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TEMPORADA PlENA D’èxITs
El CF Damm ha aconseguit quatre títols de Campions de Lliga i el retorn a la Lliga Nacional Juvenil





La temporada 2012-2013 ha estat molt profitosa pel que fa als resul-

tats i a la formació. La primera premissa del CF Damm és la formació 

personal i futbolística dels nostres jugadors i, un cop més, tots els 

membres del Club, entrenadors,  auxiliars, metges, fisios, delegats i 

encarregats de material, han aprovat amb nota. Des de la direcció 

del Club s’exigeix la màxima responsabilitat en la cura dels nostres 

esportistes i els professionals ho han fet amb escreix.

A més, aquesta temporada, també s’han assolit èxits esportius. Quatre 

Campionats de Lliga i un ascens a Lliga Nacional mitjançant el Juve-

nil B.  L’èxit de l’ascens és compartit amb el Juvenil C, equip que tam-

bé ha guanyat el campionat i que hauria pujat a la categoria Nacional 

en cas que no ho hagués fet el B.

04  Reportatge
El Benjamí A va disputar la fase 
classificatòria dels Campionats de 
Catalunya.

08  Notícies
Pàgines dedicades a les notícies esportives 
relacionades amb el Grup Damm.
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sumarieditorial

Temporada exitosa

Edita: Club de Futbol Damm. Direcció: Carles Domènech.  Redacció: Carles Domènech i Elena Ortiz. 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 maquetació: Barnils i Associats. Impressió: Sanvergráfic. Dipòsit legal: B-10264-2005.  
Agraïments: Frederic Segarra, Oscar Cosials, Manuel Martín, Edu Bayer,  Pep Morata, Anna Gumà, Marta Gil, Pere Puntí i Carlos Mira.
premsa@cfdamm.com 

Fundació

En les pàgines interiors de la revista us oferim un petit tast de l’im-

pecable Servei Mèdic del CF Damm. El departament dirigit pel vice-

president, Carlos Barcons, és un dels pals de paller del Club. Des del 

Servei Mèdic es cobreixen íntegrament totes les necessitats dels fut-

bolistes i, en cas necessari, es posen al seu abast totes  les especialitats 

mèdiques per la prevenció i la cura de la salut dels esportistes.

El Servei Mèdic del CF Damm és admirat i cobejat per la majoria 

d’entitats esportives del nostre país i, alhora, serveix de referent per 

noves iniciatives impulsades en aquest àmbit.

Servei Mèdic
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CAMPIONATs DE CATAlUNYA
Vilanova i la Geltrú va acollir els Campionats de Catalunya, on el CF Damm va estar representat pel 
Benjamí A. Els petits de la casa, però, només van sumar un punt a la classificació després de perdre 
contra el Nàstic i el Cornellà i empatar amb el Barça. Malgrat només jugar la fase classificatòria, els 
cervesers van gaudir de les jornades de la competició i van demostrar el tarannà del CF Damm.

D es de ja fa quatre temporades, les 
finals dels Campionats de Ca-
talunya de Futbol es disputen 

durant un mateix cap de setmana en una 
mateixa localitat de Catalunya. L’objectiu 
fonamental de la Festa del Futbol Català 
és el d’organitzar una jornada festiva 
on es pugui gaudir del millor futbol del 
nostre país amb els millors clubs de cada 
categoria. Des del 2012, les fases prè-
vies dels Campionats de Catalunya en 
les categories benjamí i aleví es juguen, 
també, durant el mateix cap de setmana, 
deixant pel darrer dia les finals.

El cap de setmana del 14, 15 i 16 de 
juny, a l’Estadi Municipal de Futbol de 

L’equip del Benjamí A, abans d’iniciar la competició.

Jugada del partit de la fase classificatòria contra el Barça.
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Els Campionats de 
Catalunya de Futbol és 
una jornada festiva on es 
gaudeix del millor futbol 
base del nostre país.

L’equip del Benjamí A, abans d’iniciar la competició.

Jugada del partit de la fase classificatòria contra el Nàstic.

Vilanova i la Geltrú, el CF Damm va 
participar en la fase prèvia d’aquests 
campionats en la categoria benjamí.  Els 
cervesers, però, van perdre a la primera 
jornada per un disputat 4 a 3 davant el 
Gimnàstic de Tarragona. Durant el dia 
de dissabte tampoc ho van tenir fàcil 
i van punxar davant el Cornellà amb 

un 0 a 2 al marcador. Tot i així, el CF 
Damm va lluitar fins al final i, davant 
d’un potent FC Barcelona, en el darrer 
partit de la classificació, va aconseguir 
finalitzar l’enfrontament amb un em-
pat a 3. Això, però, no va ser suficient 
per classificar-se per les semifinals dels 
Campionats ja que només van aconseguir 
un únic punt. Finalment, va ser el  FC 
Barcelona qui va guanyar el Campionat 
de Catalunya Aleví.

Als jugadors del benjamí A de la Damm 
els va acompanyar un grup de familiars 
que no van deixar d’animar en tot mo-
ment l’equip, demostrant el fair play del 
club i de la seva afició. n 

Els jugadors amb Salva Palanca.

Mares, pares, germans: l’afició.

L’equip, escoltant les indicacions de l’entrenador.
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A   raó de 125 esportistes al mes visiten 
el Servei Mèdic per tal de fer pre-
venció i/o tractament de lesions. El 

Centre de Medicina fa estudis ecogràfics de 
les lesions esportives, estudis radiològics amb 
fluoroscopi de les lesions òssies i protocols 
de recuperació i de prevenció, a la vegada 

que aplica aparells d’electro-medicina. Pel 
que fa a la medicina esportiva, el centre mè-
dic del club cerveser és l’encarregat de dur 
a terme les revisions mèdiques periòdiques 
que representen les revisions completes de 
Nivell 1 que exigeix la Federació Catalana 
de Futbol, en total 205. A més, desenvolupa 

El Servei Mèdic del CF Damm, dirigit pel Dr. Carlos Barcons, 
és un Centre de Medicina Esportiva acreditat pel Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya, on es fan assistències 
mèdiques ambulatòries de l’esportista de tot tipus. 

El sERvEI MèDIC DE lA 
DAMM és UN REFERENT 

Medicina esportiva

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

❶

proves d’adaptació a l’esforç i a l’exercici a 
nivell sots-màxim, estudis ecocardiològics, 
revisions podològiques, estudia les cadenes 
musculars i fa valoracions dietètiques  i psi-
cològiques dels esportistes. 

Cal tenir en compte, també, que tots els 
professionals que hi treballen reben cursos i 
actualització formativa de DEA i de suport 
vital bàsic per tal que sempre coneguin les 
novetats mèdiques i puguin ampliar el seu 
coneixement. 

Per tot això, el Servei Mèdic del CF Damm 
és un referent pels clubs de futbol catalans i 
espanyols. La gran tasca que desenvolupa amb 
els seus futbolistes es veu reflectida al terreny 
de joc ja que es prevenen lesions, es fan els 
millors diagnòstics i s’apliquen els millors 
tractaments. n
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❷

❺

❻ ❼

❸

❹

Carlos BarCons. responsable del servei Mèdic 
i Especialista en Traumatologia

Iago Cuesta - Fisioterapeuta

laura Poblet - Fisioterapeuta

9 fisioterapeutes més  per a cadascun dels 
equips de futbol 11 i els 3 alevins 

3 cuidadors més pels equips benjamins i 
prebenjamins. 

Juan Carlos arias - Especialista en Medicina 
de l’Esport i especialista en Cirurgia General

Pilar sánchez - Especialista en Cardiologia 

alberto ruiz - Especialista en Traumatologia 

olga Ferrer - Especialista en Podologia 

Cristina lagarma - Psicòloga i Màster especialista 
en Psicologia Esportiva

Xavier Vélez - Fisioterapeuta i  nutricionista

David ayala - Fisioterapeuta

rubén Boo - Fisioterapeuta

lucía ortega - Diplomada en Infermeria - 
Cardiologia

Gabriela Toccu - Diplomada en  Infermeria - 
Medicina de l’esport 

Jordi Moro - Quiromassatgista

nico Palanca - Monitor del gimnàs - adaptació 
a l’esport

José Manchado - administratiu i Coordinador 
activitat general 

alfonso lópez - Metge Coordinador del sEM-112, 
assessor i responsable de la Càrdio-protecció del 
club, responsable DEas i la formació del personal 
en la utilització del DEas i primers auxilis 

HORTA

BUEN PASTOR

CLOT DE LA MEL

ORgANigRAMA SERvEi MèDiC C.F. DAMM

❶ El Dr. Carles Barcons, durant una exploració de 
genoll a un jugador del CF Damm.  

❷ Nico Palanca, monitor de recuperació, fent una 
sessió d'exercicis de propiocepció al gimnàs. 

❸ Lucía Ortega, enfermera, controlant la realització 
d'una prova d'esforç.  

❹ La Dra. Pilar Sánchez, cardióloga, practicant un 
estudi ecocardiogràfic.  

❺ Vista general del gimnàs amb diferents pautes 
d'exercicis de recuperació.  

❻-❼ La podòloga Olga Ferrer, realitzant el motlle 
d'una plantilla després de fer l'estudi de la marxa.
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Les bessones Mapi i Major Sánchez Alayeto, 
entrenades pel director del Club de Pàdel  
Damm, Jorge Martínez, van aconseguir el 
seu primer títol en el circuit professional 
de pàdel al World Padel Tour. En la catego-
ria masculina de l’Open de Barcelona, Juan 
Martín Díaz i  Fernando Belasteguin van 
continuar invictes i van fer-se amb el títol 
que s’ha convertit en el quart consecutiu 
de la temporada. 

Estrella Damm 
patrocina el World 
Padel Tour de Barcelona

notí
cies

NOTÍCiESDAMM NOTÍCiESDAMM NOTiCÍESDAMM 
NOTÍCiESDAMM NOTÍCiESDAMM NOTiCÍESDAMM 
NOTÍCiESDAMM NOTÍCiESDAMM NOTiCÍESDAMM

L’Agrupació Barça Jugadors va lliurar al de 
Terrassa el guardó que l’acredita com a gua-
nyador del iii Premi Fair Play.  A l’acte d’entre-
ga del guardó, patrocinat pel grup Damm, hi 
va participar Ramon Alfonseda, president de 
l’Agrupació Barça Jugadors; Enric Crous, direc-
tor general del  grup Damm; i Sandro Rossell, 
president del FC Barcelona. 

Xavi Hernández, guanyador 
del III Premi Fair Play
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L’Antiga Fàbrica Estrella Damm va acollir la celebració de la viii edició 
dels Premis Sport Cultura de Barcelona. Allà hi va estar present Ramon 
Agenjo, patró-director de la Fundació Damm i membre de la Junta Directiva 
d’Sport Cultura.  La gala és un homenatge i reconeixement a les millors 
iniciatives culturals i esportives de l’any. Els guardonats d’enguany van 
ser el corredor de muntanya, Kilian Jornet, el seleccionador espanyol de 
futbol, vicente del Bosque, i la baronessa Carmen Tyssen-Bornemisza. 

L’Antiga Fàbrica Estrella Damm acull 
els Premis Sport Cultura 2013

Presentació de l’Estiu 
Fantàstic del 2013
El passat 31 de maig es va celebrar l’ac-
te de presentació d’Un Estiu Fantàstic 
a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, amb 
Marc Bartra i Sergi Roberto com a pa-
drins. El programa ofereix a les famí-
lies amb dificultats econòmiques la 
possibilitat que els infants participin 
en activitats lúdiques a l’estiu.

El grup Damm, com a patrocinador del Club  Natació Sabadell, va voler celebrar amb les 
jugadores de l’equip femení de waterpolo els èxits de la temporada. Les jugadores del 
club vallesà es van proclamar campiones d’Europa, títol que s’ha de sumar al de la Copa 
de la Reina i la Lliga.  Ramon Agenjo, patró-director de la Fundació Damm, i Enric Crous, 
director general del grup, van rebre a les campiones i els hi van oferir un àpat d’home-
natge del prestigiós restaurador Nandu Jubany. 

Les Campiones d’Europa, a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm



10  pilota a terra  

El grup Damm va inaugu-
rar un espai propi a l’Estadi 
del RCD Espanyol que s’uti-
litzarà com a zona de ben-
vinguda per als convidats 
del grup que assisteixin 
a l’Estadi blanc-i-blau. A 
la inauguració va ser-hi 
present l’ex cerveser, Toni 
velamazán. 

Espai ‘Estrella 
Damm’ a 
Cornellà - El Prat

Rafa Nadal, guanyador del Masters 1000 de Madrid

notí
cies

NOTÍCiESDAMM NOTÍCiESDAMM NOTiCÍESDAMM 
NOTÍCiESDAMM NOTÍCiESDAMM NOTiCÍESDAMM 
NOTÍCiESDAMM NOTÍCiESDAMM NOTiCÍESDAMM

El manacorí va afegir, el passat 12 de maig, una nova victòria a la seva impressionant ratxa des que el febrer va tornar a la com-
petició després de set mesos de baixa per lesió. Aquest cop es va imposar al Masters 1000 del Mútua Madrid Open, derrotant 
amb autoritat al suís Stanislas Wawrinka per 6/2 i 6/4. El Masters 1000 de Madrid, amb Estrella Damm com a principal patroci-
nador, no ha estat el darrer títol que ha guanyat Nadal aquesta temporada ja que ha afegit noves victòries al seu palmarès. 

El  director-patró de la Fundació Damm, 
Ramon Agenjo, va assistir el passat 10 de 
juny a la Xii Diada de la Natació Catalana, 
en la qual la Federació Catalana de Natació 
va guardonar els esportistes, persones i 
entitats que van destacar durant el 2012. 
L’acte, celebrat a l’Antiga Fàbrica Estrella 
Damm amb la presència de 250 assistents, 
va posar de relleu el potencial i la projecció 
internacional dels esportistes i les entitats 
del país en els esports d’aigua. 

La Fundació assisteix a la 
Diada de la Natació Catalana
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El passat 3 de juny es va celebrar el ii Torneig 
Benèfic de Pàdel de la Fundació Cruyff, 
amb la col·laboració del grup Damm. El 
torneig va permetre recaptar diners per 
la recent Escola de Pàdel Adaptat del centre 
de ‘Slampadel’ de Collbató, pioner en tot 
l’Estat espanyol. A la jornada va ser-hi pre-
sent Fernando Belasteguin, un dels millors 
jugadors de pàdel del moment, acompa-
nyat pels jugadors Matías Díaz, Paquito 
Navarro i Fernando Poggi. 

II Torneig Benèfic de Pàdel 
de la Fundació Cruyff

Puyal celebra els 2.000 
partits narrats a la ràdio
Joaquim Maria Puyal va celebrar una fita 
difícil d’igualar: la retransmissió de més de 
2.000 partits a través de les ones. Primer 
a Ràdio Barcelona, des del 5 de setembre 
de 1976,i actualment a Catalunya Ràdio, 
amb el programa La Transmissió d’en 
Puyal. Puyal i el seu equip ho van celebrar 
a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm amb tots 
aquells que han fet possible aquest rècord 
històric: col·laboradors, amics i oients. A 
la celebració també van ser-hi presents 
Enric Crous, director general del grup 
Damm, i Sandro Rossell, president del FC 
Barcelona.
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E l partit va reunir un bon grapat de futbolistes entre els quals 
s’hi van trobar molts ex jugadors de l’Espanyol que van tornar 

a vestir de blanc-i-blau i estrelles de la Lliga que van voler retre un 
homenatge al seu company i amic. Tres ex cervesers també van ser-
hi presents, els espanyolistes Sergio Garcia i Sergio Tejera i el porter 
del Getafe, Jordi Codina. Al minut 21, número que Jarque vestia a 
la samarreta perica, el partit es va aturar. Els pares, la dona i la filla 
de Dani Jarque van rebre rams de flors de mans de Joan Collet, 
president de l’Espanyol, de Raúl Tamudo i d’Andrés Iniesta. 

Els jugadors del partit van signar un emotiu empat a 4 al mar-
cador amb gols de Coro, Sergio Garcia, Cristian Alfonso i Petrov, 
pel bàndol local, i Cristian Goméz, Silva, Sito Riera i un amic 
personal de Jarque pel combinat de la Lliga. 

La darrera emoció de la nit va ser la interpretació del Nessum 
dorma de Puccini, amb tots els futbolistes junts al centre del camp 
i l’afició a les grades de Cornellà-El Prat. n 

SENTIT HOMENATGE 
A DANI JARQUE A 
CORNELLÀ-EL PRAT
L’afició del RCD Espanyol va viure un dia molt especial, 
el passat 3 de juny, amb un partit d’homenatge a Dani 
Jarque, capità blanc-i-blau mort l’agost del 2009.

reportatge

La Damm va ser present al partit en memòria de Dani Jarque 
representat per l’Agrupació de Veterans,  entre els quals van 
destacar els ex cervesers i ex blanc-i-blaus,  Jordi Coll i Rafa 
Ramírez. La comitiva cervesera va ser encapçalada per Carlos 
Barcons, vicepresident del Club.

El CF Damm, al partit de Cornellà

Iniesta i Tamudo, amb el pare i la filla de Dani Jarque.

Tots els participants en l’homenatge, escoltant el Nessum Dorma.
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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

17 2 1 195 24 53

PARTITS 
GUANYATS                    

20

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

A dalt, Juanjo Galbis donant instruccions als jugadors. A baix, Nacho.

Una vegada finalitzat el campionat 
de lliga, el balanç de l'equip és molt 

positiu, ja que els nens han aprofitat producti-
vament els entrenaments i partits per millorar 
en l’àmbit futbolístic i l’humà.

En el futbolístic, la majoria dels jugadors ha 
tingut una bona progressió tècnica i tàctica. 
Han anat assumint i interpretant bé els concep-
tes tàctics d'equip a desenvolupar en els partits 
amb un nivell de joc mitjà-alt. Com a persones, 
el comportament individual i col·lectiu ha estat 

molt positiu, tant dins com fora del camp. 
Important i satisfactori és comprovar que a 
part de les millores tècniques que han pogut 
aconseguir a títol particular, han crescut hu-
manament assumint, entenent i aplicant una 
sèrie de valors que se'ls ha inculcat: respecte, 
esportivitat, educació, solidaritat, companyo-
nia, etc. En l'àmbit de resultats, destacar que 
l’equip ha quedat Subcampió de Lliga, perdent 
només 1 partit, sent l'equip màxim golejador 
amb 195 gols marcats. n

Els màxims golejadors

classificat
2n
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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  

24 0 2 164 30 72

PARTITS 
GUANYATS    

26

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

A dalt, els jugadors escoltant els tècnics. A baix, Valentin.

Grans resultats
Aquesta ha estat una gran temporada 
pel Prebenjamí A. La constància i la 

bona feina feta durant el dia a dia ha permès 
que l’equip hagi acabat el Campionat de Lliga 
en segona posició. Altres mèrits de l’equip han 
estat que només han perdut 2 partits dels 26 
jugats i no n’han empatat cap. Els Prebenja-
mins, per tant, han fet una gran tasca defen-
siva durant tota la temporada, sense oblidar 
en cap moment  el treball ofensiu, l’actitud i 
la predisposició  de cara a la porteria. En 26 

partits han marcat 164 gols i només n’han 
encaixat 30, consolidant-se, així, com un dels 
millors equips de la categoria.

Tenint en compte que l’equip es va crear ín-
tegrament nou aquesta temporada amb juga-
dors procedents d’altres clubs, s’ha de destacar 
la feina feta pels jugadors i el cos tècnic amb 
el projecte esportiu de la temporada, assolint 
els objectius que es van marcar al setembre. 
Així doncs, el balanç global de la temporada 
2012-2013 no pot ser més positiu. n

classificat
2n
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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  

19 4 7 134 52 61

PARTITS 
GUANYATS                    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

A dalt, l'entrenador Oriol Grau donant instruccions. A baix, Àlex i, al fons, Balde.

El Benjamí B ha evolucionat en el 
transcurs de la temporada per anar-se 

adaptant progressivament a la nova catego-
ria. Diem nova categoria perquè l’equip està 
format, bàsicament, per jugadors de l’equip 
Prebenjamí de l’any anterior. Aquest fet ha 
significat que en molts casos, la diferència 
d’edat amb l’adversari es fes massa palesa, ja 
que, al contrari que nosaltres, molts equips de 
la categoria són de segon any. Tot i així, a base 
de constància i de paciència, l’equip va demos-

trar que eren capaços d’adaptar el seu  joc a 
aquest nou escenari. El més difícil, segurament, 
ha estat els partits contra els equips de la part 
alta de la classificació, on no s’han aconseguit 
els millors resultats. Tot i així, el balanç de la 
temporada ha estat que la il·lusió en la sego-
na volta i l’evolució dels jugadors ha permès 
millorar el joc ofensiu i defensiu .  La sisena 
posició aconseguida a la Lliga situa l’equip al 
centre de la classificació, fet que demostra que 
l’adaptació ha estat un èxit. n

la constància, clau en la temporada

classificat
6è
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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

26 1 3 145 46 79

PARTITS 
GUANYATS    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

A dalt, l'equip recolzant Arnau. A baix, una jugada de partit.

Campions en totes les facetes
El Benjamí A es va proclamar campió 
de lliga en la jornada 26, amb la vic-

tòria aconseguida contra el Vic Riuprimer, 
l’empat del segon classificat i amb una segona 
volta immillorable.

Per aconseguir aquest premi, l’equip ha tre-
ballat amb il·lusió i esforç al llarg de la tem-
porada. En tot moment ha comprès el joc 
col·lectiu proposat i dia a dia ha assimilat els 
conceptes d’aprenentatge per poder millorar 
com a jugadors i com a persones. 

Una de les identitats de l’equip era el seu 
joc, creant moltíssimes ocasions de gol a cada 
partit. Així ho demostren les estadístiques de 
la lliga: ha estat l’equip més golejador amb 143 
gols a favor i tan sols 46 gols en contra. 

Un cop acabada la lliga, l’equip es va preparar 
per jugar una competició molt il·lusionant, la 
copa Catalunya. Les dimensions reduïdes del 
terreny de joc van dificultar molt l’estil de joc 
après, tot i així, els nois van gaudir d’aquesta 
experiència inoblidable per a tots ells. n

classificat
 1r
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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

20 5 5 113 60 65

PARTITS 
GUANYATS                    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

A baix, Mario. A dalt, els jugadors en un descans del partit.

Després d'una bona primera volta, 
l'equip es disposava a seguir treba-

llant de cara al segon tram de la temporada i 
ho feia en els primers llocs de la classificació. 
El joc de l'equip ja havia sofert una evolució 
des dels inicis, els jugadors començaven a 
evolucionar i pensar en col·lectiu. 

L’equip es va mostrar regular i implicat 
en les tasques que es programaven, convi-
vint amb la tensió de continuar a dalt en 
la classificació sense perdre la proposta de 

joc. Així es va arribar a les últimes jornades 
de lliga on, fins el darrer dia, van tenir l’op-
ció de proclamar-se Campions de Lliga, 
però una sèrie de resultats desfavorables 
van fer que no fos possible aconseguir 
aquesta fita.

L'equip va acabar 5è en la classificació final 
amb 65 punts, però amb l'objectiu acom-
plert: lliurar millors jugadors dels quals es 
van trobar a l'inici, gràcies a la voluntat, 
sacrifici i il·lusió d'un grup de treball. n

lluitant fins el final

classificat
5è
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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

14 6 10 99 71 48

PARTITS 
GUANYATS    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

A dalt, Barça i Damm sortint al terreny de joc. A baix, Ot, Albert i Antonio en una jugada del partit.

Un repte per la temporada vinent
L’Aleví B de la Damm va començar 
la temporada amb un equip gairebé 

nou. Els jugadors nous (9 dels 11) van haver 
d’adaptar-se a la manera de fer del CF Damm. 
Per això, la tasca dels entrenadors Jordi Mas i 
Quique Araujo no només ha estat l’educació 
futbolística del seu equip, si no que també han 
inculcat els valors que el Club predica. Uns 
valors que els jugadors de l’Aleví han assimilat 
molt ràpidament per tal de portar-los al ter-
reny de joc i al seu entorn.  En la primera volta 

del Campionat de Lliga, l’equip va enfilar-se 
en les primeres posicions de la classificació, 
arribant a empatar en el primer lloc amb el 
capdavanter FC Barcelona, però algunes en-
sopegades van dificultar la tasca dels cervesers. 
Durant la resta del campionat, els jugadors van 
seguir adaptant-se progressivament, però amb 
més complicacions que no pas a principis de 
temporada. La sisena posició final és un bon 
resultat, tot i que l’objectiu de la temporada 
vinent serà escalar posicions. n

classificat
6è
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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

20 4 6 118 55 64

PARTITS 
GUANYATS                    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

A dalt, Artur i Dídac saludant l'àrbitre. A baix, Pau Cabezas refusant una pilota.

En la primera fase de la temporada i 
gràcies a la gran capacitat de treball col-

lectiu, es va aconseguir amb èxit, l'adaptació 
i adequació als nous sistemes tècnic-tàctics 
que proposava el nou entrenador, canviant la 
dinàmica del concepte de grup individual per 
col·lectiu. Durant l'aturada de lliga de Setma-
na Santa, es proclama campió del Torneig de 
futbol 9 de Basconia. Pel que fa a la segona part 
del campionat s'experimenta un increment 
en el rendiment global de l'equip, però hi ha 

un fet que impedeix millorar la puntuació: el 
partit al camp del Jàbac , on des del minut 8 
juguen amb un jugador menys, els hi anul·len 
dos gols i acaben perdent 2-3.

Resumint, l'equip ha assimilat amb gran ca-
pacitat de treball tots els aspectes, ha crescut i 
ha guanyat en jugadors que li seran molt útils 
en etapes futures. Malauradament, ha quedat 
quart del grup 1 del Campionat aleví de 1a 
Divisió, a només 1 punt de ser tercers i a 1 punt 
de participar en la Copa Catalunya. n

la importància d'1 punt

classificat
4t



20  pilota a terra  

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

5 2 23 23 80 17

PARTITS 
GUANYATS    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

A dalt, Manuel, Daniel i Zhenya. A baix, Daniel.

Permanència assolida
A principis de temporada l’equip es 
va marcar com a objectiu principal la 

permanència de l'Infantil B en la categoria de 
preferent. A més a més d'aconseguir-ho podrí-
em dir que l'equip ha sabut treure profit d’una 
temporada difícil per créixer en aspectes tan 
importants com són els aspectes formatius i 
competitius.

A nivell competitiu l'equip ha disputat cada 
partit amb la il·lusió i la confiança de sumar 
els tres punts independentment de la dificultat 

del rival. És un grup que ha anat creixent partit 
a partit i una prova d'això és que en la segona 
volta del campionat ha aconseguit sumar la 
majoria dels punts necessaris per aconseguir 
la permanència. 

A nivell formatiu ha estat un any molt positiu 
per a l'equip, ja que s'ha adaptat correctament 
a les noves dimensions del terreny de joc i a la 
participació de més jugadors dins del camp, a 
més de seguir amb creixent en valors relacionats 
amb el comportament i la competició. n

classificat
15è
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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 

classificat
 1r 25 3 2 150 14 78

PARTITS 
GUANYATS                    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

A dalt, els jugadors celebrant el títol. A baix, mantejant l'entrenador.

La temporada realitzada per l’equip ha 
estat força regular. Els nois han gua-

nyat molts partits i tan sols n'han perdut dos. 
Destacant tant en la faceta ofensiva com en la 
defensiva, màxims golejadors i mínims gole-
jats.El punt d’inflexió de la temporada va ser la 
derrota a casa per 0-2 contra el màxim rival pel 
campionat, el Girona. Feia una volta sencera 
que l’equip no perdia un partit. El més positiu 
d’aquesta derrota va ser la reacció posterior. 
Encara quedaven sis partits per disputar i en el 

cas de guanyar-los serien campions. Un a un 
es van anar superant rivals i guanyant partits 
fins arribar al darrer rival: el Mataró. L’equip 
va sortir convençut i decidit a anar a buscar el 
partit, i ho va fer amb un clar 3-0 que els feia 
campions del Grup 2 de preferent.

Dues setmanes més tard, al campionat de 
Catalunya, l’equip va perdre 3-2 als penals. El 
Girona, segon classificat a la lliga, els va deixar 
a les portes de passar a unes semifinals que 
els jugadors mereixien. n

El treball i l’esforç tenen recompensa 
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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

17 2 11 77 40 53

PARTITS 
GUANYATS    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

A dalt, els jugadors just abans de començar a jugar. A baix, una imatge del partit contra l'Espanyol.

Construcció d’un equip fort
El Campionat de Lliga Preferent del 
Cadet B del CF Damm ha estat ca-

racteritzat pel bon futbol. Els jugadors han 
pogut aprofitar la temporada per demostrar 
un estil de joc ràpid, dinàmic i atractiu, fet 
que els ha permès aprendre i gaudir molt. 
L’equip, format per una base de l’Infantil A 
de la temporada passada i per 8 jugadors 
nous, ha sabut adaptar-se a la perfecció a la 
categoria. Els cervesers han gaudit d’aquesta 
experiència i han posat en pràctica tots els 

conceptes tècnic-tàctics que se’ls ha ensenyat. 
Quan va començar la temporada, l’objec-
tiu del Club va ser el de fomentar un equip 
poderós de cara a l’any vinent, fet que s’ha 
aconseguit sens dubte. Els jugadors han après 
valors, futbol i esportivitat. Malgrat haver 
acabat la Lliga en 4a posició, l’equip està satis-
fet del desenvolupament de la temporada, ja 
que de cara a la vinent podrà dur a terme un 
nou projecte esportiu que permetrà  ampliar 
la formació de tot l’equip. n

classificat
4t
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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

16 4 10 52 40 52

PARTITS 
GUANYATS                    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

A dalt, sortida del Cadet i de l'Espanyol al terreny de joc. A baix, Kilian xutant la pilota.

El Cadet A del CF Damm ha acabat 
cinquè en el Campionat de Lliga de 

Divisió d’Honor després d’una temporada 
on ha pogut practicar i dur a terme els con-
ceptes tècnics i tàctics que els entrenadors han 
volgut treballar durant el dia a dia. L’equip 
s’ha caracteritzat, sobretot, per la seva cohesió 
com a grup i el seu joc col·lectiu. Els valors 
que ha demostrat el Cadet han estat exem-
plars tant dins com fora del terreny de joc. 
A mitjans de temporada es va incorporar un 

nou jugador a l’equip que provenia de Corea 
que va arribar al club sense conèixer l’idioma. 
Això, en comptes de ser una dificultat, va ser 
un motiu de cohesió i de companyonia entre 
els jugadors i el cos tècnic. L’aprenentatge 
humà i esportiu ha estat un dels pilars fona-
mentals de la temporada i és l’objectiu més 
important aconseguit.  L’equip ha sumat 52 
punts en la classificació, guanyant 16 partits 
i empatant-ne 4, uns resultats que, de ben 
segur, s’intentaran millorar. n

Grup cohesionat

classificat
5è
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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

20 5 5 87 37 65

PARTITS 
GUANYATS    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

A dalt, els jugadors rebent el passadís de Campions. A baix, Pablo i Víctor.

Objectius dels Campions complerts
El resum d'aquest any és clar: la ge-
neració del 97 va aconseguir tots els 

objectius marcats, així com el respecte dels 
rivals pel seu joc i saber estar.

La pretemporada va començar amb un equip 
tècnic nou que va marcar un línia de treball 
conjunta per intentar aconseguir fer un equip 
d'aquest grup de jugadors i marcar objectius 
amb ells en els quals tots hi participessin amb 
treballs de cohesió de grup i objectius a curt 
termini, intentant que cadascun entengués i 

desenvolupés el que se’ls hi demanava en cada 
posició. A la primera volta els resultats van 
acompanyar i vam seguir marcant més objec-
tius, però tot i ser molt superiors a les primeres 
parts vam patir molt a casa a les segones. 

Pel que fa a la segona volta vam incidir molt 
en aquest aspecte, vam jugar com a equip, i 
vam aconseguir fer un final de lliga molt bo, 
marcant els ritmes, no patint tant al final dels 
partits i amb diversos jugadors debutant amb 
el primer equip del club. n

classificat
 1r
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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

classificat
 1r 24 4 2 91 30 76

PARTITS 
GUANYATS                    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

A dalt, l'equip després d'aconseguir el títol de Campió. A baix, celebrant un gol.

Gran nivell el del juvenil B durant 
tota la temporada, amb una primera 

volta de 35 punts dels 45 possibles, 2 derrotes 
i 2 empats. Segona volta excel·lent aconse-
guint 41 punts dels 45 possibles, amb només 
2 empats i cap derrota. 

Final de temporada i objectiu acomplert: 
campions de lliga i ascens a Lliga Nacional, 
amb un joc excel·lent, de tocar i començar 
jugant des de darrera amb el porter i creant 
amb els migcampistes per finalitzar per ban-

des amb gran profunditat. En el 95% dels 
partits l’equip ha portat el control de la pilota, 
el control de joc i la possessió, la qual cosa 
els ha permès ser el màxim golejador amb 
91 gols i el menys golejat amb 30 (el millors 
dels 4 grups de preferent ). Això demostra el 
gran equilibri de la plantilla i el gran treball 
realitzat durant tot l'any. Un any difícil i ple 
d'alts i baixos amb lesions, baixes i ascensos 
al primer equip, la qual cosa té un gran mèrit 
per part de tota la plantilla. n

Retorn a la lliga Nacional
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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

13 4 13 48 47 43

PARTITS 
GUANYATS    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS                   

PARTITS 
PERDUTS                   

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

classificat
10è

Dues imatges de l'equip celebrant un gol.

Tranquil·litat per millorar
Quan Parralo es va fer càrrec de l'equip 
amb prou feines hi havia temps per 

començar a canviar una dinàmica negativa de 
resultats. El més important va ser millorar la 
confiança i l'autoestima dels jugadors, a nivell 
tàctic, coses senzilles i fàcils d'interpretar que 
donessin un resultat immediat. La victòria 
davant el Manlleu va ser una injecció de moral 
i va permetre afrontar amb confiança la resta 
de partits. Els resultats positius van augmentar 
l'autoestima i això va permetre treballar amb 

intensitat i intentar crear els automatismes 
necessaris en el model de joc. Enllaçar una 
sèrie de victòries va ajudar a sortir de la zo-
na compromesa de la classificació i a partir 
d’aquí, tranquil·litat per buscar una millora 
individual i col·lectiva de l'equip.  A l'inici de 
la segona volta van patir uns petits daltabaixos 
en el rendiment de l'equip, però es van buscar 
solucions per tornar a la línia de treball que 
havia funcionat, per seguir creixent i millorant 
a tots els nivells. n
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Aquests jugadors formen part de la història de la DAMM i des d'aquestes pàgines intentarem seguir la seva 
evolució com a futbolistes i recolzar-los en tot moment. MOLTA SORT!

Fins aviat, amics

ÁLVARO PUERTO
13/02/1994 • 1 Temporada

POL BARCONS
17/03/1994 • 10 Temporades

ANAS EL MORABET
09/01/1994 • 1 Temporada

RUBEN GÓMEZ
17/01/1994 • 3 Temporades

CHRISTIAN TOMÁS
18/12/1994 • 5 Temporades

HUGO EYRE
07/05/1994 • 6 Temporades

VELI NOGUERA
12/12/1994 • 4 Temporades

GERARD FONT
04/11/1994 • 1 Temporada

MIA GUASCH
30/05/1994 • 1 Temporada

JUANMA MIRANDA
01/03/1994 • 10 Temporades

POL GÓMEZ
27/06/1994 • 1 Temporada

DAVID CARRASCO
30/03/1994 • 1 Temporada
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SERGIO TEJERA

 

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

EDGAR ALLUEVA  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 CF MONTAÑESA

XAVI TORRENT  I CF MONTAÑESA

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

ALEX BOLAñOS  I SANTBOIà FC

JORDI ROGER (ENTRENADOR)  I CORNELLà UD

JOEL MARíN  I CORNELLà UD

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

JOSUé FERNáNDEZ  I CASTELLDEFELS UD

ORIOL GRAU  I CASTELLDEFELS UD

GUILLEM ROqUET  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

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

JOAN LLADó  I UE RUBí

GRABIEL SANTIAGO  I UE RUBí

JAUME A. SáNCHEZ  I CE JúPITER

ALEX GARCíA  I CE JúPITER

ELHADJI BANDEH  I CE JúPITER

PEDRO MUñOZ  I CE JúPITER

JUANJO GARCIA (ENTRENADOR)  I CE 

JUPITER

POL COLL  I UE VIC

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

ALBERTO TAVIRA  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

JUANCHO FERNáNDEZ  I TERRASSA FC

JOHN NEESKENS  I SANT ANDREU

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

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

ALBERT MANTECA  I SANkT POLTEN

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 F.C. AJAx 

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
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ISAAC CUENCASERGIO TEJERA Cristian Tello

 

pàgina coordinada per: 
Manuel Martín 
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NO EN NOM DE L'ESPORT

OPiNiÓ  RAMON ARMADÀS I BOSCH

Des de ben petit que ad-
miro profundament a 
Sa Excel · lència. Com 

tots els nens  barcelonins, tinc 
el bonic record d’haver pujat al 
mirador del vostre monument 
de la mà dels nostres avis, molts 
inoblidables diumenges al matí 
de la nostra infantesa de post-
guerra. Aquell ascensor cilíndric, 
la bola-mirador sota el peus de 
la vostra estàtua, la ciutat, tam-
bé, als nostres peus, el vostre dit 
assenyalant  l'oceà… 

De jovenets vàrem comprendre 
que vostre dit era un símbol de 
fermesa, del recte camí, de la de-
terminació, del seny, de la rauxa... 
Vàrem entendre que la columna 
clàssica deixava ben clar que la 
nostra ciutat era bi-mil·lenària, 
mentre a la classe d’història apre-
níem la importància de la vostra 
proesa.

Vos, excel·lència, éreu el nos-
tre anti-Porcioles, el cap d’estat 
que hauríem desitjat si haguéssim 
tingut un bri de llibertat. Éreu 
l ’Espanya tr iomfant que tots 
enyoràvem. Alguns, de grandets 
fins i tot hem estudiat les vostres 

CArTA obErTA A l'AlmirAll  
CrisTòfol Colom
Excel·lentíssim senyor:

tècniques de navegació, l’estruc-
tura dels vostres vaixells, com us 
orientàveu en mig del no res, la 
superfície vèlica, la corredora 
que fèieu servir, com calculàveu 
la profunditat…

Però tot això se n’anà en orris. 
Menyspreant la vostra immortal 

memòria i l’admiració que mi-
lions de ciutadans tenim per la 
vostra persona, uns brètols (és a 
dir, Nike Inc., empresa model en 
temes socials i laborals) han gosat 
plantificar-vos la samarreta del 

Club de Fútbol de Qatar Airways/
Fundation, antigament conegut 
com Futbol Club Barcelona.                     

Fins i tot la “brometa” ha tin-
gut il·lustres imitadors. Enmig de 
tanta estultícia, un d’aquest  intel-
lectuals “salvadors” de la pàtria, 
ha volgut fer-se el graciós i ha fet 
un dibuixet del general Franco a 
cavall, enfundat amb la samarreta 
del Real Club Deportivo Español, 
que no en tenen cap culpa. 

La  ba janada  ha  durat  poc . 
Només unes setmanetes. Fins 
que Nike Inc. ha dit prou, que 
sinó... Almirall, vós no us me-
reixeu aquesta mofa publicitària 
tan barata. He volgut fer-ho saber 
amb aquesta humil carta oberta. 
Hi ha ciutadans a qui no ens val 
qualsevol cosa, i menys a canvi de 
noranta mil euros de no res.  

En fi, excel·lència, amb el vos-
tre permís, em cal acomiadar-me. 
Aquest estiu, en un dia clar, puja-
ré al vostre mirador, us saludaré 
afectuosament i us demanaré que 
em digueu a cau d’orella si podré 
venir amb vós quan, algun dia, 
torneu a salpar cap on senyala el 
vostre dit… n
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l’elit de la restauració, amb 
el Casal d’Infants del Raval
Els millors cuiners del món es van reunir, el passat 9 de juny, en 
un espectacle culinari que es va celebrar a l’Auditori de Barcelona 
i que va servir per recaptar fons per al Casal dels infants del Raval. 
Els cuiners que van participar a l’espectacle van ser Ferran Adrià, 
Albert Adrià, Nandu Jubany, Carles  gaig, Joan Roca, Mey Hofmann, 
Christian Escribà i Carme Ruscalleda. Toni Soler, responsable de 
l’organització, va informar que els 20 euros de les entrades es des-
tinarien íntegrament al Casal dels infants, un espai que es dedica 
a l’educació i a la inserció laboral dels joves del barri. 

Ramon Agenjo amb els germans Barraquer.

Foto de família dels participants a l'espectacle.

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

lA FUNDACIÓ DAMM, 
Al x ANIvERsARI DE lA 
FUNDACIÓ BARRAqUER

E l  passat dimecres 5 de juny, la 
Fundació Barraquer va celebrar el 

desè aniversari amb un sopar de gala al 

MNAC. El Professor Joaquín Barraquer, 
la Dra. Elena Barraquer i el Dr. Rafael I. 
Barraquer van fundar, fa 10 anys, l’organit-

zació sense ànim de lucre que té la voluntat 
de contribuir al desenvolupament de l’of-
talmologia arreu del món i de proporcio-
nar atenció a pacients sense recursos.

Durant aquesta dècada, la Fundació ha 
realitzat un total de 47 expedicions assis-
tencials a diferents zones d’Àfrica i Àsia. En 
aquestes expedicions s’han practicat més 
de 3.000 operacions i 20.000 visites i s’ha 

proporcionat formació especialitzada a 
metges, tècnics i personal d’infermeria dels 
països on actua, millorant, així, el nivell de 
qualitat assistencial i dotant de continuïtat 
la tasca que duen a terme. 

El sopar, que va estar presidit per Artur 
Mas, president de la Generalitat de 
Catalunya, va comptar amb la presència 
de nombroses autoritats públiques i re-
presentants de la societat civil entre els 
quals s’hi va trobar la Fundació Damm, 
encapçalada pel seu patró-director, Ramon 
Agenjo. n

La Fundació Barraquer 
es dedica a proporcionar 
atenció oftalmològica a 
pacients sense recursos 
d'arreu del món




