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Els jugadors del Benjamí B i el seu entrenador, Ángel Rodríguez, van 
captivar les càmeres de la Televisió Hongaresa i van demostrar que a 
part de ser uns grans futbolístes també poden ser uns grans actors.

estrelles de la tele
RePORtAtGe

FIRMA cONVIDADA

Jarque és i serà un símbol de l’espanyolisme 
i del futbol català. Per això la seva pèrdua 
va sumir en la tristor a tot el futbol mundial.

Dani Jarque
hOMeNAtGe

Joan laporta
"La DAMM és un club model i referència 
en el treball amb els més joves"
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Dani Jarque és i serà un símbol de l’espanyolisme i del futbol català. 
Per això la seva pèrdua va sumir en la tristor més profunda tot el futbol 
mundial, quan encara el decés del sevillista Antonio Puerta estava molt 
recent en l’imaginari futbolístic. Jarque era un exemple de professio-
nalisme i un veritable model pels més joves. La seva prematura mort, 
al ben mig de la seva carrera esportiva, ha suposat un cop molt dur per 
a la primera plantilla blanquiblava i, en general, per a tota la família 
espanyolista.
De Jarque, tothom en parlava bé i no només ara que desgraciadament 
ja no hi és, sinó quan formava part de l’elit futbolística. Els qui fem la 
revista vam tenir el privilegi de coneixe’l i podem confirmar que tots 
els afalagaments que va rebre se’ls mereixia.
La revista del CF Damm ha volgut recordar Dani Jarque de la única 
manera que li és possible: la secció ‘Primers passos...”, on s’honoren els 
millors jugadors del futbol mundial, en aquest número ha estat substi-
tuïda per un petit homenatge al jugador de Sant Boi. Ha mort un crack, 
un crack que hauria fet sentir orgullós el CF Damm si hagués vestit la 
seva samarreta. Descansa en pau, Dani.

08  Els nostres cracks
L’ex jugador de la Damm i actual membre 
de la Grama, Joaquín García,  recorda el seu 
pas per la nostra entitat.

10  Els nostres equips
Presentació de les plantilles dels nostres 
equips.

24  Fundació Damm
Pàgina dedicada a les activitats de la 
Fundació Damm.

25  Firma convidada
Article d'opinió signat per Joan Laporta, 
president del FC Barcelona.

30  Sopar
Petit recull de les imatges del sopar de final 
de temporada. 

A més: notícies, medicina esportiva, 
on són, què fan...

sumarieditorial

Dani Jarque 

Edita: Club de Futbol Damm. Direcció i redacció: Carles Domènech. Edició: Sílvia Sánchez. Fotografies CF Damm: Higinio Ballesteros. 
Fotografies:  Carles Domènech i Arxiu del CF Damm.  Enllaç club: Francesc Nebot. Coordinació exjugadors: Juan Barbero. Projecte gràfic i 
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Per la revista del CF Damm, ‘Pilota a Terra’, ha estat un honor comptar 
amb la col·laboració de Joan Laporta a la secció ‘Firma Convidada’.  El 
president del FC Barcelona passarà a la història com el president del 
‘triplet’, una fita no aconseguida mai en els 110 anys de vida del club 
blau-grana. La presència de Joan Laporta enardeix una mica més la 
nostra modesta publicació i s’afegeix a una llista envejable de la que ja 
en formen part: Ernest Benach, Iñaki Urdangarin, Manel Ibern, Jordi 
Roche, Mònica Terribas, Santi Nolla o Ramon Besa, entre d’altres. 

Joan Laporta, president del Barça
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E l 8 d’agost de 2009 passarà a la història 
com un dissabte tràgic per l’Espanyol 

i pel futbol mundial. Aquell maleït dia el 
destí el va escollir per segar la vida d’un dels 
millors defenses del continent. Dani Jarque, 
recentment escollit capità, parlava amb la 
seva parella per telèfon des de la concentració 
de l’equip a les afores de 
Florència. “El braçalet 
no canviarà la meva for-
ma de ser”, va comentar 
el jugador quan se li va 
preguntar per aquest 
fet. Era un gran futbo-
lista amb una projecció 
constant i amb la per-
cepció general de ser un 
bon tipus.

Aquella tarda del pervers 8 d’agost alguna 
cosa no anava bé. Tot i la jornada de descans 
de la que gaudia l’equip, Dani va quedar-
se a la seva habitació i mentre parlava amb 
la seva parella, embarassada de set mesos, 
un silenci va amoïnar la Jèssica. Un silenci 
alarmant. La conversa no es va reprendre. 
Dani havia defallit.

El jugador parlava per telèfon amb la seva parella quan es va 
trobar malament i va defallir. A partir d’aquest moment va tenir 
lloc un dels episodis més tristos de la història del futbol català. 
La mort de Jarque ha estat sentida per tot el col·lectiu futbolístic, 
tant per la seva qualitat esportiva com humana.

reportatge
reportatge

UnA ATURADA cARDíAcA vA AcABAR AMB 
LA viDA DEL cAPiTà DEL RcD EsPAnyoL

ADÉU 
A DAni 
JARQUE

Dani Jarque va ser un rival admirat pel 
seu joc i per la seva esportivitat. 
Fitxatge inaccessible, va engrandir la 
llista de grans jugadors que van 
trepitjar la sorra del carrer La Selva.
En el Planet Futbol de l’any 2006, 
Jarque en companyia del seu company 
i amic Lopo es van acostar a l’estand 
del CF Damm per compartir taula i 
conversa amb Toni Gracia, Marcos 
De Pedro i la gent del Departament 
de Premsa del club. Va ser com sempre, 
atent, simpàtic i molt proper, molt 
allunyat del concepte grandiloqüent 
del futbolista. Jarque era feliç. 

Un senyor rival

La seva parella va intentar recuperar la 
conversa però desgraciadament no va ser 
possible. De seguida i amb gran neguit es 
va posar en contacte amb Corominas que 
era fora de les instal·lacions per explicar-li 
els seus temors. Coro va trucar Moisés Hur-
tado, que es trobava més a prop del capità 

perquè anés a veure què 
passava. Moisés va de-
manar el duplicat de la 
clau de l’habitació de 
Jarque. Quan va obrir la 
porta es va trobar el cos 
del capità blanc-i-blau 
caigut sobre una cadira 
davant el seu ordinador 
portàtil.

A partir d’aquest 
moment, un drama vital va destrossar 
l’expedició de l’Espanyol. Es van posar en 
marxa tots els procediments mèdics per 
recuperar la vida de Dani Jarque, però el 
destí ja havia dictat sentència. Setanta cinc 
minuts més tard, es feia oficial una notícia 
que trasbalsava el futbol mundial, Dani 
Jarque havia mort. ■ 
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FOTOS: RCD ESPANYOL

Paco 
Herrera

n Quan em vaig assabentar de la mort 
del Dani, una imatge es va repetir en el 
meu cervell: Jarque liderant el vestidor de 
l’Espanyol, aportant sempre el grau de seny 
necessari en qualsevol situació, fins i tot la 
poc freqüent tranquil·litat en els moments 
més difícils. 
Sempre recordaré Dani com el jugador que, 
acabat d’arribar a Montjuïc procedent del 
Liverpool, va contribuir a buscar el punt 
de trobada quan ens reuníem per traçar els 
nous camins de l’Espanyol. Sense braçal 
encara, exercia de capità de la manera més 
simple, més humana, sense fer soroll, amb 
la veritat per davant. Que lluís la capitania 
era només una qüestió de temps. Ningú, ni 
els companys, ni els directius, ni els afec-
cionats dubtaven que Jarque havia de ser 
el successor de Tamudo.

Toni 
velamazán

n Desde el dia 8 de Agosto, ya no veo los 
partidos del Espanyol de la misma forma 
que antes de esa fecha maldita. Me falta 
alguien, me falta un compañero, me falta 
un amigo, me falta Dani Jarque. Se me hace 
extraño no ver el número 21 con la cami-
seta blanquiazul encima de los terrenos de 
juego. 
No hablaré de Dani como jugador, porque 
todos conocimos sus cualidades, pero sí de 
esas cosas que hacían que Dani fuera una 
persona diferente.
Dani subió al primer equipo perico y no se 
hizo notar. Tímido al principio y tímido al 
final....nunca daba un paso en falso, nunca 
se le oyó una voz por encima de otra pero 
todos sabíamos que ese chaval delgaducho, 
alto con cara de niño se iba a eregir en una 
persona muy influyente en ese vestuario.
El día 2 de Agosto, con la inaguración del 
nuevo estadio Cornellà - El Prat, fue la últi-
ma vez que pude verle....cuando nos vimos, 
nos dimos un abrazo y nunca imaginé que 
ese abrazo, fuera mi última experiencia a 
su lado......
Dani.....te echamos de menos.....

pilota_18.indd   5 13/7/10   13:00:10



6  pilota a terra  

notí
cies

NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM 
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM 
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM 
NOTÍCIES

El passat mes d’abril es va celebrar a la ‘Caja 
Mágica’ el Masters Series 1000 de Madrid. La 
final la van disputar Rafa Nadal (número 1 
del rànquing ATP) i Roger Federer (número 2),  
proclamant-se campió el suís per un clar 6-4 
i 6-4. Estrella Damm va ser un dels principals 
patrocinadors demostrant la seva implicació 
amb l’esport d’elit. A la final femenina, Safina 
es va imposar a Wozniacki per 6-2 i 6-4.

Barcelona World Race
El passat mes de juliol es va presentar el nou 
Estrella Damm, el vaixell amb el qual Custo 
Dalmau ha col·laborat per segon cop conse-
cutiu en el disseny visual de les veles i el casc. 
Custo basa el seu disseny en elements rela-
cionats amb la diversitat i la naturalesa so-
bre el fons vermell d’Estrella Damm. Aquest 
veler serà l’encarregat de representar Estrella 
Damm, patrocinador principal de la regata 
Barcelona World Race 2010/2011.

L’expresident del FC Santboià, Jordi Casals, s’ha proclamat guanyador a les eleccions de 
la Federació Catalana de Futbol celebrades el mes de juny passat. A la renovada junta 
s’hi ha incorporat Carles Domènech, cap de premsa del CF Damm, com a directiu ad-
junt i responsable del futbol base de la Federació acompanyant Xavier Torres. A més, 
el patró de la Fundació Damm, Ramon Agenjo, col·laborarà amb la seva experiència i 
els seus coneixements a la Fundació de la Federació. 

El FC Barcelona no va poder guanyar 
el seu trofeu d’estiu, el més multitu-
dinari de tot l’estat espanyol. L’equip 
anglès del Manchester City es va en-
dur la victòria amb un gol de Petrov 
a la mitja hora de joc. A la fotografia, 
Jaume Alemany, Cap de Màrqueting 
del Grup Damm, lliura el trofeu al mi-
llor jugador del partit que va recaure a 
el jove jugador del planter Jeffren.

Trofeu Joan Gamper

Jordi Casals, 
nou president 
de la FCF
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Els jugadors del Benjamí B i l’estel·lar participació del seu entrenador, 
Ángel Rodríguez, van captivar les càmeres de la Televisió Hongaresa i 
van demostrar que també poden ser uns grans actors.

‘taste Ambassador’ 
a Nou Barris

El passat 12 d’octubre els jugadors del 
Benjamí B van viure una experiència 

única dins del camp de futbol: van ser prota-
gonistes d’un programa de televisió. Per un 
dia van deixar de ser uns cracks del futbol 
per passar a ser unes estrelles de la tele.

Un dels canals privats més importants 
d’Hongria (TV2) es va posar en con-
tacte amb nosaltres per demanar-nos la 
col·laboració del CF Damm i dels seus 
jugadors. L’objectiu de la cadena era que 
uns quants nois de l’escola de futbol més 
important de Barcelona ensenyessin a jugar 
a un dels cuiners més mediàtics del seu país 
i, a la vegada, aquest els convidaria a tastar 
un ‘pancake’ típic hongarès farcit de pernil, 
formatge o crema de xocolata. El programa 
està dins d’una nova sèrie del canal ano-
menada ‘L’ambaixador del sabor’ (Taste 
Ambassador) on es pretén que un mestre 
cuiner (Szentiványi Gábor) que viatgi per 

vuit ciutats europees difongui el menjar 
tradicional hongarès. Les ciutats escollides 
són: Amsterdam, Hèlsinki, Dublín, París, 
Roma, Barcelona, Berlín i Atenes.

TV2 es va fundar l’any 1997 i va ser el pri-
mer canal de televisió comercial a Hongria 
després de la caiguda del socialisme. Des del 
2007 forma part del Grup Pro7 internacio-
nal SAT1. Entre d’altres projectes, a la seva 
programació destaca l’emissió de sèries com 
House, Herois, Smallville i, des d’aquesta 
temporada, la Champions League.

El matí va ser molt agradable i els jugadors 
del Benjamí B van col·laborar en totes les 
indicacions que els hi van demanar el tres 
amics de la televisió hongaresa: Szentiványi 
Gábor (cuiner i mal futbolista), Váczi Virág 
(directora) i Jeremiás Attica (càmera). Per 
un dia els nostres jugadors van demostrar 
que no tenen res a envejar a les estrelles 
televisives del nostre país. ■
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Va jugar com a juvenil al camp del carrer La Selva i el darrer any amb Torrijos 
encara va patir la sorra del camp de l’Horta. Forma part d’una de les darreres 
generacions que ha viscut l’esperit de la Damm als terrenys de joc.

Els nostres cracks

Joaquín García

Joaquin García no ho ha tingut gens 
fàcil, ha hagut de fer molts esforços per 

fer-se un lloc dins del futbol català. La mag-
nífica temporada que està fent a la Grama és 
una demostració que l’esforç i la qualitat estan 
recompensats en el futbol professional. 

Joaquin es va incorporar a la Damm en el 
seu primer any de juvenil, quan aquest encara 
jugava al camp del carrer La Selva. “De la pri-
mera temporada recordo l’entrenador, Josep 
Maria Frigula, una gran persona que em va 
tractar de luxe. A vegades feia més de pare que 
d’entrenador, però potser era el que necessi-
tàvem...” recorda Joaquin durant l’entrevista 

que hem mantingut al camp de la Damm. 
D’aquest primer any destaca amb orgull el fet 
d’haver jugat com a local al camp de la Damm, 
el camp mític, el de sempre. De fet, va manifes-
tar-nos amb molta satisfacció: “jo vaig jugar 
aquí!”. Durant tres temporades, Joaquin, va 
conèixer el tarannà de la Damm i es va enriquir 
d’aquesta filosofia tant a dins com a fora del 
camp. Malgrat això, la seva incorporació al 
club el va fer reflexionar sobre el futbol, “va 
ser la primera vegada que vaig sentir pressió 
jugant a futbol, amb nervis, amb por a una er-
rada... A la Damm vaig aprendre que el futbol 
és per divertir-se, però divertir-se guanyant. 

2009

2009

La Damm és un club guanyador i per tant hi 
ha una competència molt forta”. 

El segon any va ser molt profitós per l’equip 
i per ell. El juvenil B va guanyar la lliga Prefe-
rent i va aconseguir l’ascens a Lliga Nacional. 
Joaquín Garcia va gaudir tota la temporada 
d’una merescuda titularitat, però el destí del 
futbol va fer que el dia que l’equip va assolir 
l’ascens ho hagués de veure des de la banqueta. 
Joaquin ho recorda amb nostàlgia: “Aquell dia 
vaig viure en primera  persona la injustícia 
del futbol, però injust per qui? Jo vaig sentir 
ràbia, impotència, frustració per no haver ju-
gat, aquell dia no vaig saber reaccionar prou 
bé, però amb el temps vaig aprendre que amb 
la meva suplència hi havia la titularitat d’un 
company. La justícia s’ha de mesurar en grup, 
en el conjunt de l’equip. En realitat, el futbol 
de nens s’havia acabat i, acabàvem d’entrar 
al futbol real”. 

El darrer any va ser un bon any pel col·lectiu 
però decebedor a nivell personal. Nou entre-
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TRAJECTÒRIA
02-05 CF DAMM
05-06 UA Horta (1a catalana)
06-07 UDA Gramenet B (1a catalana)
07-08 UDA Gramenet B (1a catalana) 
08-09 UDA Gramenet B (Preferent) 
09-10 UDA Gramenet (Segona B)

JOAQUÍN GARCÍA
Barcelona, 12 d'octubre de 1986

"A la Damm vaig 
aprendre que el futbol 
és per divertir-se, però 
divertir-se guanyant"

nador, nous camps, hotels, concentracions, 
viatges..., el futbol més semblant al professio-
nalisme. Un gran repte. Individualment i des 
de el punt de vista futbolístic no va ser un bon 
any “sens dubte va ser la pitjor temporada 
que he viscut. Vaig saber per primera vegada 
el que un jugador sent quan es queda fora de 
la llista de convocats, quan no té la confiança 
de l’entrenador i fins i tot em vaig plantejar si 
veritablement servia per jugar a futbol aquest 
nivell”. Tot i això, el planter del Juvenil A era 
una pinya i la solidaritat entre els companys 
era molt gran. Aquest fet va permetre a Joa-
quín García confiar en les seves possibilitats i 
donar-ho tot als entrenaments.

Ara, amb la perspectiva del temps, la titu-
laritat a Segona B, seguit per diferents equips 
i poc a poc convertint-se en una referència a 
la categoria, fan que totes les incidències de la 
seva carrera es converteixen en experiències 
que han servit per formar a un gran futbolista 
i una excel·lent persona. ■   

2004
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Enrique Araujo Emili Jardí

Els nostres equips BENJAMÍ B
Nader, Adrián, Dani, Xavi, Jumilla, Mariano, Gerard, Marc, Núñez, Pino, 
Ilyan, álvaro, Sánchez i Rubén.

ENTRENADOR
ENRIQUE ARAUJO
Barcelona, 6 de març de 1971
CF Damm, tres temporades 
(Benjamí B)

DElEgAT
EMILI JARDÍ

CuiDADOR
EMILI JARDÍ

la plantilla / 2009-10 el cos tècnic

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

ABED CABREJAS NADER 13/04/2001 

ÁLVAREZ LÓPEZ ADRIÁN 19/01/2001 

GASCÓN SÁNCHEZ DANIEL 18/03/2001 

JAEN JEREZ XAVIER 11/02/2001 

JUMILLA GALLEGO JAVIER  14/03/2001 

LARROSA BOLDÁN MARIANO 12/02/2001 

MARTÍNEZ VALDÉS GERARD  12/11/2001 

MUÑOZ VELA MARC 04/05/2001 

NÚÑEZ LÓPEZ DAVID 18/04/2001 

PINO ALVARADO DANIEL 15/06/2001 

RAMÍREZ DE PABLO ILYAN 22/04/2001 

RUBIO TORO ÁLVARO 13/02/2001 

SÁNCHEZ MÁRQUEZ ADRIÀ 29/10/2001 

SÁNCHEZ SÁEZ RUBÉN 04/02/2001 

pilota_18.indd   10 13/7/10   13:00:43



pilota a terra  11

Els nostres equips BENJAMÍ A
Marc, Pedro, Nathan, Eric, ‘Chato’, Albert, José, Pau, Haile, Óscar, Panés, 
Adrià, Pinto, Xavi, Roda, Genís, Alexander i Trifol.

Ángel Rodríguez Ángel Fernández

el cos tècnic

ENTRENADOR
ÁNGEL RODRÍGUEZ
Barcelona, 22 de maig de 1960
CF Damm, quarta temporada 
(Benjamí A)

DElEgAT
ÁNGEL FERNÁNDEZ

CuiDADOR
SALVADOR COSTA

la plantilla / 2009-10

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

AGUILAR CUBELLS MARC 27/11/2000 

ABELENDA PÉREZ PEDRO 20/01/2000   

AMELIBIA OLIVEIRA NATHAN 27/04/2000 

CUESTA ROJAS ERIK 23/03/2000 

DOYA DOYA ANTONIO 19/06/2000 

FORT MOMPEAN ALBERT 11/08/2000 

GABARRE SOLER JOSÉ 22/05/2000 

HERNANDO MÁRMOL PAU 14/08/2000 

HURTADO PAIRÉS HAILE 20/09/2000 

MATEOS NAVARRO ÓSCAR 12/02/2000 

PANÉS FÉLIX ÉRIC 10/01/2000 

PÉREZ ALAY ADRIÀ 17/01/2000 

PINTO GOES THIAGO 22/08/2000 

PRESAS JUNCÀ XAVIER 03/01/2000 

RODA TRIFOL ÉRIC 28/04/2000 

SAN NICOLÁS MOYA GENÍS 20/05/2000 

TAPIAS CALDERÓN ALEXANDER 24/03/2000 

 TRIFOL HERNÁNDEZ ADRIÀ 14/06/2000 
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Els nostres equips ALEVÍ B
Ibou, Raúl, Javi, Víctor, Cueva, Joel, Joaquín, Mayorga, Xavi, Manel, 
José, Eric, Pesquer, Quique, Ruíz, Eric, Simó, Marc i Torres.

José Fernando Herrera

ENTRENADOR
JOSÉ FERNANDO HERRERA
Sabadell, 12 de maig de 1970
CF Damm, primera temporada
(Aleví B)

DElEgAT
FRANCISCO GALERA

CuiDADOR
ROBERTO NESTARES

la plantilla / 2009-10

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

ANGELET ROSALEN MARC 11/03/1999

BALDE BALDE IBOU 23/03/1999 

BARRERO RAMÍREZ RAÚL 09/08/1999 

BOZA MONROIG JAVIER 19/03/1999 

BUENO TORRES VÍCTOR 30/01/1999 

CUEVA GARCÍA GUILLERMO 09/06/1999 

DELGADO GASCÓN JOEL 07/02/1999 

GIMÉNEZ RUÍZ JOAQUÍN 16/06/1999 

MAYORGA RINCÓN JOSÉ  23/03/1999 

MIRAS MARTÍNEZ XAVIER 22/07/1999 

MONTOYA CHACÓN MANEL 26/07/1999 

PÉREZ ESTRELLA JOSÉ  18/08/1999 

PÉREZ MARÍN ÉRIC 02/09/1999 

PESQUER MAGADANES DAVID 12/06/1999 

RÓDENAS PARRA ENRIQUE 12/01/1999 

RUIZ NARANJO ÉRIC 23/04/1999 

RUÍZ ARDEVINES ÉRIC 29/07/1999 

SIMÓ MIRALLES ÉRIC 05/09/1999 

TORRES GÓMEZ GUILLERMO 27/09/1999

Jaume, Berrio, Campama, Castillo, Cobo, Kevin, Borja, Richy, García, 
Jaraba, Sergio, Llucià, Cristian, Javi, Johnny, Romero i Joel.

Francisco Galera

el cos tècnic
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pilota a terra  13

Els nostres equips ALEVÍ A
Albert, Víctor, Quique, Alberto, Jordan, Marc, Joel, Ruben, Jandro, Joan, 
Freddy, Regaño, Reñé, Salinas, Filian.

Xavi García

la plantilla / 2009-10

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

CASTELLS BARTRA ALBERT 18/03/1998 

DE LA FUENTE HERNANDO VÍCTOR 18/10/1998 

GARCÍA ÁLVAREZ ENRIQUE 18/05/1998 

GARCÍA NIETO ALBERTO 11/09/1998 

GUTIÉRREZ NSANG JORDAN 08/07/1998 

HEREDIA MUÑOZ MARC 21/05/1998 

JARQUE RODRÍGUEZ JOEL 16/02/1998 

LÓPEZ MARTÍNEZ RUBEN 04/08/1998 

MEGIA ASCASO JANDRO 02/07/1998 

OLIVERA MASCARELL JOAN 13/01/1998 

PIRRETAS GLASMACHER JAN 10/01/1998

QUIRÓS AGUIRRE FREDDY 05/08/1998 

REGAÑO BUATAS ALEJANDRO 13/03/2006 

REÑÉ GIRALT POL 26/02/1998 

SALINAS NAVAJAS XAVIER 08/02/1998 

VILLAVERDE GARCÍA KILIAN 11/05/1998

Juli  Rodríguez

Rafa Ruíz

el cos tècnic

ENTRENADOR
XAVI GARCÍA 
Barcelona, 30 d’agost de 1974
CF Damm, primera temporada 
(Aleví A)

ENTRENADOR DE PORTERS
JULI RODRÍGUEZ

CuiDADOR
EDUARD MARTÍNEZ

DElEgAT
RAFA RUÍZ
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14  pilota a terra  

Els nostres equips INFANTIL B
David, Campos, Cervera, Coronel, Cristian, Juana, García, Alexis, Pau, Ab-
doul, Marc, Iker, Álex, Erick, Requena, Soroka, Pol i Edgar.

Alexis Sánchez Juanjo González

ENTRENADOR
ALEXIS SÁNCHEZ
Toulouse, 16 d’agost de 1977
CF Damm, sis temporades 
(Aleví A i Infantil B)

DElEgAT
JUANJO GONZÁLEZ

CuiDADOR
MARC GONZÁLEZ

la plantilla / 2009-10 el cos tècnic

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ DAVID 09/06/1997 

CAMPOS BAYONA IVÁN 04/04/1997 

CERVERA COSTA MARC 09/03/1997 

CORONEL RONCERO DAVID 13/01/1997 

CUBEDO AYMERICH CRISTIAN 18/02/1997 

GALLEGO VALDIVIA JUAN ANTONIO   23/08/1997 

GARCÍA CABRERA CARLOS 18/03/1997 

GARCÍA GALLEGO ALEXIS 07/11/1997 

JIMÉNEZ MUÑOZ PAU 13/04/1997 

KOUROMA  ABDOULAYE 30/01/1997 

MIQUEL ROSELL MARC 11/10/1997 

MONTESINOS MARTÍNEZ IKER 29/04/1997 

PÉREZ JIMÉNEZ ÁLEX 28/06/1997 

PÉREZ LASCANO ERICK 13/04/1997 

REQUENA LÓPEZ DAVID 24/05/1997 

SOROKA  MAXIM 09/08/1997 

TORRIJOS MASJUAN POL 10/01/1997 

VICENTE SIERRA ÉDGAR 06/01/1997 
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Els nostres equips INFANTIL A
Berrio, Nacho, Rubén, Ibra, Gorrea, Javi, Carlos, Jiménez, Manero, 
Cándido, Nelson, Martínez, Joel, Alfred, Tenllado, Pablo i Kilian. 

Andrés Jarque Joaquín Reyes

ENTRENADOR
ANDRÉS JARQUE
Badalona, 20 d'Abril de 1966
CF Damm, dotze temporades 
(Benjamí A i B, Aleví A i B, Infantil A i B)

DElEgAT
JOAQUÍN REYES

CuiDADOR
XAVI IRAGO

la plantilla / 2009-10 el cos tècnic

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

BERRIO AVALOS VICTOR 03/04/1996

BOADA FARIAS IGNACIO 13/05/1996 

CONEJO ROMÁN RUBÉN 09/08/1996 

DIAKITE  BRAHIMA 08/12/1996 

GORREA HERNÁNDEZ ROGER 21/02/1996 

GUERRERO TROIANOVSKI JAVIER 03/06/1996 

JIMÉNEZ ÁLAMO CARLOS 25/01/1996 

JIMÉNEZ GARCÍA RUBÉN 06/01/1996 

MANERO RUPÉREZ ALBERT 14/03/1996 

MARCOS TORRES CÁNDIDO 14/02/1996 

MARTÍN GARCÍA NELSON 10/07/1996 

MARTÍNEZ GARCÍA JAVIER 25/09/1996

MARTÍNEZ REGUEIRO JOEL 20/08/1996 

PLANAS MOYA ALFRED 05/02/1996 

TENLLADO ORTEGA DANIEL 19/07/1996 

TRUBIA GONZÁLEZ PABLO 11/01/1996 

VICENTE RUBÍ KILIAN 08/05/1996 
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Els nostres equips CADET B
Sergi, Aparicio, Gerard, Bufí, Xavi, Castillejo, Víctor, ‘Chemi’, Joel, Cristian, 
Aitor, Lázaro, López, Mas, Bernat, Alexis, Alan, Kevin, Israel, Silvano, Carles 
i Zájara.

Rafa Porras

DElEgAT
FERNANDO FRÍGULA

CuiDADOR
DANI FERNÁNDEZ 

PREPARADOR FÍSiC
DAVID CANO

la plantilla / 2009-10 el cos tècnic

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

AGUILAR  ANGUERA SERGI  08/07/1995

APARICIO  RAMIREZ SERGIO  20/09/1995

ARTIGAS  FONULLET GERARD  10/01/1995

BUFÍ  CUESTA JORDI  10/04/1995

CAMPS  ORTÍN XAVI  28/06/1995

CASTILLEJO  JIMÉNEZ ALEXIS  14/07/1995

DÍAZ  BARRERA VÍCTOR  16/10/1995

FERNÁNDEZ  CODINA JOSEP MIQUEL  02/02/1995

FERNÁNDEZ  SALAZAR JOEL  14/02/1995

FUENTES  DOBAÑO CRISTIAN  21/04/1995

GARCÍA  DOMENECH AITOR  08/10/1995

LÁZARO  GARCÍA ALBERTO  02/09/1995

LÓPEZ  CARRERAS MARC  23/05/1995

MAS  MONTAÑES ALBERT  12/01/1995

MESA  MATHEU BERNAT  18/12/1995

PÉREZ  SEQUEDA ALEXIS  05/03/1995

RUBÍ  PRAT ALAN  27/02/1995

RUBIO  BELTRÁN KEVIN  09/02/1995

SEVILLA  MARTÍN-ALBÓ ISRAEL  16/02/1995

SILVANO  FARA IVÁN  15/01/1995

VERNET  RIVERO CARLES  03/09/1995

ZÁJARA  GARCÍA JOSÉ MARÍA  07/01/1995

ENTRENADOR
RAFA PORRAS
Sitges, 4 d’agost de 1975
CF Damm, tres temporades 
(Cadet B)

David Cano a

Fernando Frígula
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Els nostres equips CADET A
Pol, Ricard, Font, Àlex, Grau, Grice, Maikel, Frederic, Mas, Mellado, 
Juanma, Moliner, Alberto, Adri, Agustín, Nieto, Noguera, Carlos, 
Christian i Gerardo.

la plantilla / 2009-10

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

BARCONS VALERO POL 17/03/1994

BOUZOU CAÑISÁ RICARD 29/05/1994

FONT  LARA  SERGI 15/09/1994

GARCÍA  BESTUÉ  ÀLEX 04/02/1994

GRAU  JIMÉNEZ  ADRIÀ 21/04/1994

GRICE  ROSELLÓ  POL 03/03/1994

MARIMÓN  RODRÍGUEZ  MAIKEL 26/02/1994

MARTÍNEZ  VARDERI  FREDERIC 09/03/1994

MAS  FERRÉ   JORDI 10/02/1994

MELLADO  FERNÁNDEZ  ALBERT 12/04/1994

MIRANDA  RODRÍGUEZ  JUAN MANUEL 01/03/1994 

MOLINER  MARTÍNEZ  JORDI 09/01/1994

MORALES  FERNÁNDEZ  ALBERTO 24/01/1994

MUÑOZ  FERNÁNDEZ  ADRIÀ 13/05/1994

NICOLAS  SALCEDO  AGUSTÍN 20/07/1994  

NIETO  SÁNCHEZ  SERGIO 27/01/1994

NOGUERA  PARCET  EVELI 12/12/1994

RUIZ  REYESO CARLOS 6/02/1994

TOMÁS  CERRATO  CHRISTIAN 18/12/1994

VELASCO  SUBIRANA  GERARDO 04/08/1994

Óscar Cosialls

DElEgAT
JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ

CuiDADOR
IAGO CUESTA

2on ENTRENADOR
DÍDAC VIDAL 

el cos tècnic

ENTRENADOR
ÓSCAR COSIALLS
Barcelona, 1961
CF Damm, cinquena temporada
(Coordinador i Cadet A)

Juan A. Fernández
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Els nostres equips JUVENIL C
Adri, Jesús, Aranyó, Eric, Fillol, Marc, Guillem, Iván, Lamas, Luque, Rubén, 
Molina, Morales, José, Orozco, RodríguezSerna, Jandro, Torrecillas, Xavi, 
Torres, Dani, Verdejo i Lluís.

Enric Obrador  Juan Gutiérrez

ENTRENADOR
ENRIC OBRADOR
Barcelona, 31 d'agost de 1970
CF Damm, set temporades (Coordinació, 
Aleví A, Juvenil C i B)

DElEgAT
JUAN GUTIÉRREZ

CuiDADOR
ARMANDO DÍEZ

la plantilla / 2009-10 el cos tècnic

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

ALONSO  MIRÓ  ADRI  01/01/1993
ÁLVAREZ  PERERA  JESÚS  10/02/1993
ARANYÓ  ALSINA  MARC  13/01/1993
BISBAL  MADRID  ERIC  28/01/1993
FILLOL  MITITIERI  XAVI  04/06/1993
GALLART  OLALDE  MARC  24/01/1993
HERNÁNDEZ  MIRALLES  GUILLEM  04/11/1993
IZQUIERDO  FERNÁNDEZ  IVÁN  03/09/1993
LAMAS  ROMO  ADRIÁN  17/04/1993
LUQUE  TENEDOR  DANIEL  05/03/1993
MARTÍNEZ  OLIVARES  RUBÉN  27/02/1993
MOLINA  QUINTANA  ALFONSO MANUEL  10/08/1993
MORALES  AGUILERA  JAVIER  23/02/1993
MUÑOZ  GONZÁLEZ  JOSÉ MANUEL  03/06/1993
OROZCO  GARCÍA  LUIS FELIPE  25/04/1993
RODRÍGUEZ  VILLANUEVA  ADRIÀ  26/03/1993
SERNA  BARCO  XAVIER  31/01/1993
SERRANO  GARCÍA  ALEJANDRO  29/12/1993
TORRECILLAS  MESA  DANIEL  08/01/1993
TORRENT  GARCÍA  XAVIER  15/09/1993
TORRES  GÓMEZ  ALEJANDRO  08/10/1993
VELASCO  TEJADA DANI 22/01/1993
VERDEJO  PARENTE  RAFAEL  10/03/1993
VIÑAS  BEUMALA  LLUIS  30/01/1993

SEgON ENTRENADOR
SERGI CAPDEVILA
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Els nostres equips JUVENIL B
Gerard, Héctor, Christian, Rubén, Bilbao, Campos, Casanova, Marc, Iván, 
Borja, Medina, Rafa, Aleix, Jandro, Poves, Pol, John, Ramos, Romero, Jordi, 
Gabri i Tejero.

la plantilla / 2009-10

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

ALBALADEJO  ROMANO GERARD  25/02/1992
ALCAÑIZ  HURTADO HÉCTOR   18/04/1992
BERBEL  GINER CHRISTIAN  29/02/1992 
BERROCAL  CASTELLANO RUBÉN  02/10/1992
BILBAO  TEJEDA PEDRO  23/06/1993
CAMPOS  BAYONA SERGIO  18/04/1992
CASANOVA  DORADO RUBÉN  09/03/1992
CORTADELLA  AMAT MARC  01/05/1992
FUENTES  GOMEZ IVÁN  28/01/1992
LÓPEZ  HINOJOSA BORJA  25/11/1992
LLOPIS  GUIRADO ERIC JOSEP  31/08/1993
MEDINA  BORREGO JOSÉ  10/07/1992
MUÑOZ  GUIRAO RAFAEL  22/09/1992
PINADELLA  BERNABEU  ALEIX 24/03/1992
PLAZAS  ADALID ALEJANDRO  14/02/1992
POVES  RUIZ ALEJANDRO  09/03/1992
RAICH  TORRES  POL 05/01/1992
RAMÍREZ  NEESKENS JOHN ANDRÉS  17/11/1993
RAMOS  ISUS ROBERT  11/11/1992
ROMERO  SILES CARLOS  14/04/1992
SANZ  GARCÍA JORDI  22/10/1992
SARMIENTO  RECORT GABRI  01/10/1992
TEJERO  LÓPEZ LLUIS  09/01/1992

DElEgAT
JUAN CARLOS GARCÍA ANDREU

CuiDADOR
KLAUS ALTMANN

ENTRENADOR DE PORTERS
XAVI NAVARRO

PREPARADOR FÍSiC
QUIQUE CREUS

el cos tècnic

ENTRENADOR
CARLOS MARTÍNEZ
Barcelona, 18 d’abril de 1983
CF Damm, tercera temporada.

Carlos Martínez Xavi Navarro

J.C. Andreu Quique Creus
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Els nostres equips JUVENIL A
Rubén, Sani, Ramón, Toni, Durán, Fernández, Grasa, Ismael, Marc, Huete, Manel, Moraguez, Moya, Osuna, 
Padilla, Víctor, Peña, Bryan, ‘Peque’, Serra i Tuscá. 

la plantilla / 2009-10

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

ALCARAZ  JIMÉNEZ RUBÉN  01/05/1991

BELLO-MAHAMA  NDONHO SANI  19/04/1992

CASAS  GONZÁLEZ RAMÓN  15/02/1991

DOMENECH  HORCAS TONI  20/02/1992

DURÁN  FUENTES DAVID  07/05/1991

FERNÁNDEZ  ASENSIO DIEGO  29/01/1992

GRASA  COMAS JOAN  12/12/1991

GUZMAN  GÓMEZ ISMAEL  04/04/1991

HERNÁNDEZ  MARTÍ MARC  02/03/1991

HUETE  CARRERAS ALBERT  01/03/1991

MARTÍNEZ  BEL JOSÉ MANUEL  25/03/1992

MORAGUEZ  RUBÉN  26/01/1992

MOYA  SERRANO VÍCTOR  01/02/1991

OSUNA  PÉREZ CARLOS  28/09/1991

PADILLA  PÉREZ ADRIÁ  15/02/1992

PARDO  SERRANO VÍCTOR  10/10/1991

PEÑA  FUENTES FRAN  14/12/1991

QUIJADA  CABALLERO BRYAN  20/03/1992

RAMIREZ  ESPEJO AITOR  13/05/1991

SERRA  SALLENT MARC  31/07/1991

TUSCÁ  VIDAL JORDI  24/01/1991 

Javier Torrijos Xavi Plaixats 

Joan Mateu José Luis Aroca

DElEgAT
JOAN MATEU

CuiDADORS
FRANCISCO COLLADO I JORDI MORO

ENTRENADOR DE PORTERS
JOSÉ LUIS AROCA

2on ENTRENADOR/PREPARADOR FÍSiC
XAVI PLAIXATS

el cos tècnic

ENTRENADOR
JAVIER TORRIJOS
Cuenca,  28 d'octubre de 1954
CF Damm, sis temporades (Juvenil A)
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confiança total amb l’equip
Vam començar la lliga amb un en-
frontament contra l’Stadium Ca-

sablanca aragonès, un equip clàssic de la 
Divisió d’Honor. El rival, adaptat a les 
condicions del seu camp, va fer un partit 
molt conservador i es va conformar des 
del principi amb l’empat a zero. El nostre 
equip va fallar les poques oportunitats que 
va tenir i el resultat final va ser l’inicial. El 
següent partit va tenir lloc a Horta, en 
aquesta ocasió contra el Terrassa, recent 
ascendit a la categoria. Tot i la victòria per 
2-0, el partit no va ser gens fàcil. La pressió 
defensiva que van aplicar els terrassencs 
va travar contínuament el millor joc de 
la Damm.

El gran partit però, no va ser en compe-
tició oficial. La Damm va jugar un partit 
amistós contra la Selecció Nacional de Pa-
raguai sub-20 i es va emportar la victòria 
per 1-0. Va ser un partit molt intens i dis-

putat on, en molts moments, es va poder 
apreciar el gran potencial de l’equip.

Malgrat aquest èxit, la crua realitat va 
tornar a aflorar al camp del Poblense. El 
desencert de cara a porta va marcar el des-
enllaç d’un partit que hauria d’haver guan-
yat el Juvenil A. Finalment un gol en temps 

A dalt, Sani controlant una pilota. A baix, Grasa.

de descompte va deixar l’equip sense ca-
pacitat de reacció i es va perdre un partit 
força important. 

 El mes de setembre va acabar amb una 
de les derrotes més doloroses dels darrers 
anys. El Girona va guanyar per 0-4 al nos-
tre camp en un partit per oblidar.

El mes d’octubre ha estat més productiu 
a l’hora de parlar de resultats favorables ja 
que l’equip ha guanyat amb molta solvèn-
cia a Menorca i ha aconseguit dos empats 
enfront el Cornellà i el Ferriolense.

Durant el descans federatiu de la Divisió 
d’Honor amb motiu de la celebració del 
Mundial sub-17, el Juvenil A ha disputat 
dos partits amistosos, un contra el Vila-real 
i un altre contra el Nàstic per posar a punt 
l’artilleria cervesera, vital per afrontar amb 
garanties els propers compromisos oficials 
amb rivals tan potents com el Mallorca, el 
Barça, l’Espanyol i el Saragossa. n
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On són què fan com els hi va?

Jordi Codina, jugador del Getafe FC.

Tenim jugadors repartits per totes les 
categories i en aquesta secció volem si-
tuar-los i tenir-los una mica més aprop. 
Els nostres cracks són els ambaixadors 
més qualificats que té el club i per això 
volem saber-ho tot d'ells i, alhora, con-
vertir aquestes pàgines en un lligam 
de pertinença, referència i orgull pels 
jugadors actuals del Club.

Jordi Codina  I getafe Cf

isaaC beCerra  I panIonIos (gRÈCIa)

PRIMeRA

seGONA A

Carlos G. Peña  I R. huelva

Curro torres  I g. taRRagona

serGio GarCía  I R. betIs b.

rafa Jordà  I héRCules Cf

andrea orlandi  I swansea CIty

(paIs De gal·les)

Javi lóPez (entrenador)  I R. huelva

david Miranda  I ÀRbItRe

Joaquín García, jugador de la Grama. 
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teRceRA
PaCo Carballo (entrenador)  I CD blanes

Pitu Plazuelo  I CD blanes

serGi díaz  I CD blanes

víCtor GarCía  I CD blanes

raul troyano  I ue CassÀ

Cristian Pérez  I ue CassÀ

serGio Prieto  I ue CastellDefels

Gilberto braz oliveira  I ue CastellDefels

aChile oubouGou  I ue CastellDefels

aleJandro talavera  I ue CoRnellÀ

raul Pérez  I ue CoRnellÀ

albert Cervantes  I ue CoRnellÀ

serGio alburquerque  I Ce euRopa

Javier siMón  I Ce euRopa

luCas viales  I Ce l’hospItalet

dani Morales  I Ce l’hospItalet

toni velaMazán  I Ce l’hospItalet

Manel GóMez  I Ce l’hospItalet

aiMar Moratalla  I ue llagosteRa

david andreu  I aeC manlleu

MarC raventós  I Cf olesa

álvaro Méndez  I palamós Cf

david CharCos  I palamós Cf

alberto Criado  I palamós Cf

albert vivo  I Cf pobla mafumet

aleix vidal  I Cf pobla mafumet

MarC arquilue I Ce pRemIÀ

rubén salvador I Ce pRemIÀ

Gerard alonso  I Ce pRemIÀ

siso aMiGo  I Ce pRemIÀ

aleJandro Chavero  I ue RapItenCa

rafa leva I fC santboIÀ

Carlos alonso  I fC santboIÀ

Josué fernández  I fC santboIÀ

albert Culla  I fC santboIÀ

quiM ayats (entrenador)  I fC santboIÀ

Carlos benareJos  I Cf vIlanova

reMo forzinetti  I CD teRuel

Gabriel santiaGo  I Cf almeRía  

Cristian JiMénez  I Cf novelDa 

Joan ravert  I Cf bInefaR 

benJaMín rodríGuez  I CD manaCoR

fCo. José oChoa  I Cf vIllaRReal

Juan C. Cervantes  I alfaRo Cf  

Jonathan Martínez  I CD almanza 

Juan Carlos sanz  I eIvIssa

seGONA B
víCtor vázquez  I baRça atlétIC

benJa rodríGuez  I baRça atlétIC

José M. Morales  I ue sant anDReu

fran GriMa  I ue sant anDReu

franCisCo Martínez 'KeKo' I ue sant anDReu

ósCar sierra  I teRRassa fC

david lóPez  I teRRassa fC

xavi fontova  I Cf gavÀ

MarCos Pérez  I Cf gavÀ

alfred zardoya  I Cf gavÀ

albert ManteCa  I Cf gavÀ 

dani Marín  I ue lleIDa

Joaquín GarCía  I uDa gRamenet

rubén Casado  I Cf baDalona 

isaias sánChez  I Cf baDalona

xavi PeleGrí  I Ce sabaDell

serGio teJera  I malloRCa b

víCtor Morillo  I CD oRIhuela

saMuel bayón  I CD benIDoRm

Joaquín e. valerio  I polIDepoRtIvo ejIDo

sito PalMa  I CD DenIa

Jordi vinuesa  I CD DenIa

Cristian del Moral  I CD DenIa

anselMo enyaGue  I CD alCoyano

roGer MataMala  I CD mIRanDes

oriol Grau  I CD teneRIfe b

alberto Montero  I CD alavés

luis M Carrión  I CD alavés

serGio Maestre  I CD lugo

FOTO: GETAFE FC

pilota_18.indd   23 13/7/10   13:01:50



24  pilota a terra  

La Fundació Damm no tan sols financia i recolza el club de fut-
bol sinó que, reafirmant el seu compromís amb la societat civil i 
la cultura, col·labora en diferents activitats. 

Fundació Damm

L a Fundació Damm ha signat un con-
veni de col·laboració amb la Fun-

dació Osona Gastronomia. La Fundació 
Osona Gastronomia neix amb l’afany 
d’estar al servei de la gastronomia a la co-
marca d’Osona i contribuir a desenvolupar 

El Teatro Real de Madrid, després de la seva reobertura l’11 
d’octubre de 1997, és considerat un dels coliseus operístics 
més importants d’Europa, tant a nivell tècnic com artístic. 
A l’hora, el teatre és un dels monuments més importants de 
Madrid, situat a la Plaça d’Orient, enfront del Palau Reial. 
El Teatro Real és un lloc on conflueixen una gran varietat 
d’oficis, els quals permeten que cada espectacle es prepari i 
es desenvolupi de manera perfecte, des del personal artístic 
i administratiu que prepara el terreny perquè l’espectacle 
pugui produir-se, fins els treballadors de l’àrea tècnica que 
materialitzen l’òpera sobre l’escenari.

Avui en dia el Teatro Real treballa perquè les seves tempo-
rades acullin les primeres figures de l’àmbit operístic a nivell 
internacional, tant en l’aspecte musical com en l’artístic en 
general. n

projectes de caràcter formatiu i educatiu 
que integrin els productes autòctons i tu-
rístics. La Fundació està ubicada a l’Escola 
d’Hostaleria d’Osona i juga un rol determi-
nant a l’hora d’afavorir les relacions esco-
la-empresa a la comarca. Els Patrons de la 

Fundació Osona Gastronomia són la Ge-
neralitat de Catalunya, el Consell Comarcal 
d’Osona, el Gremi d’Hostaleria d’Osona, 
l’Ajuntament de Vic i l’Ajuntament de To-
na, i disposen que les seves actuacions inci-
deixin en el conjunt de Catalunya. n

Fundació Osona Gastronomia

 A l’esquerra, Ramon Agenjo amb l'Alcalde de Tona i President de 
la Fundació Osona Gastronomia, Josep Salom. A la dreta, Ramon 
Agenjo i Ramon Armadàs amb els membres de la Fundació Oso-
na Gastronomia.

Teatro Real de Madrid

Ramon Agenjo i Miguel Muñiz de las Cuevas, director general del Teatro Real.
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La història del FC Barcelona sempre dirà que el 27 de maig del 
2009 l’equip va guanyar la tercera Copa d’Europa. A Roma, a l’onze 
titular hi havia set jugadors sortits del planter. Van ser Valdés, Puyol, 
Piqué, Xavi, Iniesta, Sergio i Messi. A la final contra el Manchester 
United es va reivindicar aquella vella idea que assegura que quan 
el Barça ha guanyat molt, ho ha fet amb bons jugadors de casa i 
dos grans cracs mundials. Avui, en un món globalitzat, el futbol 
ha deixat de ser estrictament local i, per tant, aquest plantejament 
presenta matisos. És el cas d’Iniesta i de Messi, que són ben del 
Barça i en canvi van néixer lluny del Camp Nou, l’un a Albacete i 
l’altre a Rosario, a l’Argentina. 
Però sense que calgui filar tan prim, el cert és que la idea d’un 
primer equip del FC Barcelona format per gent de casa –avui en 
diríem del futbol base- i de dos grans futbolistes arribats de fora, 
es manté vigent, en part, per l’èxit de la nostra Masia.
Quan parlem d’aquesta ‘Masia’, ho fem amb una doble vessant, 
molt estesa i absolutament normalitzada entre els aficionats, tant 
del Barça com dels altres equips. D’una banda, funciona com a 
residència de jugadors (que aquest mes d’octubre ha celebrat el 
30è aniversari). De l’altra, sovint es parla de ‘La Masia’ com una 
expressió genèrica que es fa servir per a parlar de tot el futbol 
base del Barça. 
I com és aquest futbol base? El fet de ser un equip d’èlit ens obliga 
a treballar amb un nivell d’exigència i amb uns recursos que s’es-
capen de la majoria de clubs. En som conscients. Volem repetir 
moltes nits com la de Roma i això ens exigeix treballar en aquesta 
línia. No podem fer ni una passa enrera, ni en la nostra estructu-
ra, ni en l’esforç econòmic que fem, tot i saber que molt sovint el 
futbol base no és un dos i dos exacte. A la DAMM també sabeu 
que treballar la base té un element generacional important, de 

fornada, i que per tant, no sempre es poden incorporar jugadors 
al primer equip. 
De la mateixa manera, el nostre futbol base –i la Masia també- s’ha 
convertit en un escut protector de la pròpia essència del club. Sem-
pre he pensat que al darrera de l’estil de joc hi ha una determinada 
manera de ser i de pensar. El Barça juga buscant el gol, amb vocació 
d’espectacle, estimant la pilota, protegint el talent i posant-lo al 
servei del joc d’atac. Potser és per això que la nit del gol d’Iniesta 
al camp del Chelsea vaig dir que ‘el futbol havia estat just amb 
el futbol’. Aquella nit no em referia estrictament al partit, ni tan 
sols al conjunt de l’eliminatòria. Anava més enllà. Em referia a la 
lleialtat del Barça amb el joc bonic, el nostre compromís amb el 
gol i amb el futbol d’atac.
Aquesta manera de jugar, insisteixo, respon a un fet cultural, que 
amb els anys s’ha concretat en uns gustos, ens unes expectatives 
i en unes exigències que han passat del carrer a la graderia i de la 
graderia al camp. Doncs bé, en aquesta seqüència el paper del futbol 
base és essencial. No només és una fàbrica de jugadors, sinó que 
intentem formar persones i, a la vegada, protegim la nostra pròpia 
idea de futbol, ensenyant-la i practicant-la des de ben petits. 
Aquesta aposta pel nostre segell ens exigeix un esforç important, 
que de totes totes val la pena. A la vegada, el futbol és un joc, on 
necessites un altre equip per a competir. En el cas de la DAMM 
–un club que és model i referència en el treball amb els més joves-, 
també és d’agrair l’esforç continuat que fa per a formar jugadors 
acostumats al bon futbol i a la bona conducta esportiva. En aquest 
sentit, tenir uns bons rivals és una altra de les raons que expliquen 
el boom del nostre futbol base. Necessitem bons jugadors, però 
encara més, nois que estimin el futbol. Em sembla que tots plegats 
estem en la bona línia.  

la nostra Masia

jOAN

lAPORTA

Firma convidada

President del FC Barcelona
Barcelona, 1962
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NO EN NOM DE L'ESPORT

OPINIÓ  RAMON ARMADÀS I BOSCH

A
nuncio la naixença d’un nou esport, genuïna-
ment català: l’“HIPOCRIBOL”. Ha nascut com 
a conseqüència de l’apassionant i nostrat “Cas 
Palau de la Música”. Els seus promotors són una 

colla de càrrecs públics que, mimetitzats dins la societat civil, 
no han perdut ni un minut en esquinçar-se les vestidures, 
enfadadíssims, desoladíssims, incredulíssims i innocentíssims. 
Si us plau! una cosa és que es queixin els qui s’han rascat 
la pròpia butxaca i que, malgrat ser patrons de les diverses 
fundacions, han fet gala d’una innocència olímpica digna de 
medalla d’or. Altres -com és el cas de la nostra Fundació- no 
han tingut ni la oportunitat que li ensenyessin els números, 
ja que no tenen prou “categoria social” per formar part de 
l’exclusiu grup del patrons. Ens han aixecat la camisa i hem 
quedat amb un bon pam de nas. El més entendridor però, és 
que el Patronat estava farcit de càrrecs públics dels que cobren 
a compte de l’erari. Ínclits funcionaris de l’estimat Ajunta-
ment i de la Generalitat del nostre cor, dues de les entitats 
amb més ineptes per metre quadrat del món occidental, que 
han anat escalfant animadament cadires i butaques mentre 
es suposava que havien d’haver estat repassant els comptes. 
Són uns grans professionals…

Per a aquests practicants de l’HIPOCRIBOL comença un 
nou torneig: el del sucós cas Santa Coloma, amb el seu il-
lustríssim batlle, el senyor  Bartomeu i els seus entusiastes 
“palmeros”  pujolians, el “tio” Prenafeta, i el “tio” Alavedra . 
Els malvats capitosts del Palau de la Música, podran descansar 
una temporada a la banqueta.    

Però, atenció! No ens despistem amb les malifetes d’aquests 
artistes… Hem de reconèixer que, malgrat ésser il·lustres 
compatriotes, no són més que uns pobres passerells de ter-
cera divisió, comparats amb els ocellots de presa dels que us 
parlaré a continuació… 

Vinc a referir-me als nostres estimats amics – habituals 
d’aquestes pàgines – del Comitè Internacional Olímpic, hàbil 
tapadora dedicada a xuclar diners amb l’excusa de l’esport. 

Ho vaig avisar fa temps amb motiu de l’enganyifa de l’acte 
inaugural dels darrers Jocs Olímpics. Es van omplir la boca 
divulgant la idea que la bondat del moviment olímpic por-
taria el govern xinès cap a la democràcia i els drets humans. 
Desapareixerien els sinistres hospicis plens d’infants aban-
donats enmig la brutícia. Es reconeixerien  els drets laborals 
i els nens no serien torturats en nom de l’esport. 

Mentida! La realitat és ben diferent del que ens han explicat. 
Les millores i beneficis que, des del beatífic moviment olímpic, 
s’havien de vessar sobre  el sofert poble xinès, no arribaran mai 
mentre no pleguin els tirans. Si no us ho sembla, que us ho 
expliquin els uigurs... Els uigurs són una ètnia xinesa que no 
arriben a deu milions de persones, que viuen a la oficialment 
“regió autònoma” d’Uigur, o Xinjang. Han comès el crim de 
viure com viuen a la República Popular Xina, ser de religió 
musulmana, tenir idioma i escriptura propis. Els uigurs han 
estat al punt de mira del règim maoista des de la revolució de 
l’any 1949 i, posteriorment, han patit la crueltat de l’estúpida 
i corrupta Revolució Cultural de finals dels any seixanta, 
bonics festivals fervorosament aplaudits per no pocs intel-
lectuals del nostre país, alguns dels quals, fins i tot han estat 
ministres de la “democràcia”. Avui dia el govern de Pequín, 
(gran protagonista dels darrers Jocs Olímpics), intenta per 
tots els mitjans esborrar els uigurs del mapa amb assassinats, 
deportacions, desaparicions, repoblació amb hans, etc. Men-
tre el món calla, els membres del COI ens faran creure, ara, 
que Rio de Janeiro rebrà el “manà” de l’olimpisme i que els 
desvalguts seran redimits. Pobres habitants de les faveles, no 
saben la que els hi caurà a sobre…  

Però, per ara, ja en tenim prou. Ben mirat no hauríem de 
caure en el pessimisme. A l’horitzó s’esbrinen uns grams 
d’esperança... La nostra netejada i recuperada Federació 
Catalana de Futbol ens ha donat una gran alegria que ens 
procurarà molts dies de joia i divertiment: ens han contrac-
tat el “gallina de piel” per regir els destins de la selecció de la 
Pàtria... i gratis!
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stage a llívia
Aquest any s’ha celebrat el 25è ani-
versari del primer stage a Llívia. Un 

munt de generacions de grans futbolistes 
han gaudit i, alhora, han patit, l’stage de 
pretemporada del primer equip del nostre 
Club.

L’elecció de Llívia no respon a l’atzar. La 
seva alçada (1200 m. per sobre el nivell del 
mar), la seva agradable temperatura (22ºC 
de mitja a l’estiu) i les seves excel·lents 
instal·lacions (camp de futbol de gespa 

natural, gimnàs, pista poliesportiva i pis-
cina) fan que reuneixi les condicions idò-
nies per suportar millor les dures sessions 
d’entrenament que duen a terme matí i 
tarda els nostres jugadors.

Els objectius principals que persegueix 
l’equip tècnic durant aquest període de 
convivència són, fonamentalment:
· Adquirir una òptima condició física
· Aconseguir que els nostres jugadors as-
similin coneixements tàctics bàsics propis 
del sistema de joc
· Enfortir la relació grupal per aconseguir 
una major cohesió, col·laboració i respecte 
entre ells i l’staff tècnic. n 
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Medicina esportiva

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

Aportacions 
podològiques en el 
rendiment esportiu 
del futbol

E l peu és l´estructura anatòmica 
que més estrés patirà en la major 
part de les activitats esportives, i 

si parlem del futbol,el peu és un element 
primordial per l´esforç al que està sotmés 
en aquest esport de carrera i salt.

A partir d´aquesta valoració hem de conci-
enciar els nostres futbolistes de la importàn-
cia del coneixement de les seves alteracions 
biomecàniques (per mitjà de l´anàlisi biome-
cànic de la marxa), lesions de la pell i l´estudi 
postural global, que tenen com a objectiu: 
identificar factors de risc que poden provocar 
lesions amb la finalitat de prevenir-les així 
com de millorar el rendiment esportiu.

El podòleg és el professional sanitari en-
carregat de la cura complerta del peu i de la 
seva relació amb la resta del cos, tractant les 
diferents alteracions i malalties dels peus.

Alteracions biomecàniques del peu
Es diagnostiquen mitjançant l´estudi in-
formatitzat de la marxa i l´exploració física 
de l'esportista. Permet conèixer el com-
portament del peu, tant en estàtica com 
en dinàmica, i té com a objectiu evaluar el 
funcionament biomecànic del peu i de l'ex-
tremitat inferior, així com, de les variants que 

DiPLOMADES EN PODOLOGiA

Olga Ferrer Aznar
Yolanda Sánchez Sintas

poden condicionar l´aparició de les diferents 
patologies que poden afectar en el correcte 
funcionament del peu com una causa de risc 
de lesions tant en la vida quotidiana com en 
la pràctica esportiva. 

Generalment el tractament de les posibles 
alteracions biomecàniques es realitza a través 
de plantilles, ortosi de silicona, reeducació 
postural i estiraments. 

Lesions dèrmiques
La majoria dels futbolistes tenen problemes 
dèrmics i ungueals en el peu. En realitat són 
petites dolències, de fàcil solució des del punt 
de vista podològic, però moltes d´elles no 
reben l´atenció necessària i no es tracten, 
tot i haver tants futbolistes i esportistes que 
reconeixen que aquests problemes redueixen 
el seu rendiment esportiu i els provoquen 
lesions més series.

Com a problemes dèrmics podem trobar 
excés de sudoració, olor, infeccions per fongs, 
berrugues, ampolles, hiperqueratòsi(durícia) 
i helomes(call).

Com a problemes ungueals tenim: onico-
criptosi (ungla incarnata), pèrdua ungueal 
per microtraumatisme repetitiu (cops, tre-
pitjades, material de la puntera de la bota, 
hiperextensió del primer dit...).

 En l'esportista la prevenció és bàsica; és 
necessari detectar alteracions morfoestruc-
turals que podrien agreujar-se amb la pràc-
tica esportiva. ■
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Gràcies per tot
n En el número 9 de la Revista, vam tenir 

el privilegi de llegir uns molt bons consells 

sobre alimentació, esport i creixement.

Avui aquestes ratlles esdevenen el llegat a la 

nostra revista del meu amic Julio.

Durant els anys que he tingut el plaer de 

comptar amb la seva amistat, he pogut cons-

tatar la seva enorme vàlua humana i pro-

fessional.

Durant els darrers anys hem gaudit dels seus 

consells i la seva disponibilitat per resoldre 

totes les consultes que el CF DAMM li rea-

litzava en la seva qualitat d'assessor mèdic 

pediatra del Club.

El passat 6 de setembre, ens va deixar, a casa 

seva, envoltat de la seva família, després de 

lluitar fins al final envers una llarga malaltia 

que no va poder superar.

Entre els molts records que guardaré per 

sempre, ocuparà un lloc destacat el número 

9 de la revista del CF DAMM.

Encara que ja no hi siguis, trobaré en la 

teva família el record permanent de la teva 

amistat.

Gràcies per tot, Julio.

Les instal·lacions del Servei Mèdic del CF Damm al camp 
de l'Horta estan obertes a tothom. El compromís de la 
Damm envers el futbol i l'esport català en general per-
met l'afluència de nombrosos esportistes que es tracten 

les seves lesions en el nostre servei mèdic. Pocs clubs 
esportius poden disposar d'un quadre mèdic i d'unes 
instal·lacions com les del CF Damm, excepte algun club 
de futbol professional.

consultes externes
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sopar de gala
E l passat 24 de juny es va celebrar 

el tradicional sopar de final de 
temporada al restaurant La Masia d’Es-
plugues. El sopar va ser presidit un cop 
més pels Patrons de la Fundació Damm, 
Ramon Agenjo, Ramon Armadàs i Pau 
Furriol i el President del CF Damm, Jo-
sep Barcons. La presència de la Secretaria 
d’Esports de la Generalitat, Anna Pruna 

i del nou President de la Federació Ca-
talana de Futbol, Jordi Casals, va donar 
més rellevància a una festa que any rera 
any serveix per acomiadar els jugadors 
juvenils que per edat han de deixar el 
nostre club i, alhora, per reunir tots els 
membres de la Damm al voltant d’una 
celebració de pertinença a un gran Club i 
a una gran Família. ■

Romà Cuyàs, Josep Lluis Vilaseca, Josep Niubó, Anna Pruna i Josep Maldonado.

El capità dels més petits donant la 
benvinguda als presents. El tradicional tall de pastís.

Albert Baza, Josep Barcons, Jordi Casals i Xavier Torres.

Els veterans també estan representats.

Vista general del saló de La Masía.

Una part de la família Damm amb el 'Presi'.

FINs AVIAt

n Saddik Boulaouali 
i Ramon Agenjo.

n Daniel Romero 
i Ramon Armadàs.

n David Payán
i Josep Barcons.

n Fernando Arriero
i Anna Pruna.

n Jesús García
i Pau Furriol.

n Víctor M. García 
i Pere Alcover.

n Javier Rebollo
i Jordi Casals.
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Agrupació de veterans

Botifarrada anual

L'Agrupació de veterans vertebra les activitats dels exjugadors afiliats orga-
nitzant diferents activitats de companyonia, tant relacionades amb el món del 
futbol com per fomentar les relacions amb altres entitats. 

Arrel de la bona relació entre els ju-
gadors de l’Agrupació de Veterans, 
Baltasar Lozano i Ricard Roma, amb 
el col·lectiu de Jutges i Magistrats 
encapçalats per Jordi Seguí, es va or-
ganitzar un partit a les instal·lacions 
del camp de l’Horta. El partit va estar 
presidit per Josep Barcons, president 
del CF Damm.

Partit contra els 
Jutges i Magistrats

L’Agrupació de Veterans del CF Damm va 
tornar a reunir gran part dels seus afiliats i 
les seves famílies al voltant d’una taula. La ‘bo-
tifarrada’ anual va tornar a ser tot un èxit.

E l passat mes de juliol l’Agrupació va tornar 
a celebrar el final de la temporada futbolísti-

ca amb la tradicional ‘botifarrada’ on s’apleguen el 
membres de l’Agrupació amb les seves famílies. El 
berenar-sopar no té cap cost pels afiliats de l’Agru-
pació i es financia amb les quotes anuals. 

Com sempre, aquesta festa ve precedida d’un “estel-
lar” partit de futbol entre els membres de l’Agrupa-
ció. La tècnica individual, l’experiència i la bona col-
locació dins del terreny de joc encara predominen 
per sobre les ‘panxes’ i la qüestionable forma física 
dels exjugadors. 

Amb el temps, la gent canvia però els jugadors de 
futbol segueixen  experimentant una necessitat de 
victòria passi el temps que passi. L’altre aspecte in-
amovible en la vida d’un exjugador és la constant 
inconformitat davant les decisions adverses. L’àr-
bitre té la dubtosa virtut d’errar sempre en contra. 
Quan l’àrbitre xiula una acció a favor sempre encer-
ta la decisió, en canvi, quan xiula en contra sempre 
s’equivoca. Per tant, com hi han aspectes inherents 
al futbol i la ‘botifarrada’ és una festa d’amics, les 
divergències es parlen al costat de la brasa i l’àrbitre 
també hi està convidat. ■
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qui és qui: francisco galera

De quina manera comença la teva relació amb el Club?
Era delegat del Martinenc i coneixia a Juan de Dios 
Lafuente, ell i el ‘Presi’ em van convidar a formar part 
de la Damm l’any 1987. No m’ho vaig pensar gaire, 
el debut va ser acompanyant a la banqueta a Juan 
Barbero amb el que he compartit més de deu anys 
de bon futbol.

Quina ha estat la teva tasca?
Sempre he estat delegat. He passat per tots els equips 
menys el Juvenil A. Fa molts anys, quan m’ho van 
proposar, amb Barbero a la banqueta, vaig haver de 
dir que no, la dedicació i el temps que requeria el 
Juvenil A era incompatible amb la meva harmonia 
familiar.

Quina és la feina d’un delegat?
Ets el representant del club enfront l’àrbitre i el rival 
i, alhora, has de supervisar totes les incidències rela-
cionades amb els jugadors. Primer s’ha de controlar 
la roba, lliurar les fitxes a l’àrbitre, mantenir l’ordre a 
la banqueta, comprovar la legitimitat de l’acta i, si és 
precís, fer alguna gestió. Finalment, vigilar que tota 
l’expedició està en ordre i si anem en autocar que tots 
els nois portin el cinturó posat i que mantinguin un 
ordre en relació a la seva edat.

Com has vist l’evolució del Club en aquests anys?
Sobretot hem fet un gran pas endavant en l’aspecte 

mèdic. Tenim unes instal·lacions al camp de l’Horta 
que són l’enveja de la majoria de clubs. L’equip que 
encapçala el doctor Carles Barcons és molt bo en 
l’aspecte professional i també en el tracte humà amb 
els jugadors. En altres coses seguim mantenint l’es-
sència del passat que també ens ha fet grans.

De tots els entrenadors i jugadors amb que has 
compartit vestidor, quins destacaries?
A l’hora d’entrenar i dirigir un vestidor em quedo 
amb Juan Barbero i Alfredo Anguera. De Barbero 
puc dir que ha estat un exemple i un model d’entre-
nador. Pel que fa als jugadors podria destacar a To-
ni Velamazán, Toni Armengol o Edu González, tres 
cracks dins i fora del camp. Ells són només un petit 
exemple, perquè he compartit vestidor amb molt 
bona gent de la que en tinc un gran record.

Amb què et quedes de tots aquest anys?
Amb el Club. Tots estem de passada, però el Club 
persistirà i ha de seguir endavant amb la mateixa 
filosofia de fa cinquanta anys: formar futbolistes i 
persones. El repte de futur és igualar la feina que ha 
fet el ‘Presi’ fins ara. La Damm és una referència dins 
del futbol català. 
En l’aspecte personal em quedo amb les amistats que 
he fet durant tots aquests anys, gent com José Olaya 
o l’afecte dels xavals quan me’ls trobo pel carrer o en 
els camps de futbol d’arreu del país. 

Va jugar a la Damm, però un incenDi a la seu Del club no permet tenir constància Documental 
D’aquest fet. ara, està gauDint De la jubilació. la Damm i la família són la seVa passió. la memòria i 
l’enyorança l’ajuDen a recorDar grans moments Viscuts al Voltant D’un club que porta al cor. Francisco Galera

Barcelona, 1941

Delegat de l'Aleví B

Fa 22 anys que 
representa la Damm 
pels camps d’arreu 
del país amb l’orgull 
de formar part d’un 
col·lectiu únic i 
envejable.

“Nosaltres 
estem de 
passada, 
el Club 
persisteix”
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