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RONALDINHO / CF DAMM

Què
grans!
Al 2004 el jugador s’ha
convertit en el millor del
món i el club ha celebrat
el cinquantè aniversari

Veri.
L’Aigua del Pirineu.

Aigua Mineral Natural

editorial

sumari

L’Aniversari, Ronaldinho
i el “tsunami”
Comencem una nova etapa. Durant el 2004 hem complert 50 anys plens
d'esforç, alegries, victòries i alguna decepció. Ara, revisant el passat, el
que ens queda és l'amistat, els records i, sobretot, molta satisfacció per la
feina ben feta. Aquesta revista que avui teniu a les mans és una conseqüència més del recolzament incondicional que la Fundació Damm
dóna al Club. El 2004 també ha estat l'any en que Ronaldinho s'ha con-

04 Els primers passos de ...
En els carrers de Porto Alegre, Ronaldinho va
començar una carrera que, al 2004, acabaria
convertint-lo en el millor jugador del món.

vertit en el millor jugador del món. Un jugador que, des de la modèstia,
com la majoria dels nostres jugadors, ha conquerit el cor de tothom.
L'amor cap al futbol és el que uneix la Damm i Ronaldinho. Però, desgraciadament, l'any 2004, el de la nostra celebració, passarà a la història

06 Els nostres equips
Resum dels planters i de les seves trajectòries
al llarg dels primers mesos de competició.

pel maleït terratrèmol marí que ha deixat prop de 300.000 morts al sudest asiàtic.

18 Reportatge

Les victòries, les derrotes, els gols, els premis, o qualsevol de les coses que

El CF Damm ha celebrat el cinquantè aniversari i des de la revista fem un petit recorregut per tots els actes.

ens preocupen en el dia a dia, són insignificants en relació a la vida
humana. Davant d'aquesta gran desgràcia tothom ha reaccionat de
manera exemplar. La societat civil, els Estats i totes les organitzacions
públiques i privades que ens representen, han donat recolzament logís-

21 Firma convidada

tic, econòmic i material per l'atenció mèdica, social i estructural en tots

Article d’opinió signat pel periodista de TV3
Xavier Torres.

els països afectats. Aquesta immensa desgràcia, però, no pot fer oblidar
a ningú que cada dia hi ha un “tsunami” al món, segons UNICEF, cada
noranta minuts, el que dura un partit de futbol, mil vuit-cents nens
moren de fam i de malalties que es podrien evitar.

22 Medicina esportiva
Presentació del Servei Mèdic del Club dirigit
pel Doctor Carles Barcons.

Pilota a terra, la revista de la família Damm, no pot evitar els “tsunamis”
però sí vol contribuir, des d’aquestes pàgines, a la reflexió sobre la trascendència de l'esport. Des de la seva fundació, el CF Damm es va plantejar tant la formació de la persona com la del futbolista i, sens dubte,
aquesta ha estat la seva victòria més important.

23 Passatemps/Concurs/Veterans
Pàgina dedicada a passatemps relacionats
amb el club i a les activitats de l’Agrupació
de Veterans.
Foto portada: Claudio Chávez
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els primers passos de...

Ronaldinho
Va marcar els seus primers gols als carrers de
Porto Alegre i va perfeccionar els seus dribblings a les pistes de futbol sala. Als 18 anys
debutà a la lliga brasilera amb el Gremio, de
2001 a 2004 madurà al PSG (al 2002 conquerí el pentacampionat pel seu país) i ara ha
aconseguit, amb la seva màgia i el seu talent,
tornar a fer del Barça un dels millors equips
del món. És Ronaldinho, el més gran.

4 pilota a terra

Nom: Ronaldo de Assis Moreira
Edat: 24 anys
Clubs: Barça, PSG, Gremio
Posició: Davanter
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Ronaldinho, el millor
de l’any passat, va accedir a fotografiar-se
pel primer número de
‘Pilota a terra’ amb la
samarreta del cinquantenari del CF
DAMM, que també ha
viscut un 2004 inesborrable. El brasiler
ens va desitjar un
2005 encara millor.

onaldinho és un
número u. Com
a futbolista, perquè així ho han escollit els
entrenadors i capitans de
les seleccions de tot el món.
I també com a persona. Tot
i ser el jugador més admirat del planeta, continua
sent aquell noi humil i
simpàtic que va donar les
seves primeres patades a
una pilota als carrers de
Porto Alegre, la seva ciutat
natal.
La nostra experiència ho
demostra.“Ronnie” sabia de
l'existència del CF Damm
pels actes del cinquantè aniversari i perquè un dels
seus millors amics a Barcelona és de la nostra 'família': el migcampista Ramon
Ros, ara al Numància. Per
això, durant l'estada que el
Barça va fer el passat mes
de gener a Peralada, el brasiler ens va atendre amb
una delicadesa extraordinària. Ara ja sap molt millor qui som, i per això va
voler fotografiar-se amb la
nostra samarreta dels cinquanta anys. “Amb una pilota sóc el més feliç, per això felicito al Damm, per fer
que molts nois puguin sentir-se com jo”, va comentar.
Ronaldinho va començar
a xutar abans que a córrer.
De petit dormia amb una
pilota somiant convertir-se
en el que és ara, una estre-

lla. Als vuit anys, el seu pare, Joao Moreira, que havia
estat porter del Gremio, el
va inscriure a l'escola del
club i ja veia màgia a les seves botes. "Tu seràs campió
del món", va pronosticar.
Ho va encertar, però lamentablement no ho ha
pogut disfrutar. Un any
després, Joao morí ofegat a
la piscina de casa, després
de patir un infart. Aquell
dia, Ronaldinho es va prometre treballar moltíssim
per arribar a triomfar i dedicar-li l'èxit a ell.
“Ronnie” va seguir llavors
l'exemple del seu germà
Roberto, que anava per
crack però a qui una greu
lesió de genoll el va apartar
del màxim nivell. Ronaldinho va anar superant categories i als setze anys va
guanyar el Mundial Sub-17
a Egipte, proclamant-se, a
més, millor jugador. L'any
següent va debutar a Primera amb el Gremio i el
1999 es va estrenar amb la
selecció, amb la que va
conquerir la Copa Amèrica. Al 2000, va ser el màxim
golejador dels Jocs Olímpics de Sydney, al 2001 va
fitxar pel Paris Saint Germain, al 2002 guanyà el
Mundial, al 2004 arribà a
Barcelona i ara, al 2005,
passeja el premi al millor
futbolista del món. Felicitats i gràcies, “Ronnie”.

El número 1 del
món per la FIFA
‘Ronnie’ no para de rebre
premis pel seu fantàstic
2004. El més important,
sense dubtes, és el que va
rebre el 20 de desembre a
Zurich: el de millor jugador del món de la FIFA, escollit pels seleccionadors i
els capitans, superant a
Henry i Shevchenko. També guanyà la ‘Pilota de
Bronze’ de France Football, per darrere l’ucraïnès del Milan i el seu
company Deco. L’Agència
EFE li va donar el trofeig
al millor iberoamericà de
la Lliga i en l’elecció popular (FIFA.com) del millor onze de l’any va ser el
més votat: completaven
l’equip Buffon, Cafú, Nesta, Ricardo Carvalho, Cole,
Maniche, Nedved, Cristiano Ronaldo, Henry i Shevchenko.

“Amb una pilota sóc el més feliç.
Per això felicito al Damm, per fer que
molts nois puguin sentir-se com jo”
pilota a terra
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Els nostres equips

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

El planter del Benjamí B amb el seu entrenador i delegat.

Els més petits de casa
El planter està format per setze jugadors
dels quals catorze han sortit de l'escola del
club. És la primera temporada que aquests
nois juguen a Futbol 11 i, fins i tot, s'han de
formar teòricament per aprendre el reglament i les normes d'aquesta competició.
Cada jugador té assignat el mateix número per a tota la temporada, guanyant temps
a l'hora de canviar-se. Una altra norma interna, i que preocupa molt els nois, és la referida als cordons de les botes. L'entrena-

dor va donar un període de temps de dos
mesos per aprendre a cordar-se-les i només
es podien descordar una vegada durant el
partit. A la segona vegada, l'entrenador els
canviaria i no tornarien a sortir. Molts jugadors es lliguen les botes amb tres nusos
per evitar ser substituïts.
L'objectiu és continuar la formació en les
diferent àrees, l'educativa, la social i l'esportiva, sempre adequades a la seva edat i
progressió.

l’entrenador

MIGUEL PONCE
Badalona, 30 d'abril de 1970
Pubilla Casas, una temporada
(Pre-benjamí)
Sant Joan Bosco, dues temporades
(Aleví B i Cadet A i B)
CF Damm, dues temporades
(Benjamí B i Aleví B)

La plantilla

Delegat: Rafael Ruíz

JAUME BARBANY ARIAS

ÓSCAR COBO GÁMIZ

VÍCTOR GARCÍA POCINO

CRISTIAN LÓPEZ PEÑALVER

10/06/1996

21/07/1996

15/07/1996

26/01/1996

VICTOR BERRIO AVALOS

KEVIN FERRANDIZ ORTIZ

ADRIÀ JARABA CURRIUS

JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA, JAVI

03/04/1996

29/02/1996

05/06/1996

25/09/1996

DANIEL CAMPAMA HERRERA

BORJA FIGUEROA MARTIN

SERGIO LARA RODRÍGUEZ

VÍCTOR ROMERO PÉREZ

10/11/1996

06/11/1996

26/02/1996

18/05/1996

DAVID CASTILLO ALMAGRO

RICARDO GARCÍA PÉREZ, RICHY

VÍCTOR LLUCIÀ BARBERO

JONATHAN RANGEL ESCAMILLA, JOHNNY

07/01/1996

15/03/1996

22/10/1996

24/08/1996

6 pilota a terra

Els nostres equips

BENJAMÍ A
Camorri, Darío, Jonathan, Adrián, Marc,
Gironés, Joel, Morera, Álex, Sergio, José,
Ramírez, Kevin, Albert i Villena.

El jugador Sergio Pérez lluitant per una pilota en el partit contra el Bon Pastor.

Molt superiors
Els nanos de Manuel Yeste estan fent una
bona temporada on les victòries es compten per golejades. S'intenta fer bon futbol
i, al començament dels partits, el joc és
precís i amb molt toc. Generalment, durant els primers vint minuts, l'equip fa el
futbol plantejat i aconsegueix desequilibrar el marcador.
En els minuts posteriors, en canvi, la
concentració es perd, degut sobretot, a la
gran superioritat tècnica que demostren

en cada partit i a la inexperiència pròpia
de l’edat.
És un gran equip que pot guanyar el
campionat, tot i que l’objectiu d’aquest
planter és la formació técnica i tàctica dels
jugadors.
Cal destacar l’actitud i la força del jugador Adrià del Rio que, tot i la pèrdua del
seu avi, va voler jugar el partit d'aquella
jornada per respecte a la seva memòria i
als seus companys.

l’entrenador

MANUEL YESTE
Barcelona, 6 de maig de 1975
Montañesa, tres temporades
(Escola , Benjami i Aleví)
PB Trinitat Vella
CF Damm, tres temporades
(Benjamí A i B i Infantil B)

La plantilla

Delegat: Emili Jardí

ÉRIC CAMORRI DÍAZ

MARC FERRER MARTÍNEZ

ÁLEX PÉREZ MARÍN

KEVIN RUBIO BELTRÁN

11/05/95

05/09/95

31/08/95

09/02/95

DARÍO CARRASCOSA HIDALGO

FRANCESC GIRONÉS SÁNCHEZ

SERGIO PÉREZ TRENADO

ALBERT SÁNCHEZ PÉREZ

24/01/95

08/03/95

15/09/95

09/02/95

JONATHAN DA CONCEIÇAO DO SANTOS

JOEL JIMÉNEZ IBARROLA

JOSÉ PORTO AMAYA

ROGER VILLENA GIL

31/01/95

04/01/95

22/02/95

ADRIÁN DEL RÍO BAUTISTA

CARLOS MORERA GONZÁLEZ

JOSÉ RAMÍREZ NAVARRO

02/05/95

16/11/95

02/07/95

28/11/95

pilota a terra
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ALEVÍ B
Sergio, Víctor, Adri, Canut, Cazalla, Adri, Corella, David, Éric, Hugo, Iván, Jordi, Juanma, Miki, Mussu, Pol i Sergio.

Sergio Pardillos en un moment del partit contra el Martinenc.

Aprenen molt ràpid
L'aleví B de l'Alfredo està tenint una molt
bona temporada. S'ha de tenir en compte
que la majoria dels rivals que es troben al
campionat són de segon any. El grup, en
paraules del seu entrenador, “és genial i es
respira molta companyonia”. Dotze dels
disset jugadors vénen de l'Escola i la seva
trajectòria futbolística i personal va unida des d’aleshores.
L'objectiu d'aquest equip, és el de treballar bé per millorar cada dia en tots els as-

pectes i aconseguir que aquest bloc es
converteixi, l'any que ve, en un Aleví A,
que pugui donar moltes alegries.
En el decurs de la temporada, l'equip
sempre ha estat situat en les posicions capdavanteres i no estranya a ningú que la seva classificació estigui al nivell del seu joc.
L'ensenyament tècnic i tàctic és molt
important en aquestes edats, degut a la capacitat d'aprenentatge dels joves futbolistes. I aixó, l’Alfredo ho sap molt bé.

l’entrenador

ALFREDO ANGUERA
Barcelona, 11 de desembre de 1957
Don Bosco, set temporades
(Alevi i Infantil B)
Collblanch, cinc temporades
(Aleví A i B, Infantil B)
CF Damm, cinc temporades
(Escola, Benjamí A i B i Aleví B)

La plantilla

Delegat: Francisco Galera

SERGIO PARDILLOS BOADA

SERGI CANUT ESCUDER

ÉRIC VALDÉS TORRES

J. M. MIRANDA RODRÍGUEZ, JUANMA

VÍCTOR VILA AMADO

26/03/94

14/02/94

21/01/94

01/03/94

07/10/94

SERGIO NIETO SÁNCHEZ

JOSÉ CAZALLA LÓPEZ

HUGO EYRE BERNAT

MIQUEL OTERO MARCH, MIKI

27/01/94

25/07/94

07/05/94

25/01/94

ADRIÁN DÍAZ GONZÁLEZ, ADRI

SERGIO CORELLA VERDU

IVÁN VÍCTOR DÍAZ CANO LEITE

ANTONI MARC LÓPEZ GONZÁLEZ,MUSSU

21/08/94

11/02/94

08/08/94

17/12/94

ADRIÀ MILÀ ESPINA, ADRI

DAVID MARTÍN BOHORQUEZ

JORDI CAMÍ FERNÁNDEZ

POL BARCONS VALERO

18/01/94

28/07/94

07/08/94

17/03/94
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ALEVÍ A
Éric, Álex, Adrián, Alejandro, Víctor, Arnau,
Dani, Diego,Iván, Javi, Martí, Martín, Miguel,
Óscar, Pujol, Solano, Soto, Toni i Víctor.

Arnau Basagaña dribla un rival el dia de la victòria davant el Barça.

Espectacle al camp
Gran temporada la de l'Aleví A. Destaca la
victòria aconseguida sobre el Barça en un
partit disputat el 21 de novembre a les instal·lacions del carrer La Selva. Bona temperatura i immillorable ambient a la graderia. El joc va ser espectacular i l'equip es
va mantenir amb les línies molt juntes,
tant a l’hora d'atacar com de defensar. La
Damm recuperava la pilota i sortia molt
ràpidament per les bandes gràcies a una
acurada circulació de la pilota. Quan no

tenien l'esfèric, la pressió començava al
camp del Barça i la recuperació era ràpida
i eficaç. Tot aquest treball va durar seixanta minuts i l'equip no va passar angoixes
ni va donar mostres de cansament. Segons
l'Alexis Sánchez “feia molt de temps que
no veia un equip tant ben col·locat i tant
mentalitzat”.
L'objectiu d'aquesta temporada és classificar-se entre els quatre primers per jugar
la Copa Catalunya.

l’entrenador

ALEXIS SÁNCHEZ
Toulouse, 16 d’agost de 1977
Sant Andreu, sis temporades
(Escola, Aleví A i Cadet A)
Europa, una temporada
(Cadet B)
CF Damm, una temporada
(Aleví A)

La plantilla

Delegat: Ángel Fernández

ÉRIC BISBAL MADRID

ARNAU BASAGAÑA DEL MORAL

JAVIER RUÍZ CADENAS, JAVI

OSCAR BERENGUER QUESADA

ANTONIO VILA LORENZO, TONI

28/01/93

22/02/93

20/08/93

24/08/93

15/02/93

ÁLEX DOLS CARDONA

DANIEL SALILLAS MÁRMOL, DANI

MARTÍ GAMARRA RAMÍREZ

ALEXANDRE PUJOL MEDINA

VÍCTOR CANAL GARCÍA

28/01/93

31/03/93

16/01/93

16/07/93

14/02/93

ADRIÁN GONZÁLEZ CARTE

DIEGO CORTÉS PIQUER

ALEJANDRO MARTÍN BOTELLO

ALBERT SOLANO MOLINS

VÍCTOR HERNÁNDEZ HERRERA

24/01/93

23/02/93

05/05/93

26/02/93

18/02/93

ALEJANDRO GARCÍA CARRETERO

IVÁN IZQUIERDO FERNÁNDEZ

MIGUEL AMORÓS MORET

ALEJANDRO SOTO GUIJOSA

14/11/93

03/09/93

14/03/93

02/05/93

pilota a terra
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INFANTIL B
Eric, Jordi, Álex, Angelillo, Borja, Carlos, Didac,
Gerin, Héctor, Iván, Jandro, Jordi, Luque,
Manel, Pablo, Poño, Ruíz, Sego i Sergio.

L’Alex Jodar i el Didac Fernández en dos moments del partit disputat al Nou Sardenya.

Amb arrels de campió
L'infantil B és un equip que, com a bloc,
va guanyar la Lliga i la Copa en la seva etapa de benjamins i, l'any passat, ja com alevins, es van classificar per jugar la Copa.
Tres dels jugadors amb més futur van ser
fitxats pel Barça i l'Espanyol.
Aquesta temporada s'han incorporat
cinc nous jugadors i n'hi ha vuit que estan
en el Club des de l'Escola. Amb la categoria d'aquest planter hi ha força possibilitats de promocionar, tot i que l’objectiu

final és aconseguir un bloc per nodrir l’infantil A de l’any que vé. L'equip de Barbany va arribar a la desena jornada del
campionat amb només un gol encaixat, el
que demostra, entre d’altres coses, la seva
solidesa defensiva.
Els equips del Santi sempre han intentat
jugar un bon futbol, ràpid i fluid, de la mateixa manera que ell va desplegar el seu joc
a finals dels setanta i principis dels vuitanta al camp de l’AEDA.

l’entrenador

SANTI BARBANY
Barcelona 09-10-1966
Exjugador de la Damm
Alzamora, dues temporades
(Aleví)
CF Damm, set temporades
(Escola, Benjamí A, Aleví A y B, Infantil B)

La plantilla

Delegat: Evaristo Álvarez

ERIC ALCARAZ JIMÉNEZ

BORJA LÓPEZ HINOJOSA

HÉCTOR ALCAÑIZ HURTADO

JUAN LUQUE PRADOS

JAVIER RUÍZ GALLEGO

01/05/92

25/11/92

18/04/92

16/07/92

22/01/92

JORDI FUENTES OREJA

CARLOS CLERC MARTÍNEZ

IVÁN ESCOBAR GARCÍA

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ BEL, MANEL

JAVIER SEGOVIA GARCÍA, SEGO

20/04/92

21/02/92

20/03/92

25/03/92

16/01/92

ÁLEX JODAR LÓPEZ

DÍDAC FERNÁNDEZ SERRA

ALEJANDRO PLAZAS ADALID, JANDRO

PABLO RUÍZ DE UGARTE

SERGIO CAMPOS BAYONA

06/10/92

15/05/92

15-febr-96

09/05/92

18/04/92

Á. FERNÁNDEZ SANTIAGO, ANGELILLO

MANUEL PORTO AMAYA, GERIN

JORDI GONZÁLEZ BUENDIA

ANTONIO SANTIAGO PÉREZ, POÑO

11/09/92

07/01/92

28/03/92

17/10/92
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INFANTIL A
Adrià, Lionel, Aitor, Alberto, Álvaro, Berni,
Carles, Carlos, Dani, Fortuny, Gras, Kevin,
Lio, Manchu, Márquez, Mendo, Mousa, Peña,
Ramón, Rubén, Serra i Toni.

A l’esquerra, Francesc Fortuny controla la pilota al camp de la Damm. A la dreta, Álvaro Vázquez a Terrassa contra el Vila-real.

Objectiu: jugar la Copa
Aquest és un equip guanyador. L'any passat ja va estar a punt de pujar de categoria,
només la mala actuació de l'àrbitre en el
partit de promoció contra l'Igualada, ho
va evitar.
A més del bon joc que està desplegant
aquest equip, val la pena destacar la victòria davant el Barça. Un gol d'Álvaro va suposar la primera derrota del Barça infantil al Mini Estadi en els darrers quinze
anys. Feia temps que no es veia un infantil

jugant amb la solidessa defensiva que va
demostrar en aquell partit, sense donar
opcions al Barça de capgirar el marcador
en cap moment. Des d’aleshores, el Barça
infantil ha deixat de jugar al Mini.
Amb l'objectivitat que proporciona el
bon joc de l'equip i la categoria dels seus
jugadors, hi ha moltes possibilitats que el
planter del Jarque es classifiqui per jugar la
Copa aquesta temporada. Seria una manera perfecte d’acabar la temporada.

l’entrenador

ANDRÉS JARQUE
Badalona, 20 d'Abril de 1966
Grassoper, cinc temporades
(Aleví i Cadet)
Premià, tres temporades
(Cadet A i Juvenil)
CF Damm, set temporades
(Benjamí A i B, Aleví A i B, Infantil A i B)

La plantilla

Delegat: Juan Gracia

ADRIÀ ESPINAR NAVARRO

BERNAT VALLÈS OLIVET, BERNI

ALBERT GRAS FLORES

SERGIO MENDOZA FERNÁNDEZ,MENDO

MARC SERRA SALLENT

LIONEL NGALAMI

CARLES ROCAMORA MEDINA

KEVIN CORREDERA MEJÍAS

MOUSA BANDEH KANDEH

ANTONIO JIMÉNEZ DÍAZ, TONI

AITOR GALOFRE ACEBEDO

CARLOS ANDRÉS MORETA CORDERO

LIONEL NGALANI BAITA, LIO

FRANCESC PEÑA FUENTES

ALBERTO HINAREJOS GALLARDO

DANIEL QUESADA CARRASCO, DANI

MANCHO SUMBUNU TOURAY,MANCHU

RAMÓN CASAS GONZÁLEZ

ÁLVARO VÁZQUEZ GARCÍA

FRANCESC FORTUNY JIMÉNEZ

MARC MÁRQUEZ CAÑAMERAS

RUBÉN ALCARAZ JIMENEZ

17/01/91

21/02/91

18/02/91

30/01/91

27/04/91

17/01/91

03/07/91
05/01/91

29/03/91

07/02/91

10/01/91

21/02/91
21/02/91

07/02/91
26/01/91

19/03/91

02/09/91

31/07/91
11/03/91

14/12/91

15/02/91

01/05/91

pilota a terra

11

Els nostres equips

CADET B
Edgar, Peque, Fran, Uri, Carlos, Anselmo,
Isaac, Dani, Marc, Sergio, Mateo, Alan,
David, Javi, Mario i Romero.

Fran Capilla controla amb l’esquerra i Anselmo Eyegue lluitant per la pilota.

Molta qualitat
Bona temporada la que estan portant a
terme els joves del Jonathan, la seva superioritat tècnica es veu reflexada en el marcador dels seus rivals. Els partits guanyats
generalment es conten per golejades. Entre d'altres, destaquen els set gols al Júpiter i al Sant Joan Bosco, o els sis al Trajana,
al Bellvitge i al Bon Pastor.
L’equip del cadet B és un gran conjunt,
amb caràcter i que lluita amb equips de segon any, però que supera aquesta desavan-

tatge amb qualitat tècnica, sacrifici i una
bona disposició tàctica al camp.
Aquest equip té possibilitats de pujar de
categoria, però el seu objectiu principal és
preparar un gran bloc per l'any vinent. La
qualitat futbolística de molts dels jugadors
ha estat molt ponderada per part del seu
entrenador.
El seu principal rival en la cursa per pujar
de categoria pot ser el Badalona que va ser
golejat en el seu camp per la Damm, 2 a 4.

l’entrenador

JONATHAN SÁNCHEZ
Barcelona, 7 de Febrer de 1981
Sant Andreu, set temporades
(Aleví, Infantil i Cadet)
CF Damm, dues temporades
(Juvenil C i Cadet B)

La plantilla

Delegat: Fernando Frígula

EDGAR ALLUEVA GONZÁLEZ

CARLOS CASTILLO MARCO

MARC LÓPEZ GÓMEZ

DAVID PAYÁN CASTILLO

09/02/90

08/10/90

20/08/90

15/03/90

IMANOL BECERRA VALLS, PEQUE

ANSELMO EYEGUE NFONDO

SERGIO MAESTRE GARCÍA

JAVIER PÉREZ SALAMANCA, JAVI

30/05/89

05/05/90

18/11/90

10/05/90

FRAN CAPILLA ALCARAZ

ISAAC GARCÍA AUTILLO

DAVID MATEO GALLARDO, MATEO

MARIO REYES CABALLERO

21/02/90

30/12/90

11/05/90

16/05/90

ORIOL CÁRDENAS TORRAS, URI

DANIEL GARCÍA CURRIUS, DANI

ALANS NETTLETON GARCÍA, ALAN

DANIEL ROMERO DÍAZ

19/04/90

07/01/90

16/04/90

19/03/90

12 pilota a terra

Els nostres equips

CADET A
Cata, Manuel, Pol, Marc, Gerard, Maño,
Eloy, Montes, Víctor, Pau, Edu, Achile,
Ochoa, Sergio, Óscar, Jaume, Trigui i Tudi.

Sergi Tudela i Pol Coll en dues jugades del partit contra el Girona.

Trajectòria irregular
Històricament, aquest equip té com a objectiu el fet de quedar entre els tres primers per poder disputar el campionat
d'Espanya, però de moment, aquesta temporada, el Cadet A està tenint una trajectòria força irregular.
La temporada va començar d'una manera
espectacular, situant-se com a líders durant les set primeres jornades. Va arribar el
partit del Barça i, amb ell, la desgràcia. La
Damm va jugar de manera quasi perfecte,

podent golejar a l'equip blau-grana, però
no ho va fer, i el rival, en una única arribada, va aconseguir el gol de la victòria. Fins
i tot en els darrers minuts, l'àrbitre va anular un gol legal a la Damm que, com a mínim, hagués suposat l’empat.
L'equip de Xavi Ruíz està format per jugadors amb molt de talent, però que encara no s'ha conjuntat de la manera desitjada. És un equip amb una perspectiva
impressionant per aconseguir tots els èxits.

l’entrenador

XAVIER RUÍZ
Mataró, 13 de gener de 1969
Farners, dues temporades (Cadet)
Girona, una temporada (Infantil)
Vilobí, tres temporades (Cadet)
CF Damm, set temporades
(Cadet A i Juvenil B)
2n ENTRENADOR: ANTONIO TROYANO

La plantilla

Delegat: Luís Videgaín

JORDI CATALÁN CORZO, CATA

GERARD HERNÁNDEZ NOVOA

VÍCTOR MORENO AMADOR

FRAN OCHOA NIETO

ALBERTO TRIGUERO MARTÍNEZ, TRIGUI

30/04/89

22/05/89

06/02/89

15/11/89

29/07/89

MANUEL CAZALLA LÓPEZ, MANU

ORIOL MAÑOSA VILA, MAÑO

P. ANTONIO MORENO MARTÍNEZ, PAU

SERGIO PRIETO LÓPEZ

SERGI TUDELA ALARCÓN, TUDI

16/10/89

11/01/89

20/08/89

07/10/89

16/01/89

POL COLL AUTET

ELOY MENÉNDEZ MONTOYA

EDUARD MORTE RODRÍGUEZ, EDU

ÓSCAR ROMERO RECIO

04/02/89

09/03/89

07/10/89

08/05/89

MARC GRACIA MÉNDEZ

DANIEL MONTES HERNÁNDEZ

ACHILE OBOUGOU LOBET

JAUME SÁNCHEZ MEROÑO

11/09/89

08/04/89

19/01/89

23/03/89

pilota a terra
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Els nostres equips

JUVENIL C
David, Aracil, Bermejo, Bernardino, Berni,
Corbi, Javi, Díaz, Wilson, David, Víctor,
Christian, Sánchez, Raúl, José María, Toni,
Sevilla, Xavi i Vázquez.

Josep Corbi retallant amb qualitat i al seu darrera, expectant, Cristian Sevilla .

El futur està asegurat
El juvenil C és un equip jove sense experiència a la categoria i que s'enfronta generalment a jugadors de tercer any però, tot i
això, poc a poc s'han adaptat i el bon joc els
ha fet situar-se en els primers llocs de la
taula classificatòria.
Els jugadors dirigits per José Luis Duque
van golejar 0 a 4 a l’Hospitalet, líder en
aquells moments de la categoria.
L'objectiu d'aquest equip és, bàsicament,
mantenir la categoria i, sobretot, promo-

cionar jugadors pels altres juvenils de la
nostre entitat.
L’equip és d’una gran qualitat tècnica i
molt disciplinat tàcticament. Aquestes virtuds, sense dubte, fan que l’adaptació a la
categoria hagi estat més ràpida del que
s’esperaba.
El club té moltes esperances dipositades
en aquests jugadors per poder afrontar els
propers anys amb garanties d’èxit. El futur
està asegurat.

l’entrenador

JOSÉ LUIS DUQUE
Santa Coloma de Gramenet,
5 d'agost de 1975
Exjugador de la Damm
Arrabal, dues temporades
(Infantil i cadet)
CF Damm, dues temporades
(Juvenil C)
2n ENTRENADOR: CRISTIAN COLÁS

La plantilla

Delegat: Juan Gutiérrez

DAVID SÁNCHEZ VELASCO

BERNAT CHUECA PLAYÀ, BERNI

JORGE WILSON DÍAZ POLANCO

RUBÉN SÁNCHEZ BERNABÉ

CRISTIAN SEVILLA FERNÁNDEZ

03/04/88

05/07/88

19/04/88

03/11/88

29/07/88

ADRIÀ ARACIL RIBA

JOSEP CORBI GALLEGO

DAVID MARTÍN CADENAS

RAÚL SÁNCHEZ DELGADO

XAVIER SUÁREZ MURGOU, XAVI

19/08/88

03/05/88

09/05/88

18/04/88

01/02/88

ÁLEX BERMEJO LORENTE

JAVIER DE FREITAS LOPETE, JAVI

VÍCTOR MUÑOZ CARALTA

JOSÉ MARÍA SANTOS BELTRÁN

RUBÉN VÁZQUEZ LLOBREGAT

07/03/88

09/12/88

22/02/88

24/03/88

16/10/88

RUBÉN BERNARDINO ANGUERA

RUBÉN DÍAZ FERRANDO

CHRISTIAN PÉREZ RUÍZ

ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ, TONI

26/05/88

26/04/88

20/01/88

05/04/88

14 pilota a terra

Els nostres equips

JUVENIL B
Dani, Sergio, José, Cuevas, Cristian, Pablo, Joan,
Uri, Guti, Manteca, Edu, Genís, Joan, Pereira,
Claudio, Carlos, Marc, David i Vera.

Dani Cuevas fent una gran aturada.

Marge per somiar
La temporada va començar abans d'hora
per poder assistir al Memorial Salva Ribas,
torneig que la Damm juga cada any. A partir d'aquest moment, la pretemporada va
servir per adonar-nos que l'equip té un futur molt esperançador. En els darrers anys,
el Juvenil B ha estat un equip a cavall entre la Lliga Nacional i Preferent, però els
resultats que s'han aconseguit fins ara fan
preveure que es mantindrà tranquil·lament la categoria.

L'equip està donant una gran imatge a la
Lliga Nacional amb bons resultats i bon
futbol. El planter està format per jugadors
de primer i segon any, la qual cosa fa augmentar el seu mèrit. El primer objectiu
d'aquest equip és proporcionar jugadors
de nivell al Juvenil A i després, si és possible, mantenir la categoria.
Fins ara, els dos objectius s'estan aconseguint amb escreix i, fins i tot, hi ha marge
per somiar.

l’entrenador

JOSÉ MARÍA FRÍGULA
Barcelona, 5 d'octubre de 1957
Sant Joan Bosco, quatre temporades
(Infantil A i B i Cadet B)
Horta, quatre temporades
(Alevi A, infantil A i B i Cadet B)
CF Damm, quatre temporades
(Aleví B, Juvenil C i B)
2n ENTRENADOR: ENRIC BELTRAN

La plantilla

Delegat: Juan Carlos García

DANIEL ACOSTA BALSALOBRE, DANI

CRISTIAN FERNÁNDEZ NAVARRO

CARLOS GUTIERREZ NADAL, GUTI

JOAN MUÑOZ PÉREZ

MARC RAMÍREZ TORRES

22/02/87

18/05/87

27/01/87

14/02/87

27/02/87

SERGIO ALBULQUERQUE RODRÍGUEZ

PABLO GARRIDO ARRAIZ

ALBERTO MANTECA BULDÓ

SERGIO PEREIRA GARCÍA

DAVID SÁNCHEZ VELASCO

11/06/87

09/01/88

10/06/88

05/03/87

03/04/88

JOSÉ LUÍS CHUECOS ABELLÁN

JOAN JOSEP GÓMEZ ROMÁN

EDUARD MITJÀ GONZÁLEZ, EDU

CLAUDIO PÉREZ CALAFELL

ALBERTO VERA MELLADO

01/02/87

19/04/87

18/01/87

15/01/87

31/03/88

DANIEL CUEVAS QUIROS

ORIOL GRAU CARRERAS, URI

GENÍS MOLAS CORTIJO

CARLOS POZO GARCÍA

14/01/87

09/04/88

08/02/88

14/08/87

pilota a terra
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Els nostres equips

JUVENIL A
Cristian, Alberto, Raúl, Toni, Javi, Nil, Joel,
Carlos, Josué, Joaquín, Aleix, Morales, Babi,
Quim, Santi i Marc.

Nil Coll i Arturo Morales en un moment del partit contra el Vila-real. A la dreta, Babi controla la pilota al camp de l’Horta.

L’equip “estrella”
Aquest equip és un bloc molt sòlid i, tot i
que hi destaca algun jugador, la gran temporada que està fent el Juvenil A es fonamenta en el conjunt, a pesar de tenir un
planter bastant curt.
L'inici del campionat va ser espectacular,
amb victòries contundents contra el Barça (3 a 1) i el Vila-real (4 a 0). Una petita
davallada després de festes no pot amagar
el bon joc dels homes de Torrijos. Serà
molt difícil mantenir el nivell de resultats

de la primera volta, però els jugadors i el
cos tècnic confien molt en la qualitat del
conjunt.
Quan l'equip està al cent per cent no hi
ha cap rival que, fins ara, hagi demostrat
futbolísticament la seva superioritat. Tot i
la bona classificació de l'equip, l'objectiu
final d'aquesta temporada és mantenir la
categoria.
Aquest any es reestructura la categoria i
seran cinc els equips que baixaran.

l’entrenador

JAVIER TORRIJOS
Cuenca, 28 d'octubre de 1954
Horta, tres temporades (1er equip)
Vilobí, una temporada (1er equip)
Sant Andreu, una temporada (1er equip)
Gramenet, una temporada (2on equip)
CF Damm, una temporada (Juvenil A)
PREPARADOR FÍSIC: XAVIER PLAIXATS

La plantilla

Delegat: Joan Mateu

CRISTIAN ARTÉS IBÁÑEZ

JAVIER CARVAJAL MESTRE

JOSUÉ FERNÁNDEZ SOLANO

MARC ANTONI RODRÍGUEZ HERRERO

11/01/86

30/01/86

27/04/87

12/06/86

ALBERTO BARREAL RODRÍGUEZ

NIL COLL AUTET

JOAQUÍN GARCÍA BARBERO

GABRIEL SANTIAGO FERNÁNDEZ , BABI

19/02/86

23/06/86

12/10/86

07/03/86

RAÚL BARRIENTOS PLATERO

JOEL CORREDERA MEGÍAS

ALEIX GIBERT BUXERA

JOAQUIM SOLANO MOLINS, QUIM

03/07/86

30/03/87

31/01/86

12/07/86

TONI BERMEJO LORENTE

CARLOS ESTEBAN GARCÍA

ARTURO MORALES SÁNCHEZ

SANTIAGO ZAPATA CARRASCO, SANTI

06/09/86

17/02/86

23/01/86

03/12/86

16 pilota a terra

Els nostres cracks

Curro Torres
Cedit per la Grama, Curro Torres va ser un reforç molt important per la Damm a la
temporada 94-95. Aquell any va començar a demostrar el que anys després seria una
realitat. Curro Torres és un dels millors defenses de la “Lliga de les Estrelles”.
- Quins records tens del teu pas per la Damm?
Va ser un any magnífic perquè em vaig trobar
amb un equip molt bo tant des del punt de vista
esportiu com humà. La Grama em va cedir a la
Damm per poder jugar al màxim nivell i poder
seguir progressant tècnicament.
- La Divisió d'honor Sub-19 era el preludi de la
Primera Divisió?
A nivell juvenil era com la Primera Divisió, fins i
tot, jugàvem a molts dels camps on ara torno a jugar. Va ser un gran aprenentatge perquè en aquella
categoria hi havia un nivell molt alt.
1994

2004

- Quan els equips grans perdien, l’excusa era el
camp, com ho veies tu?
Tots els equips es tenien que adaptar per jugar en
aquell camp, lògicament la majoria no estaven
acostumats a jugar en un camp tant petit, però
nosaltres tampoc quan jugàvem a camp contrari.
En aquest sentit tot estava bastant igualat, però és
lògic que es queixessin quan perdien. Però això no
pot amagar que teníem un gran equip i guanyàvem per qualitat i ganes.
- Recordes algun partit especial d'aquella temporada?
CRISTÓBAL EMILIO “CURRO” TORRES RUÍZ
Ahlen (Alemanya), 27 de desembre de 1976

TRAJECTÒRIA
94-95 CF DAMM Lliga d'honor sub-19 // 95-97 Gramenet 2ª B // 97-99 València B 2ª B // 99-00 Recreativo 2ª A // 00-01 Tenerife 2ª A // 01-05 València 1ª
Va debutar a Primera Divisió el 25 de setembre del 2001 en un partit on el
València va guanyar al Madrid per 1 a 0. Ha estat internacional tant amb la
selecció catalana com amb la espanyola.
Campió de la Copa de la UEFA: 03-04
Campió de Lliga: 01-02 i 03-04

- T'has trobat a jugadors d'aquella època jugant
a primera?
Curiosament, amb dos companys meus aquí al
València, David Albelda i Rufete, ens vam enfrontar en aquella temporada. Jo jugant a la Damm,
Albelda al València i Rufete amb el Barça. El que
si et puc dir és que hi havia companys meus a la
Damm que podien estar a dalt de tot, però sabem
que en el món del futbol es necessita, a més a més
de qualitat, una mica de sort per poder arribar.
- Has estat a diferents clubs, com veus el tractament que fan de la cantera?
És molt difícil trobar arreu de l'estat un equip com
la Damm, que només dedica el seus esforços a la
gent jove. Té el seu mèrit i crec que es mereix el
reconeixement del futbol català. És molt maco
veure com hi ha gent que, desinteressadament, inverteix tots els seus esforços a aconseguir que els
seus jugadors arribin al màxim nivell possible.

Sí, sobretot el de l'Atletic, perquè tot i que ens van
empatar al final, jo vaig marcar el meu primer
gol. També recordo el partit al camp de l'Sporting. Eren partits importants contra grans equips
i nosaltres jugàvem amb la Damm, un club humil, amb jugadors molt treballadors i que sempre intentàvem donar-ho tot per aconseguir un
bon resultat.
- A nivell personal i futbolístic, què t'ha quedat
d'aquella temporada?
Primer, m'han quedat moltíssims amics i tinc relació amb bastants dels companys que vam jugar
aquell any. I, en l'aspecte futbolístic, em va permetre tornar a la Grama amb una altra consideració, perquè era molt important jugar a la
Damm i a la categoria en que ho vam fer. Va ser
com donar el primer pas d’un llarg camí i al final
arribar a l'èlit gràcies, sobretot, a gent que t'obre
les portes i et dona una oportunitat.
pilota a terra
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reportatge

Un club, una història...

cinquanta anys
Fa ara gairebé dos anys, l'ex jugador Joan
Méndez va proposar al president del CF
Damm, Josep Barcons, crear una comissió
per celebrar el 50è aniversari del club. La
idea va ser ben acollida pel “presi”, que només va demanar que totes les generacions
de jugadors estiguessin ben representades.
Així es va crear la Comissió d'ex jugadors
que, coordinats per Francesc Nebot, va iniciar la tasca d'organitzar uns actes que a la
seva fi es convertirien en inoblidables.
La Comissió sempre ha estat recolzada
pel Club i per la Fundació Damm, donant
el màxim suport a les seves iniciatives.
18 pilota a terra

El primer acte que va organitzar la comissió va ser la “I Trobada d'ex jugadors
del CF Damm” que es va celebrar el Juny
del 2003, a la seu del districte de Nou Barris. Més de quatre-cents jugadors van
participar en la gran festa que suposava el
punt de partida dels actes de celebració del
cinquantè aniversari de la Damm.
Al mes de febrer de 2004 es va celebrar la
Fira Internacional del Futbol de Barcelona, el Planet Futbol. A iniciativa de la Fundació Damm i del seu patró, Ramon Armadàs, el Club hi va participar. Va ser un
èxit de públic com vam poder veure a tots

El CF Damm va celebrar el 2004 el seu cinquantè aniversari. La Trobada d’exjugadors, el Planet Futbol, la
publicació d’un llibre commemoratiu i un DVD i, sobretot, la Gran Festa que es va fer al Palau Sant Jordi,
van ser els actes més destacats d’aquesta celebració.

els mitjans de comunicació. Aiximateix,
l'stand del CF Damm també va aconseguir
els objectius que es proposava: afluència
de públic, èxit entre els nens del joc que es
duia a terme a l'stand, visita de les personalitats més importants que van assistir al
Planet (Joan Laporta, Joan Clos, Frank
Rijkaard i Josep Lluís Vilaseca, entre d'altres) i signatures i dedicatòries plenes de
suport, afecte i ànims en el seu llibre per
part de tots ells. La Damm va poder comprovar, una vegada més, que la seva feina
es valora i que tothom coneix i admira la
gran tasca que fa amb els seus jugadors. El

“A la festa del Palau Sant Jordi hi van assistir més de 1.200
persones, entre jugadors, directius, familiars i convidats”
President del club, els membres de la Fundació, els de la Comissió i els del club, van
col·laborar en tot moment a que les persones que visitaven l'stand es trobessin com a
casa i ben ateses, així com l'ex jugador de la
Damm, Toni Velamazán, que va exercir en
tot moment d'amfitrió pels convidats.

1- D’esquerra a dreta Ramón Armadàs, José Luís Morlanes, Enric
Crous, Ángel María Villar, Josep
Barcons, Jaume Roura i Joan Laporta. 2- Dyango en un moment
de la seva actuació. 3- Ramón
Agenjo i Josep Barcons durant el
discurs del “presi”. 4- Xavier Torres, presentador de l’acte. 5- Didac Fernández a l’inici de la
gran festa.

Les dues propostes següents van ser la realització d'un llibre i d'un DVD de la història de l'entitat. El llibre va ser encarregat a
l'exjugador Carles Domènech i la periodista Sílvia Sánchez. Més d'un any de feina per
recopilar, classificar i triar entre centenars
de fotografies i material divers cedit desinteressadament per ex jugadors, entrenadors
i directius. La “família Damm” es va bolcar
per aconseguir que el llibre commemoratiu del 50è aniversari fos un èxit. D'altra
banda, el DVD, d'una gran qualitat, va ser
realitzat per Jordi López amb la coordinació de l'ex jugador Toni Gràcia.
pilota a terra
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reportatge

Actes del cinquentenari
16 JUNY 2003
1ª Trobada d’exjugadors
Seu del Districte de Nou Barris

Aquest acte va servir per retrobar companys que
feia anys que no es veien,després d’haver compartit tota mena d’experiències, tant futbolístiques
com personals mentre van compartir vestidor a
l’entitat cervesera.

17-22 JUNY 2004
Velamazán, Linde,“Pepín”, el “Presi”, Cristóbal i Casanovas,“constel.lació” d’estrelles al camp de la Damm.

El mes de setembre va ser l'escollit per celebrar la presentació del llibre i sobretot
l'acte principal de l'aniversari: la festa del
Palau Sant Jordi.
Presentació del llibre conmemoratiu.
El 9 de setembre de 2004 es va presentar davant dels mitjans de comunicació el llibre
de la història de l'entitat en un marc incomparable: el museu de la fàbrica del carrer Rosselló. La presentació va anar a càrrec
del prestigiós comunicador Xavier Graset i
a l'acte van intervenir Enric Crous, director
general de SA Damm, Ramon Agenjo, patró de la Fundació Damm, Josep Barcons,
president del CF Damm i Carles Domènech i Sílvia Sánchez, autors de l'obra.
A l'acte hi van assistir membres de l'empresa, entre ells, Ramon Armadàs, patró de
la Fundació Damm i un dels responsables
de l'èxit del llibre, ex jugadors del club, de la
categoria de Pepín Cabezas, Josep Manel
Casanovas, Toni Velamazán o José Miguel
Morales i diferents personalitats del món
del futbol, així com nombrosos periodistes
de prestigi dels mitjans de comunicació més
importants de Catalunya.
Al finalitzar l'acte, i abans de l'aperitiu,
els convidats van poder escoltar en primícia l'himne del club interpretat per Dyango, que hi va ser present i va obsequiar al
club i a la Fundació amb un quadre pintat per ell mateix.
20 pilota a terra

La gran festa. El divendres 17 de setembre,
a la sala annexa del Palau Sant Jordi, es va
celebrar la gran festa del CF Damm. L'acte
va ser presentar pel reconegut periodista de
TV3, Xavier Torres i hi van assistir més de
1200 persones. La immensa majoria dels
actuals jugadors del club acompanyats per
les seves famílies, els directius i una gran
quantitat d'ex jugadors de totes les èpoques,
es van donar cita en un emotiu acte que els
va servir per retrobar antics companys i
membres de la gran família Damm. Per
part de les personalitats assistents, destaquen el president de SA Damm, Demetrio
Carceller, el director general, Enric Crous,
Ramon Armadàs i Ramon Agenjo, consellers de SA Damm i patrons de la Fundació,
així com altres consellers i destacats membres de l'empresa.
En l'àmbit futbolístic destaquen el president de la RFEF, Àngel M. Villar, el president de la FCF, Jaume Roura, el president
del FC Barcelona, Joan Laporta, el conseller delegat del RCD Espanyol, José Luis
Morlanes així com representants de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat
de Catalunya.
El sopar va ser tot un èxit gràcies a la bona organització per part de la Fundació i
del Club i va tenir com a cloenda l'actuació en directe del gran artista català Dyango que va interpretar amb gran èxit el nou
himne del club, del qual és el compositor.

Planet Futbol
Fira de Barcelona
Amb motiu de la celebració de la Fira Internacional del Futbol a Barcelona -el Planet Futbol- i la
coincidència d’aquesta amb el cinquantè aniversari del club, la Damm hi va ser present amb un
stand.

Laporta i Agenjo

Barcons i Xavi

9 SETEMBRE 2004
Presentació del llibre La Damm fa història
Seu social de SA Damm, c/ Rosselló
Xavier Graset va presentar l’acte en el que entre
d’altres, hi van assistir el president de la FCF, Jaume Roura, el vice-president de FC Barcelona, Marc
Ingla, el, en aquells moments, director general del
RCD Espanyol, Josep Marcó, així com nombrosos
periodistes de prestigi dels mitjants de comunicació més importants de Catalunya.

Armadàs, Agenjo, Sánchez, Domènech i Barcons

17 SETEMBRE 2004
Gran Festa
Sala annexa del Palau Sant Jordi
Més de 1200 persones en la cloenda de l’aniversari
organitzat impecablement per la Fundació Damm
i el club a través del seu secretari Francesc Nebot.

Firma convidada

XAVIER TORRES
Periodista
Cap de futbol del Departament
d’Esports de TV3

El CF Damm al món
Samuel N'Kouma té 9 anys i viu a Ruanda, un dels països més
pobres del planeta. La majoria de la seva família tutsi va ser
assassinat per membres del govern extremista hutu. Ell, però, és
feliç perque té una pilota de drap i juga cada dia a futbol sobre
un terreny esquerdat per la manca d'aigua.
Juanito Domínguez acaba de fer 10 anys. Viu en una casa de
fusta destartalada sobre la primera muntanya de Mèxic D. F.
Quan plou tot va per terra. Malgrat tot, el Juanito està content
perquè ahir es va trobar una pilota de goma que el permet
somiar que un dia jugarà a futbol com Rafa Márquez, el mexicà
del Barça.
Julius Malunda té 11 anys i és del Sudan però com el seu país
està en guerra viu a un centre de refugiats a Kakuma, Kènia. El
millor moment del dia és quan els soldats que els vigilen tiren
una pilota desinflada de cuir perquè jugui qui vulgui.
Xanana Tusma ja ha complert 12 anys. És del Timor Oriental,
una illa del sudest asiàtic disputada, primer per Indonèsia i
Portugal, i devastada, després, per una guerra civil que es va
endur per davant els seus pares. Viu en un centre d'acollida i té
com a tutor Tilri Weng, un exjugador que li explica mil històries
de futbol. Escoltant-lo s'ho passa de meravella.
Jesuli Fernández no viu tan lluny. Ell habita una barraca al barri
del Charco de la Pava, a Sevilla, un escenari extraordinàriament
marginal. Només té 13 anys però ja viu de recollir cartrons i
ampolles de vidre. Ho fa sempre amb una pilota sota el braç.
Abdullah Husain no ha tingut tanta sort. Als 14 anys es va veure

afectat en un bombardeig nord-americà. Ell és iraquià i ha perdut una cama. Ja no pot jugar a futbol però li agrada tant que
està pensant en fer-se entrenador.
Ronaldo Dias da Silva és brasiler, com Ronaldinho. Té 15 anys i
viu a les faveles de Rio de Janeiro, Brasil. No té per menjar però
és el jove més feliç del món jugant la coneguda “lliga de la fam”,
amb altres nens descalços o sense samarreta.
Francisco Johan Escobar és colombià i amb 16 anys va perdre els
pares i dos germans en un ajustament de comptes a Medellín, la
seva ciutat. Assumpte de droga. Diuen que és un gran jugador i
que arribarà a primera divisió. De moment no ho té fàcil.
Al Helmut Spies també li encanta el futbol. Tot i tenir el síndrome de Down juga dos dies a la setmana amb altres companys
que disfruten com ningú. Té 17 anys i a la seva habitació hi té un
póster del Bayern de Munich, diu que el seu equip preferit.
Eduardo Valcarce va perdre una cama en un accident de cotxe
quan tenia 18 anys. Avui és àrbitre a Madrid i entrenador del
Majadahonda B. Necessita crosses però se'n surt de fàbula.
Qualsevol d'ells podria ser un de nosaltres. Podria tenir totes les
comoditats del món, una pilota de reglament, entrenadors qualificats i roba i camp de luxe. Però no. No han tingut la sort de
formar part de la família Damm. Valorem el que tenim, lluitem
per mantenir-ho i divertim-nos al mateix temps perquè estar on
estem és un privilegi. La Damm fa futbolistes i persones i, vés
per on, nosaltres hem tingut la sort de comprovar-ho. Mig món
voldria jugar a la Damm.

Medicina esportiva
Dr. Carles Barcons
i equip mèdic del Club

QUADRE MÈDIC CF DAMM

Responsable Servei Mèdic, Metge
Traumatòleg: Dr. Carles Barcons
Coordinador Membre de la Directiva:
Tomás Abella
Revisions Mèdiques, Especialista
Medicina Esportiva: Dr. Juan Carlos Arias,
Xavier Vélez
Fisioterapeuta: Xavier Vélez
El Dr. Alfonso López en un moment del Curs de Primers Auxilis impartit al personal del club.

Sessions de Reanimació CardioPulmonar: Dr. Alfonso López

Al servei de tothom

Servei de Farmaciola, Camp de la Damm:
Salvador Palanca, Josep Olaya, Emilí Jardí

El Dr. Carles Barcons, com a responsable del servei mèdic del CF Damm,
ha creat una infraestructura per donar la millor cobertura sanitaria a tots
els futbolistes i, en general, a tota la “família Damm”.

A

questes línies serveixen per presentar el servei mèdic del Club. El CF
Damm, des de la seva fundació, ha tingut
molt present la importància d'oferir la millor assistència sanitària als seus jugadors.
En el conjunt de les persones ateses i de tothom qui ha requerit el nostre servei, només trobem paraules de gratitud, la qual
cosa és per a nosaltres un motiu de satisfacció que ens anima a seguir i a millorar
dia a dia.
Les orientacions i les tècniques en el tractament i la prevenció de les lesions, han
evolucionat molt en aquests darrers anys.
En l'àmbit de la prevenció, la millora en el
vestuari, el calçat, els terrenys de joc i les
tècniques d'entrenament són factors que
influeixen positivament la pràctica esportiva. També són molt importants els estudis i les proves físiques de rendiment per
obtenir la millor condició física i establir les
capacitats i habilitats individuals de cada
jugador. La revisió mèdica anual ens ajuda
a conèixer l'estat físic de cada esportista i
saber si hi ha limitacions o factors que poden influir negativament en el rendiment
esportiu i personal.

22 pilota a terra

El principal objectiu en el tractament de
les lesions és la curació total tenint en
compte la edat dels jugadors. En un àmbit
cada cop més competitiu, s'intenta aprofitar al màxim el rendiment físic i reduir el
temps de recuperació per tornar immediatament a la competició. Aquest objectiu
pot xocar amb les necessitats de l'entrenador o les ganes de jugar del futbolista. És
aleshores quan, sota la supervisió del servei mèdic, es tria la millor opció, recordant
sempre que la salut del jugador és el més
important.
En aquests moments les instal·lacions ens
permeten arribar a un nivell mínim d’assistència des del punt de vista tècnic i arquitectònic. Amb l’esforç personal i professional intentem superar aquestes
limitacions per aconseguir la millor assistència i condició física del jugador.
Amb el projecte del nou camp, esperem
poder tenir un Servei Mèdic complert, tant
des del punt de vista tècnic (proves d'esforç, aparells d’electroteràpia, ecògrafs, ...)
com arquitectònic (consulta mèdica i diferents sales per revisions i exploracions
complementàries).

Servei de Farmaciola, Camp de l'Horta:
Jordi Moro, Rubén Boo, Ignasi Borja,
Xavier Veléz
Recuperadors i Preparadors Físics de
Camp: Xavier Plaixats, Emili Jardí
Podòleg Alteracions de la Marxa:
Olga Ferrer, Yolanda Sánchez
CUIDADORS EQUIPS

Juvenil A
Juvenil B
Juvenil C
Cadet A
Cadet B
Infantil A
Infantil B
Aleví A
Aleví B
Benjamí A
Benjamí B
Escola

Francisco Collado, Jordi Moro
Jesús Sarrias
Lluis del Pino
Alberto López
Joan Guillem Martínez
Jose Olaya
Xavier Conde
Xavier Irago
Enrique de la Rosa
Emili Jardí
Raul Carrión
Antonio Román

MODEL DE DEDICACIÓ

El Sr. Llorens va ser un
model de dedicació i
professionalitat durant els més de trenta
anys que va treballar
al Club. Tots els jugadors que van passar per
les mans de Ramón Llorens el recorden com
una persona amable i carinyosa que mai va
tenir un “no” per ningú.

Passatemps / Concurs

Agrupació de veterans

ACRÒSTIC
1. Membre de la Comissió del 50è aniversari. Un dels referents
tant a dintre com a fora del camp. Un dels grans capitans. Entra al
Club l'any 69.

1

2

2. Un “crack” a la seva època. Jugador i entrenador. Jugà la final
del 67 i a Primera Divisió.
7

3. Va debutar a Primera Divisió marcant un gol. Té una medalla
olímpica.
4. Un dels millors jugadors de la història del club. Coetani de Cañizares i Guardiola, encara recorden la seva gran qualitat. Viu a
Lleida.

4
3

6

5. Un mite al Club. Jugador i entrenador de Primera Divisió.
Aquesta temporada “no caminarà sol”.
6. Gran davanter. Guanya la Copa d'Europa amb el mateix equip
que el va fitxar de la Damm la temporada 89-90.
7. Primer jugador de la Damm que arriba a Primera Divisió. És
un dels savis del futbol català i un gran “cavista”.

5

8

8. Aconsegueix amb el seu equip la classificació per la “Superlliga”. Guanya una Lliga, una Copa del Rei i la Copa d'Europa.

SOPA DE LLETRES

TEST

Troba en aquest conjunt de lletres el nom de
sis persones que generalment estan al camp
de la Damm.

1. Quin entrenador classifica la Damm per jugar la Super
Lliga Sub-19?
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Busca d'esquerra a dreta, de dreta a esquerra,
de dalt abaix, d'abaix a dalt i en diagonal

2. Com es diu el primer president del CF Damm?
3. Qui era el porter del Madrid al partit de tornada de la
semifinal de la Copa del Rei de l'any 67?
4. A quina temporada la Damm canvia el seu clàssic color verd per el vermell, color corporatiu del Grup Damm?
5. En quina data es fan oficials els Estatuts del Club?
6. Quins dos germans són respectivament sots-campions
d'Espanya juvenil i infantil?
7. Quin exjugador de la Damm va marcar el primer gol
d'Andorra després del seu reconeixement per part de la FIFA?
8. En el Planet Futbol de l'any 2004, quin president d'un
club de primera va disfrutar bevent una cervesa al nostre stand?
9. Qui és el president de l'Agrupació de Veterans del nostre Club?
10. Qui va fer el primer “kick off” de la història del CF
Damm?
Totes les respostes les podeu trobar al llibre “La Damm fa història”.

Quins components de la selecció catalana d’aquest Nadal han format part de la família Damm?

L'Agrupació de Veterans del CF Damm
neix com una secció del club amb la finalitat de promoure l'encontre entre les
diferents persones que han format part
de l'entitat en qualsevol dels seus càrrecs i funcions, afavorint l'actuació conjunta en l'organització i el desenvolupament d'activitats lúdiques, socials i
esportives.
JUNTA FUNDACIONAL
President i Soci d'Honor: Josep Barcons
President: Juan Méndez
Vice-presidents: J.A. Garcia Escribano, Antoni
Gracia, Carles Barcons
Tresorer: Juan José Galbis
Secretaris: Francesc Nebot, Marcos de Pedro
Coordinador de Comissions: Jordi Coll
Comissió Social: Ángel Ruiz, Ricard Roma
Comissió Econòmica: Ponciano Diaz, Ángel
Murillo
Comissió Esportiva: Carles Domènech, Juan
Barbero, Toni Velamazán

La Junta fundacional treballa amb un
mandat limitat de 3 a 6 mesos, fins a la
posada en marxa efectiva de l'agrupació i l'organització i convocatòria d'eleccions. Els membres que vulguin formar
part de la Junta es tindran que adreçar
a l'Agrupació de Veterans i formalitzar
el seu desig. Els requisits que es tindran
en compte per optar a formar part de la
Junta Directiva són: alta anterior al 2005
i estar al corrent de pagament de la
quota. El darrer dia per admetre sol·licituds serà el proper 14 de març.
Els interessats adreceu-vos a
veterans@cfdamm.com

ENTRENAMENTS
Cada dimecres de dues a quatre, l’agrupació de Veterans té a la seva disposició
el camp del carrer La Selva. Diversos exjugadors ja ho disfruten, recordant “in
situ”les seves experiències.

ELLS JA EL TENEN

BASES DEL CONCURS
Les respostes dels passatemps s’hauran d’enviar per mail a l'adreça premsa@cfdamm.com abans del 13 de març.
En el mail hi ha de constar el nom, els cognoms i l’equip.
El premi consistirà en un preciós rellotge NIKE. Només hi podran optar el jugadors del nostre club.
Amb els mails que hagin encertat totes les respostes dels jocs es realitzarà un sorteig al camp de la Damm. Hi haurà
un únic guanyador. Les respostes dels passatemps i del concurs es penjaran a la pàgina web el dia 15 de març.

Són jugadors del Barça i en agraïment
a la seva col.laboració ja tenen el llibre.
Però si has format part de la família
Damm al llarg d’aquests cinquanta
anys i encara no el tens, DEMANA’L !
Envia un mail amb les teves dades i la
teva relació amb el Club a l’adreça:
premsa@cfdamm.com

pilota a terra
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qui es qui: josep barcons

“El futur encara serà millor”
JOSEP BARCONS ALS SEUS SETANTA QUATRE ANYS SEGUEIX SENT L’ANIMA DEL CF DAMM. DES DE LA SORRA DEL CAMP DEL CARRER LA SELVA O DES DEL CAMP DE L’HORTA “EL PRESI” HA CONTRIBUIT DE MANERA EXEMPLAR AL PRESTIGI DEL CLUB TANT DES DE LA VESSANT HUMANA COM FUTBOLÍSTICA.
Quina valoració fa dels actes del cinquantè aniversari ?
Molt bona, tot ha anat perfecte i estic molt content. Des
de la I Trobada d'exjugadors hem vist que el Club és una
gran família, L’acte va servir per reunir gent que feia
molt de temps que no es veia i per retrobar antigues
amistats. I això és el més important.
Com es va sentir el 17 de setembre a la Festa del Sant
Jordi?
Em vaig emocionar, en aquells moments vaig sentir que
era la persona més feliç del món. Va sortir tot molt bé i
serà difícil tornar-ho a repetir, perquè es una cosa que
hem sembrat durant molts anys i ara n'estem recollint
els fruits. Van venir grans personalitats del món de l'esport, així com el nostre President del Consell, una persona molt important per a nosaltres que ens recolza
constantment.
Amb motiu dels actes de l'aniversari s'ha creat l'Agrupació de Veterans. Què pensa quan veu diferents generacions compartint un mateix projecte?
És aleshores quan te n'adones que hem fet alguna cosa
molt important. La societat actual és molt competitiva i
els valors morals queden en un segon terme. Hem aconseguit crear una amistat que va més enllà del terreny de
joc i amb l'Agrupació de Veterans es fa una altra tasca
també fonamental pel futur del club.
Fent una mirada enrera, quina perspectiva té d'aquests
cinquanta anys?
Hem fet una tasca molt bona i no hem perdut el temps.
A més, l'empresa, que sempre ens ha recolzat, se n'ha

adonat que no ha llençat els diners sinó que els ha invertit en valors que no són tangibles com l'amistat, la
companyonia o el respecte, fet que repercuteix en el
prestigi que nosaltres donem a SA Damm i, això, no es
paga amb diners.
Una vegada hem valorat el passat, com es presenta el
futur?
El futur encara serà millor, perquè l'empresa s'ha involucrat més i ha creat una Fundació de la que nosaltres
formem part. En poc temps farem un camp nou amb
noves instal·lacions, perquè amb les que tenim ara estem un pas enrera dels nostres rivals. Si hem aconseguit
tot el que tenim sense unes instal·lacions adequades al
nostre nivell, imagineu el dia que les tinguem! Serem
imparables dintre del terreny de joc i seguirem amb la
nostre filosofia, que és formar esportistes i persones.
I ara, parlem del seu futur. Com el veu desprès d'haver dedicat més de la meitat de la seva vida al club?
Tinc setanta quatre anys i algun dia hauré de plegar, però de moment em trobo bé i estic adreçant el camí perquè les coses es facin bé i això continuï, perquè això ha
de continuar. A més, dins de l'empresa, comptem amb
el suport dels Patrons, que són els nostres Consellers
(Ramon Agenjo i Ramon Armadàs). Ells són joves i tenen molta il·lusió, que es bàsic pel bon funcionament
del Club. Sincerament, sense el recolzament econòmic
de l'empresa seria impossible seguir funcionant tant bé.
Però, estic tranquil perquè quan hagi de plegar sé que
hi ha gent preparada que estima el Club tant com jo i
que portarà aquest meravellós prejecte endavant.

Josep Barcons
i Godes
Barcelona, 1930
President del Club de
Futbol Damm
Va entrar a treballar a
l'empresa l'any 1955 i
catorze anys després es
fa càrrec de la presidència del club de futbol. La
seva forma de ser l'hi ha
permès portar el club a
dalt de tot, tant en la
seva vessant esportiva
com social. La Damm,
gràcies al “Presi”, és un
model i un exemple en
el nostre país en la formació d'esportistes.

