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LA REVISTA DE LA FAMÍLIA DAMM

Samuel Eto’o, Pichichi de la Lliga, i els capitans
dels juvenils desitgen salut i èxits a la Família Damm

Feliç Any!
ELS NOSTRES CRACKS

Dani Marín
L’actual capità del Lleida va ser durant nou temporades un
exemple de qualitat futbolística i humana. Els seus gols encara es recorden al nostre camp.
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Solidaritat i esport
La Fundació Damm, un cop més, dóna mostra de la seva implicació amb la
societat però, sobretot, amb el jovent, a través del club de futbol. La sensibilitat dels Patrons de la Fundació, Ramon Armadàs i Ramon Agenjo, envers la
cultura, la solidaritat i l'esport ha quedat palesa amb el regal del llibre Relats
de Futbol al personal del club (jugadors, entrenadors, delegats, cuidadors,
directius i auxiliars).
La cultura, a través de la lectura, no ha de ser aliena al món del futbol, és
complementària i ha de ser compatible. Periodistes com Ramon Besa, que
en aquest número col·labora amb nosaltres, fan que la lectura dels diaris esportius no es limiti a veure el resultat i les puntuacions. Les seves cròniques
i les seves columnes serveixen també per gaudir de la lectura i per estar ben
informats i és una manera meravellosa d'introduir-se en l'hàbit de llegir. Tot
i la indiferència de la majoria dels intel·lectuals envers el futbol, com Jorge
Luís Borges que va escriure que resultava increïble que una cultura que es
desenvolupava amb jocs com els escacs hagués degenerat amb jocs tan vulgars com el futbol, grans escriptors com Vázquez Montalbán, Bernardo Atxaga, Sergi Pàmies, Mario Benedetti o Miguel Delibes han parlat de futbol
de forma brillant.
Els còmics, els relats, els diaris, les novel·les..., tot és bo, només s'ha de trobar el que l'interessa a cadascú i gaudir-ne.
El llibre Relats de futbol no pretén ser una obra de referència literària, sinó
una eina per ajudar a aquells que més ho necessiten, entretenir i fer passar
una bona estona. La solidaritat en el món de l'esport no està prou desenvolupada i iniciatives com aquesta, de 37 periodistes esportius, amb el recolzament de Samuel Eto'o, per la lluita contra el Noma, són dignes de lloança. Però sens dubte, el reconeixement més important ha de ser per a la
Fundació Campaner, que lluita des de l'arrel del problema i no rep el reconeixement que es mereix.
Amb tot això, volem dir-vos que dintre de les nostres possibilitats, tots hem
d'intentar ajudar als altres i una de les millors maneres de fer-ho és amb la
unió del vestidor, de la família, dels amics o de qualsevol relació humana que
puguem compartir.
I no volem desaprofitar la ocasió per desitjar-vos a tots un...
... FELIÇ ANY NOU!

04 Els primers passos de...
Un recorregut per la trajectòria futbolística
de Samuel Eto’o.

06 Els nostres equips
Resum dels seus resultats durant els primers mesos de competició.

20 Reportatge
L’Escola de la Damm, un exemple de formació de futures estrelles.

22 Medicina esportiva
Pàgina de medicina coordinada pel doctor
del club, Carles Barcons.

23 Fundació Damm
Pàgina dedicada a les activitats de la Fundació Damm i de l’Agrupació de Veterans.
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els primers passos de...

Eto’o

4 pilota a terra

Va néixer el 10 de març de 1981 a Nkon (Camerún). Als
14 anys ja jugava a la Segona Divisió del seu país, als 15
fitxà pel Madrid, als 17 s’estrenà a la Primera espanyola
i ara, amb 24, s’ha convertit en un crack mundial.
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Nom: Samuel Eto’o Fils
Edat: 24
Clubs: Avenir, Kadji Soccer Academy, Real Madrid,
Leganés, Espanyol, Mallorca i Barça
Posició: Davanter

E

l camí fins a la glòria no ha estat
gens fàcil per Samuel Eto'o. Als
quinze anys va deixar la seva terra,
Àfrica, per aterrar al futbol europeu i des
d'aleshores ha anat creixent de forma imparable com a persona i futbolista. Avui, als
24 anys, el camerunés s'ha convertit en el
millor golejador del moment, en un ídol
pels més petits i en una referència en la lluita contra el racisme en l'esport.
El seu primer club professional (tot i que a
Camerún això és un dir) va ser, amb 14
anys!, l'Avenir de Douala, ciutat en la que
s’havia instalat amb la família quatre anys
abans. Només hi jugà una temporada, a Segona, i els seus gols van portar l'equip a uns
històrics quarts de final de la Copa. Després
va passar per la Kadji Soccer Academy fins
que va rebre la trucada del Real Madrid.

Samuel Eto’o s’abraça a Ronaldinho després de marcar un gol
amb el Barça al Camp Nou. En l’actualitat, el camerunés i el
brasileny formen l’atac més poderós del futbol europeu.

De Leganés al Mundial
A Madrid va intentar convéncer Fabio Capello per quedar-se al primer equip, però el
tècnic italià, donat que tenia 15 anys, el va
enviar al filial. Però tan jove Eto'o ja va demostrar la seva ambició i va preferir una
cessió al Leganés per jugar una categoria per

Als 24 anys ha jugat dos
Mundials i ha guanyat un or
als Jocs i dues Copes d’Àfrica

Solidari al camp i també fora
Eto’o és un tipus molt compromés amb l’Àfrica. A part
dels diners que s’hi deixa, és el padrí d’honor de la
Fundació Campaner, que lluita contra el noma, una
malaltia cruel que ataca les part més toves de la cara
dels nens, com la boca i els ulls, i que pot arribar a ser
mortal. Aquest any, 37 periodistes encapçalats per Xavi Torres, Marcos López i Sergi Mas van escriure un llibre de relats de futbol, i els beneficis els han donat a
Campaner. El CF Damm ha volgut col.laborar amb
aquesta iniciativa i n’ha adquirit 350 per repartir-los
aquest Nadal entre els jugadors, tècnics, auxiliars i directius. A l’imatge, el davanter fa l’entrega simbòlica
dels exemplars als tres capitans dels juvenils. Des d’aquestes línees, la família Damm felicita i encoratja a
Campaner, Eto’o i aquests periodistes per continuar
amb la seva tasca humanitària.

sobre, a Segona A. Va disputar 28 partits i el
premi al seu treball va ser la convocatòria
pel Mundial. Amb 24 anys, en Samuel ja n’ha jugat dos i ha guanyat un or olímpic als
Jocs de Sydney, superant a la final l’Espanya dels seus companys Xavi, Gabri i Puyol,
i dues Copes d’Àfrica.
Després de França’98, Eto’o va tornar al
Madrid, però l’holandés Guus Hiddink no
va confiar en ell. Tot i debutar a Primera el 5
de desembre de 1998 substituïnt Davor Suker contra l'Espanyol, un mes i mig després
va acceptar marxar al club blanc-i-blau. Però amb l'argentí Miguel Àngel Brindisi a la
banqueta la sort tampoc el va acompanyar.

L'èxit li va començar a arribar quan l'any
2000 Fernando Vàzquez se'l va emportar a
Palma. Va marcar sis gols en tretze partits i
va tornar al Bernabéu, pero després de preveure que Vicente del Bosque no li donaria
minuts va tornar a ses illes per quedar-se al
Mallorca ja de forma definitiva. Amb Luis
Aragonés va millorar moltíssim i va classificar al Mallorca per la Champions i després
de seguir marcant gols amb Bernd Krauss,

Si en Samuel ha triomfat és
perquè té talent, caràcter i
treballa tant com el que més
Sergio Kresic i Tomeu Llompart, la seva pàgina més gloriosa la va escriure amb Gregorio Manzano. El 28 de juny de 2003, després d'aconseguir el permís de la Federació
Camerunesa per abandonar la concentració de la selecció durant la Confederacions,
li va donar la Copa del Rei al Mallorca.
Un trofeu dedicat a Foé
Un dia abans, no obstant, en Samuel va rebre una de les notícies més tristes de la seva
vida: mentre s'entrenava amb els seus companys preparant la final, Manzano es va
apropar per comunicar-li que un gran amic
seu, el company de la selecció Marc Vivien
Foé, havia mort durant les semifinals de la
Confederacions. Va haver d’abandonar
l’entrenament plorant, però Eto'o, un tipus
fort, es va refer molt ràpid i va marcar dos
gols a la final contra el Recre (3-0).
El davanter va seguir donant alegries als
afeccionats mallorquins un any més, fins
que l’agost de 2004, després d’un estiu molt
mogut, firmà pel Barça, club en el que ja ha
conquerit dos títols (Lliga i Supercopa d'Espanya). Ara, després de superar una inicis
com a futbolista molt complicats, Eto'o va
camí de batre tots els rècords golejadors. En
gran part perquè dins el camp continua
sent tan humil com quan jugava amb els
seus amics a Camerún. Talent, carácter i treball és una combinació que mai falla.
pilota a terra
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Els nostres equips

BENJAMÍ B
Cristian, Campos, Albert, Oscar, Eric, Gallego, Marc, Eric, Langa, Ima,
Molina, Pedro, David, Mario, Maks, Pablo i Pol.

Pol Torrijos amb la pilota i Maks Soroca i Juan Antonio Gallego al fons.

Formats a l’escola
Aquesta temporada l'Alfredo Anguera ha
reunit un gran grup de bons jugadors, la
gran majoria formats a l'Escola del CF
Damm.
La trajectòria del Benjamí B és immillorable, són líders absoluts del seu campionat i es mantenen imbatuts. L'equip de
l'Alfredo mereix un reconeixement especial degut a la diferència d'edat, ja que els
nostres jugadors són un any més petits
que els seus rivals.
La projecció d'aquesta plantilla fa que el
club se senti molt optimista i aspiri a crear un bloc homogeni i compacte, potenciant les aptituds i l'actitud de cadascun
dels jugadors.
6 pilota a terra

Al llarg de la temporada, l'equip haurà
de superar les dificultats que li posaran els
seus rivals per experiència i edat. Però el
caràcter del grup i l'excel·lent compromís,
ens fa sentir molt optimistes no tant sols
per aquesta temporada sinó també pel
futur més immediat.
L'objectiu del Benjamí B és ser campió
de grup i aquest és el compromís que ha
adoptat l'equip amb molt esforç i il·lusió.
L'Alfredo és un referent dins del vestidor. El respecte als companys, als contraris, a l'àrbitre i al públic que ell practica
serveix d'exemple als més petits del club.
Els paràmetres bàsics de comportament
dins de la Damm s'aprenen de ben petits.

noves incorporacions

1- MAKS SOROCA
2- PABLO GONZÁLEZ
3- JUAN ANTONIO GALLEGO
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Els nostres equips

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

Victor Romero amb la pilota i Adrià Jaraba i Castillo al fons.

Motivació i participació en el joc
Excel·lent inici de temporada del campionat de lliga de Futbol 11 organitzat
per l'Associació Esportiva de Catalunya
(antiga CADECA). L'entrenador, conscient de la històrica diferència de nivell
existent entre el nostre equip i els equips
de la competició que hi participen, ha
orientat el treball especialment cap als aspectes de motivació i participació dels jugadors. L'objectiu és aconseguir que els
dos paràmetres siguin màxims i constants en el decurs del partit, independentment del resultat.
En totes les jornades disputades l'equip
ha aconseguit guanyar tots els partits. No
obstant, com a conseqüència del domini

abassegador del Benjamí A dintre de la
competició, Miguel Ponce va observar
que tant el porter com els defenses tenien
poques oportunitats d'entrar en joc. Analitzant aquesta circumstància amb els propis jugadors, van establir un conjunt d'estratègies perquè tots, independentment de
la seva posició al camp, tinguessin l'opció
de participar activament i poguessin, a
més de progressar en l'aprenentatge, gaudir dels partits.
Les estratègies preparades són quatre i
responen al nom de 'normal', 'començar', 'conservació' i 'canvi de posicions', i
segons avanci la temporada, el Miguel
Ponce anirà incorporant de noves.

noves incorporacions

1- MANEL JIMÉNEZ
2- IZAN CLEMENTE

pilota a terra
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Els nostres equips

ALEVÍ B
Camorri, Darío, Adri, Víctor, Ferrer, Gironés, Antonio, Morera, Àlex,
Sergio, Kevin, Albert, Johnny, Javi, Sergi i Villena.

Jonathan Toledo amb la pilota i l'Adrià del Rio al darrere.

S’ha de gaudir del futbol
El campionat de lliga que juga l'aleví és
una mica complicat, no tant pel nom i la
qualitat dels rivals, sinó per la potència i
la força física. Tots els equips del campionat excepte un són un any més grans que
els nostres.
La filosofia de joc que intenta inculcar
el Manolo Yeste als seus jugadors és que
gaudeixin de la pràctica del futbol, que
desenvolupin un futbol vistós, de poques conduccions i molts tocs de pilota.
Els rivals, en general, intenten destruir el
bon joc de l'equip amb puntades a la pilota intentant imposar la seva major força física.
L'equip ha sabut sobreposar-se a les
8 pilota a terra

contínues lesions que ha patit gairebé cada setmana. L'exemple més edificant és la
valentia i categoria humana que ha demostrat el jugador de l'aleví B Marc Ferrer, que malgrat trobar-se convalescent
degut a un problema físic que l'ha obligat
passar pel quiròfan, ha combinat els entrenaments, els partits i el descans d'una
manera admirable que encoratja la resta
de companys.
Els jugadors en aquesta edat tenen una
gran capacitat d'aprenentatge i s'ha d'aprofitar per potenciar l'ensenyament tàctic i tècnic. L'equip té caràcter i potencial
per convertir-se el proper any en un gran
aleví A.

noves incorporacions

1- VICTOR DÍAZ
2- SERGI VILLANUEVA
3- ANTONIO MIRANDA
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Els nostres equips

ALEVÍ A
Alonso, Pol B., Jordi, Canut, Cazalla, Corella, Edu, Adri D., Iván, Hugo,
Mussu, Adri M., Juanma, Maxi, Pol M., Sergio, Miki, Pardillos, Éric i Vila.

Víctor Vila amb la pilota i al fons Sergio Nieto.

Arribaran als llocs capdavanters
L'inici de la temporada de l'equip de
l'Alexis Sánchez no ha estat tant bo com
s'esperava. La gran qualitat futbolística
dels jugadors de l'aleví A feia preveure
un altre començament de campionat.
Una categoria molt forta, un calendari complicat i una mica de mala sort
són algunes de les raons d'aquest inici
inesperat fora dels llocs capdavanters.
Tot i aquest mal començament, l'equip ha aixecat el cap i, gràcies a la feina de tota la plantilla i de l'equip tècnic,
ha aconseguit una sèrie de victòries, que
l'han permès enlairar-se a la classificació i estar a les portes dels primers classificats.

L'entrenador està convençut que arribaran als llocs capdavanters i amb moltes possibilitats de classificar-se per a la
Copa Catalunya. Té molta confiança en
els seus jugadors dels que destaca per
sobre de tot, la seva categoria futbolística i humana.
L'Alexis considera que té una plantilla
molt competitiva i amb una gran capacitat d'aprenentatge propi de l'edat dels
seus jugadors, ideal per aconseguir els
objectius que es van fixar a principi de
temporada.
Ara, després d'haver superat el primer
terç del campionat, la previsió és optimista.

noves incorporacions

1- POL MORENO
2- EDGAR ALONSO
3- MAX NEVER
4- EDUARDO DE LASHERAS

pilota a terra
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Els nostres equips

INFANTIL B
Bubu, Arnau, Eric, Víctor, Àlex, Alejandro, Adrián, Iván, Pujol,
Javi, Dani, Serna, Solano, Soto, X. Torrent, Vea, Dani i Toni.

Toni Vila lluitant per la pilota i Víctor Canal i Arnau Basagaña observant la jugada.

Un equip amb molt caràcter
L'equip del Santi Barbany va començar
la temporada amb un molt bon treball
de preparació i com a conseqüència ha
iniciat la primera part de la lliga de manera impecable, sobretot en els partits
disputats a casa. Possiblement l'assignatura pendent d'aquest equip sigui jugar
amb la mateixa intensitat i eficàcia a fora de com es juga a casa.
L'infantil B és un equip que es caracteritza per la seva combativitat, mai dóna
un partit per guanyat o perdut fins que
l'àrbitre no xiula el final.
Un aspecte a corregir, segons el seu entrenador, és que els jugadors han de millorar els moviments tàctics treballats en
10 pilota a terra

els entrenaments, tant en l'aspecte defensiu com ofensiu.
L'equip ha guanyat tots els partits de
casa, en canvi, a fora encara no ha aconseguit cap victòria. Possiblement les dimensions dels camps rivals no faciliten la
tasca dels jugadors i encara es troben una
mica descol·locats quan el terreny de joc
supera amb diferència les dimensions del
nostre camp.
El Santi destaca per sobre de tot la
competitivitat de la plantilla i que mai li
perd la cara al partit. El resultat no condiciona l'esperit de l'equip, i sempre va a
per totes, demostrant un caràcter dins
del camp digne de ser destacat.

noves incorporacions

1- DANIEL VELASCO DANI
2- XAVI TORRENT
3- FANDING BALDEH BUBU
4- XAVI SERNA
5- JORDI VEA
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Els nostres equips

INFANTIL A
Gerard, Héctor, Eric, Cristian, Sergio, Carlos, Iván, Angelillo, Jordi, Adri, Borja,
Josep, Luque, Manel, Jandro, Johnny, Joan, Pablo, Omar, Viñas, Paco i Ruíz.

Jandro Plaza i Cristian Berbel controlant una pilota.

Molt bona feina
La temporada no va començar gaire bé,
degut a una derrota contra l'Espanyol i
un empat enfront del Lleida. Aleshores,
una sèrie de cinc victòries consecutives
va fer pujar l'equip de Jarque als primers
llocs de la classificació. La primera part
del partit contra el Granollers va ser sensacional, així com les victòries davant el
Jabac i el Terrassa.
En canvi, la derrota enfront el Badalona amb un penal injust quan només faltaven cinc minuts i la mala sort del partit del Barça són els aspectes negatius
d'aquest inici de temporada.
L'infantil A està situat en els primers
llocs de la classificació i el seu entrenador

destaca la feina, la companyonia i les ganes de treballar dels seus jugadors. Mai
donen una pilota per perduda, la feina en
defensa és excel·lent i només els hi ha faltat una mica de sort en atac.
El darrer partit abans de les vacances de
Nadal es va jugar al camp del carrer La
Selva i el rival va ser el Figueres. L'equip
empordanès es va avançar en el marcador i fins el minut deu de la segona part
l'infantil A no va poder marcar el primer
gol. En el darrers vint-i-cinc minuts de
partit l'equip va marcar quatre gols deixant el marcador final amb un contundent 5-1. Feia molt de temps que no es
veia aquesta facilitat golejadora.

noves incorporacions

123456789-

JOSEP LOZANO
FRANCISCO A. NDONG PACO
JOAN ROSSINYOL
GERARD ALBADALEJO
OMAR FIGUEROA
JOSEP LOZANO
CRISTIAN BERBEL
JONHATAN REYES
GERARD VIÑAS

pilota a terra
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Els nostres equips

CADET B
Rubén, Ramón, Kevin, Alex, Aitor, Gras, Alberto, Toni, Iván, Luis,
Mendo, Carlos, Enric, Lio, Peña, Jou, Eric, Serra i Berni.

Kevin Corredera lluitant per una pilota.

Implicats amb l’equip
Des de l'inici de la temporada l'equip ha
patit molt amb les lesions, algunes d'importància. Des d'aleshores no hi hagut
cap partit que l'entrenador hagi pogut
comptar amb l'equip complert.
El començament del campionat va ser
molt complicat, debutant a casa contra
l'Espanyol i seguint amb el Granollers, la
Ferran, el Collblanc, el Girona i la visita
del Barça al nostre camp. Els resultats podrien ser millors però la desgràcia va fer,
per exemple, que no poguéssim sumar els
punts del partit guanyat contra la Ferran
Martorell per un problema burocràtic.
És el primer any que el Cadet B juga a
preferent i al ser de primer any, la dife12 pilota a terra

rència d'edat és un factor negatiu a tenir
en compte. Tot ha ajudat a que l'inici de
lliga fos una mica complicat però gràcies
a la feina dels jugadors, a la fe que hi estan posant, a la unió del vestidor i a la seva implicació amb el projecte de l'entrenador, la temporada està sent molt
profitosa. El Jonathan Sánchez està orgullós de la trajectòria de l'equip i confiat en
aconseguir una bona classificació i aportar un gran número de jugadors pel Cadet A de l'any vinent.
En els darrers dies s'han produït dues
baixes i a hores d'ara l'equip necessita un
recanvi de qualitat per cobrir-les amb
garanties.

noves incorporacions

1- IVAN LOARTE
2- LUIS LÓPEZ
3- ÁLEX FERNÁNDEZ
4- JOU QUER
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Els nostres equips

CADET A
Mario, Fran, Uric, Abel, Anselmo, Isi, Dani, García, Vicens, Lavado, Marc,
Sergio, Mateo, Rony, Plata, Oscar, Rebollo, Victor, Carlos i Romero.

Oscar Ramírez amb la pilota mentre Rebollo s'ho mira.

Un començament irregular
La temporada va començar d'una manera irregular, amb resultats no gaire
bons i amb un joc per sota les possibilitats de l'equip. Els partits de casa es resolien amb golejades, però en canvi no
aconseguien puntuar en els partits on
actuaven com a visitants. El punt d'inflexió va ser el primer partit que van
perdre a camp local i, a més, d'una manera contundent contra la Gramenet. A
partir d'aquest moment l'equip ha millorat considerablement tant en l'aspecte
tàctic com de sacrifici.
L'equip es troba en una trajectòria ascendent i amb confiança per aconseguir
situar-se entre els quatre primers.

El Xavi és conscient de la dificultat de
la seva tasca però està esperançat per tenir a la seva plantilla jugadors desequilibrants i amb molta qualitat, a més de ser
molt competitius, sacrificats i amb una
gran implicació amb el Club.
Els darrers partits l'equip ha jugat molta estona amb deu jugadors i malgrat això ha remuntat un resultat que havia començat advers. L'equip té una garantia
de gol amb l'Alselmo Eyegue que en l'inici del campionat ha marcat deu gols
en tretze partits. Fa pocs dies que el cadet A va jugar un amistós contra la selecció catalana de la seva categoria i va
guanyar per 2-1.

noves incorporacions

1- VICTOR GARCÍA
2- MARIO A.
3- CARLOS MEJÍAS
4- VICENTE GUTIÉRREZ
5- MIGUEL LAVADO
6- OSCAR RAMÍREZ

pilota a terra
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Els nostres equips

JUVENIL C
Imanol, Bufí, Cata, Manu, Fontova, Pablo, Luis, Marc, Gerard,
López, Maño, Montes, Mora, Víctor, Pau, Pujol, Oscar, Trigui, Dani,
David, José i Tudi.

Jugadors del Juvenil C observant la jugada.

Un bloc homogeni
El Juvenil C ha aprofitat més del 80% del
planter del Cadet de la temporada anterior, demostrant un èxit de continuïtat en
el grup. Fins ara la classificació és prou
bona, situats en segona posició a un punt
del primer. No ha perdut cap partit i és
l'equip menys golejat. Des que va començar la temporada, el passat 22 d'agost, l'equip de José María Frígula no coneix la
derrota.
Cal destacar el partit contra el líder, el
Santa Eulàlia. Aquest partit va començar
amb un gol de David López en el primer
minut del partit. Més tard, el rival va demostrar el perquè de la seva classificació
i va aconseguir empatar el partit. Final14 pilota a terra

ment, a la segona part dues rematades de
Sergio van donar la victòria merescuda
als joves del Juvenil C.
El joc i el nivell d'aquest equip encara té
més mèrit ja que tots els jugadors són de
primer any i es troben en una categoria
on els rivals estan més acostumats i són
més grans d'edat.
Un altre aspecte negatiu que pateixen
els jugadors i el cos tècnic és el canvi gairebé constant dels horaris dels partits, la
coincidència amb la Danone fa que el Juvenil C no tingui un horari fix. En canvi,
els espectadors que aconsegueixen saber
quan juga l'equip, poden gaudir d'un joc
molt vistós i d'una gran qualitat tècnica.

noves incorporacions

1- LUIS GARCÍA
2- XAVI FONTOVA
3- DAVID LÓPEZ
4- JOSÉ ESPINOSA
5- GERARD PUJOL
6- DANI MORA
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Els nostres equips

JUVENIL B
Rubén, David, Pol, Corbi, Pablo, Franc, Garrido, Marc, Genís, Arnau, Kity,
Miky, Prieto, Raventós, Robert, Jaume, Davis, José, Toni, Català i Gerard.

Una jugada del partit contra el Castelldefels.

Madurant poc a poc
Degut a l'augment de participants en el
grup català de Divisió Nacional, la pretemporada es va iniciar abans d'hora, concretament el 8 d'agost. Aquesta va servir
per a que els integrants de la plantilla es
coneguessin a fons, ja que el Juvenil B ha
patit aquesta temporada una renovació de
jugadors considerable.
La lliga va començar amb una victòria
sobre el Mataró. Després es van perdre tres
partits i un seguit d'empats van fer que la
classificació no fos la més reeixida. Tot i això, la situació d'aquest equip és esperançadora per les poques derrotes que ha patit. La majoria dels partits s'han començat
guanyant, però, d'una manera o altre, es

paga la inexperiència i la responsabilitat i
el contrari acaba remuntant el partit. És
aleshores quan els jugadors del José Luis
Duque treuen l'orgull i tornen a empatar.
Estem convençuts que el procés de maduració seguirà el seu curs i la segona volta serà molt més profitosa ja que l'equip
traurà la gran qualitat que té.
L'equip ha tingut una baixa molt important, un dels seus capitans, el Genís Moles,
va patir un accident de moto i estarà absent dels terrenys de joc almenys fins a final de temporada. Com aspecte positiu cal
destacar que tres jugadors, Sergio Prieto,
David Sánchez i Pablo Donate, ja han debutat amb el Juvenil A.

noves incorporacions

123456789-

MARC RAVENTÓS
MARC GUZMÁN
DAVID BRUNAT
ADRIÀ ROBERT
FRANCESC FERRER FRANC
M. ÁNGEL PLANAS MIKY
GERARD VALLESPÍ
PABLO DOÑATE
ARNAU MOLINERO

pilota a terra
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Els nostres equips

JUVENIL A
Acosta, Sergio, Siso, Belmar, Chicho, Jose, Joel, Dani, Marc, Cristian,
Josué, Joan, Uri, Manteca, Benja, Joan, Isma, Ribas i Pol.

El jugador Chicho lluitant per una pilota.

S’ha de millorar
La pretemporada va començar el 25 de
juliol i, com cada any, l'1 d'agost l'equip
es va desplaçar a Llívia on es realitza l'stage estiuenc. La convivència entre els
membres de l'expedició va ser molt interessant. Els partits de preparació van
ser força esperançadors, tant des de el
punt de vista tàctic com tècnic.
L'objectiu inicial de l'equip era igualar
la classificació de la temporada passada.
Van començar molt bé, guanyant a dos
rivals de l'entitat del Vila-real i el València. Aquestes victòries feien preveure
moltes alegries, però posteriorment es
va caure en una dinàmica negativa de la
que encara no s'ha recuperat l'equip.
16 pilota a terra

Davant l'Espanyol i el Barça es va jugar
força bé, en canvi, enfront de rivals de
molta menys entitat com el San Francisco o el Torrelevante el joc va ser decebedor.
L'equip no acaba de trobar la seva
identitat i, sumat a les baixes per lesió,
no aconsegueixen tenir una regularitat
ni a les alineacions ni als resultats. L'aspecte positiu és sens dubte la facilitat golejadora, fonamental per enlairar-se en
la classificació.
La qualitat humana de la plantilla fa
preveure que, amb esforç, es reconduirà
la situació i l'equip tornarà al lloc que el
seu potencial mereix.

noves incorporacions

12345678-

POL RUEDA
DANIEL RIBAS FISHER
MARC ENRÍQUEZ
ISMAEL BERMEJO
M. ÁNGEL BELMAR
BENJAMÍN MARTÍNEZ BENJA
CARLOS CASTAÑEDA CHICHO
NARCISO AMIGO SISO
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Els nostres cracks

Dani Marín
Va anar a provar a la Damm amb unes botes noves i s’hi va quedar. De petit ja demostrava al camp de
Nou Barris que tenia un do pel futbol. Una trajectòria futbolística professional impecable demostra la
seva qualitat tan dins com fora del camp.
1993

2005

DANI MARÍN VÁZQUEZ. Barcelona, 1 d’agost de 1974
TRAJECTÒRIA
Benjamí-Juvenil Lliga d'honor sub-19 CF DAMM // Mallorca 2ª A i 2ª B// At. Madrid B
2ª B // Elx 2ª A // Gramenet 2ª B // Getafe 2ª A // Nàstic 2ª A // Lleida 2ª A.

“El dia que vaig anar a fer la prova
a la Damm no tenia botes de futbol. La meva mare, quan va sortir
de treballar del supermercat, em va anar a
comprar unes Matollo i després em va
portar al camp”. Van ser nou temporades
de bon futbol que ha deixat una de les petjades més importants que es recorden al
camp de Nou Barris. Els primers records
li venen de la mà de Fermín García i Fernando Videgaín, amb qui va guanyar la
Copa Catalunya de benjamins. La final va
ser contra el Trajana i van guanyar 3-1
amb dos gols de Dani. El Fermín li va regalar la copa, que el Dani encara guarda a
casa de la seva mare. Més tard també
guanyaria la Copa Catalunya d'alevins
contra l'Espanyol, 2-0, amb el Dani com a
golejador.
La seva trajectòria a la Damm és impecable i tothom recorda el dia que va debutar amb el Juvenil A a la Lliga sub-19 amb

Pepín Cabezas. Va ser contra Las Palmas i
amb només setze anys.
A la seva darrera temporada com a juvenil va firmar el primer contracte professional. “Estava entrenant amb normalitat i el
'Presi' em va dir que venia Mateo Alemany
(aleshores gerent del Mallorca). Jo tenia dinou anys i vaig veure entrar al camp de la
Damm a dos homes amb gavardina i maletí que venien a parlar amb mi. Semblava
irreal”, recorda. Dani Marín també va rebre
una oferta del Barça, però li oferia jugar a
Tercera Divisió. El Mallorca el volia pel primer equip.
El jugador barceloní guarda entranyables
records de la seva estada a la Damm, però
mostra un agraïment especial cap a la persona de Carles Barcons. “Gràcies al metge
del Club encara estic jugant a futbol. Vaig
tenir un problema al dit gros del peu i un
metge, que no vull anomenar, em va dir
que tenia que aguantar sense operar-me, ja

Dani Marín amb els seus companys del Lleida i ex
jugadors de la Damm, Ramón Ros i Xavier Pelegrí.

que si ho feia possiblement no podria seguir jugant a futbol. Vaig parlar amb el Carles i em va dir que estigués tranquil, em va
operar ell i fins ara no he tingut cap problema al dit”, comenta.
La carrera futbolística de Dani Marín és
molt completa, i s'ha guanyat el prestigi i el
reconeixement de la professió, però encara
recorda amb molta estima el seu pas per la
Damm. “Els millors anys de la meva vida
van ser a la Damm i a Nou Barris, el meu
club i el meu barri des dels 10 anys”.
pilota a terra

17
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Selecció catalana

notí
cies
NOTICIESDAMM NOTICIESDAMM NOTICIESDAMM NOTICIESDAMM NOTICIESDAMM NOTICIESDAMMNOTICIESDAMM NOTICIESDAMM NOTICIESDAMMNOTICIES

Al llarg de l'historia són incomptables els futbolistes que han vestit la samarreta de la nostre selecció. En aquests moments els jugadors seleccionats habitualment són: Alejandro
Plaza, Gerard Albadalejo i Jordi Fuentes (Sub-14),
Dani García, Miguel Lavado, Dani Romero, Sergio Maestre i Isaac García (Sub-16) i Albert Manteca, Sergio Prieto i Josué Fernández (Sub-18).
El passat 23 de desembre, el nou seleccionador
català absolut, Pere Gratacós, va donar la seva
primera llista pel partit del dia 28 contra Paraguay, en la que hi figuraven, entre d’altres, tres
ex jugadors de la nostra entitat: Curro Torres, Ramón de Quintana i Sergio García.

El millor de Cerdanyola

Ànims i endavant, Genís
El jugador del juvenil B Genís Molas va patir un greu accident de moto quan tornava a casa seva després de sortir de l'escola. La motocicleta li va relliscar i va topar contra un cotxe. El seu equip ha patit la seva baixa, tan dins com fora del camp, per la seva qualitat i el lideratge que exercia en tot moment. El Genís és un dels capitans de l'equip.
La recuperació serà llarga però confiem en tornar a comptar amb la seva qualitat humana i futbolística el més aviat possible.
18 pilota a terra

El nostre jugador Jonathan Reyes va ser
escollit millor esportista infantil de Cerdanyola durant una cerimònia celebrada el passat divendres dos de desembre
a l'Hotel Serhs Campus de la UAB. El lliurament de premis va ser un dels actes de
la VIII Nit de l'Esport de Cerdanyola.
La vetllada va ser amena i com ja és habitual el lliurament de premis es va realitzar durant el transcurs d'un sopar al
que van assistir una representació molt
important del teixit d'associacions esportives locals.
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Firma convidada

RAMON
BESA
Periodista
Cap d’esports del diari El País
a Catalunya

Cultura de club
El futbol no s'ha pogut escapar dels efectes de la globalització, i la
sentència Bosman ha modificat el perfil de diferents seleccions i també de determinats equips. Una de les principals diferències entre el
Dream Team que va guanyar la Lliga quatre anys seguits i el Barça
d'avui dia, està precisament en la nòmina dels jugadors. A l'equip de
Cruyff hi havia un nucli de futbolistes espanyols molt més ampli que
el que hi ha al de Rijkaard. Per explicar l'hegemonia blau-grana fins
i tot es va comentar i divulgar als ambients més ‘nuñistes’, ni que fos
per menystenir els ‘cruyffistes’, que la figura de Javier Clemente havia estat fonamental en la confecció del planter dels anys noranta.
Ara, en canvi, les circumstàncies econòmiques juguen en contra del
mercat interior i afavoreixen la contractació de comunitaris perquè,
generalment, són més econòmics i competitius.
Un i altre equip, el de Cruyff i el de Rijkaard, en qualsevol cas, comparteixen també força similituds que, d'altra banda, ratifiquen el gust
barcelonista per una determinada manera de jugar a futbol a partir
de la possessió de la pilota. Ambdós entrenadors són holandesos, els
estrangers marquen les diferències i els catalans són els que proporcionen l'equilibri al joc i li donen estil a l'equip.
L'aportació de la pedrera ha estat vital en la història del Barcelona
campió. Ho va ésser en l'equip de les Cinc Copes, al del Dream Team i al de Van Gaal, en el d'avui i també en la majoria de tos els que
han aixecat el trofeu que l'acredita com a guanyador de la Lliga. La
inversió al futbol base, tant a nivell d'infrastructures com de captació de jugadors joves, és tant important com la bona selecció dels fitxatges. La clau de l'èxit està en saber conjugar les dues coses a partir
d'un mateix criteri, d'una mateixa idea, d'un concepte inequívoc.
No és fàcil tenir un segell de club que no canviï mai la pell tot i la volubilitat del futbol als últims temps.Avui no es donen les millors condicions per a la creació d'equips referents que exigeixen molta cura i
necessiten temps, sinó que s'imposen productes ‘exprés’ com el Chelsea. Però hi ha entitats que d'alguna manera es mantenen fidels a un

credo, a una manera d'entendre el futbol, a un pla, amb independència del marcador i dels resultats, i el Barça hi figura entre les més
destacades. La presència de Valdés, Oleguer, Puyol, Iniesta, Xavi, Motta o Messi al planter professional expressa que hi ha un cordó umbilical entre el Miniestadi i el Camp Nou, que existeix un fil conductor del joc, reforçat des de l'arribada de Cruyff, que s'imposa per
sobre de la cultura del moment.
Produïr jugadors universals que valguin per a qualsevol entrenador
i competició és molt complicat, de manera que es recomana marcar
una línia. El Barça la busca i podríem dir que generalment l'ha trobada perquè sap contextualitzar-se en el marc d'un país que des de
sempre ha predicat i cregut en l'associacionisme, en la feina de clubs,
en el treball col·lectiu, fins a crear un teixit social que està molt per
sobre de la mercadotècnia. A l'esport català hi ha multitud d'entitats
que tenen un registre propi i, al mateix temps, mantenen un vincle
de pertanyença a una forma singular de comprendre l'activitat física.
Quan l'afeccionat és capaç de reconèixer un equip al camp amb independència de la samarreta que porti i del resultat que hi hagi al
marcador vol dir que els seus valors són universals. La Damm i el
Barça ho han aconseguit i avui se'ls identifica allà on juguen per la
complicitat, el compromís i l'estil. Un i altre es necessiten i es complementen. La pedrera blau-grana s'alimenta de clubs com la Damm
i, per tant, si volem veure al Camp Nou jugadors com Iniesta, Xavi
o Messi, necessitem reivindicar el futbol base. El dia en que l'esport
escolar -si la llei d'educació ho permet finalment- se sumi a la política dels clubs que tenen cura del planter, Catalunya tindrà una selecció singular. El futbol mai no es podrà comprar en un supermercat
sinó que és l'expressió d'una manera d'entendre l'esport, una forma
de cultura i tant la de la Damm com la del Barça ens permeten entendre què es cou en aquest país, i aquí ens agrada jugar a l'atac i gol.
I qui ha mamat d'aquesta filosofia, la practica al camp i l'explica als
mitjans de comunicació. La seva veu és inconfusible.
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reportatge

Imatges d’un dia d’entrenament de l’escola

Escola d’estrelles
Tot va néixer quan els responsables dels
equips inferiors van començar a pensar
en estructurar algun sistema per fe la
plantilla del Benjamí B de la següent
temporada amb certes garanties. Per
l'escola acabarien passant personatges
cabdals en la història del nostre club
com Fermín García o Francesc Nebot i,
actualment, Juan José Galbis.

20 pilota a terra

L

'any 1983 el Club decideix organitzar un torneig social, els dissabtes al
matí, amb la intenció de veure jugadors
amb les condicions necessàries per nodrir
els dos equips de benjamins, que ja competien. Vuit escoles participen en el torneig, amb nens d'edats compreses entre els
set i els nou anys. Entre els equips, es troba
el de l'escola Esplai, que entrena Francesc
Nebot i que li permet establir els primers
contactes amb el club - tot i que des de petit ja anava a veure el partits al camp de
l'Aeda, situat al seu barri -.
La filosofia inicial d'aquest torneig d'escoles és que juguin partits entre ells però

sense la intenció de jugar competicions.
No es tractava de veure qui guanyava sinó
de que els nens s'ho passessin bé i, a més,
que el Club els veiés jugar. Si un d'ells destaca per les seves aptituds, passa a formar
part de la Damm a l'equip de benjamins.
L'any 1984 el club li demana a Francesc
Nebot que s'encarregui d'entrenar l'equip
benjamí de la Damm que participa en el
torneig. Amb el temps el torneig es deixa
de fer per la dificultat de trobar equips de
futbol entre les escoles. Però el Club decideix continuar amb la seva tasca educativa
i reserva els dissabtes al matí, de 9:30 a 11
hores, pels més petits, que no entren en-
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“Personalment estic orgullós
de poder tornar tot el que em
van donar quan jo era jove”
cara en categories de competició, per que
puguin realitzar una sèrie d'entrenaments
i exercicis físics adequats a la seva edat.
L'encarregat d'aquests equips, així com
dels benjamins del club, era Fermin Garcia, també encarregat del camp i, posteriorment del bar. Inevitablement els
equips de l'escola comencen a competir
entre ells i, fins i tot, fan competicions esporàdiques fóra del club. El club no posa
cap condició als nens que vulguin apuntar-se a l'escola, això sí, en cap cas tenen
garantida la seva incorporació als equips
superiors de la Damm.
Actualment a l'escola hi ha uns vuitanta

nens, de entre cinc i vuit anys, entrenen
dos cops per setmana i estan coordinats
des de fa tres anys, per un ex jugador del
club: Juan José Galbis, una persona amb
una gran dedicació i que va posar un cert
ordre, regularitat i entrega cap als més
petits.
Galbis ens explica que “l'escola ha de
substituir el futbol que abans es feia al carrer”. En el dos darrers anys l'escola ha
proporcionat entre dotze i catorze jugadors per temporada per confeccionar la
plantilla del Benjamí B. Juan José Galbis
que va jugar en el nostre Club al final de
la dècada del seixanta i el principi de la
dels setanta va declarar: “ A la Damm
pretenem educar i ensenyar als més joves
i jo personalment estic orgullós de poder
tornar tot el que em van donar quan jo
era jove”.

el cos tècnic

Director Juan José Galbis ex jugador
Entrenadors
Dani Acosta ex jugador
Sergi Alburquerque Jugador juvenil A
Carlos Baena entrenador titulat
Dani Cuevas jugador Juvenil A
Marc Gracia jugador Juvenil C
Oriol Grau jugador Juvenil A
Manolo Martín entrenador ajudant Cadet B
José Vargas entrenador titulat

pilota a terra
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Medicina esportiva
Pàgina coordinada pel Dr. Carles Barcons
i l’equip mèdic del Club

Reconeixements, controls i prevenció
El Departament de Medicina Esportiva del club, coordinat i dirigit pel doctor Carles Barcons està permanentment preocupat per la salut dels nostres jugadors. L'ampliació i millora dels mitjans, tant tècnics com humans,
s'ha convertit en un dels principals objectius de cara al futur més immediat.

Les revisions
mèdiques
Els reconeixements mèdics haurien de ser
una pràctica habitual en els clubs de futbol, amb l'objectiu de valorar l'estat físic
del jugador. L'exploració clínica, amb les
proves funcionals, el perfil 'cineantropomètric', l'exploració cardiovascular i l'estudi de l'aparell locomotor, permeten detectar patologies i alteracions que poden
disposar a una futura lesió o limitar la tècnica de l'esportista.
La medicina esportiva inclou l'estudi dels
coneixements de les ciències mèdiques necessàries per a la vigilància de la salut i del
desenvolupament físic de les persones que
practiquen activitat física i esport. En ella
s'inclouen diversos camps: el reconeixement mèdic esportiu, la higiene de l'esport, primers auxilis, fisioteràpia, patologia general, patologia esportiva específica
per a cada disciplina, patologia traumatològica i principis bàsics de psicologia aplicada a l'esport.
En el darrer any hem orientat la nostra
feina a potenciar el control mèdic esportiu, millorant els reconeixements bàsics
(historial clínic, exploració antropomètrica, electrocardiogrames de repòs, proves
de camp,...) fins a la realització de proves
d'adaptació cardiovascular amb l'esforç
prolongat.
Els objectius són molts, entre d'altres,
millorar i ampliar els reconeixements mèdics, millorar les proves, mantenir una relació més estreta entre els esportistes i els
seus preparadors, fisios i tècnics. Objectius
que s'aniran adaptant a les necessitats, a les
22 pilota a terra

instal·lacions i a la disponibilitat del personal. En definitiva, crear un Servei Mèdic
Esportiu que la seva millor garantia sigui
el treball ben fet.
JUAN CARLOS ARIAS

Metge especialista en medicina esportiva

Revisions físiques
Amb l'objectiu d'aconseguir conèixer el
màxim de paràmetres fisiològics del jugador, en les revisions mèdiques estem incorporant anàlisis funcionals de les cadenes musculars i valoració d'hàbits
alimentaris dels jugadors.

L'anàlisi de les cadenes musculars ens permet saber els grups musculars que poden
ser més fàcilment lesionables com a conseqüència de retraccions o desequilibris de
forces i, per tant, aconsellar un treball específic de prevenció.
La valoració dels hàbits alimentaris ens
ajuda a aconsellar a cada jugador les millores nutricionals que els poden ajudar a
augmentar el rendiment esportiu així com
també millorar la qualitat dels seus teixits
(músculs, tendons, etc.) i la conseqüent
prevenció de lesions.
XAVIER VÉLEZ

Fisioterapeuta especialista en patologia esportiva

Noves incorporacions

Notícies

Al mes d'octubre es va incorporar al
nostre club en David Cano Garcia, llicenciat en INEF. Habituat a treballar amb
nens, col·labora en la preparació física
global dels equips més joves, dels benjamins fins al Cadet B; així, com de fer el seguiment d'aquells jugadors que després
de les revisions mèdiques se'ls hagi trobat alguna alteració.

El 24 d'octubre diversos membres del
servei mèdic del club van assistir a una
reunió convocada per la Societat Catalana de Medicina de l'Esport a les instal·lacions del FC Barcelona, on es van comentar els diversos camps, protocols i aspectes
dels controls mèdics i tractament de les lesions, que realitzen els serveis mèdics de
can Barça. Si bé l'activitat és diferent, tant
en l'organització com a nivell estructural,
els procediments i les orientacions segueixen trajectòries paral·leles.

Des del passat mes de novembre el fisioterapeuta i expert en patologia esportiva, Rubén Boo, torna a estar amb
nosaltres. Ara ubicat a la infermeria del
camp de la Damm, on intentarà millorar
el gran servei que ja donaven Salvador
Palanca, Emili Jardí i José Olaya. Per ajudar-los hem incorporat una llitera, un
aparell d'ultrasò, un TENS i un electroestimulador.

Com cada any hem realitzat les sessions
de Reanimació Cardio-Pulmonar bàsiques
a càrrec del Dr. Alfonso López Gomáriz,
metge expert en Urgències i amb una àmplia experiència en el camp de les Emergències Mèdiques de Catalunya en totes
les seves branques.
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Fundació Damm

Agrupació de veterans

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

Activitats,
partits,
notícies....

La Fundació
amb els
castellers
Ha finalitzat una altre any històric dels castellers i un cop més ha
estat patrocinat per la Fundació
Damm. La Fundació i els seus Patrons, sempre implicats amb la
societat civil i cultural del nostre
país, han ajudat a que la temporada castellera fos un èxit.
El 2005 casteller ha accentuat les
tendències que s'arrossegaven
d'anys anteriors, i tot plegat ha
comportat una certa reestructuració en l'elit del món casteller.
Els Castellers de Vilafranca han
confirmat la seva primacia gràcies
a la torre de nou sense manilles
que van assolir en la diada de
Sant Fèlix. Els segueixen a una
certa distància els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró.

Col·laboració amb Emilio Aragón
El passat més de novembre la Fundació Damm va signar un contracte de
col·laboració amb Emilio Aragón, autor de la música de Blancanieves per
ballet clàssic. Blancanieves és una obra
produïda per la Fundació Stanza amb
coreografia de Ricardo Cué i interpretada per Tamara Rojo, primera ballarina del Royal Ballet de Londres, i la més
internacional del ballet clàssic estatal.

Patrocini
Signatura del conveni de patrocini i col·laboració amb la Fundació Catalana per l'Esplai. A la
foto el Sr. Agenjo, Patró de la Fundació Damm,
i el Sr. Josep Gassó, president de la Fundació Catalana de l'Esplai en el moment de la signatura.

SOPAR DE NADAL
El passat 13 de desembre es va celebrar la
II Edició del Sopar de Nadal dels Veterans.
L'àpat va estar presidir pel nostre president Ángel Ruiz, el 'Presi' del Club Josep
Barcons i el Patró de la Fundació Damm
Ramon Agenjo.
Més de la meitat dels nostres associats
es van acostar al restaurant Santyago del
barri de Gràcia per compartir amb ex
companys i amics una bona estona de
records, anècdotes i, sobretot, de futbol.

GARCÍA ESCRIBANO NOU
ENTRENADOR DEL CORNELLÀ
El 'Pito' Garcia Escribano, membre actiu
de la nostra Agrupació, és el nou entrenador del Cornellà. Garcia Escribano feia
tres anys que no seia en una banqueta.
El darrer càrrec que va ocupar va ser la
Secretaria Tècnica de la Grama.
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qui es qui: enric uriach

“Tenim un gran prestigi”
ENRIC URIACH VA ARRIBAR AL NOSTRE CLUB DE LA MÀ DE MANUEL MARTÍN I ENCARA HI VAN. LA DAMM
TÉ UN GRAN PRESTIGI PER SI MATEIXA PERO SENS DUBTE ENCARA ÉS MÉS EVIDENT SI LES PERSONES QUE
LA REPRESENTEN TENEN LA CATEGORIA HUMANA DE L’ENRIC.

Quan i com entres a formar part del club?
Vaig entrar l'any 1996. Jo era el secretari de l'Alzamora i a la
vegada treballava a l'empresa Mercedes juntament amb el
coordinador del club, Manuel Martín -encara treballem
junts-, i em va oferir entrar a l'entitat. La meva primera funció va ser la de delegat del Cadet B on jugaven, entre d'altres, Sergio Garcia, actualment al Saragossa i Carlos Peña
que juga al Barça B. La temporada següent vaig passar al Cadet A i vam disputar el Campionat d'Espanya.
Quina és la teva funció actualment al club?
M'encarrego dels temes federatius, des de la presentació
de les fitxes o les reunions a les assemblees i les sancions.
Qualsevol tràmit amb la federació passa per les meves
mans. Som dels pocs equips que compta amb un delegat
federatiu propi. A més, des d'aquesta temporada coordino i organitzo l'equip “d'ojeadores” que, juntament amb
els entrenadors, són els encarregats de controlar els futurs
jugadors del nostre club.
Hi ha molta burocràcia en el món del futbol?
Si. Aniria millor si tot estigués més informatitzat, per modernitzar les fitxes, els pagaments... Encara no es poden fer
els tràmits per internet, ara només serveix per consultar i no
és del tot fiable.
Arrel de la teva relació amb la Federació,com has vist tot el
procés electoral?
La primera elecció va ser un desgavell i la imatge de la Federació va quedar molt malmesa.Van fer bé d'anul·lar-la.A
les darreres però, tot ha anat prou bé i ha guanyat una per-

sona que farà moltes coses pel futbol català. El president
Jordi Roche sembla un dirigent coherent i amb les idees clares per modernitzar la Federació.
La Damm està ben considerada dins de la Federació?
El nostre club és una de les entitats amb més prestigi dins
del futbol català i això també es reflecteix a la Federació.
Tant a dins de la Federació com entre els clubs, a la Damm
se li reconeix la tasca impecable envers el futbol base català. Quan et dirigeixes a un club per fer un fitxatge és un moment molt complicat, però quan dius que ets de la Damm
hi ha clubs que no posen cap impediment perquè saben
que el millor pel nen és deixar-lo venir al nostre club.
Com veus el futur de la Federació Catalana?
Molt bé. El nou president té moltes ganes de canviar coses.
És jove i té capacitat de treball i coneixements. Se li ha de
donar temps per treballar i demostrar el que pot fer. Segur
que donarà un pas endavant i aconseguirà millorar la Federació.
...I el nostre club?
Les previsions de futur són immillorables, però necessitem
la nova instal·lació del carrer La Selva. Amb la millora del
camp de l'Horta ja tenim una part feta, però 'casa nostra'
sempre serà el camp de la Damm a Nou Barris i necessitem
tenir un bon camp.
Gràcies Enric.
Aprofito aquesta oportunitat per felicitar el Nadal i desitjar
un bon any 2006 a tota la família Damm.

Enric Uriach
i Domènech
Barcelona, 1950
Delegat federatiu
del CF Damm
Va entrar l'any 1996.
Era el secretari de
l'Alzamora i a la vegada
treballava a l'empresa
Mercedes juntament
amb el coordinador del
club, Manuel Martín
-encara treballan
junts-, i li va oferir
entrar a l'entitat.

