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A la portada del present número de la revista s’ha utilitzat una tipografia di-
ferent a la habitual pel titular. Això ho hem fet per retre un petit homenatge 
a una gran persona, l’Anna Vives. 
L’Anna és una noia amb la síndrome de Down que ha creat la seva pròpia ti-
pografia de lletra disponible per escriure en qualsevol ordinador. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa és aconseguir difondre i potenciar els valors associats a 
la lletra: la igualtat social i la importància del treball en equip sumant capa-
citats. A més de la tipografia, l’Anna també ha creat una marca de roba prò-
pia amb els seus dibuixos que ens ensenyen de quina manera veu el món. 
El 100% dels recursos econòmics que obtenen de tots els projectes relacionats 
amb aquesta tipografia i marca de roba els destinen a la Fundación Itinerari-
um per a contribuir a millorar l’educació al món, especialment en països en 
vies de desenvolupament.
L’Anna ofereix gratuïtament la tipografia a totes les entitats socials i educati-
ves del món amb l’objectiu que serveixi per fer-ne un bon ús didàctic i també 
de sensibilització. La seva tipografia es pot descarregar des del seu portal web 
www.annavila.com, on també es poden consultar els seus dissenys. 
L’Anna no és conscient, a dia d’avui, que el seu projecte de lletra pot aju-
dar a moltes persones però, tot i així, no està deixant de treballar en nous 
i millors dissenys. Qui sap si d’aquí un temps se n’adona que el seu esforç 
serveix, i molt, a la societat.
La Fundació Damm sempre ha estat del costat d’aquest tipus de projectes i 
aposta fermament per aquestes iniciatives. Aquesta vegada ha estat la revista 
Pilota a terra qui s’ha volgut adherir a la iniciativa per donar-li visibilitat i 
per promoure projectes plens d’il·lusió i superació, com els de l’Anna i la 
seva família. 
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Leo Messi rep la Bota d'Or
El passat 29 d’octubre, Leo Messi va rebre la segona Bota d’Or com a màxim golejador europeu. 
Com ja va passar al 2010, la cerimònia de lliurament es va celebrar a l’Antiga Fàbrica d’Estrella 
Damm i va tenir com a amfitrions a Ramon Agenjo, Conseller del Grup Damm i Director de la 
Fundació Damm, i Enric Crous, Director General del Grup Damm. 

L a cerimònia va ser conduïda per la periodista Olga Viza i 
el jugador Leo Messi va rebre la Bota d’Or de la mà de Luis 
Suárez, únic Pilota d’Or nascut a Espanya.

A l’acte van assistir-hi nombroses personalitats del món del futbol 
i de l’esport. Com no podia ser d’una altra manera, diferents mem-
bres del club blaugrana van voler acompanyar l’argentí en aquest 
esdeveniment tan especial:  Sandro Rosell, president del FC Barce-
lona, els seus companys d’equip Carles Puyol i Xavi Hernández, i 
Andoni Zubizarreta, són alguns dels personatges que es van deixar 
veure a l’acte.

De la mateixa manera, nombrosos esportistes també van voler ser 
partíceps d’aquest moment únic per a Messi: Albert Costa, Rafa-
el Jofresa, Jordi Arrese, Julio Alberto, Chapi Ferrer, Carles Rexach, 

➊

Juanin Garcia, Paco Sedano o els ex cervesers Marc Carmona 
i Ramon de Quintana.

La gala va estar organitzada pel diari Marca. La Bota d’Or és 
un guardó al màxim golejador de les lligues que es juguen a 
Europa,  i la concedeix l’ESM (European Sports Media).  En 
aquesta ocasió, Leo Messi ha estat el màxim golejador de la 
temporada 2011–2012 amb un total de 50 gols.

La cerimònia es va retransmetre en directe a Catalunya, 
Argentina i Espanya i 25 cadenes de televisió més van 
cobrir l’acte. Un total de 180 periodistes de 90 mitjans 
de comunicació van voler presenciar el lliurament de 
la Bota d’Or que, una vegada més, es va celebrar a la 
seu d’Estrella Damm. ■
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A l'esquerra, Ramon Agenjo i Leo Messi. A la dreta i d’esquerra a dreta, 
Oscar Campillo, Director de Marca; Luis Suárez; Leo Messi; Cees van 
Cuilenborg, Secretari General de l’European Sports Media;  Enric Crous, 
Director General de Damm; i Olga Viza, presentadora de l'acte.

FOTOS: MARCA

96-97 Ronaldo 34 (Barça)
97-98 Machlas 34 (Vitesse)
98-99 Mario Jardel 36 (Porto)
99-00 Kevin Phillips 30 (Sunderland)
00-01 Larsson 35 (Celtic G.)
01-02 Mario Jardel  42 (Sporting P.)
02-03 Roy Makaay 29 (Deportivo)
03-04 Henry 30 (Arsenal)
04-05 Forlán 25 (Villareal) i  Henry 25 (Arsenal)
05-06 Luca Toni 31 (Fiorentino)
06-07 Totti 26 (Roma)
07-08 C. Ronaldo 31 (Manchester U.)
08-09 Forlán 32 (Atlético M.)
09-10 Leo Messi 34 (Barça)
10-11 C. Ronaldo 40 (Madrid) 
11-12 Leo Messi 50 (Barça)

Guanyador Bota d’Or amb el 
sistema correctiu de punts
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notí
cies

NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM 
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM 
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM

Acord amb el Club Natació Sabadell
El Grup Damm i el Club Natació Sabadell han signat un conveni de 
col·laboració. La signatura de l'acord la van dur a terme el director 
general de Damm, Enric Crous, i el president de l'entitat vallesana, 
Miquel Torres. Aquest acord de col·laboració farà que l'empresa 
cervesera estigui present tant en l'àmbit de restauració com tam-
bé en la publicitat estàtica de les instal·lacions. Pel president del 
Club, Miquel Torres, "aquest acord és molt important per a la nos-
tra entitat ja que nosaltres som pioners en esport i el Grup Damm 
és una de les empreses més importants del país".

La Selecció Catalana amateur va fer història el passat mes d’octubre quan va acon-
seguir el pas a la fase final de la VIII Copa de les Regions UEFA que es disputarà el 
proper mes de juny del 2013 a una seu encara per determinar.  Aquesta selecció, 
formada per jugadors de Tercera Divisió, va esdevenir campiona del grup 7 de la 
fase intermèdia de la Copa de les Regions UEFA celebrada a Kíev, després de derrotar 
a les seleccions de Bèlgica, Ucraïna i Eslovènia. Entre els seleccionats destaca l’ex 
cerveser Joel Marín que va jugar en el Juvenil A del CF Damm durant la temporada 
2007/08, deixant un gran record com a jugador i com a persona.

El CSIO 2012, patrocinat per Estrella Damm,  
va viure una emocionant final de la FEI 
Nations Promotional League disputada 
a la pista olímpica del Reial Club de Polo 
de Barcelona. A la prova que va tancar la 
101a edició del CSIO Barcelona, l’equip es-
panyol va superar a Suècia en la darrera 
fase de la competició.  
El resultat final va ser de 8 punts per a Es-
panya i 12 per a Suècia. En tercera posició 
es va classificar la selecció italiana, Canadà 
va acabar quarta, Polònia cinquena, la Fe-
deració de Rússia va ser sisena i en setena 
i darrera posició Dinamarca.

Copa de Regions UEFA

Èxit esportiu al CSIO 
Barcelona 2012 
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Ja ha començat el rodatge del nou anunci 
d’Estrella Damm que compta amb Cesc Fà-
bregas com a protagonista. Amb la idea de 
reforçar els valors que el Mediterrani ens ofe-
reix durant tot l’any, Estrella Damm anirà de 
la mà del jugador format a la Masia.
Estrella Damm es troba en un fort moment 
d’expansió i creixement internacional, i és 
important per a la companyia anar de la mà 
del caràcter mediterrani que la defineix i la 
fa diferent a la resta de cerveses per arribar 
a tot el món.
I per continuar amb aquest procés d’expan-
sió i difusió a tots els mercats on actualment 
ja es troba la nostra cervesa, Estrella Damm 
ha triat el jugador d’Arenys tant per les seves 
arrels com per la seva important trajectòria 
internacional. 
Està previst que la nova campanya arribi 
també a Anglaterra, país on Cesc ha jugat 
durant vuit temporades a l’Arsenal FC i on 
Estrella Damm està present des de fa ja uns 
quants anys.
Villar-Rosàs, l’agència que porta més de 7 
anys treballant amb Estrella Damm i que 
dirigeixen Oriol Villar i Jordi Rosàs, és l’en-
carregada d’aquest nou anunci de la saga 
Mediterràniament. 
Així mateix, cal fer una menció especial a la 
col·laboració de la directora de cine peruana 
Claudia Llosa, responsable de la realització 
del nou espot.

Acord amb el Club Natació Sabadell

Cesc Fàbregas i el Mediterrani, 
protagonistes del nou anunci d'Estrella Damm
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notí
cies

NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM 
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM 
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM

Sergi Roberto, jugador 
Estrella Damm del Gamper
Sergi Roberto va ser escollit millor jugador del Gamper 
després del partit disputat contra la Sampdòria.
Malgrat el resultat desfavorable pel FC Barcelona, el de 
Reus va brillar amb llum pròpia durant tot el partit.
El migcampista i jugador de la cantera va rebre amb molta 
il·lusió el trofeu Estrella Damm de la mà de Jofre Riera, 
Cap de patrocinis de la cervesera catalana. Sergi Roberto 
es va endur a casa la tradicional Estrella Daurada que el 
reconeix com a millor jugador del Gamper 2012. El partit 
va ser doblement especial pel jugador ja que a més del 
trofeu va poder lluir el dorsal 10 de Leo Messi.

David Villa va presentar el passat mes d’octubre a la Ciutat Esportiva de Las Rozas 
(Madrid) el vuitè llibre de Relats solidaris, del qual ha estat el padrí en aquesta 
edició. Villa va estar acompanyat per futbolistes de la selecció espanyola com Pe-
dro, Juanfran, Reina i Jordi Alba, així com del seleccionador espanyol Vicente del 
Bosque. El llibre solidari, patrocinat entre d’altres per la Fundació Damm, donarà 
els ingressos obtinguts en aquesta edició a l'Hospital Sant Joan de Déu. Anterior-
ment van participar en el projecte, Pep Guardiola, Leo Messi, Xavi o Iniesta, entre 
d’altres. El cap de comunicació del Grup Damm, Fede Segarra, va ser el representant 
de Damm a Madrid.

David Villa solidari també a Madrid
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Héctor Moreno, jugador Estrella 
Damm del Ciutat de Barcelona

Estrella Damm renova 
com a Patrocinador Oficial 
del RCD Mallorca

El jugador Estrella Damm del torneig Ciutat de Barcelona, que l’Es-
panyol va disputar contra el Montpellier, va ser Héctor Moreno. El 
club blanc-i-blau es va imposar 2-1 davant del Montpellier  gràcies 
als gols de Rui Fonte i Juan Forlín.
Frederic Segarra, cap de Comunicació i Relacions Externes d’Estrella 
Damm, va ser l’encarregat de lliurar l’Estrella Daurada a Héctor 
Moreno,  que l’acredita com a millor jugador del torneig Ciutat 
de Barcelona.

Estrella Damm ha ampliat el seu acord de patrocini amb 
el RCD Mallorca per quatre temporades més.
La firma de l‘acord es va celebrar a les instal·lacions del 
RCD Mallorca amb la presència de Jaime Cladera Cladera, 
president del RCD Mallorca i Frederic Segarra, Director de 
Comunicació d’Estrella Damm. Amb aquest acord la cer-
vesera catalana es mantindrà com a patrocinador oficial 
del Club fins a la temporada 2015-2016.
Durant les pròximes quatre temporades, Estrella Damm 
seguirà tenint una important presència a tot l’estadi del 
RCD Mallorca, a més de la publicitat al camp i la presència de la marca a les zones de premsa. Així mateix, seguirà tenint un caràcter 
exclusiu en la categoria de cerveses amb i sense alcohol en els establiments d’hostaleria Iberostar Estadi. Estrella Damm també estarà 
present a la Ciutat Esportiva de Son Bibiloni, tant en el camp d’entrenament del primer equip com en el camp de joc del segon equip 
i la resta de categories del club.

El nou anunci d’Aigua de Veri bus-
ca com sempre ressaltar la puresa 
d’una aigua que neix a un lloc ex-
cepcional: els Pirineus. I sota la pre-
missa “com més alt, més pur” Veri ha 
creat un anunci que ret homenatge 
a un esportista que ha crescut en un 
refugi de Cap de Rec i que ha asso-
lit grans fites esportives gràcies a la 
seva formació en un entorn natural 
com aquest: Kilian Jornet. Un entorn 
pur i únic com l’aigua de Veri.

Kilian Jornet, 
protagonista de 
l’anunci de Veri
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la plantilla / 2012-13

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

ALERT  RIUS XEN 13/07/05

ARTIGAS  LóPEz IGNACIO 01/04/05

BRAVO  MARTíNEz VíCTOR 03/07/05

BENíTEz  VALVERDE IzAN  27/07/06

CERVER  SORIA ÁNGEL  26/09/05

GARCíA  PENA FRANCISCO 06/05/05

GONzÁLEz ARISTEGUI IGNACIO 01/05/05

LEANDRO CELMA CARLES 18/04/05

MAñé  CAPILLA MARTí 24/05/06

ROMERO  PéREz MARC 22/02/06

SÁNCHEz  MUñOz JORDI 30/04/05

 
Els nostres equips PREBENJAMÍ B

Xen, Ignacio A., Víctor, Izan, Ángel, Francisco, Ignacio G., Carles, 
Martí, Marc i Jordi 

Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

Juanjo Galbis

el cos tècnic

ENTRENADOR
JUANJO GALBIS ORTUñO
2n ENTRENADOR
JUAN ANTONIO JIMENEz ORMEñO
PREPARADOR FÍSIC
RAMON VALLVÉ GRANADOS (PREBENJAMINS I
BENJAMINS)

ENTRENADOR DE PORTERS
MARC ANTONI RODRÍGUEz HERRERO 
(PREBENJAMINS, BENJAMINS I ALEVINS)
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Els nostres equips PREBENJAMÍ A
Álex, Valentín, David, Xavier, Juan Carlos, Javier, Rubén, Eric i Aaron

 
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42  

la plantilla / 2012-13

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

ALBA  PANIAGUA JAVIER 06/03/05

LASTRA  SERRANO JUAN CARLOS 13/02705

LUCIANO ROBLES VALENTíN 23/07/05

MARTíNEz LóPEz ERIC 16/01/05

PELEGRINE  SÁNCHEz DAVID 28/05/05

PUERTAS  RODRíGUEz ÁLEX 15/02/05

RODó  MARTíN RUBéN 08/05/05

RUFO  VIDAL XAVIER 15/07/05

VICENTE  OLAyA AARON 16/01/05 

  

Ángel Fernández

Salvador Valero

Andreu Cerarols

el cos tècnic

ENTRENADOR
ANDREU CERAROLS RAMÍREz
2n ENTRENADOR
SALVADOR VALERO GARCÍA
CuIDADOR
ÁNGEL FERNÁNDEz CARRETE
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Els nostres equips BENJAMÍ B

Izan, Mahamadou, Cristian, Álex, Joel, Oscar, Mario, Pol, Aitor, Gerard, 
Marc i Darling P.

Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42  

  

la plantilla / 2012-13

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

ÁLVAREz BLANCO IzAN 11/06/04

BALDE  MAHAMADOU 01/01/04

BEDMAR HERNANDEz CRISTIAN 15/06/04

CALLE CABELLO ALEX 27/04/04

CAMPAñA  TARROELLA GERARD 28/05/04

GóMEz MOzO JOEL 21/03/04

JIMéNEz  LOzANO AITOR 18/08/04

MEDINA GONzALEz OSCAR 10/01/04

MONTEAGUDO VéLEz MARIO 16/02/04

SALAzAR  zAFRA MARC 26/01/04

SUAREz  RETAMAL DARLING P. 10/03/04 

TROUILLET  SÁNCHEz POL 14/01/04

Emili Jardí

Pol García

Oriol Grau

el cos tècnic

ENTRENADOR
ORIOL GRAU CARRERAS
2n ENTRENADOR
POL GARCÍA TORRAS
CuIDADOR
EMILI JARDÍ MICOLA
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Els nostres equips BENJAMÍ A
Iker B., Sergi, Joan, Arnau, Kemo, Bakary, Yago, David, Iker O., 
Edgar i Hugo

Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

la plantilla / 2012-13

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

BATISTA GARCIA IKER 02/01/03

BERJANO GONzALEz SERGI 19/02/03

CANET ARDEVOL JOAN 04/01/03

CASILLAS MORENO ARNAU 15/08/03

CISSE  KEMO 6/04/03

CISSE DIALLO BAKARy 14/04/03

LAHOz URTASUN yAGO 03/04/03

NOGALES ROVIRA DAVID 03/09/03

OLTRA PLA IKER 09/02/03

PUJOLA JURADO EDGAR 28/03/03

ROMERO PINOS HUGO 30/10/03

Salvador Palanca

Ferràn Hernández

Eric Campos

el cos tècnic

ENTRENADOR
ERIC CAMPOS PENIARÉS
2n ENTRENADOR
FERRÀN HERNÁNDEz REXAC
CuIDADOR
SALVADOR PALANCA SÁNCHEz
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Els nostres equips ALEVÍ C
Adrià, Joel, Arnau, Marc, Mario, Antonio, Daniel, Raúl, Hugo, 
Xavi i Mamadou

Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

la plantilla / 2012-13

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

ALFONSO MEDERO ADRIÀ 11/07/02

BONA SORRIBES JOEL 24/06/02

GIRABENT GARCIA ARNAU 30/01/02

LóPEz ASENSIO MARC 24/02/02

LOzANO GALLEGO MARIO 10/03/02

MARTINEz CORTES ANTONIO 20/05/02

MERCHAN UBEDA DANIEL 05/02/02

OTóN PUyALTO RAÚL 26/01/02

RAMíREz CASTILLO HUGO 21/01/02

RIBAS GENé XAVI 19/05/02

TOURé TOURé MAMADOU 05/03/02

el cos tècnic

ENTRENADOR
HÉCTOR GALÁN MAñAS
2n ENTRENADOR
TONI DÍAz LOSqUIñO
CuIDADOR
XAVI GAY GARCÍA
PREPARADOR FÍSIC
MIGUEL MARTÍNEz AGENJO (ALEVINS)

Toni DíazHéctor Galán

pilota_27.indd   14 12/3/13   17:01:31



pilota a terra  15

Els nostres equips ALEVÍ B
Antonio, Albert, Pau, Artur, Konrad, Álex D., Dídac, Sergi, 
Daniel, Álex R. i Ot

Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

la plantilla / 2012-13

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

BIOQUE PIQUER ANTONIO 29/03/01

CAñEQUE MARTí NEz ALBERT 22/05/01

CARESIA MESA PAU 12/02/01

COMA RIBES ARTUR 20/01/02

DE LA FUENTE  KONRAD 16/07/01

DOMINGO MURCIANO ÁLEX 25/05/01

DURAN RODRíGUEz DIDAC 02/01/01

LóPEz GUERREIRO SERGI 21/10/01

RUíz CARPIO DANIEL 31/01/01

RUíz DELGADO  ÁLEX 19/05/01

SERRANO SEGARRA OT 03/09/01

Quique AraujoJordi Mas

el cos tècnic

ENTRENADOR
JORDI MAS BERNAL
2n ENTRENADOR
ENRIqUE ARAUJO FERNÁNDEz
CuIDADOR
XAVI CAMILLERI JUNI
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Els nostres equips ALEVÍ A
Pau, Joan, Marcos, Daniel, Martí M., Mika, Daniel, Rubén, 
Víctor i Jonathan

Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

Alex Gomar Paco Gómez

Jordi Gomar

ENTRENADOR
ÁLEX GOMAR  MANRESA

AuxILIAR
JORDI GOMAR MANRESA
DELEgAT
PACO GóMEz VENTEO
CuIDADORA
LAURA POBLET PEDROL

la plantilla / 2012-13 el cos tècnic

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

CABEzA VIDAL PAU 16/03/01

GARCIA PONS JOAN 04/05/01

GARRIDO JURADO MARCOS 19/01/01

GERVOLES  TORRES JONATHAN 03/04/01

JODAR RUíz DANIEL 07/07/01

MANCHADO RAMOS MARTí MATEU 30/03/01

MÁRMOL MEDINA MIKA 02/07/01

MORILLAS SÁNCHEz DANIEL 19/08/01

SÁNCHEz SÁEz RUBéN 04/02/01

SANCHíS GARCíA VíCTOR 28/03/01
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la plantilla / 2012-13

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

DíAz FÁBREGAS ALEIX 12/02/00

FORNéS CASASÚS GENAR 17/01/00

GARRIDO AGUILERA RAÚL 24/02/00

GóMEz ANCHUNDIA JAHIR 20/02/00

GONzÁLEz JIMéNEz MANUEL 28/01/00

GRACIA CORTES CARLOS 24/08/00

KASHCHIy  zHENyA 06/01/00

LóPEz BURGOS ADRIÀ 23/04/00

MARTíNEz LóPEz GERARD 23/04/00

PEDROSA VENDRELL DANIEL 12/03/00

PORTAS CHéRCOLES CARLOS 16/01/00

PULIDO CASOLIVA óSCAR 30/05/00

REINHARDT BRU MARC 31/01/00

RUíz LUNA POL 13/01/00

SABATé MARTíNEz DAVID 11/04/00

SEGARRA GARCIA VELA GUILLERMO 13/11/00

SUÁREz MUñOz MARC 01/05/00

TORRECILLAS LóPEz DANIEL 07/01/00

Els nostres equips INFANTIL B
Aleix, Genar, Raul, Manuel, Carlos, Zhenya, Adrià, Gerard, Daniel, 
Carlos P., Óscar, Pol, David, Guillermo, Marc, Daniel T., Marc R. i Jair.

Camp: Bon Pastor, C/ Ciutat d'Asunción, 8

Francisco Sánchez Antonio Mengual

ENTRENADOR
FRANCISCO SÁNCHEz BOHORqUES
2n ENTRENADOR
FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEz MARÍN
DELEgAT
ANTONIO MENGUAL GALINDO
CuIDADOR
SALVADOR COSTA GRANA

el cos tècnic
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Els nostres equips INFANTIL A
Daniel, Marc, Ignacio, Joel, Manel, Pol, Ryuken, Biruk, Adrián, 
Adrià, Pau, Daniel R., Joel, Ignasi, Marc i Gerard.

Camp: Bon Pastor, C/ Ciutat d'Asunción, 8 

la plantilla / 2012-13

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

ALBET GARCIA DANIEL 21/02/99

ÁVILA RODRíGUEz MARC 12/04/99

BERCHE FERRER IGNACIO 12/06/99

DELGADO GASCóN JOEL 07/02/99

MONTOyA CHACóN MANEL 26/07/99

MUNIESA MASSó POL 29/04/99

NISHIzAWA FUNG RyUKEN 25/02/99

PAGESPETIT NICOLAU BIRUK 09/09/99

PéREz SÁNCHEz ADRIÁN 05/04/99

PIQUER MENESES ADRIÀ 02/07/99

ROSSELL ONTAñóN PAU 26/01/99

RUIz ROMERA DANIEL 02/01/99

SASTRE GARCíA GERARD 18/08/99

VALLEJO ESQUIVEL JOEL 20/04/99

VILARRASA PALACIOS IGNASI 23/08/99

VíLCHEz NUñEz MARC 30/01/99

Carles Rocamora

David García

el cos tècnic

ENTRENADOR
JAVIER GARCÍA RODRÍGUEz

2n ENTRENADOR
DAVID GARCÍA LLUFRIU
DELEgAT
CARLES ROCAMORA VALLS
CuIDADOR
FERRÀN PEGENAUTE AUTINA

Javier García
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ENTRENADOR
ALEXIS SÁNCHEz NEGRETE

PREPARADOR FÍSIC 
DAVID CANO GARCÍA
DELEgAT
MANUEL REDONDO POzO
FISIOTERAPEuTA
IAGO CUESTA FERNÁNDEz

la plantilla / 2012-13 el cos tècnic

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

ARTIEDA FAJARDO JOAN 19/03/98

AVILA GORDON GONzALO 26/01/98

AyATS SEGALéS NIL 02/04/98

BERCHE FERRER ALEJANDRO 10/01/98

CASTRO PíRIz IMANOL 06/05/98

GUTIéRREz NSANG JORDAN 08/07/98

HEREDIA BURCH ANTONIO 17/05/98

HIDALGO QUINTERO NILO JORDI 17/05/98

IRAETA AGUIRRE IñAKI 25/05/98

LATORRE MARTINEz ERIC 11/11/98

MEGIA ASCASO JANDRO 02/07/98

OREA NUñEz MARC 02/02/98

PENA CASACUBERTA ELOI 06/01/98

PICO MENDOzA MICHAEL 24/01/98

PRIETO CARO DANIEL 10/10/98

SANTAELLA ALAy XAVI 02/02/98

SEGARRA GARCíA-VELA FEDE 23/02/98

SOLER GARCíA ÁLEX 08/01/98

TAOUDA  BOUBACAR 15/01/98

VILLAR VALVERDE JAUME 26/05/98

Alexis Sánchez Manuel Redondo

David Cano

Els nostres equips CADET B
Joan, Gonzalo, Nil, Alejandro, Imanol, Jordan, Antonio, Nilojordi, 
Iñaki, Éric, Jandro, Marc, Eloy, Michael, Daniel, Xavi, Fede, Álex, 
Boubacar i Jaume.
Camp: Bon Pastor, C/ Ciutat d'Asunción, 8
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Els nostres equips CADET A
David, Enzo, Arnau, Iván, Óscar, Ricard, Guillem, Marçal, Cristian, 
Kilian, Christian, Jaewook, Jalal, Adrián, Jordi, Jonatan, Ferràn, Nil, 
Isaac, Màxim i Edgard.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

la plantilla / 2012-13

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

ÁLVAREz FERNÁNDEz DAVID 09/09/97

AREVALO ACOSTA ENzO MAURO 15/04/97

CAMPENy GORCHS ARNAU 02/01/97

CAMPOS BAyONA IVÁN 04/04/97

CASTELLANO MATALLANA OSCAR 26/05/97

CASTRILLO HELGADóTTIR RICARD 16/09/97

CORTéS MARCOS GUILLEM 21/08/97

CUATRECASES MORENO MARÇAL 21/11/97

CUBEDO AyMERICH CRISTIAN 18/02/97

DURAN MONTES KILIAN 03/12/97

GóMEz VAQUERO CHRISTIAN 20/04/97

KASMI CHOURAK JALAL 26/06/97

KIM  JAENOOK 31/05/97

LLEDó IGLESIAS ADRIÁN 03/03/97

MARíN ROBLES JORDI 12/06/97

PUIG FERNÁNDEz JONATAN 18/06/97

ROCA CANALS FERRAN 28/05/97

SALARICH PACHECO NIL 26/02/97

SERNA MOyANO ISAAC 05/07/97

SOROKA  MAXIM 09/08/97

VELASCO VILLALBA EDGAR 11/07/97

Enric Creus Alex García

Iván CortésAndrés Jarque

el cos tècnic

ENTRENADOR
ANDRÉS JARqUE MATENCIO
DELEgAT
ÁLEX GARCÍA OCHOA
PREPARADOR FÍSIC
ENRIC CREUS CANTERO
FISIOTERAPEuTA
JAVIER ÁLVAREz VADILLO
ENTRENADOR PORTERS
JOSÉ LUIS AROCA ARGUELLES 

©
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Juan Carlos Ortíz

Luis J. Molina

ENTRENADOR
JUAN CARLOS ORTÍz ARÁNEGA

2n ENTRENADOR
LUIS J. MOLINA NAVARRO
PREPARADOR FÍSIC
ROMÁN RUÍz APARICI
DELEgAT
JUAN GUTIÉRREz LORENzO
FISIOTERAPEuTA
MANUEL MORENO MORENO
ENTRENADOR PORTERS
JOSÉ LUIS AROCA ARGUELLES

la plantilla / 2012-13 el cos tècnic

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

AMARGóS DURALL ALBERT 08/01/96
BERRIO AVALOS VICTOR 03/04/96
CAñAVERAS GAVILÁN JOEL 01/05/96
CASANOVAS PRAT AGUSTí 08/01/96
DONCEL ORDOñEz CARLOS 04/12/96
GAMISANS GARCIA SERGI 19/02/96
GARzON SEVILLA JOEL 12/02/95
GARzóN CHÁVEz DIEGO 03/07/96
GOLOBART BENET JAN 17/04/96
GONzALEz MEDINA CARLES 30/12/96
GUTIERREz NAVARRO MARCOS 23/12/96
KMEREME  ÁLEX 05/08/95
LOPEz SANCHEz MARIO 03/07/96
LóPEz COCA IVÁN 14/03/96
LUENGO CENDRERO JOSé CARLOS 11/01/96
MANERO RUPéREz ALBERT 14/03/96
MARTíNEz RODRíGUEz óSCAR 26/01/96
PONCELA GARCíA DAVID 21/09/96
ROCA LóPEz FERRÀN 10/01/96
TRUBIA GONzÁLEz PABLO 11/01/96
VARESE NAFA ANDRES 28/01/96
VILLANUEVA CERVERA DAVID 12/02/96
zARATE LINDES ERIC 18/06/96

Román Aparicio

Els nostres equips JUVENIL C
Albert, Víctor, Joel, Agustí, Carlos, Sergi, Joel, Diego, Jan, Carles, 
Marcos, Mario, Iván, José Carlos, Albert, Óscar, David, Ferràn, Pablo, 
Andrés, Éric i Álex.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35
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Els nostres equips JUVENIL B
Raul, Alexander, Jordi, Xavier, Josep, Guillem, Aitor, Ricardo, Joan, 
Cristian, Álex Javier, Xavier L., Adrià, Lauren, Bah, Ian, Éric, David, 
Pol, Iván i Marc.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

la plantilla / 2012-13

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

ABAD MELENDO RAUL 04/04/95

AMOR TORRES ALEXANDER 11/01/95

BUFí CUESTA JORDI 10/04/95

CAMPS ORTíN XAVIER 28/06/95

CASAS TUNEU JOSEP 08/04/95

CRIVILLé COSTA GUILLEM 03/06/96

GARCíA DOMÈNECH AITOR 08/10/95

GARCíA PéREz RICARDO 15/03/96

GESTí FRANQUESA JOAN 05/05/96

GONzÁLEz RAMIREz CRISTIAN 19/04/96

HIDALGO SANTAMARíA ÁLEX JAVIER 07/07/95

LóPEz LóPEz XAVIER 23/07/95

MATEO LóPEz ADRIÀ 16/03/95

ORTIz LLANAS LAUREN 12/02/96

OUMAR  BAH 05/01/95

PINO SOLER IAN 23/01/96

PUJOL MARTíNEz éRIC 11/01/95

SERRANO MOLINA DAVID 25/04/95

SERRAT FORTUNy POL 20/05/96

SILVANO FARA IVÁN 15/01/95

VITO BREzMES MARC 10/03/96

Jordi Galera

Rubén Castro

ENTRENADOR
JORDI GALERA CAICEDO

SEgON ENTRENADOR
RUBÉN CASTRO ROS
DELEgAT
JUAN CARLOS GARCÍA ANDREU
FISIOTERAPEuTA
JAVIER IRAGO ABONJO

el cos tècnic

Juan Carlos García
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la plantilla / 2012-13

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

BANGOURA  MAMADOU 14/03/94

BARCONS VALERO POL 17/03/94

CARRASCO ÁLVAREz DAVID 30/03/94

DíAz BARRERA VíCTOR 16/10/95

EL MORABET  ANAS 09/01/94

EyRE BERNAT HUGO 07/05/94

FONT LOPEz GERARD 04/11/94

GASSAMA  SEKOU 06/05/95

GOMEz GARCIA ERIC 13/01/94

GóMEz GIRALT POL 27/06/94

GóMEz MARTíN RUBéN 17/01/94

GUASCH DE VILALLONGA JOSE MARIA 30/05/94

JEBARI SEBARI SOUFIANE 24/02/95

MIRANDA RODRíGUEz JUAN MANUEL 01/03/94

MORER VICENTE PAU 10/10/95

NIETO SÁNCHEz SERGIO 27/01/94

NOGUERA PARCET EVELI 12/12/94

PERONI  SANTIAGO 01/03/94

PUERTO POyATOS ALVARO 13/02/94

ROQUET ARBOIX GUILLEM 05/10/94

TAVIRA MOLINA ALBERTO 07/03/94

TOMÁS CERRATO CHRISTIAN 18/12/94

Xavi Plaixats Xavi Navarro

Joan MateuCristóbal Parralo

el cos tècnic

ENTRENADOR
CRISTóBAL PARRALO AGUILERA
PREPARADOR FÍSIC
XAVI PLAIXATS ONCINS
ENTRENADOR PORTERS
XAVI NAVARRO LATORRE
DELEgAT
JOAN MATEU GóMEz
MATERIAL
JUAN AMOR CASTILLEJO
CuIDADORS
JORDI MORO LABORDA 
I DAVID AYALA MOLINA

Els nostres equips JUVENIL A
Mamadou, Pol B., David, Anas, Hugo, Josep Miquel, Gerard, Sekou, Éric, Pol G., 
Rubén, José María, Soufiane, Juan Manuel, Pau, Sergio, Evelí, Santiago, Álvaro, 
Guillem, Alberto, Jonatan i Christian.

Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

Juan Amor
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Els nostres equips JUVENIL A
Adri, Arruebo, Eric, Caste, Víctor, Escri, Juancho, Gallardo, Álex, Arnau, Vuchu, Lamas, Llopis, Felipe, Martí, 
Suli, Jona, Vila i Nando.  

Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

Un futur esperançador
El campionat de lliga va començar amb un ca-
lendari que a priori no era molt esperançador 
ja que en les tres primeres jornades ens en-
frontàvem als tres ‘cocos’ de la categoria com 
són l'Espanyol i el Cornellà, a casa, i el Barça, 
a domicili. En aquests tres primers partits la 
Damm va obtenir els tres resultats possibles 
al futbol: un empat a 4 davant l'Espanyol; una 
derrota aclaparadora davant el Barça; i una 
victòria contra un bon Cornellà. Aquest últim 
resultat va donar esperances de futur. S'havia 
sobreviscut als ‘cocos’ amb encert desigual 
però donant la cara, i després venien contraris 
més assequibles. Però la realitat no va ser 
tan bona. En finalitzar la sisena jornada, i 
després de perdre al camp del Mataró per 
un trist 2 a 0, a casa davant el Badalona en el 
temps de descompte i, sobretot, després de 
la humiliant derrota davant el Nàstic per 6 
gols a 1, l'equip anava cap avall sense control. 
Calia canviar la dinàmica o ens esperava un 
altre any desolador.

Va ser aleshores quan la directiva, amb tot 
el dolor del seu cor, va destituir el bon tècnic 
Carlos Pastor i va posar en el seu lloc a un 
vell conegut del CF Damm: Cristóbal Parralo, 
tot un exemple de professionalitat i dedi-
cació, amb la ferma esperança de canviar 
el rumb.
Han passat 5 jornades des d’aleshores i els 
resultats demostren que la substitució no va 
ser un error. Hi ha hagut uns quants canvis 
de costums i de maneres de treballar, però els 
resultats deixen perplex a tothom. El mateix 
grup de jugadors ja està demostrant el per-
què del seu fitxatge, atès que no ha perdut ni 
un punt des de llavors amb un balanç de cinc 
victòries en cinc partits jugats i un parcial 
de 14 gols marcats i tan sols 3 encaixats. Les 
víctimes han estat el Menorca i el Gavà a do-
micili i el Manlleu, Sant Andreu i Casablanca 
a casa. Tot això dóna esperances per afrontar 
positivament el final de la primera volta amb 
la tranquil·litat de la feina ben feta. 

per óSCAR COSIALS

Selecció catalana
Durant la presentació de la nova equipa-
ció de la Selecció Catalana de Futbol, dis-
senyada per Custo Dalmau, el CF Damm 
va tenir una participació destacada. Pau 
Morer va ser un dels jugadors  de la Selec-
ció Catalana que va canviar per un dia el 
camp per la passarel·la per exercir com a 
model. D’altra banda, Cristóbal Parralo, 
va ser el representant de la Selecció de 
Veterans.
L'acte va comptar amb la presència 
d’Ivan Tibau, Johan Cruyff, Marc Mu-
niesa, Isaac Cuenca, Joan Capdevila, 
Raúl Rodríguez i Javi Rodríguez com a 
representants del futbol català i de la 
Selecció Catalana.
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Cristóbal Parralo, nou entrenador 
del Juvenil A del CF Damm

R amon Agenjo va presentar oficial-
ment el nou entrenador al personal 

tècnic i als jugadors del Juvenil A. La deci-
sió d’escollir Cristóbal Parralo com a nou 
entrenador del Juvenil A s’emmarca dins 
la política del CF Damm de seguir comp-
tant amb la gent de ‘casa’ per cobrir les ne-
cessitats del Club. Carlos Pastor, amic per-
sonal de Parralo, segueix en el club com 
assessor de l’entrenador.

Cristóbal Parralo va ser jugador del CF 
Damm en les categories cadet i juvenil. La 
temporada 85/86 va contribuir a que el 
seu equip assolís la classificació per dis-
putar la Divisió d'Honor juvenil. Com a 
jugador de la Damm va destacar per les 
seves qualitats futbolístiques i humanes. 
Durant molt de temps es va convertir en 
un exemple a seguir per tots els jugadors 
del club, pel seu comportament i la seva 
dedicació. Posteriorment va passar per 
equips com el Barça Atlètic, el FC Barce-
lona, l'Oviedo, el Logronyés, l'Espanyol i 
el Paris St. Germain.

Es va proclamar Campió d'Europa i de 
Lliga amb el FC Barcelona l'any 1992 i 
Campió de la Copa del Rei amb el RCD 
Espanyol al 2000. Ha jugat més de 500 
partits a Primera Divisió i ha format part 
en sis ocasions de la Selecció Espanyola 
absoluta. L'any 1998 va rebre la Medalla 
d'Or de la Federació Catalana de Futbol. 

L’ex jugador cerveser Cristóbal Par-
ralo ha estat l’escollit per substitu-
ir Carlos Pastor a la banqueta del 
Juvenil A. La decisió es va prendre 
després d’una reunió entre Ramon 
Agenjo, president del CF Damm, i 
el mateix Cristóbal Parralo.

Un cop va penjar les botes, Cristóbal es 
va preparar per convertir-se en entrenador 
titulat de màxim nivell. La seva primera 
tasca a les banquetes va tenir lloc quan es 
va incorporar al personal tècnic del pri-

mer equip de l’Espanyol per passar poste-
riorment a dirigir la Secretaria Tècnica de 
l’equip blanc-i-blau. Acabada la seva etapa 
a l’Espanyol va dirigir les banquetes de la 
PD Santa Eulàlia i del Girona CF. ■

A dalt, Cristóbal Parralo a la banqueta del Juvenil A. A baix, Cristóbal i Carlos Pastor en una formació del Juvenil 
A del CF Damm durant la temporada 84-85. 
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E l President del CF Damm, Ramon 
Agenjo, va encapçalar la represen-

tativitat del club acompanyat pel Presi-
dent d’Honor, Josep Barcons. El sopar va 
comptar amb la presència de la majoria 

dels membres que formen el club (ju-
gadors, entrenadors, delegats...). A més, 
l’acte va comptar amb la presència de per-
sonalitats com Maite Fandos, Tinent d’Al-
calde de Barcelona, Ivan Tibau, Secretari 

General de l’Esport o Andreu Subies, Pre-
sident de la Federació Catalana de Futbol, 
entre d’altres.

Tello i Cuenca van ser els convidats 
d’honor del tradicional sopar de final de 
temporada. El CF Damm va aprofitar la 
seva presència per presentar la samarreta 
que lluiran els equips juvenils la propera 
temporada i, a més, es va obsequiar als dos 
jugadors amb una d’elles amb el seu nom 
corresponent a l’esquena. ■

El passat mes de juny es va celebrar el tradicional sopar de final de 
temporada del CF Damm. Els jugadors del FC Barcelona, Isaac Cuenca 
i Cristian Tello, formats a la Damm, van ser els convidats especials 
d’una nit màgica. El sopar va ser presidit per Ramon Agenjo.

CuEnCa 
I TELLO 
aL sOPaR 
DE La 
DaMM
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FOTOS: EDU BAYER
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On són què fan com els hi va?

Tenim jugadors repartits per totes 
les categories i en aquesta secció 
volem situar-los i tenir-los una mi-
ca més a prop. Els nostres cracs són 
els ambaixadors més qualificats 
que té el club i per això volem sa-
ber-ho tot d'ells i, alhora, convertir 
aquestes pàgines en un lligam de 
pertinença, referència i orgull pels 
jugadors actuals del Club.

PRIMeRA

seGONA A

aleix vidal  I almerIa Cf 

benja martínez  I gIrona fC

isaac becerra  I gIrona fC

isaías sánchez  I sd ponferradIna

david lópez  I se huesCa

andrea Orlandi  I brIghton fC

ánGel martínez  I blaCkpool fC

juanjO carricOndO  I 
apep kyperoumdIa Paco Herrera dirigint el Real Club Celta de Vigo al Camp Nou.

jOrdi cOdina  I getafe Cf

serGiO García  I rCd espanyol

álvarO vázquez  I getafe Cf

rafa jOrdà  I fC renhe guIzhou 

serGiO tejera  I rCd espanyol

víctOr vázquez  I f. C. bruJas

isaac cuenca  I fC barCelona 

cristian tellO  I fC barCelona

carlOs G. peña  I r. valladolId

manOlO muñOz (entrenadOr)  I 
deportIvo CalI

juan carlOs barrancO  I ÀrbItre 

assIstent

marc carmOna (entrenadOr)  I 
fC barCelona futbol sala

luis carrión (entrenadOr)  I 
rCd espanyol femení

pacO herrera (entrenadOr)  I 
real Celta de vIgo
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ISAAC CUENCA

 

TeRCeRA
xavi cOmas  I u at gramanet

david paYan  I u at gramanet

anselmO  eYeGue  I u at gramanet

remO fOrzinetti  I u at gramanet

víctOr cOcera  I Cf montaÑesa

dani acOsta  I Cf  montaÑesa

dani Garcia  I Cf montaÑesa

ivan rOmera  I Cf montaÑesa

adrià padilla  I Cf montaÑesa

ruY Gama  I Cf montaÑesa

ferran melich  I terrassa fC

raúl barriendO  I terrassa fC

jOan rOiG  I terrassa fC

fran Grima  I terrassa fC

jOrdi vinuesa  I terrassa fC

cristian del mOral  I santboIÀ fC

jaume a. sánchez  I santboIÀ fC

jOrdi rOGer (entrenadOr)  I CornellÀ ud

jOel marín  I CornellÀ ud

edGar allueva  I Cf gavÀ

albert vivó  I Cf gavÀ

albert cervantes  I Cf gavÀ

serGiO prietO  I Castelldefels ud

GirbertO braz Oliveira  I Castelldefels ud

jOse santOs  I Castelldefels ud

albertO triGuerO  I Castelldefels ud

carlOs henarejOs  I Castelldefels ud

seGONA B
lucas viales  I g tarragona

juaquín sánchez  I Cf badalona

marcOs pérez  I Cf badalona

xavi peleGrí  I Cf badalona

samuel baYOn  I Cf badalona

jOan Grasa  I Cf badalona

jaume sObreGrau  I Cf badalona

aimar mOratalla  I llagostera

jOsé. m. mOrales  I sant andreu

dídac navarrO  I sant andreu

bOrja lópez  I sant andreu

jOhn neesKens  I sant andreu

OriOl Grau  I Castelldefels ud

xavi lacambra  I Castelldefels ud

marc Gràcia  I ue vIlassar de mar

juan c. cervantes  I ue vIlassar de mar

quim sOlanO  I ue vIlassar de mar

adrià escribanO  I ue vIlassar de mar

juan luque  I ue vIlassar de mar

serGi diaz  I ue rubí

albertO criadO  I ue rubí

Grabiel santiaGO  I ue rubí

elhadji bandeh  I Ce JúpIter

juanjO Garcia  I Ce JupIter

martí sOler  I ue vIC

alejandrO pOves  I ue vIC

rafa leva  I europa Ce

elOi mir  I europa Ce

dani rOmerO  I europa Ce

ruben casanOvas  I pobla  mafumet

david batanerO  I Cf palamós

jOnathan  pujibet  I fC vIlafranCa

brain queijada  I fC vIlafranCa

raúl caballerO  I Cf borrIol 

miGuel navarrO  I la hoya-lorCa C.f. 

aitOr ramírez  I peÑa deportIva IbIza 

èric llOpis  I C.at. monzon

serGiO maestre  I r. Celta-b

xavi tOrrent  I hemmel  05 

pàgina coordinada per: 
Manuel Martín 

èric alcaraz  I sant andreu

carlOs clerc  I rCd espanyol

jOnathan del amO  I rCd espanyol

òscar sierra  I ad prat

rOGer matamala  I ad prat

ruben alcaraz  I ad prat

manel Gómez  I Ce l´hospItalet

mOussa bandeh  I Ce l´hospItalet

albert veGa  I Ce l´hospItalet

franciscO OchOa  I C.d. guIJuelo

jOan lladó  I tamWorth f.C.
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Medicina esportiva
Iago Cuesta
Diplomat en Fisioteràpia 
per la Universitat  Blanquerna

Preparats per salvar vides

U na de les coses que més em va sor-
prendre a l'arribar al CF DAMM, 
ara fa quatre anys, va ser el seu 

servei mèdic. Jo ja sabia que era un dels 
millors serveis mèdics entre les canteres de 
futbol de Catalunya, però el fet de saber que 
anava a tenir uns trenta companys en les 
seves respectives especialitats a la secció de 
medicina esportiva em va fer adonar de la 
dimensió real d'aquest club. 

A més de ser companys i treballar col-
ze amb colze pel bé dels nostres jugadors, 
sempre tenim alguna figura en la qual re-
colzar-nos quan hi ha algun dubte, i el propi 
servei mèdic es preocupa de proporcionar 
totes les eines necessàries per dur a terme 
la nostra feina. Un exemple: tots i cadascun 
dels fisioterapeutes dels equips de futbol del 
nostre club tenen el títol de DEA (desfibril-
lador extern automàtic) i RCP (reanimació 
càrdio-pulmonar). Això és gràcies als cur-
sos que s'imparteixen anualment al club. 
La veritat és que quan un estudia aquest 
tipus de matèries sempre espera no haver 
de posar-les en pràctica mai però alhora 
et proporcionen la seguretat que en cas de 
necessitar una actuació en aquest àmbit 
podràs fer-ho amb certes garanties. Així 
que el fet d'haver adquirit aquests conei-
xements considero que és simplement una 
bona prevenció per part del CF DAMM, i 
crec que qualsevol dels meus companys ho 
hauria fet igual o millor.

A tots els camps del CF DAMM sempre 
hi ha un fisioterapeuta que té cura dels 
jugadors mentre entrenen. En el meu cas, 
sóc un dels responsables del camp de Bon 
Pastor, on entrenen infantils i cadets. El que 
a continuació vaig a relatar va succeir el 
dimarts de la tercera setmana d'octubre, 
mentre estava tractant l’Àlex Soler, un dels 
jugadors del meu equip. Quan vam acabar 
i el jugador anava a reunir-se amb els seus 
companys, l’Alexis Sánchez (entrenador del 

cadet A), em va cridar estant jo d'esquena. 
Quan em vaig girar vaig veure que estava 
immòbil, estirat a terra. He d'admetre que 
al principi vaig pensar que es tractava d'una 
broma, ja que és típic que cada cert temps 
algun jugador simuli una lesió per fer més 
amè l'entrenament. No obstant això, el fet 
que ho fes l'entrenador i la posició en la 
qual estava, em va fer suposar que alguna 
cosa anava realment malament. Em vaig 
apropar a ell i vaig començar a sacsejar-lo 
i a cridar-lo pel seu nom per veure si es-
tava conscient i just en aquell moment va 
començar a fer convulsions. Vaig demanar 
que avisessin una ambulància i José María 
Martín (Coordinador de Cadets i Infan-
tils), que s'havia situat al costat meu, es va 
disposar ràpidament a cridar-la. Un dels 
cuidadors del camp, Jorge Cubero, es va 
apropar ràpidament preguntant si portava 
el DEA, i per prevenció li vaig dir que sí. 
Vaig comprovar que l’Alexis no respirava 
així que li vaig obrir la boca i vaig compro-
var les vies aèries, va ser en aquell moment 
quan vaig veure que s'havia empassat la 
llengua i l’hi vaig extreure, i ràpidament va 
reaccionar amb una profunda inspiració, 
quedant immòbil. Vaig comprovar si l’Ale-
xis havia recuperat la consciència, cridant-lo 
novament pel seu nom. Em vaig apropar 
i vaig comprovar que respirava i en aquell 
moment va obrir els ulls. Estava completa-

ment desorientat i li vaig preguntar el seu 
nom tres vegades sense que em contestés 
i després li vaig preguntar el meu, i llavors 
va reaccionar. Li vaig explicar tot el que 
havia passat i, tot estar força desorientat, 
poc a poc es va anar recuperant, així que 
vam anul·lar l'ambulància.

Passada una estona ens vam traslladar a la 
banqueta, tot i que encara es trobava molt 
feble, i quan es va recuperar una mica més 
vam baixar als vestuaris. Una vegada allà, 
li vaig explicar que com que havia estat in-
conscient era millor portar-lo a l'hospital i 
que li fessin les proves necessàries per des-
cartar qualsevol complicació possible. Ell 
mateix va trucar la seva dona i després de 
tranquil·litzar-la, i com que ja havia acabat 
l'hora d'entrenament, vam anar a l'hospi-
tal juntament amb el Martín i l’Enrique 
Uriach (Delegat Federatiu i Coordinador 
d'observadors).

Una vegada allà, i quan l’ensurt ja havia 
passat, em va sorprendre la quantitat de 
gent que es va desplaçar fins a l'hospital 
Trias i Pujol (Can Ruti). Antonio Heredia 
(pare d'un dels nostres jugadors) i Rafa Ruiz 
(Delegat de camp de Bon Pastor), van anar 
a interessar-se pel seu estat, així com també 
ho va fer l’Eduardo Berche (pare d'un dels 
porters de l'equip), que es va quedar fins 
que vam sortir de l'hospital. Entre tots vam 
intentar pujar-li la moral a l’Alexis i se'ns 
va fer l'espera més amena. Finalment, vam 
abandonar l'hospital cap a dos quarts de 
cinc de la matinada, amb la tranquil·litat 
que les proves mèdiques avalaven que l’Ale-
xis es trobava bé.

Els dies posteriors, l’Alexis es va fer di-
verses proves al camp de l’Horta per fer un 
seguiment i es troba perfectament. Afortu-
nadament i, gràcies al treball, la prevenció, 
l'ajuda i la preocupació de tots, un episodi 
que podria haver acabat en tragèdia s'ha 
quedat en una anècdota. ■

Alexis Sánchez i Iago Cuesta

Pàgina coordinada pel 
Dr. Carlos Barcons i l'equip mèdic del club
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Xerrada tècnica de l'àrbitre 
alfonso Álvarez Izquierdo

E l CF Damm, amb la col·laboració 
del Comitè Tècnic d’Àrbitres, va 

organitzar una xerrada per promoure el 
coneixement i el respecte cap a les normes 
que regeixen el futbol. Alfonso Álvarez 

L’àrbitre de 1ª Divisió Alfonso 
Álvarez Izquierdo, acompa-
nyat per l’assistent Juan Carlos 
Barranco Trejo, va donar una 
xerrada tècnica arbitral als 
tres equips juvenils de la nostra 
entitat.

Izquierdo va ser l’encarregat de comu-
nicar als jugadors i tècnics convocats a 
l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm, les 
noves disposicions arbitrals i alhora ex-
plicar el criteri que s’aplica en diferents 
incidències del joc.

Ramon Agenjo, president del CF Damm, 
va ser l’encarregat de donar la benvinguda 
als assistents i d’agrair la col·laboració del 
CTA per poder seguir donant un servei 
formatiu als jugadors del club cerveser.

Álvarez Izquierdo es va mostrar molt 
instructiu en tot moment i amb un gran 

nivell comunicatiu. Va interactuar amb els 
jugadors i, mitjançant la captació d’imat-
ges, va explicar la normativa i va aclarir 
els possibles dubtes originats durant la 
xerrada.

La taula dels ponents va estar formada 
per: Josep Barcons, President d’Honor;  
Juan Carlos Barranco Trejo, Àrbitre 
Assistent de 1a Divisió; Alfonso Álvarez 
Izquierdo, Àrbitre de 1a Divisió; Ramon 
Agenjo, President CF Damm; Xavier Mo-
reno Delgado, President CTA; i Néstor 
Herraiz Prieto, Observador Arbitral. ■

A dalt a l'esquerra, Ramon Agenjo saludant als jugadors. A la dreta, Álvarez Izquierdo en un moment de la xerrada. A baix, (d'esquerra a dreta segons la fotografia): Josep Barcons, 
President d’Honor CF Damm;  Juan Carlos Barranco Trejo, Àrbitre Assistent 1a Divisió; Alfonso Álvarez Izquierdo, Àrbitre de 1a Divisió; Ramon Agenjo, President CF Damm; Xavie Mo-
reno Delgado, President CTA; i Néstor Herraiz Prieto, Observador Arbitral.

FOTOS: EDU BAYER
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D esprés de vuit anys, la Festa 
del Futbol Català ha tornat. 
El passat 7 de juliol,  la FCF va 

premiar i homenatjar els clubs amb èxits 
més destacats, els dirigents modèlics, els 
entrenadors més brillants, els àrbitres més 
destacats i els millors jugadors de futbol i 
futbol sala. El primer acte de la Nit va ser el 
lliurament de guardons als millors equips 
de Catalunya pels mèrits aconseguits. El 
CF Damm va ser guardonat com a millor 
Prebenjamí de Catalunya. Va recollir la 
distinció Ramon Armadàs, Patró de la Fun-
dació Damm i Conseller del Grup Damm. 
El president de la Federació Catalana de 
Futbol, Andreu Subies i els vicepresidents, 
Joan Josep Isern, Joan Soteras i Josep Llaó, 
van fer entrega d'aquests premis.

JOSEP BARCONS, 
PREMI ESPECIAL 
DE LA FCF
El President d’Honor del CF Damm, Josep Barcons, va rebre una 
distinció especial durant la Nit del Futbol Català organitzada per la 
Federació Catalana de Futbol. 

Reconeixement a 
David Miranda
Un dels protagonistes de La Nit del Futbol 
Català d’enguany va ser l’ex cerveser i àrbi-
tre, David Miranda, que va rebre el reconei-
xement per part de la Federació Catalana 
de Futbol. La trajectòria de Miranda dins de 
l’arbitratge català i espanyol ha esdevingut 
modèlica, des que va penjar las botes per 
una lesió als vint-i-quatre anys  fins que s’ha 
retirat com un dels millors àrbitres de la lliga 
de Segona Divisió.David Miranda va jugar 
a la Damm a l’època de la categoria sub-19 i 
va destacar per la seva capacitat golejadora 
i pel seu compromís amb el Club. 

La FCF va homenatjar a 
dirigents, àrbitres i gent 
del món del futbol català 

Posteriorment, els assistents a l'acte van 
gaudir d'un aperitiu previ al sopar de gala. 
Un cop els convidats van entrar a la sala 
on es va celebrar el sopar, va arribar el 
torn dels parlaments de les autoritats. En 
primer lloc, Andreu Subies, president de 
la Federació Catalana de Futbol, va donar 
la benvinguda als assistents i va felicitar 
als guardonats de la nit.

Després que els comensals gaudissin del 
sopar de gala de la Nit, es va procedir al 
moment més emotiu de la Nit del Futbol 
Català, amb el lliurament dels guardons 
especials. Un dels més especials va ser 
l’homenatge a Josep Barcons, President 
d’honor del CF Damm. Aquests guardons 
van ser atorgats a diferents personalitats i 
entitats del futbol del nostre país per la seva 
gran trajectòria o mèrits especials. ■

Josep Barcons Ramon Armadàs recollint el premi del Millor Prebenjamí del               futbol català.

Foto de família dels guardonats.
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Ramon Armadàs recollint el premi del Millor Prebenjamí del               futbol català.

Foto de família dels guardonats.

La taula del CF Damm.

FOTOS: EDU BAYER (FCF)
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Renovació 
del conveni 
Fundació 
Damm /
Fundació 
MaCBa

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

E l passat mes de Juliol, Ramon Agenjo 
Bosch, patró-director de la Fundació 

DAMM i Conseller de SA Damm, i Ainhoa 
Grandes, Directora de la Fundació MACBA, 
van signar un conveni de col·laboració per 
al període 2012-2017. La Fundació DAMM 
es converteix en empresa protectora de la 
Fundació MACBA. L'objectiu d'aquest nou 
conveni és promoure i fomentar la cultura 
contemporània, així com augmentar la capa-
citat de generar coneixement i sensibilitat 
cap a l'art més actual, a través de la seva 
contribució a la Col·lecció MACBA.

Fundació MACBA
La Fundació MACBA és una entitat pri-
vada promoguda el 1987 per una àmplia 
representació de la societat civil catalana. 
El seu objectiu és dotar el Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona d’un fons artís-
tic per constituir la seva col·lecció perma-
nent. Gràcies a les generoses aportacions dels 
seus membres, la seva col·lecció ha crescut 
fins esdevenir una de les més destacades 
d’Europa.  

L’escomesa de la Fundació consisteix a 
crear un fons d’obres d’art, que es dipo-
sita al MACBA, a partir de la col·laboració 
d’empreses, institucions privades i parti-
culars. La Fundació MACBA treballa amb 
vocació pública i ha constituït un important 
patrimoni per a llegar a la ciutat una valuosa 
herència cultural i artística. ■

Instalacions del MACBA

Ainhoa Grandes i Ramon Agenjo

Marta Gil, Ramon Agenjo, Ainhoa Grandes i David Camps
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El passat 5 d’octubre es va inaugurar la Fase IV del Centre 
Logístic Multimodal del Grup Damm, que es troba ubicat a la 
Zona d’Activitats Logístiques del Prat de Llobregat, al Port de 
Barcelona (ZAL Prat). Amb una inversió total de 75 milions 

d’euros, el Centre Logístic Multimodal a la ZAL ha esdevingut 
un referent per al sector gràcies a la seva ubicació, dimensions, 
tecnologia i capacitat operativa, essent un dels centres logístics 
multimodals més moderns del sud d’Europa.

L’acte inaugural va estar presidit per 
Artur Mas, president de la Generalitat 

de Catalunya, i ha comptat amb la presència de 
Josep Maria Pelegrí, conseller del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural; Sixte Cambra, president del 
Port de Barcelona; Juan Pedro Pérez, tinent 
alcalde del Prat de Llobregat; Ramon Agenjo, 
membre del Consell d’Administració del Grup 
Damm i Director de la Fundació Damm; 
Enric Crous, director general de Damm; Jorge 
Villavecchia, director general corporatiu de 
Damm, i Jaume Bonavia, director general 
d’Alfil Logistics, entre d’altres.

 El projecte del Centre Logístic Multimodal 
es va iniciar el 2006 amb l’objectiu de centra-
litzar les activitats logístiques a l’àrea metropo-
litana de Barcelona i potenciar el creixement 
de la fàbrica del Prat. Amb la darrera ampliació 
de la planta cervesera, i gràcies a la construcció 
d’aquest Centre, la planta del Prat s’ha conver-
tit en un dels centres de producció de cervesa 

DaMM InauGuRa EL sEu 
CEnTRE LOGÍsTIC MuLTIMODaL

més moderns i actuals d’Europa, amb una 
capacitat de 500 milions de litres anuals.

 Durant l’acte, que va comptar amb més de 
150 convidats, Ramon Agenjo va puntua-
litzar que “durant els últims anys, Damm 
ha anat diversificant i consolidant la seva 
presència en diversos negocis, però sempre 
en consonància amb l’estratègia del nostre 
core business: la producció de begudes, i 
especialment l’elaboració de cervesa. Per 
fer-ho possible, la distribució i la logística 
s’han convertit en una part clau de la nostra 
activitat empresarial, reforçant al mateix 
temps la nostra activitat nacional i la nos-
tra estratègia de creixement internacional. 
Actualment, Estrella Damm està present a 
més de 46 països”.

En total, més de 200 professionals treba-
llen al Centre Logístic, i cal destacar que 
la Fundació Cares disposa d’un espai on 
s'ofereixen llocs de treball a desenes de per-
sones amb algun tipus de discapacitat. ■

reportatge

Artur Mas

Artur Mas descobrint la placa commemorativa
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OPINIó  
RAMON ARMADÀS I BOSCH

L’octubre passat, Barça i Real 
Madrid van empatar a dos en 
un partit de Lliga que un gra-

pat –no tots– de mitjans informatius, 
tant de Barcelona com de la Capital, 
van qualificar de “apassionant”, “gran 
encontre”, “un dels millors Barça-Ma-
drid dels darrers temps”…en fi, “una 
meravella”.  
A mi, per variar, no em va agradar gens. 
Em vaig avorrir més que el “puntillero” 
de La Monumental de Barcelona, des 
que només es pot ‘maltractar’ les pobres 
bestioles al Delta de l’Ebre, sempre i 
quan sigui amb intencions culturals i 
respectant les “nostres tradicions”.                                                                                                                                  
No vaig veure cap dels grans jugadors 
d’ambdues esquadres fent mèrits a l’al-
çada de la seva fama. Controls deficients, 
passades imprecises, puntades i punta-
detes de peu, cops i copets, espentes i 
espentetes,  i cada dos per tres…a terra 
per la més mínima, amb esgarrifoses 
mostres de dolor dibuixades a les seves 
cares. Fins i tot, un espectador que seia 
a prop meu, en veure els gestos agònics 
d’un dels “lesionats”, va cridar: “Foteu-li 
un tret! que no pateixi!”.  
Per mirar de distreure’m , em vaig de-
dicar a mirar l’àrbitre. Un desastre! 
No n’encertava ni una. Sense prepa-
ració física ni tècnica no hi havia per 
on agafar-lo. Potser contagiat de tanta 
mediocritat? No! Els àrbitres sempre 
ho han fet, ho fan i ho faran fatal! Vaig 
recordar que fa quaranta-dos anys, en 
aquell mateix estadi, l’infame Guruce-
ta (que en pau reposi), va transformar 

una caiguda “involuntària” de Velázquez 
(sempre m’ha agradat aquest cognom), 
fora de l’àrea i a prop del gran, gran, 
Quimet Rifé, en un gloriós penal que 
resolia l’eliminatòria de la Copa del Ge-
neralísimo a favor del Real Madrid.
Va tenir sort el nefast “referee”. Dos 
anys més tard, TVE importava de la 
RAI,  la “MOVIOLA”. Cada diumenge 
des de tots  -o gairebé tots- els camps 
d’Espanya, una Companyia d’Avionetes 
feia arribar als laboratoris Fotofilm de 
Madrid (o Barcelona si els hi queia més 
a prop) les filmacions dels partits de 
la jornada de Lliga. Un cop revelades 
i positivades, anaven a parar a Prado 
del Rey i/o a Sant Cugat. Sense perdre 
ni un minut, pràcticament sense edi-
tar i en rigorós directe, el genial Pedro 
Ruiz, ‘ajudat’ per l’ex àrbitre Ortiz de 
Mendíbil (un altre ‘fenomen’ del xiu-
let), analitzava les jugades conflictives 
passant la pel·lícula endavant i enrere 
tantes vegades com calia fins intentar 
esbrinar si la falta era falta, si el penal 
era penal, si el fora de joc era fora de 
joc…Allò sí que era periodisme!                                                                                                                        
Avui dia, malgrat que els àrbitres saben 
que els mitjans tècnics són aclaparadors 
i els seus errors queden retratats clamo-
rosament, continuen cometent-los cada 
jornada, són humans! . Tant se val que 
siguin espanyols, italians o senegalesos. 
He vist arbitratges a la Bundesliga  i/o 
la Premier League que no es podrien 
admetre ni a la Segona B d’Espanya.                           
Altres esports – gairebé tots – han ad-
mès, ja fa temps, el control de les decisi-

La moviola
ons arbitrals emprant els mitjans tècnics 
més sofisticats. Al futbol americà van 
ser els primers. Els han seguit Tennis, 
Rugbi, Beisbol…i fins i tot “la Pilota 
Voladora”!  
FIFA i UEFA són responsables de man-
tenir el primitivisme del futbol. Estan 
posant en perill el seu futur amb el seu 
immobilisme. Fins ara es podia argu-
mentar que la tecnologia podria per-
judicar l’emoció i l’imprevist que fins 
ara era un al·licient. Tot el contrari. Els 
avenços de la tecnologia de la imatge són 
tan poderosos que tots aquests argu-
ments han caigut fets miquetes. La raó 
és ben senzilla: el futbol és IMATGE…  
i vulguin o no vulguin, vivim a l’era de 
la IMATGE.
Ara, la MOVIOLA, es pot instal·lar a peu 
del terreny de joc i analitzar les jugades 
en temps real, es a dir, al moment. Ja no 
cal noliejar avionetes amb bobines de 
pel·lícules amunt i avall,  és suficient 
amb…prémer un botó. A Pedro Ruiz 
li encantaria!
*L’any 1997 el President de l’Ander-
leich va admetre davant un tribunal 
del seu país haver donat al Sr. Guruceta 
1.000.000 de francs belgues (uns 24.000  
euros) per fer-lo guanyar l’eliminatòria 
de les semifinals de la Copa de la UEFA 
contra el Nottingham.
* L’any 1966 el Sr. Ortiz de Mendíbil va 
allargar onze minuts el temps de des-
compte d’un partit Real Madrid-Barça, 
fins que el Madrid va marcar l’un a zero. 
Va comentar que se “li havia parat el 
rellotge”… ■
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