip obre la competició amb una gran ratxa de resultats i, tot i no poder mantenir-la, s'emporta
un munt d’experiències i aprenentatges que serviran pel creixement personal dels jugadors i en
tots els aspectes del joc. Els cervesers, a més, han estat el tercer conjunt més golejador del seu
grup a la lliga.
ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ / GRUP 4

6è

classificat

12 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

19

2

9

144

97

59

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

Eufòria dels campions.

Campions!
Temporada excepcional de l’equip, que assoleix el títol havent dominat en gairebé tots els registres de la categoria i desplegant un bon futbol. Els joves cervesers han estat els millors locals
del grup, els que més gols han marcat i, a més, han encadenat disset victòries i un empat en un
segon tram de curs que els ha catapultat fins al capdamunt de la taula.
ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ / GRUP 3

1r

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

25

2

3

160

59

77
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ALEVÍ B

ELS
NOSTRES
EQUIPS

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

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

Érik Domínguez celebra un gol.

Banna protegeix la pilota.

Un gol que val l’accés a la Copa Catalunya!

El capità Max Tomàs dona indicacions.

Regularitat i grans resultats
L’equip completa un curs molt bo i lluita fins a l’última jornada per aconseguir a base d’orgull i
bon joc la segona posició. Els cervesers es proclamen d’aquesta forma sots campions de lliga en
una temporada en la qual han aconseguit mantenir la regularitat i encadenar bones dinàmiques
de resultats durant la competició.
PREFERENT ALEVÍ / GRUP 1

2n

classificat

14 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

20

4

6

97

58

64

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

Eloi disputa la pilota en un partit contra l’Atlético de Madrid.

L’equip celebra un gol al torneig Brava.

El capità Pere Planas amb la pilota.

Preparats pel gran salt!
L'equip ha tancat una magnífica actuació a la lliga acabant tan sols per darrere d’Espanyol i Barça, els únics que l’han pogut guanyar aquesta temporada. L'evolució i millora dels jugadors ha
estat constant gràcies a la seva predisposició i els bons resultats certifiquen que estan preparats
per l’exigent pas al futbol 11.
PREFERENT ALEVÍ / GRUP 2

3r

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

21

5

4

100

42

68
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INFANTIL B

ELS
NOSTRES
EQUIPS

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

Xavi Escánez condueix la pilota.
El míster Pol Font dona indicacions.

L'equip celebra un gol.

Pol Vila se'n va d'un rival.

Sobreposant-se a les dificultats
En un any complicat pel que suposa l’adaptació dels joves jugadors al futbol 11, l’Infantil B no ha
tingut una temporada senzilla i ha estat lluitant per evitar les posicions de descens. Tot i això,
l’equip s’ha sobreposat a les dificultats que s’han anat presentant al llarg del curs en una categoria
exigent, i s’ha fet fort per assolir la permanència.
PREFERENT INFANTIL / GRUP 4

12è
classificat

16 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

9

4

17

50

71

31

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

Marc Bonilla condueix l’esfèrica davant d’un rival.

Així es celebra un gol!

L’eufòria de marcar.

Evolució positiva
L’Infantil A ha tancat el curs en un gran estat de forma, encadenant cinc victòries consecutives
i sobreposant-se a rivals directes per escalar posicions i acabar empatat a punts amb el quart
classificat. Un creixement individual i col·lectiu que els ha portat també a disputar la Copa Catalunya i que els prepara de cara al pas d’etapa.
DIVISIÓ D'HONOR INFANTIL / GRUP 1

5è

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

18

4

8

49

31

58
pilota a terra

17

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

Cris Ilis efectua una passada.

L’entrenador, Roger Dios.

Oriol persegueix la pilota.

De menys a més
El Cadet B ha anat creixent amb el pas de les jornades i la bona predisposició del grup els ha
permès marcar una clara trajectòria ascendent al campionat. La mostra és que l’equip ha convertit la mala ratxa inicial en una dinàmica final molt bona que, amb 20 dels últims 30 punts, l’ha
portat a enfilar-se a la part alta de la taula.
PREFERENT CADET / GRUP 4

5è

classificat

18 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

14

5

11

46

35

47

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

Eloi Martínez, en una pilota dividida.

Minsu Kim preparat per llençar una falta.

L’entrenador, Aitor Maeso.

Lluitant entre els millors
Gran temporada del Cadet A, aconseguint obrir la lliga amb una dinàmica magnífica i mantenint
la regularitat al llarg del curs per assolir una meritòria tercera posició que els ha donat el premi
de la Copa Catalunya. Els cervesers, a més, han estat lluitant fins al final amb l’Espanyol pel sots
campionat de lliga i han ocupat la segona posició en alguns trams.
DIVISIÓ D'HONOR CADET / GRUP 1

3r

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

20

3

7

63

39

63
pilota a terra
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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

La plantilla del Juvenil C celebra el títol de Lliga a la gespa.

Campions de Lliga!
Any excel·lent del Juvenil C, amb una generació que ha crescut durant el curs i s’ha adjudicat
el títol de Preferent amb uns registres extraordinaris. L’equip, que també s’ha guanyat el premi
de jugar la Copa Catalunya, ha ocupat la primera plaça des del principi de la lliga, sent el segon
màxim anotador, el menys golejat i també el millor local del grup.
PREFERENT JUVENIL / GRUP 4

1r

classificat

20 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

19

6

5

69

25

63

ELS
NOSTRES
EQUIPS

JUVENIL B

Jugadors: Dennis, Aljama, Yahir, Pol, Jan, Derek, 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

La banqueta, atenta al partit.
Javi Sarasa lluita una pilota.

Derek avança decidit.

Robert i Steph celebren un gol!

Any d’alts i baixos
El Juvenil B ha acabat a la part noble de Lliga Nacional en un any que va començar molt bé,
però en el qual una mala ratxa després de Nadal l’ha penalitzat en excés. Els cervesers, que van
arribar a encadenar deu jornades sense perdre i a liderar la classificació en alguns moments de
la primera volta, han tancat el curs recuperant les bones sensacions.
LLIGA NACIONAL JUVENIL / GRUP 7

6è

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

32

15

7

10

56

34

52
pilota a terra
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

JUVENIL FEMENÍ

Jugadores: Carla, Berenguer, Brao, Cano, Rocío, Cortijo, Sofía, 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

L’alegria de remuntar!

Eufòria desfermada a La Teixonera.

La capitana Núria Pon envoltada de jugadores rivals.

Ari Lozano s’assenyala l’escut després de marcar un gol.

Trajectòria ascendent
L’equip ha anat clarament de menys a més i ha acabat la temporada intractable, sumant 31 dels
darrers 33 punts i imposant-se a rivals directes per assolir el sots campionat. Ho han fet, a més,
convertint La Teixonera en un fortí: tretze victòries i un empat en quinze partits i triomf contra
un Barça que tan sols ha perdut dos partits en tot l’any.
PREFERENT FEMENÍ JUVENIL / GRUP 1

2nes
classificades

22 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

22

4

4

83

24

70

LES DADES DE LA TEMPORADA ★ JUVENIL FEMENÍ

UNA SEGONA VOLTA FANTÀSTICA

12 victòries

13 de 15 punts

Subcampiones

i només dos empats
i una derrota

possibles contra els sis
primers classificats

de lliga remuntant
posicions

11 partits

0,5 gols

Classificades

consecutius sense
perdre (10 victòries)

encaixats per partit
i 2,6 anotats

per a la
Copa Catalunya

ESTADÍSTIQUES INDIVIDUALS

› PARTITS

› MINUTS

› GOLS

› ASSISTÈNCIES

30

NÚRIA PON

2.351

NÚRIA PON

15

ALBA

10

30

ARI LOZANO

1.949

LAYNEZ

14

ARI LOZANO

8

BRAO

29

LAYNEZ

1.934

ARI LOZANO

10

NÚRIA PON

7

ARI LOZANO

28

BERENGUER

1.796

BERENGUER

8

CANO

6

GEMMA

28

PAULA

1.760

PATRI

7

MIRÓN

4

BERENGUER

NÚRIA PON

INTRACTABLES COM A LOCALS

13 victòries
63 % dels gols anotats
9 de 16

i només un empat i una derrota

i cap partit sense marcar

porteries a zero

Victòria contra el líder, el Barça,
que ha guanyat tota la resta de punts a domicili

pilota a terra

23

ELS
NOSTRES
EQUIPS

JUVENIL A

Jugadors: Almansa, Manel, Capde, Izan, Dani, Delgado, 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

El cos tècnic celebra el passi a vuitens de Copa al camp del Barça.

L’equip, en un dels molts triomfs a domicili.

Bogeria desfermada amb el gol de la victòria d’Adri a Mallorca.

Pinya en un gol de Dani al Municipal d’Horta.

Una generació històrica!
Temporada per a recordar del Juvenil A, que ha trencat tots els registres! Els cervesers han arribat a encadenar tretze victòries i un empat de forma consecutiva en un curs en el qual s’han
classificat per a la Copa del Rei, han eliminat el Barça i han lluitat fins a l’última jornada per la
segona posició a Divisió d’Honor amb l’Espanyol.
DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL / GRUP 3

3r

classificat

24 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

34

21

8

5

60

27

71

LES DADES DE LA TEMPORADA ★ JUVENIL A

UNES XIFRES DE RÈCORD

➔

Vuitens de final de la Copa del Rei

➔

9 partits consecutius sense perdre
(7 victòries) a la primera volta

➔

14 partits consecutius sense perdre
(13 victòries) a la segona volta

➔

9 victòries contra els 7 primers classificats
de la competició

➔

39 gols entre Aliou, Dani i Júnior:
el trident més ofensiu de la Lliga

➔

35 jugadors utilitzats
dels 41 convocats: profunditat de plantilla

ESTADÍSTIQUES INDIVIDUALS

› PARTITS

36
35

DANI
VEGA
ORIOL
JÚNIOR
ALMANSA

34
33

MARTÍ
ALIOU

› MINUTS

3.056 VEGA
2.961 DANI
2.894 ORIOL
2.667 YERAY
2.571 JÚNIOR
2.430 NIL
2.417 ALMANSA

› GOLS

14
13		
12		
4
3

› ASSISTÈNCIES

ALIOU

7

DANI

VEGA
ALMANSA

JÚNIOR
ADRIÀ
YERAY

5
4
2

JÚNIOR
MARTÍ
YERAY

MARTÍ

ADRIÀ

ALMANSA

DANI

VEGA

ALIOU

UNA LÍNIA DEFENSIVA MOLT SÒLIDA

19

PORTERIES A ZERO
en 36 partits

NIL RUIZ, el millor porter
del campionat
➔ 953 minuts seguits imbatut

8

GOLS REBUTS

➔ 0,6 gols encaixats

en 18 partits a domicili

➔ Zamora de la Lliga

pilota a terra
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FUTUR

➊

XERRADA DE LA
PLANTILLA DEL
JUVENIL A AMB
EXCERVESERS
SOBRE COM
AFRONTAR EL
SALT AL FUTBOL
PROFESSIONAL

➋

En el tram final de la temporada, el Club va reunir cinc
jugadors que van vestir la samarreta vermella en l’etapa
de Juvenil A en una trobada amb els integrants del
primer equip.

L

’objectiu de la ses-

molts elements per triar un bon des-

sió va ser tractar

tí futbolístic en el seu primer any al

els aspectes que es

futbol amateur o professional.

trobaran els nois a

Diferents perfils de jugadors i

partir d’ara que fi-

persones, alguns que han aconse-

nalitzen la seva for-

guit debutar i consolidar-se a l’elit,

mació al futbol base i a

d’altres que han estudiat

la Damm. Els futbolistes

una carrera, treballen i han

Marc Navarro (integrant

seguit gaudint del futbol…

del Juvenil A la tempo-

i repassant experiències

rada 2013/14), Arnau

fora de casa que els han

Campeny (2014/15), Kilian

fet créixer i madurar.

Durán (2014/15 i 2015/16),

Una xerrada molt inte-

Sergi Besonias (2016/17 i

ressant i formativa que va

2017/18) i Ramon Terrats (2018/19)

quedar resumida en un vídeo de deu

van acompanyar els jugadors del

minuts, i que tens disponible si es-

Juvenil A en un moment d’inqui-

caneges el codi QR amb la càmera

etud per a ells, on han de valorar

del teu dispositiu mòbil.

26 pilota a terra

●

➍

1. Foto de família de la plantilla del Juvenil A 2021/22 amb
els cinc excervesers.
2. Els jugadors van aprofitar l’experiència dels excervesers
per resoldre dubtes i conèixer noves realitats.

MARC NAVARRO
“Quan tens confiança el canvi és
molt gran. Molts jugadors amb molt
talent no han arribat per no dominar
l’aspecte tàctic, però sobretot el
mental. Mai perdeu la confiança
en vosaltres mateixos”.

RAMON TERRATS

➌

“Passar per Tercera Divisió em va
aportar moltes coses en l’àmbit del
vestidor i em va donar experiència
i veterania per fer el salt a un
filial. Gaudiu molt, perquè a l’inici
trobareu molt a faltar la Damm”.

ARNAU CAMPENY
“Penseu que el futbol va any a any. Si
teniu ambició i ho feu bé, tot acaba
arribant. Si us proposeu treballar i
sou constants, arribareu on vulgueu
perquè si esteu a la Damm és perquè
teniu talent”.

KILIAN DURÁN
“El futbol vistós i alegre de la Damm
no és el que es veu als camps de
Segona RFEF. És un altre futbol, us
hi haureu d’adaptar i necessitareu
temps, però són experiències. No
oblideu mai la vostra família”.

SERGI BESONIAS

3. Campeny, Besonias, Navarro, Terrats i Durán, en un
moment de la xerrada.
4. La bona acollida que va tenir aquesta trobada ha
plantejat al Club l’opció de repetir-la un cop a l’any.

“M’he tret una carrera, treballo en el
sector tecnològic i segueixo jugant
a futbol. Estic molt orgullós del camí
que he traçat i dels amics que he
fet. Aprofiteu tots els avantatges
que us dona aquest club”.

pilota a terra
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NOTÍCIES CF DAMM

Els jugadors del Benjamí A amb el seu exemplar del llibre M'agrada el futbol.

ELS BENJAMINS
DEL CLUB
REBEN
UN LLIBRE PER
SANT JORDI

A

mb la col·laboració de
l'escriptora i mare d’un jugador cerveser
Gemma Castanyer, el CF Damm va
obsequiar els jugadors més joves de
l'entitat amb el llibre M'agrada el futbol
durant la diada de Sant Jordi. El regal es
va fer extensiu a la resta de membres del
Club amb familiars d'entre 6 i 10 anys.

El llibre, adreçat a infants d'aquesta franja
d'edat, narra una història de respecte i
amistat entre el Kim, el protagonista, i
el seu esport preferit, el futbol, i explica
com a partir de la seva passió per la
pilota pot gaudir de molts aprenentatges
diferents. Aventures i vivències des de la
mirada general d'un jove futbolista que el
converteixen en un conte per reflexionar,
entretenir, riure o fins i tot plorar durant
la seva lectura. ●

EL CLUB OBSEQUIA EL LLIBRE RELATS
SOLIDARIS DE L’ESPORT EN EL SOPAR
DE CLOENDA
Tres anys després del darrer Sopar de Cloenda, el CF Damm torna a
celebrar el seu tradicional acte de comiat als jugadors, jugadores i tècnics
cervesers al final d’aquesta temporada. Els i les integrants del Club han
rebut un exemplar del llibre Relats Solidaris de l’Esport, que compta amb
el futbolista del FC Barcelona Ansu Fati com a padrí de la seva 17a edició,
que enguany destinarà tots els fons recaptats a Pallapupas.
L'edició d'enguany del llibre.

28 pilota a terra

Domènech, en un moment de la presentació.

CARLES DOMÈNECH
PRESENTA EL
MODEL DEL CF
DAMM A LA SEU
DE LA FEDERACIÓ
ESPANYOLA
El director executiu del Club va impartir
una ponència als alumnes del Curs
Superior Universitari de Director Esportiu
en Futbol en què va explicar la filosofia
de la Damm i les seves particularitats.

“S

om fonamentalment un club de formació i la
nostra filosofia l’hem de portar fins a la darrera conseqüència.
No prioritzarem el resultat. És molt difícil que ens proclamem
campions per davant de pedreres de clubs professionals.
Per tant, preferim quedar en la posició que sigui, però jugant
bé i que els jugadors es diverteixin al camp”, va expressar
Domènech, entre altres aspectes. “Volem cuidar-los i donarlos les millors condicions perquè juguin. Després, la pilota
decideix si funciona o no, perquè també volem guanyar, però
no de qualsevol manera. Aquesta és la nostra filosofia, i a partir
d’aquí és el que demanem als entrenadors, als qui fitxem perquè
traslladin aquesta idea de joc. Al president li preocupa més
l’educació i el futur que tindran els nois i noies abans que si
seran professionals del futbol”.
És la tercera edició consecutiva en què el CF Damm, de la mà del
seu director executiu, participa en aquesta sessió de formació que
acull la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, seu de l’RFEF. ●

RAMON AGENJO
I ALBERT PUIGDOLLERS
PARTICIPEN AL LEGENDS
TROPHY DE GOLF
El president del CF Damm i conseller de Damm i el director
esportiu del Club van formar part de l’elenc d’estrelles que van
disputar la quarta edició d’aquest torneig els dies 6, 7 i 8 de juny
al Pula Golf Resort de Mallorca.
En categoria Pro-Am, Puigdollers i el seu equip van quedar en
tercera posició d’una llarga llista de contendents que es va endur
el grup encapçalat per Ronald Koeman. Agenjo, per la seva part,
va compartir equip amb la llegenda argentina Gabriel Batistuta.
Agenjo i Batistuta durant el torneig de golf.

pilota a terra
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CATALUNYA

Els internacionals catalans amb el trofeu de campions del partit.

QUATRE EXCERVESERS
DEFENSEN LA SAMARRETA
DE CATALUNYA
Cristian Tello, Rubén Alcaraz, Salva Ferrer i Rubén Sánchez van disputar el partit amistós
contra Jamaica el passat 25 de maig a Montilivi en una jornada on també va participar un
grapat de membres del CF Damm.

L

a selecció catalana

director esportiu Albert Puigdollers

absoluta va tornar

va repetir les tasques de segon en-

a jugar un partit de

trenador de Catalunya en una ban-

futbol tres anys des-

queta dirigida per l’exjugador Gerard

prés del darrer cop i

López.

CATALUNYA VA TORNAR A
JUGAR UN PARTIT DESPRÉS
DE LA PANDÈMIA I HO VA
FER AMB VICTÒRIA EN UN
DIA MARCAT AMB COLOR
CERVESER

ho va fer signant una

A la gespa de Montilivi, fins a

esplèndida victòria davant el com-

quatre futbolistes amb passat pel

binat jamaicà per un resultat de 6-0

CF Damm es van enfundar la sa-

El membre dels Serveis Mèdics

a terres gironines.

marreta quadribarrada de la selec-

del Club Èric Nolla va ser un dels fisi-

El director executiu del Club,

ció: Cristian Tello (jugador del Betis),

oterapeutes de la selecció catalana i

Carles Domènech, va ser una de les

Rubén Alcaraz (Cádiz), Salva Ferrer

el veterà Juan del Amor va exercir les

persones encarregades d’organit-

(Spezia) i Rubén Sánchez (Espanyol

seves funcions d’encarregat de ma-

zar el matx com a responsable de

B). Tello va jugar el seu tercer partit

terial una vegada més en una jornada

l’Àrea de Futbol Professional de la

amb Catalunya, mentre que els altres

que quedarà en el record de tots els

Federació Catalana de Futbol. A

excervesers van gaudir de la seva

aficionats que van assistir a una nova

més de la presència de Domènech, el

primera convocatòria.

victòria de Catalunya. ●

30 pilota a terra

L’encarregat de material Juan del Amor parla amb Salva Ferrer.

Albert Puigdollers dona indicacions a Sergi Gómez al vestidor.

Carles Domènech amb el seleccionador català Gerard López.

Èric Nolla realitzant un embenat al jugador Marc Bartra.

pilota a terra

Els excervesers Rubén Alcaraz, Rubén Sánchez, Cristian Tello i Salva Ferrer.
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FOTO: FC BARCELONA

EXCERVESERS

Carles Pérez guanya la UEFA Conference League
L’atacant de la Roma ha alçat la primera edició d’aquesta competició, que està en el tercer nivell en l’escala de torneigs europeus de clubs, després de superar el Feyenoord en la final.
Pérez ha marcat dos gols amb el conjunt italià en la Conference
League 2021/22.

Cristian Tello alça la Copa del Rei amb el Betis
L’extrem sabadellenc tanca una etapa de cinc anys al club andalús de la millor manera possible. El conjunt verd-i-blanc va superar el Valencia en una final que es va decidir en la tanda de penals,
i on Tello va anotar el seu llançament en un moment decisiu.

Mika Mármol al camp del Getafe.
FOTO: REAL MADRID

Ramon Terrats puja a Primera amb el Girona
El conjunt gironí ha tornat a la màxima categoria tres anys després i ho ha fet amb el jove migcampista en les seves files. Terrats
no ha pogut tenir la continuïtat desitjada a causa d’un parell de
lesions, però ha estat important en la fita de l’equip català.

Mario Gila i Mika Mármol debuten a Primera Divisió
Els joves excervesers van comptar amb minuts al final del campionat de Lliga amb el primer equip del Real Madrid i el FC
Barcelona respectivament. Mika va debutar al camp del Getafe, mentre que Gila va jugar contra l’Espanyol el partit que va
proclamar campions els blancs.

Maria Pérez guanya el doblet amb el FC Barcelona
Tot i ser jugadora important al filial blaugrana, l’excervesera ha
estat en dinàmica de primer equip durant tota la temporada,
arribant a participar en les dues competicions revalidades per
les culers: la Copa de la Reina i una Lliga perfecta amb ple de
30 victòries.

Biel Farrés s’estrena al futbol professional
Mario Gila, minuts abans de proclamar-se campió de Lliga.
FOTO: FC BARCELONA

El jove central, sortit del Juvenil A la temporada passada, va
debutar amb el primer equip del Girona el dia de Reis en partit
de Copa del Rei contra l’Osasuna. El premi a la lliga li va arribar
tres mesos més tard, participant en la victòria contra el filial de
la Real Sociedad.

Álex Ruiz debuta amb el Barça B
Lluitar i persistir davant les adversitats han portat al llegendari porter cerveser a debutar amb el filial blaugrana en el
seu segon any al club. Ruiz, que aquesta temporada ha fet
alguns entrenaments amb el primer equip, va guanyar al
camp de l’UCAM Murcia en partit de Primera RFEF.

Ascens del Levante Las Planas amb color cerveser

Álex Ruiz va completar els 90 minuts amb el Barça B.

32 pilota a terra

El club de Sant Joan Despí torna a la Primera Iberdrola vuit anys
després i aconsegueix la segona promoció en les últimes dues
temporades, que han estat protagonitzades per les excerveseres
Laia Parera, Irina Uribe i Marta Visa. Les vermelles van superar l’Espanyol en una última jornada decisiva per pujar de divisió.

L’equip de l’Agrupació de Veterans del CF Damm.

El cerveser Rafa Jordà retalla un rival.

TORNA EL
TRADICIONAL
PARTIT ENTRE
ELS VETERANS I
ELS JUTGES
I MAGISTRATS
Tres anys després de l’últim amistós
jugat entre els dos equips, la
normalització de la situació sanitària
arran de la Covid-19 ha permès tornar
a disputar aquest partit de nou.

Juanjo Carricondo supera un oponent.

Abraçades en acabar el matx.

L’

equip de veterans del CF Damm va tancar la
temporada amb el clàssic matx davant els jutges i magistrats
de Barcelona el passat 17 de juny al Municipal d’Horta.
Com marca la tradició, va ser un partit disputat on va regnar
el bon ambient i les ganes de retrobar-se d’ençà de l’última
vegada, l’any 2019.
Aquest matx, com d’altres amistosos que es fan al llarg de la
temporada, serveix perquè participin membres de l’Agrupació
que no juguen habitualment amb l’equip federat. L’amistós
va finalitzar amb victòria pels Veterans de la Damm i tots dos
equips ho van celebrar amb un sopar conjunt amb la presència
del president Ramon Agenjo. ●
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ON SÓN
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.
Pàgina coordinada per Manuel Martín

PRIMERA CATEGORIA

JAVI MORALES, ROBERT RAMOS ›

ÁLEX CALATRAVA, ÁLVARO GARCÍA,

FC SANTA COLOMA (ANDORRA)

AIMAR MORATALLA, MARCOS PÉREZ,

DAVID LÓPEZ, ALEIX VIDAL, JOAN
GARCÍA › RCD ESPANYOL
GERARD MORENO › VILLARREAL CF

SEGONA CATEGORIA

CRISTIAN TELLO › REAL BETIS BALOMPIÉ

RAMON TERRATS › GIRONA FC

CARLOS CLERC › LEVANTE UD

EDU EXPÓSITO › SD EIBAR

RUBÉN ALCARAZ › CÁDIZ CF

IVÁN MARTOS › UD ALMERÍA

CARLES PÉREZ › AS ROMA (ITÀLIA)

SEKOU GASSAMA, VÍCTOR GÓMEZ ›

KEITA BALDÉ › CAGLIARI CALCIO (ITÀLIA)

MÁLAGA CF

SALVA FERRER › SPEZIA CALCIO (ITÀLIA)

SERGIO TEJERA, LUIS CARRIÓN (ENTR.) ›

ALBERTO ENCINAS (2N ENTR.) › BAYER

FC CARTAGENA

LEVERKUSEN (ALEMANYA)

RAMÓN JUAN › CD MIRANDÉS

KONRAD DE LA FUENTE › OLYMPIQUE DE

ÁLEX DOMÍNGUEZ, FRAN GRIMA ›

MARSELLA (FRANÇA)

UD IBIZA

AITOR CANTALAPIEDRA ›

JAVI LÓPEZ (SECR. TÈC.) › REAL

PANATHINAIKOS FC (GRÈCIA)

ZARAGOZA

ÁNGEL MARTÍNEZ › PAS LAMIA 1964

GONZALO ÁVILA ‘PIPA’ ›

(GRÈCIA)

HUDDERSFIELD TOWN AFC

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)
BRIAN PEÑA › MFK ZEMPLÍN
MICHALOVCE (ESLOVÀQUIA)
ÁLEX KYEREMEH › DFK DAINAVA
(LITUÀNIA)

(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

ÁLVARO VÁZQUEZ, CARLOS G. PEÑA

BLANCA GARCÍA › CE SEAGULL

(ENTR.) › FC GOA (ÍNDIA)

LAIA PARERA, IRINA URIBE,

MANOLO MÁRQUEZ (ENTR.) ›

MARTA VISA › FC LEVANTE LAS PLANAS

HYDERABAD FC (ÍNDIA)

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 › INTER
MIAMI CF II (ESTATS UNITS)

TERCERA CATEGORIA

CLARA CARMONA, JÚLIA SERRAT ›

ZACA GHAILAN, MIKA MÁRMOL,

SHARA CODINA, NÚRIA GONZÁLEZ ›

ÁLEX RUIZ › FC BARCELONA B

CE EUROPA

GEORGE SAUNDERS › ENVIGADO FC

VÍCTOR FERNÁNDEZ,

FLOPI DE LEÓN › CD FONTSANTA-FATJÓ

(COLÒMBIA)

CARLOS GARCÍA-DIE › UE CORNELLÀ

ALEXIA MAYER › VIC RIUPRIMER REFO

ALEIX CISTERÓ, JUANMA MIRANDA › AC

MOHA EZZARFANI, ALFRED PLANAS,

PAULA MENGUAL › VIAJES INTERRÍAS FF

ESCALDES (ANDORRA)

TEO QUINTERO › CE SABADELL FC

VALERIA ZURERA, VANIA ZURERA › CÁDIZ CF

GERARD ARTIGAS, ILDEFONS LIMA ›

KARIM L’KOUCHA › NÀSTIC DE

MARÍA GONZÁLEZ, VANESA SALINAS ›

INTER CLUB D’ESCALDES (ANDORRA)

TARRAGONA

UD ALMERÍA

ISAÍAS SÁNCHEZ › ADELAIDE UNITED FC
(AUSTRÀLIA)
VÍCTOR VÁZQUEZ › LA GALAXY (ESTATS
UNITS)
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RCD ESPANYOL B

FOTO: FC LEVANTE LAS PLANAS

QUARTA 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,
GONZALO 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

Les excerveseres Irina Uribe i Laia Parera amb la copa de Campiones de Reto Iberdrola.

ARNAU GAIXAS, JOHN NEESKENS, ADRIÀ
PLADEVALL › LLEIDA ESPORTIU
MAX MARCET, GONZALO PEREIRA ›

ENRIC BAQUERO, JUANAN GALLEGO,

ALAN BARÓ, ADRIÀ CASANOVA,

SCR PEÑA DEPORTIVA

JOEL MARÍN, GUILLEM PUJOL › CE

POL GÓMEZ, RAÚL MARTÍNEZ › CF

OMAR DE LA CRUZ, JAUME VILLAR,

L’HOSPITALET

PERALADA

RAÚL GARRIDO (ENTR.) › CD IBIZA ISLAS

JOSE ENRIQUE CARRASCO, ADRIÀ

OT SERRANO, KILIAN VILLAVERDE ›

PITIUSAS

RECORT, ALBERT VEGA ‘PEQUE’ ›

UE OLOT

ÁLEX COBO › AROSA SC

FE GRAMA

CARLOS GARCÍA, SUAIBO SANNEH,

GUILLE TORRES › SD COMPOSTELA

JOEL CAÑAVERAS, GENÍS CARGOL,

POL TARRENCHS › UE FIGUERES

PAU MARTÍNEZ › CA OSASUNA PROMESAS

MANU GONZÁLEZ, KEVIN DÍAZ ›

ÓSCAR MEDINA › ALAVÉS B

ÓSCAR LÓPEZ › BURGOS CF PROMESAS

UE CASTELLDEFELS

MANEL MARTÍNEZ › CD SAN IGNACIO

MIKI CODINA › UD LOGROÑÉS PROMESAS

ANTONIO BIOQUE, ANSELM PASQUINA ›

ALEJANDRO CHAVERO › CD RODA

JUAN FLERE, GENAR FORNÉS › CÁDIZ CF B

FC VILAFRANCA

JOEL ARUMÍ › ATLÉTICO

ADRIÁN COVA › RECREATIVO GRANADA

ÓSCAR CASTELLANO, AITOR GARCÍA,

DE MADRID B

MOUSSA BANDEH › CD ELDENSE

ROGER GARCÍA, JORDAN GUTIÉRREZ,

GERARD GOMÉZ › RAYO

BENJA MARTÍNEZ › CF INTERCITY

MARC MUÑOZ, ISAAC PADILLA, RUBÉN

VALLECANO B

AIDA ILLAS, PAULA ROSALES › GIRONA FC

QUINTANILLA, JUANPI SEPÚLVEDA,

ERIK RAFAEL, VÍCTOR SANCHÍS ›

DESI GÁLVEZ, LAURA VILASECA, JULI

MARTÍ SERRA › EC GRANOLLERS

CD MIRANDÉS B

GARCÍA (ENTR.) › TERRASSA FC

SERGI ‘CHECHU’ BESONIAS, AARON

MARC PADILLA › CYD JÚPITER LEONÉS

NAI CABALLERO › IGUALADA CF

BOCARDO, ASHOT KEROBYAN, ÀLEX

ALBERTO RODRÍGUEZ ‘PELI’ ›

JUDITH JONES › SANT CUGAT FC

POVES, ÓSCAR SIERRA › CP SAN

CD GUIJUELO

MALAK ABDELAZIZ › PALLEJÀ CF

CRISTÓBAL

MARC VITO › XEREZ CD

ARI MARZO, CLAUDIA MARCOS ›

DAVID ACEDO, JOAN CASTANYER, ALEIX

DANI PEÑA, CÉSAR VALERO › CF SANT

CE JÚPITER

DÍAZ, NIL GARRIDO, ÓSCAR PULIDO,

RAFEL

VÍCTOR RODRÍGUEZ, FERRAN COSTA

XAVI PONS › FC CARTAGENA B

CINQUENA CATEGORIA

(ENTR.) › CE MANRESA

SERGIO MORIONES › CD CALAHORRA B

HICHAM KARROUCH, ALBERTO ROMÁN,

ORIOL PUJADAS › SD BORJA

JORGE CARREÓN, MARC DOMÈNECH,

DANI RUIZ › UE VILASSAR DE MAR

MARC GRANERO › CD VILLACAÑAS

ALBERTO GARCÍA, MARC GARCÍA, PAU

ALBERT ALAVEDRA, JORDI AVILÉS,

DAVID COSTA › SV 1910 NEUHOF

MORER › UE SANT ANDREU

IVÁN DE LA PEÑA JR, DANI MOLINA ›

(ALEMANYA)

IVÁN JULIÁN, RAÚL MARTÍNEZ, CARLOS

CF POBLA DE MAFUMET

MERI RODRÍGUEZ › EE GUINEUETA

PORTERO, ADRIÀ PRADO › UE SANTS

ALEJANDRO VERDEJO › FC ASCÓ

CARLA HUATAY › WOMEN’S SOCCER

FRAN FUENTES, MANEL MONTOYA,

BIEL FARRÉS, MARC FUENTES,

SCHOOL

JOSHUA ORTIZ, ÈRIC SIMÓ, ÁLEX TÚNEZ ›

GABRI MARTÍNEZ, BAKARY TRAORÉ ›

NÚRIA LORENZO, NÚRIA SOLER ›

GIRONA FC B

UE VILASSAR DE MAR

EE GUINEUETA
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MEDICINA

PÀGINA COORDINADA PEL
DR. CARLOS BARCONS I L'EQUIP MÈDIC DEL CLUB

ELS NOIS ES LESIONEN EL LLIGAMENT
ENCREUAT ANTERIOR AMB
LA MATEIXA FREQÜÈNCIA QUE LES NOIES?
PER ÈRIC NOLLA,
FISIOTERAPEUTA DEL JUVENIL FEMENÍ DEL CF DAMM

P

er tancar aquesta temporada
2021/22, tractarem en profunditat el tema de les
lesions musculars
al Juvenil Femení del CF Damm
després de la Covid-19. Com a fisioterapeuta responsable de l’equip,
analitzaré si hem patit més lesions de
les habituals o si, per contra, n’hem
tingut de noves com a causa directa
dels efectes de la pandèmia.
Segons dicten els estudis científics,
sabem del cert que les dones tenen
un percentatge més elevat de tenir
lesions, com per exemple el trencament del lligament encreuat anterior,
respecte a la probabilitat que tenen
els homes. Les estimacions dels experts confirmen que les lesions al lligament encreuat anterior (conegut
científicament com a LCA) són fins a
tres vegades més comunes en dones
que en homes.
Una dada que ens facilita la Primera Divisió espanyola femenina exposa
que la temporada passada fins a 16
jugadores van patir aquesta lesió. La
pregunta és clara: per què es lesionen
més les dones que els homes del lligament encreuat anterior?
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Un dels factors principals que explica aquesta circumstància el trobem
en la pelvis. Genèticament, aquest os
és més obert en el cos d’una dona, fet
que produeix un angle valgo, en forma
d’X majúscula, i provoca que sigui més
freqüent que tingui recurvatum, que
units fan que, biomecànicament, les
pelvis femenines tinguin més predisposició a la lesió que les masculines.
A més, les dones realitzen una
major extensió de genoll quan es
dona l’impacte sobre el terra i tendeixen a flexionar molt més l’articu-

Un altre condicionant que afecta
en la probabilitat de patir aquesta
lesió té a veure amb el cicle menstrual. Està demostrat que moltes
jugadores es trenquen en dies
d’ovulació. Segons el doctor Cugat, expert en traumatologia, el teixit col·lagen que forma els tendons
i els lligaments que ajuden el múscul
es veuen disminuïts fins al 40% en
aquesta fase.
I si a tots aquests elements hi
sumem males èpoques en l’aspecte
mental o anímic, com han estat els

LA PELVIS DE LA DONA ÉS MÉS OBERTA QUE LA DE
L’HOME, I ÉS UN DELS FACTORS QUE AUGMENTA EL
RISC DE LESIÓ D’ENCREUATS
EL CICLE MENSTRUAL AFECTA, ESTADÍSTICAMENT, A
LA PROBABILITAT DE PATIR UNA LESIÓ DE LLIGAMENT
ENCREUAT ANTERIOR
lació que els homes, segons afirma
el doctor Pérez del Valle, expert en
traumatologia. Un altre motiu és la
diferència de l’anatomia dels dos
gèneres. L’espai que té el lligament
del genoll és més estret en les dones
que en els homes. Per tant, el risc
augmenta substancialment.

efectes derivats de la pandèmia, el
risc s’accentua. El retorn precipitat
a la competició, amb poc marge per
a realitzar la pretemporada, sumat a
una nova onada de la Covid-19, que
va fer aturar la lliga un cop iniciada i
tornar-la a reprendre més endavant,
va ocasionar que les jugadores no es

Èric Nolla mostra un exercici a les jugadores.

Èric Nolla atèn a Valeria.

Valeria, Nerea i Alba fan treball físic.

poguessin preparar de manera òptima físicament, reduint el treball exclusiu que es fa per prevenir aquest
tipus de lesions.
En el cas del Juvenil Femení del
CF Damm, la jugadora Alba Ramos
es va trencar el lligament encreuat
anterior en el primer partit de lliga.
Al final de temporada, després de
l’aturada, les jugadores Valeria Tru-

jillo i Nerea Romero també van patir
aquesta lesió.
A part d’aquesta lesió, que és
una de les principals al futbol femení, també vam tenir trencaments fibril·lars. A causa de la poca activitat
post pandèmia, van sofrir aquesta
lesió fins a cinc jugadores de l’equip.
Així doncs, queda demostrat que
el cos de la dona és més propens a

tenir aquest tipus de contratemps. Si
bé no és quelcom agradable, el primer pas per minimitzar-ho és ser-ne
conscient i fer el treball de prevenció necessari per evitar al màxim els
trencaments. Després, com en cada
esport, siguis home o dona, la sort i
l’atzar determinaran si t’has de veure
en la tessitura de superar una lesió de
lligament encreuat anterior. ●
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CP DAMM

L’equip que va disputar el Campionat de Madrid absolut.

Permanència
assegurada
a la primera
categoria
absoluta amb
un equip ple
de menors
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E

l CP Damm va aconseguir una gran fita al
Campionat de Madrid per equips absolut disputat el cap de setmana de l’11 al 13 de febrer.
L’equip va aconseguir
mantenir

la

primera

EL CP DAMM

categoria després de

ES GARANTEIX

presentar-se al torneig

COMPETIR UNA

amb una esquadra de

TEMPORADA MÉS

jugadors molt joves, on el més gran tenia

AL MÀXIM NIVELL

només 18 anys. El Club va rendir a un gran

FORMATIU

nivell malgrat que anava amb un equip composat per jugadors menors que van competir contra jugadors amb
molta més experiència i excel·lents currículums, i va garantir la màxima categoria una temporada més. ●

Jugadors i jugadores del CP Damm posen amb el pastís del 10è Aniversari.

EL CP DAMM
CELEBRA EL
DESÈ ANIVERSARI
AMB UNA GRAN
VETLLADA

E

l passat 8 de febrer va tenir lloc la festa de celebració dels 10 anys
de vida del Club de Pàdel Damm. El president Ramon Agenjo va
ser l’encarregat de fer l’obertura de l’esdeveniment amb unes
boniques paraules dirigides als jugadors, jugadores i tot el cos tècnic del
Club. A més de celebrar el 10è Aniversari, es va realitzar una presentació
de la plantilla per a la temporada 2022 i es va obsequiar els jugadors i les
jugadores que finalitzen la seva etapa amb un rellotge commemoratiu
per la seva trajectòria al CP Damm. ●

EL CP Damm ‘A’
revalida el Campionat
d'Espanya per
equips cadet
El Club va disputar el torneig a principis de
març a Castelló amb tres equips cadets formats per un total de 9 noies i 18 nois. L’equip
‘A’ va repetir títol vencent en una ajustada final a l’ES+Padel de Mèrida. Per la seva part,
l’equip ‘B’ va obtenir una meritòria tercera
posició, mentre que l’equip ‘C’ va competir en
segona categoria i va arribar fins a les semifinals de consolació després de caure en primera ronda amb el futur equip campió. ●
Els tres equips cadets del CP Damm amb les dues copes aconseguides.
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