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editorial

sumari

130 anys junts
L'empresa Damm fa 130 anys. I si algú els ha de felicitar de primera mà, és el club
de futbol. Perquè l'empresa Damm no el patrocina, ni el té per estratègia comercial.
L'empresa Damm ho fa per convicció, des de fa més de cinquanta anys dona servei a
milers de joves del nostre país perquè així s'ho va proposar des dels seus inicis.
El “Presi”, poc es podia imaginar que el projecte que va iniciar Antonio Carrera i el
seu pare, Francesc Barcons, tindria la repercussió futbolística i social que ha tingut.
El recolzament constant per part de l'empresa ha estat imprescindible, des del desaparegut Joan Aragó, passant per la figura d'Albert Mussoles o de l'admirat Fernando Coll, que va donar el testimoni a l'actual President, Demetrio Carceller.
Des de l'any 1954 la vida de l'empresa i del club han anat de la mà. Encara ara, la relació és molt estreta, ja que els membres més importants del club van formar part
del planter de treballadors de l'empresa Damm: Tomàs Abella, Antonio Arboledas,
Josep Barcons, Fortunato Jumilla i Juan De Dios Lafuente han repartit la seva vida
entre la fàbrica del carrer Roselló i el camp de Nou Barris.
Fa quatre anys, el President de l'empresa, Demetrio Carceller, va donar una altra
mostra de la importància que té el club dins de l'empresa, ja que va crear la Fundació Damm per donar més recolzament i autonomia al club de futbol. Des d'aleshores, Ramon Agenjo i Ramon Armadàs, Patrons de la Fundació, són els encarregats
de vetllar pel bon funcionament de l'entitat esportiva i cobrir totes les despeses d'infrastructura necessàries.

Iñaki Urdangarín
Un dels propòsits dels qui fem la revista fou el de crear una secció amb opinions expressades per gent externa al Club, des d'una vessant futbolística i social. Per aquest
motiu vam crear la Firma convidada. El primer convidat va ser un amic, un enamorat del futbol i gran coneixedor del nostre Club: Xavi Torres. Al següent número
vam tenir l'honor de comptar amb una de les personalitats més importats del nostre
país, l'Honorable President del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, i després,
tot un campió d'Europa, i actual membre de l'staff tècnic del Barça, Eusebio Sacristán. Seguint amb aquesta desfilada de grans personatges, en el darrer número hem
comptat amb la col·laboració d'un dels periodistes que millor imprimeix els seus
coneixements en una crònica esportiva, Ramon Besa.
Gràcies a tots ells, el nivell de la secció i, en conseqüència, de la revista, s'ha situat
molt alt, la qual cosa ens ha permès, entre d'altres, atrevir-nos a demanar la col·laboració d'un dels esportistes amb més títols de tot l'estat i una personalitat pública
de primer ordre: Iñaki Urdangarín. La seva preocupació es centra en la formació
dels esportistes i la compaginació amb els estudis durant la pràctica esportiva, un fet
imprescindible per a la consolidació de la persona, pensant sempre en l'endemà,
en el moment en que la carrera d'un esportista acaba.
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els primers passos de...

Diego i Gabi

Milito

Un s'ha acabat de consolidar al futbol espanyol i
l'altre s'ha convertit en la gran revelació de la temporada. Els germans Milito, Gabi i Diego, són els líders d'un Saragossa que, juntament amb el Barça,
ha practicat el millor joc del campionat.
a uns mesos, a Saragossa, tothom plorava la marxa de David Villa, que havia protagonitzat una temporada espectacular a les ordres de Víctor Muñoz.
Semblava que era la fi d'un equip que un
any abans havia conquerit la Copa del
Rei a l'Estadi Olímpic de Montjuïc contra el Real Madrid. Però el tècnic aragonés va apostar per un davanter
que jugava a la Sèrie B italiana, el
Gènova, i la va encertar. L'argentí
Diego Milito va aterrar a terres aragoneses i en pocs mesos s'ha convertit en una de les principals estrelles de la Lliga de les estrelles, sobretot

F

Nom: Diego Milito
Edat: 26
Clubs: Racing Club,
Gènova i Saragossa
Posició:Davanter
Nom: Gabriel Milito
Edat: 25
Clubs: Club Atlético
Independiente
i Saragossa
Posició:Defensa

Diego Milito a l’esquerra. A la dreta, Gabriel
lluitant amb el blaugrana Samuel Eto’o.

4 pilota a terra

dels quatre gols que li va marcar a l'equip de
la capital a les semifinals de la Copa.
Molt possiblement, per no dir amb
quasi tota seguretat, l'extraordinari rendiment de Diego té una
explicació clara: el retrobament
amb el seu germà Gabi al vestuari del Saragossa. El defensa, després
de ser rebutjat a última hora pel
Madrid per una suposada lesió al
genoll de la que mai més se n'ha
sapigut res, ha triomfat a La Romareda, s'ha convertit en el líder de l'equip i ha permès a
Diego trobar-se molt a gust

amb els seus nous companys. Gabi i el brasiler Álvaro formen una de les millors parelles
de centrals del continent, així com Diego i un
altre brasiler, Ewerthon, un dels millors atacs.
Després de la inmillorable temporada al Saragossa, el gran somni dels Milito, que al seu
país van protagonitzar duels elèctrics en el
derbis Racing-Independiente, és disputar el
Mundial d'Alemanya amb la seva selecció. No
ho tindran gens fàcil, perquè un ha de lluitar
amb Samuel, Coloccini o Ayala i l'altre amb
Crespo, Messi, Tevez o Saviola.“S'ho mereixen, per qualitat, trajectòria i pel moment tan
dolç que atravessen”, assegura Víctor Muñoz.
Si Pekerman compta amb ells, ho celebrarem.
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els nostres cracks

Sergio García
Va ser un dels fitxatges “estrella” del
Saragossa, un equip que s'ha classificat per a la final de la Copa del Rei
després d'eliminar els millors equips
de l'estat. El Sergio va començar a jugar a futbol als carrers del Bon Pastor, uns carrers que no oblida a pesar
de formar part de l'elit professional.
ergio Garcia va jugar en els benjamins
de la Damm fins a la temporada 93-94
en la que va passar al Barça. Però al 1997-98
va tornar a la Damm, ja que els tècnics blaugranes no podien assegurar-li minuts de joc,
i va jugar dues temporades com a cadet. En el
seu últim any com a jugador cerveser va fer
una gran temporada amb el cadet A. Es va especialitzar en hat tricks, entre els que destaca
el que va aconseguir el 5 de maig de 1999 en
el Nou Municipal de l'Hospitalet a la final del
Campionat de Catalunya que va guanyar la
Damm contra la Ferran Martorell (4-2). Al
1999 torna al club blau-grana com a juvenil i
des d'aleshores ha passat per totes les categories fins arribar a jugar amb el primer equip,
en el que va debutar, tot i ser jugador del Barça B, l'octubre del 2002. A més ha estat internacional amb la selecció espanyola com a juvenil, sub-19 i sub-20.Amb la selecció sub-19
va ser campió d'Europa a Noruega el 2002
contra Alemanya i sots-campió del món amb
la selecció sub-20 el 2003 als Emirats Àrabs en
una final disputada contra Brasil.
Com a professional ha jugat al FC Barcelona
fins la temporada passada, quan va ser cedit
al Llevant. En la present campanya ha estat un
dels fitxatges més importants del Saragossa,
equip que jugarà el proper 12 d'abril la final
de la Copa del Rei a Madrid. Sergio Garcia és
un golejador reconegut en el futbol professional, però aquesta temporada li ha tocat lluitar
amb l'eficàcia desmesurada de Diego Milito i
Ewerthon, els seus companys a la davantera
de l'equip aragonès.

2006

S

1992

SERGIO GARCÍA DE LA FUENTE
Barcelona, 9 de juny de 1983

TRAJECTÒRIA
Jugador: 1991-92 i 1992-93, CF Damm
1993-94, 1994-95 i 1996-97, FC Barcelona
97-98 i 98-99, CF Damm
1999-2004, FC Barcelona
2004-2005, Levante UD
2005-2006, Real Zaragoza

L’opinió de Víctor Muñoz
L'entrenador del Saragossa ens va atendre amb
molta cordialitat un cop va finalitzar l'entrenament
del primer equip a la ciutat esportiva.“El Sergio té
unes dots innates per jugar a futbol. És llest, ràpid,
té una gran capacitat tècnica i és un bon rematador. Es nota que ha rebut una bona formació de base en clubs com la Damm i el Barça. És un jugador
molt interessant i quan surt al terreny de joc sempre compleix”.
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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.

Juan Antonio controla la pilota davant d’Alberto, Mario i Eric.

Líders dintre i fora del camp
Q
uan falten poques jornades per a la
finalització del Campionat, el Benjamí B d'Alfredo Anguera és líder de la seva categoria. El fet de jugar contra nens
més grans dificulta el procés de confiança,
però l'Alfredo ho condueix potenciant
l'autoestima amb grans dosis d'autocrítica, equilibrant els dos factors en funció de
les necessitats de l'equip.
El partit contra el Llovera, 1-1, va servir
per mesurar l'estat anímic dels jugadors.
Mitjançant el diàleg amb cadascun dels
nois els va proposar reflexionar sobre el
com i el perquè del resultat. Els va ensenyar
que l'autocrítica augmenta el valor de l'esforç, que aprendre dels errors sempre és
6 pilota a terra

positiu i que no hi ha res fàcil, sinó que
s'han de valorar les dificultats que comporta. Queda poc per aconseguir el somni de ser campions i veure recompensat
l'esforç de tota la temporada. L'entrenador se sent molt orgullós del comportament del grup i segons ell “ara només són
petites promeses però tenen fusta per
arribar a ser grans realitats”.
Millor partit: el partit contra la Penya
Anguera sortien en inferioritat física, però
el fet de marcar un gol al minut 8 els va
donar una gran dosi de confiança en les
seves possibilitats. El 0-3 final va ser el reflex d'una meravellosa demostració de futbol col·lectiu.

classificació

N

EQUIP

J

G

E P

F

C

P

1

DAMM, C.F.

17 16 1 0 89 5 49

2

Pª BARC. ANGUERA

16 14 1 1 61 7 43

3

TURO PEIRA, C.C.D.

17 10 2 5 70 27 32

4

VISTA ALEGRE,U.D.

15

8

3 4 35 19 27

5

CASTELLDEFELS, U.E.

15

8

2 5 34 21 26

6

LLOREDA, C.F.

16

6

3 7 30 33 21

7

SAN MAURO, U.D.

15

5

1 9 22 51 16

8

VILA OLIMPICA

15

4

1 10 20 47 13

9

Pª BARC. BARCINO, CE.

15

4

1 10 16 54 13

10

S. MONTSERRATINA U.D.

16

3

1 12 20 53 10

11

CAPELLADES, C.F.

17

1

0 16 10 90 3
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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.

Els jugadors i l’afició celebrant el títol.

Campions! Oe, oe, oe, oe...
A
la dinovena jornada, a dues del final, el Benjamí A ja s'ha proclamat
campió de la seva categoria. La victòria
contra el Badalona els ha permès guanyar
amb certa comoditat el campionat de futbol 11 de l'Associació Esportiva de Catalunya. Tot i la superioritat mostrada durant tota la temporada, cal destacar la
qualitat del joc col·lectiu de l'equip per sobre les seves individualitats. El bon ambient i la magnifica convivència fan que la
consecució del campionat sigui una conseqüència del bon futbol i de la relació
personal entre el planter i el cos tècnic.
Un cop acabat el campionat, l'objectiu
del Benjamí A es centrarà en l'obtenció

d'un altre títol: la Copa, que jugaran els
sis primers classificats de la Lliga; els dos
millors jugaran la final.
Millor partit: la victòria contra el Badalona, 2-0, va servir per guanyar matemàticament el campionat. Era el partit
més esperat per tothom. La primera part
va ser de domini absolut per part de la
Damm, la pressió que va sotmetre l'equip
de Ponce sobre el Badalona es va reflectir
amb una centrada de Kevin que va rematar perfectament l'Izan. La segona part va
ser més igualada i Romero ho va arrodonir amb un magnífic gol de falta directa.
Al final, alegria i celebració entre tots els
components de l'equip.

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.

A l’esquerra, Marc, i a la dreta, el seu company Kevin.

Relleu a la banqueta
A
quest trimestre els jugadors han hagut d'experimentar un fet poc habitual per a ells: el canvi d'entrenador. No
han estat els mals resultats, sinó les circumstancies laborals del seu “míster” les
que han obligat a Manolo Yeste a deixar la
banqueta. Tant els seus jugadors com la
gent que forma part del club el trobaran a
faltar i l'encoratgen i li desitgen molta sort
en aquesta nova etapa de la seva vida.
Però si un se'n va, n'ha d'arribar un altre, i aquest va ser Enric Beltrán, un entrenador que feia d'observador per l'staff dels
juvenils i havia estat l'ajudant de Josep M.
Fríjula en el Juvenil B durant la temporada passada.

8 pilota a terra

Després del període lògic d'adaptació,
tant l'entrenador com els jugadors ja formen una pinya i la feina tàctica i tècnica
treballada durant la setmana es reflecteix
en el joc de l'equip.
Millor partit: el que van jugar a Nou
Barris contra la Fundació PE Europa, 1-1.
La falta de puntualitat de l'àrbitre va descol·locar una mica els nostres alevins. Els
jugadors de l'Europa, un any més grans i
amb superioritat física, van patir molt a
pesar d'anar en segona posició a la classificació. La Damm va fer un partit molt
tàctic i amb molta intensitat. Destaca el
gol de Roger en un magistral llançament
de falta directe.

classificació
N

EQUIP

1

P. B. COLLBLANC SANTS

23 18 2 3 68 14 56

J

G

E P

F

C

P

2

FUNDACIO P.E. EUROPA

23 18 2 3 96 17 56

3

TRAJANA P.B. SANT JUST

23 17 2 4 99 20 53

4

E.F. MONTCADA,C.

23 14 7 2 73 27 49

5

SANT GABRIEL,C.D.

22 14 6 2 67 21 48

6

L'HOSPITALET, C.E.

23 11 6 6 45 18 39

7

DAMM, C.F.

22 11 5 6 78 26 38

8

CATALONIA, U.B.

22 11 4 7 52 29 37

9

E. F. GUINARDO S.F.AL.

22

9

4 9 46 47 31

10

FERRAN MARTORELL, F.C.

23

9

4 10 30 40 31

11

TURO PEIRA, C.C.D.

23

8

4 11 39 58 28

12

FUNDACIO P. CE. JUPITER

23

5

3 15 41 74 18

13

ALZAMORA, C.F.

23

3

3 17 22 72 12

14

HORTA, U.AT.

23

3

2 18 27 93 11

15

BUEN PASTOR, U.D.

23

1

6 16 14 101 9

16

SISTRELLS C.F.

23

0

0 23 16 156 0
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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.

Sergi Canut superant a un rival.

Lluitant pels primers llocs
L
'inici de la present temporada no
va ser del tot fàcil, sobretot a causa de la gran competitivitat a la categoria i pel calendari tant dur amb el que es
va trobar l'aleví A d'Alexis Sánchez. Però
un cop assentats a la categoria, l'equip va
remuntar el vol i en aquests moments està realitzant una magnífica temporada.
L'equip jugava a Primera Divisió la temporada passada i l'adaptació no ha estat
fàcil. La unió del vestidor amb l'equip
tècnic i el gran treball col·lectiu són alguns dels factors que han facilitat l’escalada en la classificació. Una ratxa impressionant de sis victòries consecutives
ha permès que l'equip lluiti en aquest

moment per aconseguir la tercera i quarta posició a la taula classificatòria.
Sembla, segons el seu entrenador, que
aquest magnífic grup de jugadors no té
sostre i que l'objectiu de quedar entre els
vuit primers es superarà amb escreix. La
classificació per a la recent creada Divisió d'Honor sembla assegurada i no descarten fites més altes.
Millor partit: la magnífica victòria al
Nou Sardenya per 0-1, on l'equip va donar una lliçó tàctica a l'Europa. L’equip
va jugar molt seriosament, amb molta
qualitat i no va cometre cap errada. El
gol de la victòria va ser marcat pel jugador Max Never.

classificació

N

EQUIP

1

ESPANYOL, R.C.D.

23 21 1 1 121 9 64

J

G

E P

F

C

P

2

BARCELONA, F.C.

22 18 3 1 86 7 57

3

GRAMANET MILAN, U.A.

22 15 2 5 67 33 47

4

EUROPA, C.E.

23 14 3 6 50 22 45

5

DAMM, C.F.

23 12 4 7 42 34 40

6

RIUPRIMER, C.F.

22 11 4 7 38 44 37

7

CAN RULL , CFU

22 11 4 7 28 30 37

8

GRANOLLERS, E.C.

22

9

7 6 30 31 34

9

GIMNASTIC MANRESA, C.

22

8

6 8 22 30 30

10

GIRONA, F.C.

22

8

2 12 31 33 26

11

MATARO, C.E.

23

7

4 12 30 47 25

12

F. E. FIGUERES

23

6

4 13 16 37 22

13

SANT GABRIEL,C.D.

23

5

4 14 28 51 19

14

BISBALENC, AT.

21

3

3 15 23 77 12

15

BLANES, C.D.

22

2

3 17 17 76 9

16

BANYOLES, C.D.

23

0

4 19 10 78 4
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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.

A l’esquerra, Arnau Basagaña, i a la dreta, Víctor.

Ara toca arremangar-se i treballar
D
esprés d'una primera volta tranquil·la i lògica en quant als resultats, l'inici de la segona ha trastocat tots
els plans, i els equips de la part baixa de la
classificació s'han revolucionat aconseguint bons resultats amb els equips capdavanters. Cada jornada es produeixen
marcadors increïbles i els dos primers
classificats ja han ensopegat tantes vegades com a la primera volta.
La idea que tenia el Santi Barbany de
que al seu equip només li calia millorar
en l'aspecte tàctic, ha canviat, i en les circumstàncies actuals, per ser competitius
s'haurà de millorar en tots els aspectes: físic, tècnic, tàctic i psicològic.

10 pilota a terra

Pensant en el final del campionat només queda l'esforç de tothom i posar-se
el “mono” de treball. Per acabar lluitant
pels llocs capdavanters necessitaran
comptar amb totes les qualitats individuals dels jugadors i l'actitud positiva que
sempre ha demostrat aquest planter.
Millor partit: el partit d'aquesta segona
volta contra el líder del campionat, el
Barça Comptal 4-3, va ser un dels millors
que hem viscut darrerament. A la mitja
part, l'equip del Santi perdia per 0-2 i en
quinze minuts de la segona va remuntar
en una fantàstica demostració de futbol i
de caràcter. L’actitud i el desplegament
tècnic i tàctic va ser admirable.

classificació

N

EQUIP

1

COMTAL FUTBOL CLUB

22 14 4 4 77 36 46

J

G

E P

F

C

P

2

FUNDACIO P.E. EUROPA

22 13 5 4 53 20 44

3

UNIFICACION LLEFIA,CF.

21 13 5 3 47 19 44

4

L'HOSPITALET, C.E.

22 11 7 4 53 30 40

5

CATALONIA, U.B.

21 12 3 6 55 29 39

6

DAMM, C.F.

21 10 5 6 46 28 35

7

BADALONA, C.F.

22 10 3 9 39 30 33

8

FERRAN MARTORELL, F.C.

21

9

6 6 35 31 33

9

ESCOLAPIS SARRIA ,C

21

7

5 9 33 35 26

10

SANTA EULALIA, C.F.

22

6

5 11 31 40 23

11

SANT IGNASI, ESPORTIU

21

6

5 10 19 32 23

12

SANT GABRIEL,C.D.

20

5

7 8 18 27 22

13

FUNDACIO P. CE. JUPITER

22

6

2 14 31 59 20

14

ESCOLA E. GUINEUETA, C.

22

5

2 15 25 59 17

15

E. F.GUINARDO S.F.AL.

20

1

0 19 15 102 3
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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.

A l’esquerra, Paco i a la dreta, Manel.

Jugaran la Copa
L
'infantil A en general està fent una bona temporada. L'equip de Jarque
compta els seus partits majoritàriament per
victòries. L'única derrota en aquest període
va ser la del dia de l'Espanyol on les condicions climatològiques infernals i l'actuació
de l'àrbitre van fer impossible desplegar el
bon joc a que ens té acostumats l'equip.
Importants victòries i algunes golejades
són el resultat d'un bon joc i d'una feina
i sacrifici en el terreny de joc admirable.
L'entrenador de l'equip no vol destacar
cap individualitat, però degut a les circumstàncies deixa palesa l'aportació de
Paco, infantil de primer any i que, per
exemple, a la victòria per 2-3 en el camp

del Santes Creus va marcar els tres gols.
Millor partit: Damm 1-Granollers 1.
Possiblement no és el millor partit que ha
disputat l'infantil A, però si que és el més
important a l'hora de jugar-se una plaça
per jugar la Copa. La Damm va dominar
un partit presidit pel respecte entre ambdós equips. La primera part va finalitzar
amb victòria cervesera, que es va avançar
amb un gol de Manel. A la segona, una
errada defensiva va permetre al rival empatar el partit. La falta d'encert en els minuts finals va evitar que l'equip de Jarque
acabés guanyant. Tot i l'empat, la Damm
manté l'avantatge de punts i es va assegurar el “gol average” a favor.

classificació
N

EQUIP

1

ESPANYOL, R.C.D.

22 19 0 3 70 11 57

J

G

E P

F

C

2

CORNELLA, U.D.

21 16 3 2 48 10 51

3

BARCELONA, F.C.

22 14 6 2 43 16 48

4

DAMM, C.F.

23 15 3 5 42 19 48

5

GRANOLLERS, E.C.

22 11 5 6 28 28 38

6

GRAMANET MILAN, UD.AT.

22 10 3 9 26 23 33

7

MANRESA, C.E.

23

8

8 7 27 25 32

8

GIMNASTIC TARRAGONA, C. 22

9

3 10 37 35 30

9

BADALONA, C.F.

23

7

5 11 25 32 26

10

F. ESPORTIVA FIGUERES

23

7

4 12 30 49 25

11

JABAC CAN JOFRESA, C.E.

22

4 10 8 15 33 22

12

MERCANTIL, C.

23

5

6 12 18 34 21

13

GIRONA, F.C.

22

6

3 13 27 50 21

14

LLEIDA, U.E.

21

4

5 12 13 38 17

15

BARRI SANTES CREUS, U.E.

22

4

3 15 18 46 15

16

FUNDACIO P.E.TERRASSA FC. 21

3

3 15 16 34 12

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.

Rubén xuta la pilota i al darrere, Marc Serra.

Esperit de superació
E
l Cadet B destaca sobretot per la seva actitud i per sobreposar-se a les
adversitats, que en l'equip de Jonathan
Sánchez, es tradueixen en lesions. El planter ha patit una pandemia de lesionats i en
cap partit de la temporada l'entrenador ha
pogut comptar amb tots els jugadors. En
alguns partits només s'ha comptat amb
dos canvis a la banqueta i en d'altres s'han
hagut de demanar jugadors cedits, tant del
cadet A, com de l'Infantil A. Tot i això,
s'està lluitant per la cinquena posició a la
taula classificatòria, demostrant el caràcter i la qualitat futbolística d'aquest equip.
El Jonathan defineix el seu equip com
un compendi de lluita, superació, il·lusió,

12 pilota a terra

treball i força, no exempt d'unes grans
dots tècniques. La unió del vestidor i d'aquest amb el cos tècnic és el tret referencial que fa sentir més orgullós el seu entrenador.
Els objectius s'estan aconseguint. La
permanència està assegurada i, no tant
sols això, sinó que s'està lluitant per les
places capdavanteres.
Millor partit: un dels partits que demostren el perfil d'aquest equip és el que
van jugar a les instal·lacions del Barça i
que van guanyar per 1-2. Amb il·lusió, un
nivell de futbol envejable i un gran treball
tàctic, es va aconseguir guanyar un dels
millors Barça dels darrers anys.

classificació
N

EQUIP

1

ESPANYOL, R.C.D.

23 17 2 4 77 26 53

J

G

E P

F

C

P

2

BARCELONA, F.C.

23 15 5 3 70 20 50

3

ESCOLA F. OSONA

22 16 2 4 85 40 50

4

F. ESPORTIVA FIGUERES

21 14 3 4 43 17 45

5

DAMM, C.F.

23 11 5 7 35 46 38

6

GRANOLLERS, E.C.

23 10 5 8 44 49 35

7

Pª BARC. ANGUERA

22

9

8

GIRONA, F.C.

22

9

3 10 44 43 30

9

EUROPA, C.E.

23

9

3 11 51 53 30

10

GRAMANET MILAN, UD.AT.

23

8

4 11 40 51 28

11

FERRAN MARTORELL, F.C.

22

7

4 11 28 47 25

12

PREMIA, C.D.

23

7

4 12 27 43 25

13

GIMNASTIC MANRESA, C.

23

8

1 14 29 62 25

14

BANYOLES, C.D.

22

3

8 11 21 46 17

15

P. B. COLLBLANC SANTS, AE

22

3

6 13 23 53 15

16

FUNDACIO P. CE. JUPITER

23

3

3 17 29 66 12

4 9 50 34 31
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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.

A l’esquerra, el golejador Anselmo, i a la dreta Dani Romero.

Necessiten millorar
E
l cadet va acabar l'any amb unes
perspectives molt bones, degut sobretot al bon joc desplegat fins aleshores.
Però les expectatives no s'han complert i
ni els resultats ni el joc han estat els esperats. La imatge de l'equip no és la millor
que pot oferir un planter de la categoria
futbolística del cadet A amb un joc poc
vistós, manca de sacrifici i poc esforç dintre del terreny de joc, deficiències que Xavi Ruiz retreu als seus jugadors.
Malgrat tot, l'entrenador vol destacar a
tres jugadors del seu equip per posar-los
com exemple del que hauria de ser normal. El Dani destaca per la seva regularitat, el seu sacrifici i l'esforç que demostra

en cada partit, l'Anselmo, perque en vinti-quatre partits jugats ha marcat vint-icinc gols, i el Vicente que està fent una segona volta realment espectacular amb un
gran nivell de joc i de treball.
Ara, en el darrer terç de la temporada
ens queda esperar que aquest gran planter de jugadors recuperi el joc a que ens
tenia acostumats a la primera volta, acabi en la millor posició possible a la classificació i que en el campionat de Catalunya l'equip torni al nivell que li correspon
per la categoria dels seus jugadors. Segons
el seu entrenador l'equip ha pecat de falta
d'humilitat ja que amb el nom i la samarreta no es guanyen partits.

classificació
N

EQUIP

1

BARCELONA, F.C.

25 23 0 2 85 13 69

J

G

E P

F

C

2

ESPANYOL, R.C.D.

25 18 4 3 72 25 58

3

GRAMANET MILAN, UD.AT.

25 17 2 6 54 29 53

4

CORNELLA, U.D.

25 16 4 5 55 28 52

5

L'HOSPITALET, C. E.

25 14 4 7 46 38 46

6

DAMM, C.F.

25 12 4 9 61 41 40

7

FERRAN MARTORELL, F.C.

25 12 5 8 44 31 38

8

GIRONA, F.C.

24 10 4 10 50 46 34

9

BADALONA, C.F.

25 10 3 12 34 45 33

10

BARRI SANTES CREUS, U.E.

24 10 1 13 42 74 31

11

JABAC CAN JOFRESA, C.E.

25

6

5 14 24 49 23

12

LLEIDA, U.E.

24

6

4 14 21 39 22

13

SANT GABRIEL,C.D.

25

4

5 16 35 69 17

14

GIMNASTIC TARRAGONA, C. 25

4

4 17 33 62 16

15

F. P. SANCHEZ LLIBRE

25

4

3 18 18 42 15

16

MATARO, C.E.

24

3

6 15 22 65 15

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.

Gerard controlant la pilota.

Directes cap al títol
A
quest trimestre va començar amb
uns resultats més ajustats del que
fins ara era normal. En canvi, en el mes
de febrer l'equip va aconseguir batre tots
els records i amb un balanç espectacular
de vint-i-vuit gols a favor i només dos en
contra. Dotze punts de dotze possibles. La
marxa del golejador Manu al Juvenil B ha
estat perfectament compensada pels seus
companys i entre tots s'han repartit el
protagonisme.
Durant el mes de març es va produir
l'antagonisme futbolístic dintre del terreny de joc, ja que l'equip de José María
Frígula va patir l'única derrota fins el moment i va aconseguir una victòria contra

14 pilota a terra

l'Europa demostrant quin és el millor
equip de la categoria. Un gol matiner, el
plantejament defensiu del rival i la falta
d'encert en la rematada, van ser les raons
per les que l'equip va perdre el primer
partit del campionat.
En canvi, a la setmana següent, un dels
millors equips de la categoria, l'Europa,
va visitar el camp de l'Horta i es va avançar en el marcador. El geni, la força i el bon
joc, van permetre remuntar un partit que
es va acabar guanyant per 2-1.
El bon joc i els resultats fan preveure
que el Juvenil C aconseguirà el tan preuat
títol, molt important pels interessos del
nostre club.

classificació
N

EQUIP

1

DAMM, C.F.

22 18 3 1 78 19 57

J

G

E P

F

C

P

2

SANTA EULALIA, C.F.

22 17 3 2 75 23 54

3

EUROPA, C.E.

23 15 4 4 58 34 49

4

Pª BARC. ANGUERA

23 13 5 5 67 39 44

5

CATALONIA, U.B.

23 14 1 8 54 33 43

6

FUNDACIO P. CE. JUPITER

22 13 2 7 51 30 41

7

SANT JOAN BOSCO C.

22 12 2 8 60 43 38

8

P.B. COLLBLANC SANTS,AE

22

8

4 10 35 37 28

9

E. F. GUINARDO S.F.AL.

21

8

2 11 45 48 26

10

HORTA, U.AT.

23

6

8 9 31 48 26

11

SANTS, U.E.

23

7

4 12 44 67 25

12

TURO PEIRA, C.C.D.

22

7

4 11 35 70 25

13

MARTINENC, F.C.

22

6

4 12 38 45 22

14

PUBILLA CASAS, C.E.

22

5

2 15 21 48 17

15

SANT MARTI-CONDAL, F.C.

23

2

5 16 42 88 11

16

TRAJANA P. B. SANT JUST

23

1

1 21 27 89 4
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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.

A l’esquerra, Miki, i a la dreta, el capità José.

Patiment fins el final
D
esprés d'un mini stage realitzat durant les vacances de Nadal, tres derrotes a domicili, dues amb equips que
lluiten per no baixar de categoria i l'alarmant crisi de joc van desembocar en el relleu a la banqueta de l'equip. José Luís Duque i Cristian Colás han realitzat una feina
admirable però, sens dubte, els resultats
han marcat el devenir del cos tècnic.
L'entrada del nou entrenador, Juancho
Eyre, un home sempre vinculat al futbol
base, ha servit per canviar els mètodes de
treball i esperançar els jugadors que, fins
aleshores no havien comptat amb l'anterior entrenador. Al mes de gener, es van
guanyar dos partits contra equips relati-

vament assequibles i es van perdre els dos
partits contra els equips grans i que estan
classificats a la zona alta (Ferran Martorell i Gramenet).
En el darrer mes, després de patir en els
partits contra el Barça i l'Espanyol, l'equip
s'ha de recuperar de manera definitiva.
Dels darrers deu partits, sis són a casa i
contra equips que lluiten com nosaltres
per evitar el descens.
El més destacat és l'actitud de l'equip
que no amaga mai les ganes de guanyar i
ho dona tot en cada partit, des de l'inici i
fins el darrer xiulet de l'àrbitre. I això,
sens dubte, és el més important i esperançador per mantenir la categoria.

classificació
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

EQUIP
ESPANYOL, R.C.D.
FERRAN MARTORELL, F.C.
BARCELONA, F.C.
GRAMANET MILAN, UD.AT.
MATARO, C.E.
L'HOSPITALET, C. E.
EUROPA, C.E.
CASTELLDEFELS, U.E.
GRANOLLERS, E.C.
ESCOLA F. PRAT BLAUGRANA
CAMBRILS, E.F.V.
JABAC CAN JOFRESA, C.E.
MERCANTIL, C.
CORNELLA, U.D.
DAMM, C.F.
GIRONA, F.C.
PREMIA, C.D.
SANT GABRIEL,C.D.
ESPANYOL, R.C.D.
MERCANTIL, C.

J
23
25
25
25
25
24
25
25
25
25
25
25
24
25
25
25
25
25
1
1

G
16
16
14
11
11
11
9
9
9
8
8
7
7
7
4
4
3
4
0
0

E
5
4
5
7
7
5
10
8
7
8
7
9
8
6
11
9
11
3
1
1

P
2
5
6
7
7
8
6
8
9
9
10
9
9
12
10
12
11
18
0
0

F
65
39
51
56
49
42
44
36
43
32
37
45
30
34
25
32
30
30
0
0

C
23
28
24
35
38
39
33
41
43
40
50
46
37
42
37
49
54
61
0
0

P
53
52
47
40
40
38
37
35
34
32
31
30
29
27
23
21
20
15
1
1

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.

Siso desplaça la pilota. Al darrere, l’Uri.

Arriba la tranquil·litat
E
l mes de gener va ser molt important pels resultats, no es va perdre
cap partit i a més es van guanyar punts vitals amb rivals directes de la zona baixa. Va
començar amb un èpic empat (1-1) contra el València i amb un home menys. La
ratxa va continuar al camp del Lleida amb
un altre empat i va finalitzar amb dues
grans victòries contra el Torrelevante i el
Cornellà que sens dubte seran claus per no
patir. En el mes de febrer hi van haver de
fredes i calentes com la victòria al camp
del Girona o la derrota a Tarragona.
Aquest mes de març va començar amb
dos partits a casa, el primer contra el Llevant on es va escapar un punt i, una set16 pilota a terra

mana després, contra el Badalona, amb
una victòria èpica, ja que l'equip badaloní
es va avançar al marcador amb dos gols,
però una remuntada espectacular va permetre els jugadors de Torrijos guanyar un
partit molt important i aconseguir tres
punts vitals.
L'actitud del planter i la seva categoria
futbolística eren, sens dubte, el millor bagatge per mantenir l'esperança de la salvació. En el darrer partit del mes de març,
la Damm va guanyar al camp del Cracks i
pràcticament, si no es produeix un desgavell, va assegurar la permanència. El
primer equip de la Damm no es mereix
per joc i qualitat passar angoixes.

classificació
N

EQUIP

J

G

E

P

F

C

P DIF

1

BARCELONA

57

27

17

6

4

41

16 25

2

ESPANYOL

56

27 16 8

3

56

23 33

3

MALLORCA

50

27

14 8

5

51

21 30

4

BADALONA

47

27

14

8 42 40

5

VILA-REAL

45

27

12 9

6

VALÈNCIA

44

27

12

7

SAN FRANCISCO

39

27 10 9

8

8

DAMM

37

27

12 46 50 -4

9

LLEVANT

36

10

GIRONA

34

11

LLEIDA

31

12

CRACK'S

13

CORNELLÀ

14

TORRE LLEVANT

15

NÀSTIC

16

RAPID EIVISSA

5

8

6 47

2

37 10

7 44 26 18
33

27

6

11

4

27

9

9

9

27

9

7

11 40 37

27

8

7

12 32

42 -10

30

27

8

6 13 35

45 -10

28

27

7

7

26

27

6

8

13 26 44 -18

24

27

7

3

17 28 47 -19

12

27

4

0 23 24

25

28 -3
3

13 28 38 -10

77 -53
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Firma convidada

IÑAKI
URDANGARÍN
President de l'Institut Nóos

Iñaki Urdangarín

Zumárraga, Guipúzcoa, el 15 de gener de 1.968
Palmarés: 6 Copes d'Europa, 2 Recopes, 10 Lligues Asobal,
4 Supercopes d'Europa, 9 Supercopes d'Espanya, 3 Copes
Asobal, 7 Copes del Rei, 11 Lligues Catalanes -actualment
Lliga dels Pirineus-, 2 Medalles Olímpiques (Atlanta'96 i
Sidney'00) i una medalla d'argent en un Campionat
d'Europa.

La combinació dels valors de l'esport i dels estudis
Una mica de biografia personal
És un fet que l'esport és un fenomen de masses. Vegeu-ne dos
exemples: milers de persones practiquen cada dia alguna disciplina esportiva que els ajuda a estar i a sentir-se millor. També ens
trobem amb esportistes de gran nivell que esdevenen models per a
molts altres, especialment els joves i els infants. En canvi, l'estudi
acadèmic no es considera de la mateixa manera. I és una llàstima,
perquè ambdues coses, esport i estudi, es complementen a la perfecció en el desenvolupament de les persones.
He dedicat molts anys a l'esport professional i, afortunadament,
he tingut moltes satisfaccions. No em refereixo només a un palmarès; l'esport m'ha llegat moltes més coses. Per exemple: la capacitat de compartir, una capacitat fonamental en el si d'un equip
esportiu. Al Barça que jo vaig viure, tots compartíem un objectiu,
uns recursos, un espai dins i fora de la pista.
I el mateix puc dir del treball en equip. I del rigor i la disciplina de
l'entrenament, dia rere dia, superant les estones en què semblava
que no hi havia progrés. Encara afegiré que l'esport aporta una
permanent inquietud per a aprendre i millorar la tècnica d'allò
que es fa. La companyonia, el joc net i una personalitat guanyadora són altres coses que porto a la sang després de tants anys
competint. Estic segur que molts dels meus col·legues esportistes
ho hauran viscut igual que jo.
Aquests valors de l'esport no són tan llunyans d'aquells que també vaig trobar en l'estudi. Sempre m'ha agradat conèixer el món
de l'empresa des de la vessant acadèmica i per aquest motiu vaig
decidir emprendre els estudis d'Administració i Direcció d'Empreses. Gràcies a això, he pogut aprendre tècniques per a la gestió
dels recursos, estratègies per a la planificació, nous enfocaments
per al lideratge, la direcció, la competitivitat econòmica, la globalitat, les relacions internacionals... També he redescobert, com a

l'handbol, la importància d'envoltar-se de persones amb talent, i
de fer bons equips.
Ben mirat, els valors que he trobat en l'esport i en l'estudi són actius que m'han servit de molt en els móns que he conegut després
de l'esport professional: el meu practicum en l'àmbit de l'empresa,
la docència a ESADE, la vicepresidència del Comitè Olímpic Espanyol, la investigació a l'Institut Nóos... Davant de les dificultats,
sempre he pogut progressar gràcies als diferents aprenentatges que
he obtingut de l'esport i de l'estudi. I he pogut gaudir activament
de totes les activitats i projectes en què he participat.
D'aquesta lectura autobiogràfica en trec una lliçó que considero
important: esport i estudi són dues escoles de valors fonamentals
per a créixer personalment, viure amb més plenitud i fer més servei a aquells que ens envolten.
I en trec encara una altra: un jove que sàpiga combinar els valors
d'ambdues escoles en la seva justa mesura, reforçant una activitat
amb l'altra, podrà augmentar la seva llibertat, el seu creixement i la
seva disposició per al servei al proïsme. Com a exemple diré que
el desenvolupament intel·lectual que ofereix l'estudi permet afrontar qualsevol repte esportiu amb més saviesa i coneixement. Anàlogament, la capacitat de sacrifici necessària per a l'esport és una
gran companya de camí per a l'estudi.
Així doncs, en aquesta ocasió que em brinda el CF Damm d'escriure en la seva revista, vull encoratjar tots aquells nens, joves,
pares i mares a treballar de valent en els dos àmbits. Cal que
aquells infants que tinguin talent per a l'esport també aprenguin a
gaudir de les virtuts de l'estudi (nois i noies: els bons partits també es juguen a les aules). I que aquells nens i nenes que tinguin una
natural facilitat per a l'estudi, descobreixin l'esport com a font de
millora personal (ep! A la pista també hi ha una bona biblioteca!).
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reportatge

Diferents imatges de la visita a El Prat.

Visita a la fàbrica del Prat
El primer equip de la Damm va visitar
la fàbrica que l’empresa té a El Prat de
Llobregat. És la més moderna d’Europa.

E

l passat 30 de desembre, l'equip Juvenil A i una representació de directius,
tècnics, delegats, auxiliars, massatgistes i
col·laboradors del CF Damm van tenir l'oportunitat de realitzar una visita a les instal·lacions que l'empresa té a El Prat de Llobregat.
En arribar van ser rebuts per Carlos Cervantes, del Departament de Relacions Públiques i, tot seguit, l'expedició es va col·locar la tradicional bata blanca i va fer un
exhaustiu tomb per tota la fàbrica, la més
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moderna d'Europa, equipada amb un sistema de fabricació sostingut per tecnologia capdavantera. Va sorprendre especialment comprovar com es pot dirigir tota la
fabricació des d'una cabina informatitzada on hi treballen cinc enginyers d'alta
qualificació.
A continuació, els convidats van poder
comprovar el sistema logístic de magatzems i transport, també constituït per processos automàtics capaços, per exemple, de
carregar i descarregar un trailer amb capacitat per a 1400 caixes de cervesa en deu
minuts. Finalment, tots plegats, van gaudir d'un àpat de germanor a la terrassa de
l'edifici principal.

El millor amfitrió de l'empresa
Els expedicionaris van conèixer els principals
trets de la història de l'empresa i els secrets de
l'elaboració de la cervesa, explicat en primera
persona per un dels protagonistes d'excepció
en la trajectòria d'aquesta marca familiar, l'actual secretari del Consell d'Administració i Patró
de la Fundació Privada Damm,Ramon Agenjo.
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Agrupació de veterans

Activitats, partits, notícies....

Mai caminareu sols
Tot va començar mig en broma, però
poc a poc els membres de l'Agrupació de
Veterans es van anar engrescant. Finalment la visita a Liverpool es va fer realitat i cinquanta dues persones, entre
membres de l'agrupació i familiars, van
gaudir del viatge.
Ricard Roma, membre de la junta de l'agrupació i un dels components de la mítica final del 67
contra el Bilbao, va ser l'artífex
de l'organització del viatge i de les visites a
les instal·lacions del Liverpool FC. La sortida cap a Anglaterra va tenir lloc el matí
del 24 de febrer. Un cop instal·lats a l'hotel
l'expedició es va dirigir cap a Melwood, la
ciutat esportiva del club, on Paco Herrera
s'havia encarregat personalment de que
poguéssin visitar les instal·lacions, un honor restringit a uns quants privilegiats.
El dia següent van visitar Anfield, on un
cop més la influència de Paco Herrera els
va permetre fer una visita per les estancies
privades de l'equip. A més, els hi va quedar temps per visitar llocs tan emblemàtics com The Cavern, on van començar els
Beatles, el Port i la Catedral. Finalment, el
diumenge al matí van assistir al partit que
enfrontava el Liverpool contra el Manchester City, que va acabar amb 1-0 a favor de l'equip de Rafa Benítez.

Un perfecte anfitrió
Paco Herrera, un dels membres més destacats de l'agrupació de veterans de la
Damm i motiu principal de la visita a Liverpool, va correspondre l'esforç dels seus
companys amb una atenció i un tracte
preferent que van fer del viatge una experiència inoblidable.

Diferents imatges de l’expedició a les instal·lacions de Melwood i Anfield.
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Josep Barcons a la FCF

notí
cies
NOTICIESDAMM NOTICIESDAMM NOTICIESDAMM NOTICIESDAMM NOTICIESDAMM NOTICIESDAMMNOTICIESDAMM NOTICIESDAMM NOTICIESDAMMNOTICIES

El president del club, Josep Barcons,
va ser anomenat vocal de la Junta
de la Federació Catalana de Futbol.
Amb aquest nomenament el “Presi” ja fa vint-i-quatre anys que forma part de la Federació. Després que Jordi Roche guanyés les passades eleccions a la FCF i
decidís que volia modernitzar el futbol català,
es va voler rodejar dels millors per tirar el seu
projecte endavant. El president Roche va demanar a Josep Barcons que l'ajudés amb els
seus coneixements i la seva experiència a millorar el futbol base del nostre país.

Enric Beltrán

Juancho Eyre

Relleu a les banquetes

A punt de tornar
El jugador del Juvenil A, Joel Corredera va patir el passat vint-i-vuit de gener una lesió que
l'apartat momentàniament dels camps de futbol. L'infortuni es va produir al camp del Cornellà i el diagnòstic (distensió del genoll amb lesió parcial del lligament creuat anterior)
feia preveure el pitjor. Però no va ser així, i ara, el Joel ja està fent carrera continua i amb l'ajuda del preparador físic Xavi Plaixats confiem que aviat tornarà a demostrar les seves
grans qualitats en partit oficial. Ànims! el pitjor ja ha passat.
20 pilota a terra

Aquest trimestre ha suposat pels jugadors una experiència a la qual no hi estaven acostumats: el canvi d'entrenador. En el Juvenil B, José Luís Duque i
Cristian Colás han patit el devenir dels
resultats, en canvi, a l'aleví B les circumstàncies laborals del seu “míster”,
Manolo Yeste, l'han obligat a deixar la
banqueta i, si uns se'n van, n'arriben
d'altres i aquests són l'Enric Beltrán, que
feia d'observador per l'staff dels juvenils
i el Juancho Eyre, un home acostumat a
treballar amb el futbol base.
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Torna el

Planet
La Fira Internacional del Futbol, el Planet Futbol, torna a Barcelona els dies 19, 20, 21, 22 i 23 de març i, com a la passada edició, ara fa dos anys, la Damm hi serà present amb un stand que
amplia els seus metres quadrats.

A

l'edició del 2004 del Planet Futbol l'stand dels cervesers es va
convertir en un espai de trobada de tot tipus de personalitats
del món del futbol que van visitar la fira. També hi va haver un joc
perquè els més petits hi participessin. La iniciativa i el constant suport que el club rep per part dels patrons de la Fundació Damm van
fer possible aquesta participació en la “gran festa del futbol”.
La setmana del 17 al 22 de febrer del 2004 els membres de la Comissió d'ex jugadors, juntament amb personal del club, van fer tot el possible perquè aquest esdeveniment fos un èxit. I així va ser. La presència de la Damm al Planet va tenir una repercussió considerable en
tots els mitjans de comunicació esportius.
Amb el transcurs dels dies, destacats mites del futbol actual i del passat, es van acostar fins a l'stand de la Damm tant per lloar les virtuts
del club com de la seva cervesa.
1- Josep Barcons, Toni
Velamazán i Xavi Hernández. 2- Paco Herrera. 3- Joan Clos amb els
patrons de la Fundació
Damm. 4- Joan Laporta
i Ramon Agenjo. 5Frank Rijkaard. 6- Rafel
Niubó amb Josep Barcons. 7- Cañizares i Raúl
devant del nostre
stand. 8- Eusebio saludant al nostre President.
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Medicina esportiva
Pàgina coordinada pel Dr. Carles Barcons
i l’equip mèdic del Club

Les revisions mèdiques
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 i dels controls preventius als nostres jugadors s'han convertit en els principals objectius de cara al futur més immediat.
n aquests últims mesos s'han vingut realitzant les revisions mèdiques periòdiques anuals dels jugadors dels diferents
equips. Cal destacar la col·laboració dels responsables dels equips i l'interès i també
col·laboració dels pares, tutors i jugadors als
quals s'ha practicat la revisió.
És reconfortant veure que quelcom una mica incòmode i que de vegades produeix certa
por o respecte es converteix en motiu de satisfacció i d'alegria compartida entre els jugadors
tant en el moment de la mateixa com una vegada realitzada. Evidentment, qualsevol pare o
tutor de cada jugador al qual se li ha practicat
la revisió, pot consultar, preguntar o demanar
allò que precisi sobre la revisió realitzada. La
informació recollida és confidencial i es tracta
com qualsevol document personal sotmès al
rigorós control de la protecció de dades.
En aquests moments encara està pendent la
realització de la revisió mèdica als entrenadors
i personal del camp de tots els equips. Esperem, com a mínim, la mateixa col·laboració
i interès que la demostrada pels jugadors.
Fem constar que a les nostres instal·lacions
vam realitzar la prova d'adaptació cardiovascular a l'exercici al Sr. Enric Crous, Director General de DAMM. Hem de dir que la prova la va
superar amb èxit i va quedar constància de la
bona forma física i salut del nostre benvolgut Sr.
Crous. Es van superar els objectius com qualsevol juvenil en bona forma física. Felicitats!
D'altra banda, s'estan realitzant, per part de
Xavier Vélez, als jugadors juvenils, l'estudi de cadenes musculars i l'enquesta d'alimentació. Una
vegada finalitzats i analitzats els resultats, estudiarem la possibilitat de realitzar-les als equips
cadets i infantils per veure l'evolució en una etapa de creixement dels 12-13 anys fins als 17-18.

E
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Proves d'adaptació cardiovascular
a un exercici d'alta intensitat i durada
Al llarg d'aquests últims tres mesos i després de realitzar la revisió mèdica bàsica a tots els nostres jugadors de les diferents categories, ens hem dedicat a valorar la resposta cardiovascular, en jugadors dels equips juvenils, a un exercici d'alta intensitat amb unes freqüències cardíaques entre el 80 i el 95% de la freqüència
màxima (segons edat) amb una durada d'entre 10 i 15 minuts i amb diferents càrregues. Per a fer això hem emprat polsímetres, cicle ergòmetre, tensiòmetres i
apareéis d'electrocardiografia.
Amb el treball realitzat hem observat una bona resposta cardíaca en les diferents
etapes de l'exercici, sense haver de parar cap d'elles per patologia cardíaca aguda (arritmies). Les xifres tensionals abans i després de l'exercici, amb preses en
diferents intervals ens han permès observar si teníem algun jugador amb dificultats a l'adaptació tensional, situació que no hem detectat. La resposta cardiovascular no solament té una variable independent sinó que varia en funció de l'edat, la posició de joc, condició física... Aquestes proves d'adaptació cardiovascular
no han de confondre's amb les realitzades per a valorar el rendiment esportiu, ja
que per això es necessiten una sèrie d'aparells, temps, dedicació i sobretot unes
instal·lacions adequades. Penso, i desitjo, que aquest objectiu no estigui molt lluny
d'aconseguir-se. Indirectament ens pot orientar la condició física però sempre
tenint en compte les limitacions de la prova. La realització i determinades proves
com són la prova George-Fisher, la Course-Navette, etc., ens donen una aproximació al rendiment, encara que el més important no és només la seva realització,
sinó el seu seguiment i la comparació amb altres grups de jugadors de característiques similars.
Després de controlar les xifres de glucemies a l'inici de la prova, hem detectat una
conscienciació progressiva dels jugadors davant la necessitat d'una aportació adequada de sucres abans dels inicis de la prova-exercicis, i s'ha vist recompensat el
treball realitzat pel nostre fisio Xavier Vélez, el qual a poc a poc els va orientant el
'com millorar' el seu hàbit dietètic.
La nostra intenció en el futur és realitzar un seguiment dels jugadors controlant la
seva evolució i condició física, intentant detectar alteracions que puguin perjudicar el seu desenvolupament físic i vetllar per la seva salut.
Dr. Juan Carlos Arias Estévez
Especialista en Medicina Esportiva
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Fundació Damm
La Fundació Damm no tan sols financia i recolza el club de futbol
sinó que, reafirmant el seu compromís amb la societat civil i la cultura, col·labora en diferents activitats.

Ramon Armadàs i Narcís Serra en l’acte de signatura.

La Fundació amb el MNAC
En el Museu Nacional d'Art de Catalunya
(MNAC) s'hi poden trobar mostres de totes
les arts. Aquest museu té la missió d'explicar
un discurs global de l'art català, des del romànic fins a mitjans del segle XX. En el cas de
les col·leccions de romànic i de gòtic, el discurs ve marcat per la procedència catalana de
gran part de les peces, en canvi, quan parlem
de la col·lecció del renaixement i el barroc, les
obres que la integren condueixen cap a un
discurs més internacional. El fons del MNAC

pertany a l'art de finals del segle XIX i les primeres dècades del segle XX i torna a estar
constituït majoritàriament per exemples d'artistes catalans.
Un museu el fan les seves col·leccions, però, a
banda de conservar-les i tenir-ne cura, també les ha de difondre, així com també ha de
donar a conèixer tot allò relacionat amb la recerca, tant des del punt de vista de la història
de l'art com de la museologia. Presideix el
MNAC l'il·lustre senyor Narcís Serra.

Ramon Agenjo en un moment de la lectura.

LECTURA DEL QUIXOT
L'il·lustre mecenes cultural Manuel Camino va organitzar una lectura ininterrompuda del Quixot a La Giralda de l'Arboç. Aquest conjunt arquitectònic és
actualment un dels més sorprenents del
neomediavalisme islàmic i de l'arquitectura neoaràbica de Catalunya.
La lectura va comptar amb personalitats
culturals i cíviques de la població, la
col·laboració dels escolars i el patrocini
de la Fundació Damm i aigua de Veri.

Aposta per
la cultura

Oriol Bohigas i Ramon Armadàs a l’Ateneu Barcelonès.

L'Ateneu Barcelonès és una entitat
cultural de primer ordre que, amb
motiu de la propera celebració del
centenari de l'edifici que ocupen, es
disposa a fer una renovació tant del
seu funcionament com de les seves
instal·lacions. L'objectiu de l'Ateneu
és la difusió dels coneixements artístics, literaris i científics. Actualment
està presidit per l'il·lustre arquitecte
Oriol Bohigas.

El doctor Josep Argemí i Ramon Agenjo.

COL·LABORACIÓ AMB LA UIC
El passat mes de febrer la Fundació
Damm va signar un conveni de col·laboració amb la Universitat Internacional de Catalunya. La UIC és una entitat
privada, promoguda per la Fundació Familiar Catalana i compta en l'actualitat
amb més de 3.000 alumnes i 330 professors. Imparteix un total de 17 titulacions i més de 50 estudis de postgrau.
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qui es qui: ramon armadàs

“El futbol és molt important”
FA QUATRE ANYS, EL PRESIDENT DE SA DAMM, DEMETRIO CARCELLER, VA CREAR LA FUNDACIÓ DAMM PER DONAR MÉS RECOLZAMENT I AUTONOMIA AL CLUB DE FUTBOL. DES D'ALESHORES, RAMON ARMADÀS I RAMON AGENJO, PATRONS DE LA FUNDACIÓ, SÓN ELS ENCARREGATS DE VETLLAR PEL BON FUNCIONAMENT DE L'ENTITAT ESPORTIVA.
Quin és l'origen de la Fundació Damm?
La Fundació es va crear bàsicament per donar servei i
contingut a la relació entre la S.A. Damm i el club de futbol. Per completar la labor es va estendre l'activitat de la
fundació cap a aspectes del món cultural i social, especialment del nostre país.
Quines són les activitats més importants de la Fundació?
L'activitat més important de la Fundació, a part del futbol, és la col·laboració amb els Castellers de Catalunya,
la Fundació de Montserrat, el suport a diferents museus
com el MNAC, el Princesa Sofia de Madrid o el MACBA,
així com a d'altres entitats d'àmbit universitari o acadèmic com són l'Institut Químic de Sarrià o la Universitat
Internacional de Catalunya.
Sempre que podem dirigim aquests patrocinis, mecenatges o col·laboracions a la formació del jovent, perquè
la Fundació Damm adopta sempre l'ideari fundacional
del Club de Futbol Damm que dona prioritat a la cura
i al servei de la gent jove per sobre dels èxits esportius.
Quina és la relació amb el club de futbol?
La col·laboració amb el club de futbol és continua. Hi
han altres activitats que desenvolupem que determinen
una actuació puntual, en canvi amb el club de futbol la
relació no s'atura, és constant. Ara estem dedicats bàsicament a la renovació del camp del carrer La Selva, i això comporta grans esforços per molta gent i especialment per a la gent que forma part del club. La Fundació
Damm mitjançant un dels seus Patrons, el senyor Agenjo, coordina tota l'evolució del projecte perquè acabi el
millor i més ràpidament possible. Serà una gran fita i un

pas endavant per poder competir en igualtat de condicions amb altres entitats esportives.
Quina és la propera activitat prevista que té la Fundació al voltant del club?
L'activitat més immediata a nivell de divulgació és la presencia al Saló Internacional del Futbol de Barcelona, el
Planet Futbol. Com vam fer fa dos anys, serem presents
al saló amb un stand, per donar a conèixer una mica més
la nostra filosofia envers el futbol i la joventut.
Què n'espera del Planet d'aquest any?
Sobretot la visita de molta gent i que els escolars i els
membres d'altres entitats esportives gaudeixin dels jocs
que els tenim preparats. D'altra banda, la presència de
la premsa esportiva i de les autoritats cíviques i esportives del nostre país per compartir uns moments lúdics.
Un altre aspecte molt important és la presència i retrobament amb antics jugadors de la nostre entitat. L'Agrupació de Veterans es va formar amb motiu del cinquantè aniversari i ja van ser uns col·laboradors imprescindibles en
el Planet Futbol fa dos anys.
Podem avançar alguna novetat per el proper Planet?
És molt possible que si no hi ha un entrebanc d'última
hora, ensenyem públicament en el nostre stand la maqueta del nou camp de futbol de la Damm. Un camp de
gespa artificial d'última generació, amb uns equipaments de primer nivell, com gimnàs, sala d'escalfament,
aules de formació i audiovisuals... A més, disposarem
d'un stand millor que el de la passada edició i tindrem
més incentius pels nens que participin en els jocs.

Ramon Armadàs
i Bosch
Barcelona, 1948
Patró i apoderat de la
Fundació Damm i
membre del Consell
d'Administració.
Va entrar a formar part
de l'empresa l'any 1968
i gràcies al seu pare ja
tenia coneixement del
club de futbol.

