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LA REVISTA DE LA FAMÍLIA DAMM

L’ex jugador de la
Damm recorda el seu
pas per la nostra entitat
després de quinze anys
en l’elit del futbol.

Ramon
de Quintana

ELS NOSTRES CRACKS

Un petit recorregut
pels inicis exitosos
de la carrera 
esportiva de dos
cracks solidaris.  

Puyol i
De la Peña

ELS PRIMERS PASSOS

copes
Reide

Cristóbal Parralo és l’únic jugador que ha
aconseguit la Lliga i la Champions amb el

Barça i la Copa del Rei amb l’Espanyol  
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Tot s'acaba. I la temporada 2005-06 també. El comiat es produeix, com sempre, al

sopar de La Masia, rodejats pels companys d'equip, de feina i d'il·lusions. A més,

com cada any, ens acompanyen els amics de la Damm, dirigents esportius, so-

cials i altres personalitats que ens fan costat des de fa anys en aquesta travessa tan

agraïda com és la formació futbolística i humana dels nostres jugadors.

Ens agrada parlar de futbol i, en general, aquest any, tret d'algun patiment pun-

tual, la temporada ha estat força bona. Tres campionats i les bones classifica-

cions dels altres equips són el bagatge esportiu que demostra la qualitat del bi-

nomi jugadors - cos tècnic que actualment formen part del nostre club. La

qualitat del joc de molts dels equips ha servit per pal·liar la manca de bon fut-

bol que es pot veure en categories superiors.

Des del punt de vista mèdic podem dir, sense por a equivocar-nos, que la feina

del Dr. Carles Barcons i del seu ampli equip ha estat immillorable. El servei mè-

dic del club és dels millors del país i comparable a les estructures d'alguns

equips professionals.

A l'apartat social hem vist com el reconeixement públic de la nostre tasca és ca-

da vegada més evident. Les institucions, tant esportives com civils, valoren molt

positivament el compromís de la Fundació Damm cap els joves futbolistes.

Aquesta ha estat una temporada de consolidació de diferents activitats que es

van engegar amb motiu del cinquantè aniversari, com la revista, l'agrupació de

veterans o la pàgina web del club. El recolzament moral i afectiu de la Fundació

i la feina feta per molts companys es veuen recompensats pel bon funciona-

ment d'aquestes, i tota la feina ben feta té un nexe comú: Francesc Nebot. Si a la

part esportiva l'èxit és evident, en d'altres tasques també s'ha de valorar, i la fei-

na del Francesc en aspectes que sobrepassen el que és estrictament esportiu és

admirable i, sens dubte, imprescindible.

I si aquesta ha estat una temporada de consolidació per algunes coses, la propera

esdevindrà l'inici d'alguns canvis estructurals i de millora de les instal·lacions.

04 Reportatge
Cristóbal Parralo ens explica els seus records
com a campió.

08 Els primers passos de...
Un recorregut per la trajectòria futbolística
de Carles Puyol i Iván de la Peña.

22 Els nostres cracks
Una trobada amb Ramon de Quintana per re-
passar els seus quinze anys com a professional.

24 Planet Futbol
Resum de la Fira Internacional de Futbol
2006 celebrada a Barcelona.

26 Reportatge
Presentació del llibre 36 històries solidàries
al voltant de l’esport.

A més: notícies, els nostres equips, veterans,
Fundació Damm...

sumarieditorial

Una bona temporada

Edita: Club de Futbol Damm. Direcció i redacció: Carles Domènech. Edició: Silvia Sánchez. Fotografies: Domènec Quintana i Arxiu del CF
Damm. Fotografies equips: Higinio Ballesteros. Foto portada Copa d’Europa: Arxiu Cristóbal Parralo. Enllaç club: Francesc Nebot. Coordi-
nació exjugadors: Juan Barbero. Projecte gràfic i maquetació: Barnils i Associats. Impressió: NG Nivell Gràfic. Dipòsit legal: B-xxxxxxx.
Agraïments: Jordi  Cotrina, Gemma Gómez, Manel Montilla, Paco Ceballos (Cádiz C.F.), Oscar Cosials, Manuel Martín, Jordi (Infantil A) i a tots
els entrenadors. premsa@cfdamm.com
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Aquesta ha estat una temporada històrica pel futbol català. El FC Barcelona s'ha convertit, per segon any consecu-
tiu, en campió de la lliga estatal i per segona vegada a la seva història ha guanyat la Lliga de Campions. Per la seva
part, el RCD Espanyol ha guanyat per quarta vegada el Campionat de Copa.

Cristóbal Parralo va ser jugador
del CF Damm a les categories
cadet i juvenil. La temporada

85/86 va contribuir a que el seu equip as-
solís la classificació per disputar la Divisió
d'Honor juvenil. Com a jugador de la
Damm va destacar per les seves qualitats
futbolístiques i humanes. Durant molt de
temps es va convertir en un exemple a se-
guir per tots els jugadors del club pel seu
comportament i la seva dedicació.

Posteriorment va passar per equips com
el Barça Atlètic, el FC Barcelona, l'Oviedo,
el Logroñés, l'Espanyol i el Paris St. Ger-
main. Es va proclamar Campió d'Europa i
de Lliga amb el FC Barcelona l'any 1992 i
Campió de la Copa del Rei amb el R.C.D.
Espanyol al 2000. Ha jugat més de 500 par-
tits a Primera i ha format part en sis oca-
sions de la Selecció Espanyola absoluta.
L'any 1998 va rebre la Medalla d'Or de la

Federació Catalana de Futbol. Al final d'a-
questa temporada, Cristóbal ha renunciat al
seu càrrec com a Secretari Tècnic del RCD
Espanyol. Actualment, després de molts
anys formant part del futbol professional i
de conviure amb la pressió, l'angoixa dels
resultats o la urgència dels fitxatges, pot
gaudir de les seves dues grans passions: la
seva família i el futbol.

Campió de Copa. La revista del club ha
pogut parlar amb ell i aquestes són algunes
de les experiències que ens ha explicat so-
bre l'any en què va guanyar la Copa amb el
RCD Espanyol.
“Tinc un record inoblidable d'aquesta fi-
nal. Després de molts anys sense guanyar
un títol, poder-lo aconseguir per l'Espan-
yol va ser memorable. Vaig ser titular en to-
tes les eliminatòries i tinc molt present l'e-
liminació del Madrid amb el gol de Martín

Posse. El dia de la final, durant el recorre-
gut amb autocar des de l'hotel fins al camp,
tant als meus companys com a mi se'ns po-
sava la carn de gallina al veure la munió
d'afeccionats que ens acompanyaven pels

carrers de València. Aleshores era quan em
vaig adonar de la importància que aquest
partit tenia per l'afecció. En un moment
d'aquest recorregut, quan ens vam aturar
en un encreuament vaig veure, enmig d'u-
na riuada blanc i blava, la meva dona i els
meus fills tots pintats amb els colors de l'e-
quip dirigint-se cap a l'estadi per viure la
festa de la final.

La final va ser contra l'Atlètic de Madrid

Campió de ca
Molts són els nexes en comú entre el Barça, l'Espanyol i la Damm, però només un futbolista po

“Després de tants anys, poder
aconseguir un títol per 

l'Espanyol va ser memorable”

A l’esquerra, Cristóbal s’abraça a l’heroi de Wembley. Al centre, aixecant la Copa a Montjuic. A la dreta, Cristóbal en un moment de l’entrevista.

FOTO: GEMMA GÓMEZ
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que en aquells moments acabava de baixar
a Segona Divisió, i el partit es va convertir
en l'última oportunitat per a què els juga-
dors donessin una alegria a la seva afecció.
Tots estàvem molt nerviosos, però un cop
l'àrbitre va xiular l'inici del partit, ens vam
centrar en el joc, i el gol matiner de Tamu-
do ens va permetre controlar la final, de-
fensar-nos amb ordre i sortir al contraatac.
A la segona part, Sergio va aconseguir el se-
gon gol que ens va donar tranquil·litat, tot i
que a falta de poc per acabar el partit, Has-
selbaink va retallar l'avantatge que teníem.
Els darrers minuts es van convertir en in-
terminables, vam aguantar tota la pressió i
vam guanyar la final.”

Campió d'Europa. Però Cristóbal Parralo
ens ha parlat també sobre el FC Barcelona.
“En aquells moments el Barça feia un fut-
bol molt espectacular, recordo que vam ju-
gar diferents eliminatòries. El tipus de com-
petició era diferent al que hi ha ara, però
sens dubte, pel joc i pels resultats, el Barça
va ser el digne campió d'aquella edició. Una
de les imatges que més recordo, com la ma-
joria de barcelonistes, és el gol de Bakero a
Kaiserslautern. Jo vaig jugar aquell partit, i
quan gairebé ho teníem tot perdut, va arri-
bar la falta xutada per Koeman i la remata-
da espectacular de Bakero que es va con-
vertir en un moment de bogeria col·lectiva.
El dia següent al partit contra el Kaiserslau-
tern, vam fer un entrenament i en una de
les jugades, se'm va quedar bloquejat el ge-
noll i vaig tenir que passar pel quiròfan.
La final de Wembley la recordo amb impo-
tència. La vaig veure al costat de Guillermo
Amor, sancionat per targetes, i el fet de no
poder participar et fa viure el partit amb
un estat de nervis constant. Al nostre vol-
tant hi havien afeccionats del Barça que ho
van passar realment molt malament i ales-
hores ets conscient de la transcendència
que té la final per a la gent.”

ampions
pot acreditar haver guanyat aquests títols en aquests equips i el seu nom és: Cristóbal Parralo

“Tinc una satisfacció immensa per ha-
ver format part d'un col·lectiu com el
'Dream Team', de conviure i gaudir ju-
gant a futbol al costat d'uns companys
com els que tenia. Era un equip ple
d'estrelles que jugaven un futbol es-
pectacular inculcat i dissenyat per Jo-
han Cruyff i que va permetre que tots
el socis i afeccionats del Barça visques-
sin una època de luxe futbolístic.”

Barça: 87-88 Campió Copa del Rei
Oviedo: 88-89
Logroñes: 89-90 i 90-91 
Barça: 91-92 Campió Lliga, Supercopa 
d'Espanya i Copa d'Europa
Oviedo: 92-93, 93-94 i 94-95
Espanyol: 95-96, 96-97, 97-98, 98-99,
99-00 i 00-01 Campió Copa del Rei
París St. Germain (PSG): 01-02 i 02-03

Dream Team
Campió de Lliga Trajectória profesional

A l’esquerra Cristóbal Parralo formant part del
Dream Team. A dalt, el Juvenil A de la Damm la
temporada 84-85. L’acompanya ente d’altres
Carlos Pastor, davant de la pilota, col·laborador
de Cristóbal a la secretaria tècnica de l’Espanyol.

FOTO: GEMMA GÓMEZ

FOTO: MUNDO DEPORTIVO/EDUARD OMEDES
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notí
cies

El passat mes d'abril es va firmar el
conveni de patrocini entre els orga-
nitzadors de la Copa Amèrica i els
directius de Damm. La Copa Amè-
rica és el trofeu esportiu més antic
del món, la primera edició consta
de 1851, i un dels que té més reper-
cussió mediàtica arreu.
El 2007 serà la primera vegada que
la Copa Amèrica es disputi a Euro-
pa (València) i alhora també es convertirà en la més gran celebrada fins aquests mo-
ments. La Damm, a més de patrocinar l'esdeveniment, també dona suport a un dels
vaixells participants (Emirates Team New Zeland).NOTICIESDAMM NOTICIESDAMM NOTICIESDAMM NO-

TICIESDAMM NOTICIESDAMM NOTICIESDAMMNOTI-
CIESDAMM NOTICIESDAMM NOTICIESDAMMNOTICIES

El Grup Damm patrocina la Copa Amèrica

Ernesto Bertarelli, Jorge Villacecchia, Michel Bonnefaus,
Ramon Agenjo i Enric Crous.
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El passat mes de març es va celebrar a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
(INEFC) la taula rodona “Cervesa, Nutrició i Esport” en la que professionals de la medi-
cina i la nutrició van exposar les conclusions de diferents treballs d'investigació que ava-
len el paper positiu que el consum moderat de cervesa pot suposar en la dieta dels es-
portistes majors d'edat. L'acte, organitzat per l'associació 'Cerveceros de España', va ser
presentat per Mercè Curull, directora del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de
Catalunya; Jordi Solà, director de l'INEFC, i per Enric Crous, director general del Grup
Damm i vice-president de l'associació. L'acte va comptar, entre d’altres, amb la partici-
pació del porter del Barça Víctor Valdés, qui va aportar el seu testimoni com esportista
d'elit, i del Dr. Juan Antonio Corbalán, cardiòleg i durant molt anys un dels millors juga-
dors de bàsquet de l'estat espanyol.

L'empresa Damm va signar, el passat mes
de març, un acord de col·laboració amb
la Federació Catalana de Futbol (FCF). L'a-
cord serveix per reafirmar la implicació
del Grup Damm amb el futbol base del
nostre país, així com amb la Copa Cata-

lunya i la Selecció Catalana de futbol. A
més del recolzament absolut al nostre
club, el Grup Damm patrocina la Lliga de
Futbol Professional (LFP) i diverses enti-
tats que hi formen part (Barça, Espanyol,
Mallorca...).

Acord de col·laboració entre el Grup Damm i la FCF

Cervesa, nutrició i esport

Josep Moragas, Jordi Roche, Josep Barcons i Enric Crous.

Enric Crous amb els ponents de la taula rodona.
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Una amistat i una causa comuna. Són dos dels factors que han facilitat la unió
de Carles Puyol i Iván de la Peña, jugadors del Barcelona i de l'Espanyol, per a
contribuir en un projecte benèfic, el llibre 36 històries solidàries al voltant de
l'esport. La seva categoria futbolística, però sobretot la humana, és la que ens
porta a significar la seva trajectòria en la secció “Els primers passos...”.

Iván de la Peña &

IVÁN DE LA PEÑA va demostrar de ben jo-
ve el seu talent dins d'un camp de futbol i
amb només 15 anys va deixar la família a San-
tander i es va establir a La Masia, la residència
dels jugadors més joves del FC Barcelona. Tot
i el patiment, De la Peña va complir els seu
somni i va debutar a Primera Divisió amb 19
anys de la mà de Johan Cruyff.

La seva carrera ha tingut alts i baixos però
sens dubte, la seva qualitat futbolística ha posat
d'acord a tots els que estimen aquest esport.

Aquesta temporada ha conquerit la Copa del
Rei amb l’Espanyol i per primer cop s'ha con-
vertit en internacional absolut després d'ha-
ver jugat en totes les categories de la selecció
espanyola.
CARLES PUYOL va jugar la major part de la
seva carrera en les categories inferiors de l'e-
quip del seu poble,La Pobla de Segur. Ja de jo-
ve va demostrar la seva categoria com a juga-
dor i amb 17 anys va incorporar-se al futbol
base del Barça.

els primers passos de...

Molt aviat es va convertir en una de les pe-
ces bàsiques del Barça B i no va passar des-
apercebut per Van Gaal que el va fer debutar
el 2 d'octubre de 1999 contra el Valladolid.
Des d'aleshores, Puyol va començar a entrar
regularment a les convocatòries fins conver-
tir-se actualment en la referència de la defensa
del Barça i de la selecció espanyola.

Tot i ser una peça bàsica del seu equip i un
dels millors defenses del món,Carles Puyol no
va guanyar el seu primer títol fins la tempora-
da passada quan es va convertir en campió de
Lliga. Aquesta temporada, però, ha estat la
culminació del seu somni i el capità blau-gra-
na ha aixecat els títols de campió de Lliga i de
Champions .

A més,aquest estiu ha participat en el seu se-
gon Mundial.

FOTO: JORDI COTRINA
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& Carles Puyol 
Nom: Iván de la Peña López
Edat: 30 anys
Clubs: Barça, Lazio, O. Marsella

i Espanyol
Posició: Migcampista

Nom: Carles Puyol Saforcada
Edat: 28 anys
Clubs: Barça
Posició: Defensa

A l’esquerra, Puyol i De la Peña. Al centre,
De la Peña en un partit contra el Real Madrid.

A dalt, Puyol controlant una pilota.

Carles Puyol va ser un dels jugadors
que va col·laborar en el llibre del
cinquantè aniversari de la Damm
explicant la seva experiència com a
rival. D’altra banda, Ivan de la Peña
també apareix al llibre, tot i que, en
aquest cas, com a rival dels cerve-
sers en un partit disputat al Mini
Estadi. Puyol no ha jugat mai al
camp de la Damm i De la Peña és
possiblement un dels rivals amb
més talent amb el que s'han enfron-
tat els nostres jugadors.

“El futbol, en general, és una
escola de vida. Aprens valors
importants, com la compan-
yonia i el sacrifici col·lectiu”

CARLES PUYOL

“Quedar-me sense els meus
pares als quinze anys va ser

dur, però encara va ser pitjor
anar-me’n a Itàlia”

IVÁN DE LA PEÑA

Rivals de qualitat

Solidaris
Carles Puyol i Ivan de la Peña han col·la-
borat amb 37 periodistes esportius en
l’el·laboració del llibre 36 històries soli-
dàries al voltant de l’esport. Frases extretes de la introducció 

del llibre 36 històries solidàries al voltant de l’esport
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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.

10  pilota a terra 

Campions... onze anys després

El planter, el cos tècnic i familiars del Benjamí B, celebrant el títol. A baix, Iván Campos.

classificat
1er 19 1 0 103 8 58

PARTITS 
GUANYATS    

20

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS  

PARTITS 
PERDUTS       

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

Aquesta temporada el Benjamí B s'ha
proclamat Campió de Lliga. L'esforç

de tota la temporada s'ha vist recompensat
amb un just premi. Un títol que no s'acon-
seguia des de l'any 95. I aquest premi no ha
estat casualitat. El treball es va iniciar amb la
selecció que va fer el director de l'escola
Juanjo Galbis i més tard la qualitat dels ju-
gadors, la seva feina i la categoria de l'Alfre-
do Anguera van fer la resta. Els jugadors
han lluitat amb rivals un any més grans però

el seu futbol ha contrarrestat la superioritat
física dels contraris. La primera volta va ser-
vir a l'equip per adonar-se’n de fins on po-
dia arribar, i la segona per confirmar les se-
ves possibilitats i aconseguir el títol desprès
de guanyar els dos partits amb el segon clas-
sificat sense donar cap opció al rival. La fei-
na de l'Alfredo ha estat la de transmetre a
les promeses més joves de la Damm els va-
lors que identifiquen al club i l'orgull que
representa formar part d'aquest col·lectiu.
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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.

pilota a terra 11

El Benjamí A després de guanyar la final. A baix, Cristian.

Amb la copa, el doblet
El passat 17 de juny el Benjamí A es
va proclamar Campió de la Copa de

l'Associació Esportiva de Catalunya, asso-
lint així el doblet (recordem que aquest
grup ja havia aconseguit la Lliga). En aques-
ta ocasió el rival va ser el Can Rull campió
del grup 1 de la Lliga de futbol 11 de la FCF.
La final es va disputar al camp de l'Horta,
on l'equip de Miguel Ponce va començar el
partit amb una gran intensitat.Al minut 17,
Jaraba va inaugurar el marcador amb un gol

20 1 0 147 5 61

PARTITS 
GUANYATS    

21

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS  

PARTITS 
PERDUTS       

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

classificat
1er

de lliure indirecte dins de l'àrea.Al minut 30
de la segona part, Kevin va marcar el segon
gol per a la Damm. Però només 5 minuts
desprès el Can Rull va escurçar distàncies al
marcador. La rèplica va ser fulminant, i  Ro-
mero, després de recollir un rebuig prop de
l'àrea va marcar el 3 a 1. Llucià i Izan van
arrodonir el resultat amb el 5 a 1 definitiu
demostrant la superioritat tècnica de la
Damm. Al final, victòria i celebració.

Desprès d'aquesta gran temporada l'en-
trenador penja temporalment el xandall per
obtenir el Títol d'Entrenador Nacional. Grà-
cies i molta sort Miguel!
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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.

12  pilota a terra 

Gironés controlant la pilota. A baix, Víctor.

Gran potencial golejador
L'aleví B s'ha fet gran. Independent-
ment de la classificació aconseguida o

dels seus números, a l'equip aquesta tempo-
rada li ha servit per adquirir coneixements
tàctics i una experiència que li serà molt pro-
fitosa per competir la temporada que ve, a la
recent creada Divisió d'Honor aleví. L'inici
del campionat va ser molt positiu en quant
a resultats i una mostra va ser l'empat al
camp de la P.B. Collblanc-Sants, equip que
va acabar pujant de categoria. El segon terç

15 7 8 98 37 52

PARTITS 
GUANYATS    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS  

PARTITS 
PERDUTS       

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

classificat
6è

de la lliga va seguir sent positiu en el marca-
dor, però sens dubte on es va millorar molt
va ser en l'aspecte futbolístic. L'equip va dei-
xar el futbol directe i va començar a contro-
lar el joc, amb més toc al mig del camp i ini-
ciant les jugades des del darrera. Això va
agradar als mateixos jugadors i els hi va per-
metre combinar competició i diversió.Espec-
tacles futbolístics com el que l'equip va desen-
volupar al Narcís Sala fan preveure una gran
competitivitat per a la propera temporada.
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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.

pilota a terra 13

Classificats per Divisió d’Honor
La valoració de la temporada per part
del cos tècnic ha estat fantàstica. El

principal objectiu s'ha complert i d'altres,
també s'han anat complint a mesura que ha
transcorregut la temporada. La fita era, sens
dubte, assolir l'ascens a la recent creada Di-
visió d'Honor que es va aconseguir a falta de
varies jornades per acabar la lliga. Però no
va ser fàcil. L'adaptació a la nova categoria,
la competitivitat dels equips participants i la
pressió, van endurir l'inici del campionat,

15 7 8 59 43 52

PARTITS 
GUANYATS    

30

PARTITS 
JUGATS

PARTITS 
EMPATATS  

PARTITS 
PERDUTS       

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

classificat
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Pol refussant una pilota amb el cap.

El jugador de l’Aleví A, Juanma Miranda s’ha con-
vertit en campió d’Espanya de futbol 7 formant
part de la Selecció Catalana.

Juanma Miranda

però la bona feina de l'equip, la qualitat, l'es-
forç i sobretot el treball, han fet d'aquest
equip un bloc molt competitiu.

Es podria dir que, una vegada superada la
pressió per aconseguir l'objectiu, l'equip s'ha
deixat anar i ha desplegat un gran nivell de
joc, no només al darrer tram de la lliga sinó
també en els torneigs de final de tempora-
da. En el torneig celebrat a Saragossa l'equip
es va proclamar campió i, a més, va donar
una autèntic recital de bon futbol.
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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.

14  pilota a terra 

Javi desplaçant una pilota. A baix, Pujol.

Esforç, lluita i bon joc
L'equip de Santi Barbany ha demos-

trat durant tota la temporada el ca-
ràcter i la competitivitat que els ha inculcat
el seu entrenador. L'inici del campionat va
ser dur però l'equip es va mostrar impecable
en els partits de casa i va poder mantenir-se a
la part alta de la taula classificatoria. Ha estat
una temporada d'esforç i de treball i final-
ment s'han assolit els aspectes que el Santi
havia establert a l’inici del campionat: la mi-
llora física, tècnica i tàctica. L'actitud dins del

terreny de joc sempre ha estat positiva i un
motiu d'orgull per part de l'entrenador en-
vers els seus jugadors.

El final de la temporada ha estat bo, tant a
nivell de joc com de resultats. Els jugadors
han practicat un bon futbol i han demostrat
la seva qualitat individual,però alhora han de
millorar la concentració durant els entrena-
ments tenint en compte que la propera tem-
porada jugaran en una categoria on el nivell
és molt alt i no es pot descuidar cap aspecte.

14 7 7 67 36 49
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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.

pilota a terra 15

Iván en una jugada espectacular. A baix, Borja.

Final espectacular
La temporada de l'infantil A és pot

considerar com molt bona. La ganes
de treballar, el caràcter i la companyonia dels
membres de l'equip són els aspectes que
més destaca l'Andrés Jarque, sense excloure
la gran qualitat tècnica individual dels seus
jugadors. Tota la temporada l'equip ha estat
situat en les posicions capdavanteres i sempre
pensant en classificar-se per jugar la Copa.
Aquesta expectació és va convertir en realitat
arran de l'empat que van aconseguir contra el

19 4 7 59 23 61
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Granollers, que els va permetre mantenir la
distancia amb l'equip vallessà i assegurar-se el
“goal average”al seu favor.

Jugar la Copa és va convertir en un premi i
malgrat la eliminació a mans de l'Espanyol,
el partit de tornada al camp de carrer La Sel-
va serà recordat durant molt de temps. Sis
gols, tensió i un gran futbol van fer que el
públic acomiadés els dos equips amb una
forta ovació. Partits com aquest fan encara
més gran el futbol.
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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.

16  pilota a terra 

Àlex saltant. A baix, Ramon.

Assolits tots els objectius
El cos tècnic, orgullós del seu planter,
considera objectivament que la tem-

porada ha estat sensacional. El rendiment
de l'equip permet que els jugadors i l'entre-
nador puguin estar orgullosos de la feina fe-
ta. Els objectius que havia d'assolir el Jona-
than Sánchez eren: mantenir la categoria,
formar els jugadors pel Cadet A de l'any
que ve i ser competitius en el seu campio-
nat. I sens dubte, tot s'ha aconseguit.

La temporada no ha estat fàcil i la quanti-

tat de lesions que ha patit el Cadet B no li
ha permès desenvolupar tot el seu poten-
cial. Tot i això, la unió del vestidor, la seva
mentalitat guanyadora i la identificació dels
jugadors amb els objectius del club, han fet
possible convertir-se en el tercer equip de
primer any, per darrera només del Barça i
l'Espanyol. L'equip ha lluitat fins el final i ha
aconseguit, entre d'altres, una victòria al
camp del Barça i un valuós empat al camp
del campió de la lliga, l'Osona.

14 7 9 44 56 49
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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.

pilota a terra 17

Fran conduint la pilota. A baix, Rony amb Vicente.

Temporada irregular
La lliga va començar d'una manera
una mica estranya, amb golejades com

a local però sense puntuar en camp contra-
ri. Més tard, l'equip va crear unes expectati-
ves molt bones degut al bon joc que va rea-
litzar als darrers partits de l'any. Però un cop
més no hi va haver continuïtat i l'equip del
Xavi va jugar per sota les seves possibilitats.

La temporada ha estat en general molt
irregular, combinant grans partits contra
Barça i Espanyol i decebent amb els equips

14 5 11 70 47 47
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de menys potencial. El Cadet A del Xavi
Ruiz és un equip amb un gran potencial tèc-
nic i que compta amb un dels millors gole-
jadors del campionat, l'Anselmo. Els motius
de la falta de competitivitat que exigeix un
club com la Damm poden trobar-se en la
dificultat de trobar un equip base i la manca
de compromís col·lectiu per treure el mà-
xim rendiment d'aquest planter.

El campionat de copa va ser un reflex de la
temporada, amb una contundent victòria
contra el Badalona per 7 a 1 i una posterior
eliminació en mans d'un equip futbolística-
ment inferior com va ser el Cornellà.

classificat
7è
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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.

18  pilota a terra 

Els jugadors i el cos tècnic celebrant el títol. A baix, una imatge habitual: els jugadors fent pinya després d’un gol.

Campions i ascens de categoria 
El Juvenil C d'aquest any ha aconse-
guit fer una de les millors temporades

de la seva història. La victòria al campionat
de Lliga i l'ascens de categoria han corrobo-
rat el bon joc de l'equip dirigit esplèndida-
ment per Josep Maria Frígula. Tot i que no-
més ha perdut dos partits en tota la
temporada, la Lliga no ha estat tan fàcil com
demostra la classificació. Al principi del
campionat fins a cinc equips lluitaven pel tí-
tol, tot i que finalment la lluita va quedar

25 3 2 113 25 78
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classificat
1er

reduïda al Santa Eulàlia i el juvenil cerveser.
La clau de la victòria van ser els dos enfron-
taments contra el Santa Eulàlia, ambdós
guanyats per la Damm.Al nostre camp el re-
sultat va ser de 3 a 1 i en el partit clau del
campionat, jugat a camp contrari, el Juvenil
C va oferir un recital de futbol, esforç, con-
centració i un elevat sentit de l'esportivitat.

Els números de l'equip de Frígula demostren
la superioritat tècnica i tàctica,només superats
en tota la categoria catalana per un equip.
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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.

pilota a terra 19

La temporada va començar il·lusio-
nant però de seguida les dificultats

propiciades per la falta de gol i la insegure-
tat defensiva es van reflectir en els resultats.
L'equip demostrava capacitat per remun-
tar partits però no per rematar-los defini-
tivament i aconseguir la victòria. Al mes de
desembre, al finalitzar la primera volta, l'e-
quip es trobava fregant les posicions de
descens. Arrel de la derrota al camp del
Mataró es va decidir substituir el cos tècnic

Prieto driblant un contrari.

Patiment amb final feliç

9 11 14 37 50 38
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classificat
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i incorporar a Juancho Eyre com a nou en-
trenador. Encara hi havia temps per acon-
seguir la salvació però cada vegada era més
difícil. L'experiència i el caràcter de Juan-
cho va permetre treure el millor del plan-
ter i els resultats positius es van començar
a assolir. La permanència es va aconseguir
sense haver d'esperar a l'última jornada. En
els darrers partits es van superar, entre d'al-
tres, l'Espanyol, campió de la Lliga, la Fe-
rran Martorell, sotscampió, i al Barça.
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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.

20  pilota a terra 

12 5 13 50 54 41
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El campionat va començar de manera
espectacular guanyant a casa al Vila-

real i posteriorment al València a la ciutat
esportiva de Paterna. Aquests resultats van
fer pensar que podíem estar davant una tem-
porada històrica, però no ha estat així. La le-
sió de Sergio i l'excés de confiança van pro-
vocar una davallada que va arribar al seu
punt àlgid per Nadal. L'equip combinava
bons partits amb doloroses derrotes i no po-
dia explotar tota la qualitat que atesorava. Les

Uri refusant una pilota. A baix, l’Albert.

Les lesions, un gran handicap
lesions i la poca amplitud del planter no aju-
daven a l’hora de poder remuntar a la classi-
ficació. Al desembre l'equip va fer una visita
molt profitosa a la fàbrica de El Prat, sobre-
tot en l'aspecte emocional. I va ser desprès de
festes quan l'equip va aixecar el vol i en tot el
més de gener no va perdre cap partit. Tot i les
derrotes, els espectadors del Feliu i Codina
recordaran entre d'altres, els partits davant el
Badalona, on el nostre equip va fer una gran
remuntada, i davant el Mallorca.

classificat
8è
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pilota a terra  21

Javier Torrijos és un home de futbol. Setze anys com a jugador i uns quants com a  entrenador avalen la
seva trajectòria. El camp del carrer Feliu i Codina va veure durant set anys la força, el caràcter i el sentit
tàctic de Torrijos com a jugador. Ara, en el mateix camp, i aquesta vegada com a entrenador, els especta-
dors poden gaudir del joc que inculca als joves jugadors de la Damm.

entrevista

Javier Torrijos

� Com valora aquesta temporada?
Jo crec que s'han complert els objectius que ens havíem marcat i,
possiblement, si la plantilla no hagués estat tan curta, podríem ha-
ver aspirat a llocs més capdavanters. La temporada no ha estat do-
lenta, tot i que en determinats moments hem passat algunes difi-
cultats, no tant per la categoria dels jugadors sinó per les baixes i les
lesions.

� Qué ens falta per lluitar pel títol?
D'entrada hem de tenir en compte que no tots els equips lluitem
amb les mateixes condicions. Barça, Espanyol, València, Mallorca,
Vila-real i Llevant són equips professionals i les seves fronteres no
són les nostres. El Barça, per exemple, té jugadors de tot l'estat i fins
i tot de fora. En un mateix campionat hi ha dos Lligues diferents:
la dels equips professionals i els altres, i nosaltres hem de lluitar per
ser els millors del segon grup. La temporada passada ho vam acon-
seguir (5na posició) i aquesta ens hem situat a la meitat de la tau-
la. A més, qualsevol 'crack' que surt del nostre planter també se
l'emporten els equips grans i això és un handicap tant per nosal-
tres com pel Badalona, el Cornellà  o qualsevol altre.

� A nivell de preparació física com estem?
A la Damm afortunadament tenim un preparador físic, el Xavi
Plaixats, que és un autèntic fenomen. Viu la seva feina, es preocu-
pa, però sobretot té uns coneixements impressionants. Jo he treba-
llat amb molts preparadors i pocs estan al seu nivell. Tant en l'as-
pecte humà com en el professional aporta un plus molt important.
A més el disseny que fa de la temporada, començant per l'stage de
Llívia i la seva continuació durant tots els entrenaments, ens per-
met arribar al darrer tram del campionat amb molta força.

� Creus que comptes amb les eines necessàries per fer una bona feina?
A nivell d'infrastructures i de condicions de treball estem al nivell
del Barça i dels altres equips professionals. No hi ha cap equip, tret
dels professionals, que tingui el servei mèdic que tenim nosaltres i,
a més, davant de qualsevol contingència es fa el que calgui per aju-
dar al jugador. Tenim els millors fisioterapeutes, entrenadors de
porters..., i ara, a les instal·lacions del camp de l'Horta renovades
estem molt bé i el nostre president es desviu perquè tot sigui més
fàcil i còmode per a tothom.

� Amb totes aquestes condicions, quina és la previsió per a la pro-
pera temporada?

D'entrada aspirem, com sempre, a fer una bona temporada. Si
aconseguim completar la plantilla com volem crec que tindrem
opcions, però m'he adonat que amb els juvenils cada temporada
és diferent, un any pots estar a dalt i l'altre a baix perquè sempre
depens de la fornada que arriba de les categories inferiors. És molt
complicat fer un equip nou cada any.

� A nivell personal, com valores el fet d'entrenar als juvenils de
la Damm?
És molt gratificant. A final de temporada quan veus que, més o
menys, tots es van col·locant a bons equips, tens la satisfacció per-
sonal d'haver-los ajudat una mica, tot i que el mèrit és seu, és clar!
Jo volia provar el fet d'entrenar juvenils però, sobretot, la Divisió
d'Honor i quan vaig arribar aquí ho vaig fer amb molta il·lusió. Tot
i així, fins que no estàs a la Damm no te n'adones de la dimensió
d'aquest club, és totalment diferent als altres equips i el futbol es
viu d'una manera espectacular. El respecte als joves i el tracte es-
portiu a nivell de futbol professional que reben els jugadors és una
de les coses que pretenc que valorin, perquè quan surtin d'aquí di-
fícilment trobaran un club millor que el nostre.

“Fins que no estàs a la Damm no te n'adones
de la dimensió d'aquest club. El futbol es viu
d'una manera espectacular”

Javier Torrijos 
Cuenca,
28 d’octubre de 1954
Entrenador del 
Juvenil A

Trajectòria 
futbolística 

Jugador:
Sant Andreu,
Mataró i Horta

Entrenador:
Horta, Vilobí,
Gramenet, Sant
Andreu i Damm
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22  pilota a terra 

Va debutar amb la Damm a la segona jornada del Campionat de Lliga Sub-19 de la temporada 89-90.
El jugador gironí era un defensa procedent del Barça Atlètic de Lliga Nacional i va ser una incorpo-
ració d'última hora a la plantilla.

Els nostres cracks

Ramon de Quintana

De Quintana es va fer amb la titu-
laritat i ja deixava veure el gran ju-

gador que era i que li ha permès arri-
bar i consolidar-se a la Primera Divisió
estatal, en la que va debutar amb l'Osasu-
na. Més tard va passar per les files del Mè-
rida, Rayo Vallecano i Cadis, equip en el
que continua actualment. De Quintana ha
destacat per la seva regularitat, a més de la
seva qualitat futbolística, i s’ha convertit en
un jugador imprescindible en els equips en
què ha estat.

Entre els partits més destacats d'aquella
temporada trobem els enfrontaments con-
tra el Real Madrid i el FC Barcelona. En el
primer partit davant els blancs, De Quin-
tana va viure un dels primers duels amb
Ismael Urzaiz, que segons ens va dir l’ex
jugador de la Damm és “un dels millors
davanters als que m'he enfrontat i a la ve-

gada un bon amic fora del camp”. Al fina-
litzar aquella temporada es va celebrar el
VI Mundial Juvenil a Portugal, l'any 1991,
en el que tres dels divuit jugadors que van
anar convocats per part de la Selecció Es-
panyola sub-19, van jugar al CF Damm:
Ramon de Quintana, Jaime Ferrer i Javi
Delgado. La proporció és excepcional si te-
nim en compte que només hi havia quatre
catalans convocats. El quart era Òscar Gar-
cia, del FC Barcelona.

Ramon de Quintana, després de quinze
temporades a l’elit del futbol, destaca del
seu pas per la Damm “el tracte personal i
humà que se li dona al futbolista i la pos-
sibilitat de jugar al màxim nivell amb unes
condicions molt semblants als equips pro-
fessionals. He estat en molts equips però
l'empremta de la Damm sempre sobresurt
a l’hora de mirar enrera”.

TRAJECTÒRIA
89-90 i 90-91 CF DAMM - Sub 19
91-92 i 92-93 Figueres (2a A)
93-94 Osasuna (1a)
94-95, 95-96 i 96-97  Rayo Vallecano - (2a A i ascens,
1a i 1a )
97-98, 98-99 i 99-00  Mérida (1a, 2a A i 2a A)
00-01, 01-02 i 02-03  Rayo Vallecano (1a)
03-04, 04-05 i 05-06  Cadis (2a A, 2a A i ascens i 1a)         

RAMON DE QUINTANA
Girona, 6 de febrer de 1972

2006

1990

Ivan Ania ha jugat aquesta temporada al costat
de Ramon de Quintana.Va debutar a la categoria
sub 19 amb només quinze anys i curiosament el
seu debut es va produir al camp del carrer La Sel-
va. El mateix Iván Ania ens explica com va ser el
seu primer partit:“Era molt jove i em van dir que
anava convocat amb el sub 19. Jugava a l'Oviedo i
només vaig agafar les botes amb tacs d'alumini.
No vaig dir res a ningú, però al final del partit em
queia la pell de les llagues que m'havien produït
les botes en aquell camp”. Del seu pas pel camp de
la Damm destaca entre d'altres a Toni Velamazán
i Dani Marín “ per les seves grans qualitats tècni-
ques dintre del terreny de joc”.

Les botes d’Ivan Ania
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Desde Alemania, donde me encuentro analizando los partidos
del Mundial para La Sexta y Mundo Deportivo, os aseguro que
para mí es un honor poder colaborar con un club como la
DAMM, dedicado exclusivamente a educar futbolistas jóvenes.
Yo crecí en Lezama, otra de las grandes escuelas del país, y siem-
pre he creído en la enorme importancia del fútbol formativo, del
que evidentemente la DAMM es un número uno.
Seguro que todos vosotros estáis siguiendo los partidos, así que
poco os puedo contar yo que no sepáis. Socialmente, que las me-
didas de seguridad son increíbles, lo que nos obliga a los que tra-
bajamos a llegar a los estadios cuatro o cinco horas antes del ini-
cio de los encuentros, y que las ciudades son una fiesta los días
de partidos, porque hay países que arrastran a decenas de miles
de aficionados que viajan sin entrada. Futbolísticamente, y afor-
tunadamente para los que amamos el juego de ataque, en la pri-
mera fase pasaron los equipos que apostaron por la victoria,
mientras que a otros que se encerraron en su campo buscando
sorprender a la contra, como Paraguay ante Suecia o Polonia
frente a Alemania, la suerte les dio la espalda en forma de gol en
contra en el último minuto.
Y todo esto, en buena parte, gracias al Barça. Después de una épo-
ca en la que los equipos conservadores eran los que ganaban, aho-
ra parece que los entrenadores vuelven a jugársela. Rijkaard dis-
pone el 4-3-3 de la escuela holandesa, con dos extremos y mayoría
de jugadores talentosos, y su rival en la final de la Champions, el
Arsenal, llegó a París con un único delantero, Thierry Henry, pe-
ro con muchos centrocampistas de calidad que llegan desde se-
gunda línea, como Cesc, Pires, Ljungberg, Reyes o Van Persie. En
este Mundial, Brasil ha alineado a cuatro delanteros; España, tres y
centrocampistas de toque; Inglaterra, con Gerrard y Lampard, dos

medios de ataque, como organizadores; Holanda, con el citado 4-3-
3 de toda la vida; Portugal, con Deco de enganche y Figo, Pauleta
y Cristiano Ronaldo arriba; y Argentina, con una filosofía más
ofensiva que nunca. Incluso dos selecciones tradicionalmente con-
servadoras como Alemania e Italia se han soltado.
Para terminar, me gustaría dar un consejo a todos los jugadores
de la DAMM, sobre todo ahora que la temporada acaba de termi-
nar y que muchos habréis jugado partidos decisivos tanto oficia-
les como en torneos amistosos. El fútbol es un juego, y como tal
hay que tomarlo. Hay que ser positivo y cuando uno falla o pasa
por un mal momento debe pensar que ocurre porque está ahí, y
porque unos ganan y otros pierden. Y que además hay gente que
lo pasa mucho peor, niños que tal vez no tienen ni la oportuni-
dad de jugar al fútbol como vosotros. Yo tuve la inmensa fortuna
de jugar tres Mundiales, México'86, Italia'90 y Estados Unidos'94,
pero la misma fortuna que me llevó allí me privó de volver con
un buen sabor de boca. En el primero, tras golear a Dinamarca
perdimos en los penaltis contra Bélgica; en el segundo, caímos
contra Yugoslavia en la prórroga con un afortunado gol de falta
por encima de la cabeza de Michel; y en el tercero, de nuevo en los
cuartos contra Italia, en parte por una jugada que marcó mi ca-
rrera. Después de ese gol que fallé ante Pagliuca, mucha gente se
cebó conmigo. Fue uno de los peores momentos de mi carrera,
pero gracias al apoyo de los amigos de verdad lo superé y seguí
jugando y marcando muchos años más. Vivir en el éxito es muy
fácil, pero convivir en el fracaso no lo es tanto. Tenéis que pensar
que debido a vuestra juventud son muchísimas las decepciones
deportivas que deberéis superar. Difícilmente ninguna se acerca-
rá a la que me tocó a mí. Por tanto, a disfrutar de lo bueno y
aprender de lo malo. Muchísima suerte.

JULIO
SALINAS

Firma convidada

Disfrutar de lo bueno, aprender de lo malo

Comentarista esportiu
Bilbao, 11 de setembre de 1962. Va jugar tres
Mundials, Mèxic-86, Italia-90 y Estats Units-94,
amb un total de 56 partits i 22 gols amb la
selecció espanyola.

FOTO: MUNDO DEPORTIVO/PEP MORATA
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Fa dos anys, la Fundació Damm va prendre la iniciativa de participar en el Planet

Futbol.Va ser un dels actes per celebrar el cinquanta aniversari del Club. I va ser un

èxit.Ara, al 2006, l'stand de la Damm ha tornat a brillar amb llum pròpia, tant per

l'acolliment que s’hi dispensa com per la presentació de la maqueta del nou camp.

reportatge

PLANET FUTBOL

E l passat 19 d'abril
Franz Beckenbauer

va inaugurar la III Edició del
Planet Futbol i, com a l’edi-
ció del 2004, el CF Damm hi
va formar part. El 'Kaiser'
va fer la sacada inicial,
gest que van imitar les
autoritats presents en la
inauguració. Josep Bar-
galló, ex conseller en cap
de la Generalitat; Ernest
Benach, president del
Parlament; Joan Clos, al-
calde de Barcelona; Rafel Niubò, ex Se-
cretari d'Esport, i Jaime Lissavetzky, Se-
cretari d'Estat per l'Esport, van ser al-
gunes de les personalitats que van
acompanyar a Beckenbauer i a Jaume
Llauradó, president del Planet Futbol,
durant la inauguració.

Tots ells van passar en algun moment
per l'stand de la Damm i van poder
veure la maqueta del nou camp i escol-
tar les explicacions del president Bar-
cons sobre les característiques de les
instal·lacions.

La Damm hi va ser present amb un
stand en el que, a més de rebre a totes
les personalitats del món del futbol que
van visitar la fira, disposava d’un joc
perquè els més petits participessin i po-
guessin guanyar pilotes, clauers, sama-

rretes, etc. La iniciativa i el constant su-
port que el club rep per part dels pa-
trons de la Fundació Damm, Ramon
Armadàs i Ramon Agenjo, van fer pos-
sible, un cop més, la participació en la
gran festa del futbol.

Els membres de l’Agrupació de Vete-
rans, juntament amb personal del club,
van fer tot el possible perquè aquest es-
deveniment fos un èxit. I així va ser. La
presència de la Damm al Planet va tenir
una repercussió considerable en els
mitjans de comunicació esportius així
com a les televisions, amb un petit re-
portatge que va emetre el Canal 33 en el
seu programa 'FutbolCat' on els juga-
dors del juvenil A van participar en el
joc del l'stand juntament amb el pre-
sentador del programa.

La festa
del futbol

El CF Damm va ensenyar orgullós durant la III
edició del Planet Futbol la maqueta del nou
camp. Aquest fet va provocar una gran expec-
tació entre els jugadors, els membres del nos-
tre club i entre totes aquelles persones que
van visitar l'stand. Les noves instal·lacions es

La maqueta del nou camp

Barcons i Beckenbauer parlant davant de Llauradó.

FOTO: EDISON RIOFRÍO
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VISITES IL·LUSTRES

Ernest Benach, Federic Segarra, Josep Bargalló, José Manuel Lázaro 
i Joan Laporta, escoltant les explicacions de Josep Barcons.

construiran en el mateix emplaçament que l'antic camp però amb
l'avantatge que milloraran les condicions del terreny de joc i es cons-
truiran nous vestidors, gimnàs, dependencies dels serveis mèdics, des-
patxos ...
Ramon Agenjo, patró de la Fundació va ser l’encarregat d’explicar als
planters dels nostres equips les millores i avantatges que trobaran els
jugadors en el nou camp.

�� Josep Maldonado, Josep Barcons i Jordi Roche en una dis-
tesa conversa al nostre stand.

�� Dos mites del futbol, Hristo Stoichkov i Òscar Garcia. A la
dreta, l’ex jugador de la Damm Dani Marín.

�� Els ex jugadors de la Damm Toni Gracia i Marcos de Pedro
amb els recents campions de Copa, Jarque i Lopo. A la dreta,
Terry Venables amb Josep Barcons.

�� Martín Posse i Za-
baleta gaudint d’u-
na bona cervesa du-
rant la seva estada
al Planet Futbol.

Lotina, Moreno Delgado i la Damm
Durant els dies de celebració del
Planet Futbol van tenir lloc dife-
rents conferències i tertúlies. En
una d'elles hi va participar un
representant de la Damm: Car-
les Domènech, cap de premsa

del CF Damm que juntament amb Miguel Àngel Lotina, re-
cent campió de Copa amb l'Espanyol, i Xavier Moreno Delga-
do, àrbitre de Primera Divisió, van parlar del futbol d'elit i la
seva repercussió en els mitjans de comunicació.

FOTO: EDISON RIOFRÍO

FOTO: MANEL MONTILLA
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36 històries, 37 periodistes, 2 cracks, un
gran nombre d'empreses, entre elles la
Fundació Damm, i un mateix objectiu: re-
captar fons per una bona causa. El projec-

te va començar l’any passat amb el llibre
Relats de futbol i la col·laboració de Samuel
Eto’o. El primer objectiu va ser lluitar con-
tra la Noma; el segon, el càncer infantil.

Solidaris

U n col·lectiu de 37 periodistes,
amb el recolzament mediàtic de
dos súper “cracks”, tant a dins

com a fora del camp, Carles Puyol i Iván de
la Peña, han editat un llibre benèfic. Aques-
ta és la segona entrega de l'obra que van ini-
ciar Xavier Torres, Sergi Mas, Marcos López
i l'ex jugador de la Damm Joan Domènech,
entre d'altres. El llibre, dissenyat per  Ferran
Sendra i amb fotos de Jordi Cotrina, conté
36 perfils dedicats a diferents personatges
del món de l'esport. Des de Ronaldinho fins
a Eto'o, promeses consolidades com Pedro-
sa o Messi, passant per mites ja retirats com
Maradona, Urdangarín i Valdano, esportis-
tes d'elit com Gemma Mengual i Amaya
Valdemoro i altres de menys coneguts com
Lucendo, Martín Gaitán i Joaquín Rodrí-
guez Haro, alias “el pisha”.

El llibre, escrit per un grup de periodistes
catalans, té una finalitat clarament solidà-
ria. Els beneficis econòmics de la seva ven-
da, així com les aportacions de les empre-
ses col·laboradores, es destinaran al
Departament de Cirurgia i Oncologia Pe-
diàtrica de l'Hospital Universitari de la Vall
d'Hebron de Barcelona.

Lluita contra la Noma. La primera entre-
ga d'aquesta aventura va ser el llibre Relats
de futbol, que el club va incloure dins del
lot de Nadal de l'any passat. El llibre va
comptar amb la col·laboració de Samuel
Eto'o i va recaptar més de 48.000 euros,
gairebé 8 milions de les antigues pessetes,
que es van donar íntegrament a la Funda-
ció Campaner. Aquesta fundació lluita per
erradicar la Noma, una malaltia infantil

que afecta els nens desprotegits del Níger
(Àfrica). A causa de la falta de vitamines i
d'higiene, un bacteri mutila cruelment les
parts toves de la cara i arriba a causar fins i
tot la seva mort. La malaltia és fàcilment
evitable amb només 3 euros, el que costa
una senzilla dosi de penicil·lina.

En aquesta edició, el col·lectiu de perio-
distes ha comptat amb la col·laboració i el
patrocini de moltes empreses, entre elles,
una que mai falta quan se la necessita: la
Fundació Damm.

“Tots els beneficis es 
destinararan al Departament

de Cirurgia i Oncologia 
Pediàtrica de la Vall d’Hebron”

Ivan Escobar, Carles Puyol, Josep Barcons, Ivan de la Peña i Juanma Miranda en la presentació del llibre solidari.
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Foto de família

ARANTXA SÁNCHEZ VICARIO DAGOBERTO ESCORCIA
JORDI ARCARONS ROSA ALBA ROIG
GEORGE BEST DAVID BERNABÉU
SERGI BRUGUERA BERNAT SOLER
ROBERTO DUEÑAS PERE ESCOBAR
SAMUEL ETO'O VÍCTOR PATSI I BERNAT MIRÓ
JOSEP MARIA FUSTÉ RAMON BESA
MARTÍN GAITÁN CHRISTIAN GARCIA
JON ANDONI GOIKOETXEA LUIS MARTÍN
PEP GUARDIOLA SANTI PADRÓ
DUSKO IVANOVIC JORDI BASTÉ
JOAQUÍN “EL PISHA” SERGI MAS
MICHAEL LAUDRUP DAVID TORRAS
GARY LINEKER ANDRÉS ASTRUELLS
FRANCISCO JAVIER LUCENDO FABIÁN ORTIZ
LUIS ENRIQUE ALBERT MASNOU
MÁGICO GONZÁLEZ FERRAN CORREAS
DIEGO ARMANDO MARADONA JORGE LÓPEZ

ENRIC MASIP XAVI DÍAZ
GEMMA MENGUAL DAVID LLORENS
LIONEL MESSI XAVIER TORRES
JOSÉ FRANCISCO MOLINA JOAN DOMÈNECH
ÀNGEL MUR ORIOL DOMÈNECH
XAVI O’CALLAGHAN RICARD TORQUEMADA
JOSÉ LUIS PÁEZ ALBERT SETÓ
DANI PEDROSA EMILIO PÉREZ DE ROZAS
RAÚL LOPEZ LUIS MENDIOLA
FRANK RIJKAARD JOSEP MARIA DEU
JUAN CARLOS PÉREZ ROJO ÀLEX SANTOS
RONALDINHO MARCOS LÓPEZ
JOSÉ ANTONIO SANCHA SANTI GIMÉNEZ
TXIKI BEGUIRISTAIN ÀNGELS PIÑOL
IÑAKI URDANGARÍN CARLES DOMÈNECH
JORGE VALDANO GEMMA HERRERO
AMAYA VALDEMORO KETTY CALATAYUD
VALERO RIVERA BERNAT BAFALUY

Manuel Martín, Juanma Miranda, Iván Escobar i Andrés Jarque en companyia d’Enric Masip. A la dreta, la taula presidencial de l’acte.

Els autors del llibre amb els padrins Carles Puyol i Ivan de la Peña.
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L’empresa Damm ha inaugurat

una exposició oberta a tothom on

mostra la relació de la companyia

amb la societat del nostre país.

L’empresa Damm va inaugurar el 26 d'a -
bril de 2006 l'exposició ‘La publicitat d'u-

na cervesa, història d'un país’ amb motiu del
seu 130 aniversari. L'acte, presidit per Joan
Clos, alcalde de Barcelona, va comptar amb la
presència d’Enric Crous, director general del
Grup Damm, membres del consell i directius
de la companyia.

Durant la presentació, Clos va ressaltar la re-
llevància de l'empresa en la història tant de
Barcelona com de Catalunya, així com el gran
poder d'expansió i projecció de futur de la
companyia. D'altra banda, Crous va assenya-
lar que l'exposició, que ha definit com “una
mostra de tradició i modernitat”, és el fruit de
la labor de tots els treballadors de la companyia
i un reflex dels èxits aconseguits.

L'exposició, situada a les instal·lacions de
l'antiga fàbrica Damm del carrer Roselló, mos-
tra al visitant un recorregut per la història de

Damm i la seva relació amb els esdeveniments
culturals, polítics i econòmics del nostre país.

La història de la publicitat de Damm és un
exemple clar de com evoluciona la comunica-
ció d'una marca en funció de com evoluciona
un país. Com, per exemple, saber a cada mo-
ment i en cada situació, arribar al consumidor
de la manera més eficaç i compartir-hi gustos,
interessos i estils de vida.

Demetrio Carceller, president executiu del
Grup Damm, destaca que l’exposició és una
demostració de que “l'esperit emprenedor dels
fundadors, la seva embranzida, dinamisme i
consciència social, s'han transmès a totes les
generacions posteriors, entre els quals m'in-
cloc, per anar evolucionant amb el temps i, a
través de les seves etiquetes, les seves marques,
els seus envasos, els seus anuncis i patrocinis,
arribar a ser un referent en el món de la co-
municació”.
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La Damm, sempre amb l’esport
La Damm sempre s'ha significat,entre d'al-
tres coses, pel suport constant a l'esport
del nostre país. No tant sols al club de fut-
bol que té, sinó pel patrocini a d'altres
clubs, institucions i actes esportius de pri-
mer nivell (Barça, Espanyol, Federació Ca-
talana de Futbol, Lliga de les Estrelles, Co-
pa Amèrica...). A la inauguració hi van ser
presents tres ex esportistes d'elit com el
Xavi Crespo, l'Enric Masip, representant la
Fundació del Barça, o l'Òscar Garcia. El ca-
ràcter esportiu i emprenedor dels seus di-
rigents concorden amb la filosofia de l'em-
presa a l'hora de donar suport a l'esport.

A dalt, Joan Clos i Enric Crous. A baix a l’esquerra, Ramon Agenjo,
Pau Furriol, Assumpta Escarp, Enric Crous, Joan Clos,Joan Carles Mas,

Miquel Valls i Ramon Armadàs. A la dreta, Josep Barcons saludant a Joan Clos.

Xavi Crespo, Enric Masip i Òscar Garcia

La publicitat d'una cervesa,

història d'un país
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E l Departament de Medicina del
club està fent un esforç per poder
donar tots els serveis que els ju-

gadors es mereixen.
Als jugadors juvenils i cadets se'ls ha rea-

litzat valoració electrocardiogràfica. Als ju-
gadors dels equips juvenils se'ls ha practi-
cat proves d'adaptació cardiovascular a un
exercici intens i perllongat mitjançant ci-
cloergòmetre. S'ha inclòs espirometria i
analítica seca de glucèmia. També s'ha rea-
litzat estudi de cadenes musculars i dels
hàbits alimentaris.

Als entrenadors, monitors i fisiotera-
peutes que ho han requerit, 25 en total,
també se'ls ha realitzat la prova d'adaptació
cardiovascular.

S'han registrat els tractaments que han
ocasionat baixa temporal de l'activitat es-
portiva. Es registren les dades del jugador,
tipus de lesió, evolució i tractament real-
itzat. Després de la valoració mèdica i fi-
sioterapèutica, es fa el seguiment i el trac-
tament en el nostre servei, i quan l'evolució
ho permet, s’inicia la preparació física i els
exercicis de camp sota la supervisió dels

preparadors físics, abans de la incorporació
definitiva al treball en equip.

En el nostre camp hem controlat 54 trac-
taments:
� 19 infantils.
� 15 alevins.
� 13 cadets.
� 5 associats (veterans i entorn DAMM).
� 2 de l'escola.
Les lesions de tipus muscular (sobrecàr-
regues, elongacions, contracturas) han es-
tat 27. Les lesions de tipus traumàtic di-
recte (contusions, esquinços, torcedures)
han estat 20 . La resta, un total de 7, han es-
tat lesions derivades del procés normal de
creixement i sobrecàrrega físic-esportiva
(talàlgies, entesitis, periostitis).

En el camp de l’Horta s'han registrat un
total de 48 tractaments, distribuïts en les
següents patologies i localitzacions:
� 1 luxació recidivant de muscle intervin-
guda.
� 1 fractura de fémur intervinguda.
� 3 ruptures de LCA genoll intervingudes.

Un cop ha finalitzat la temporada és el moment de fer un balanç del treball desenvolupat en l'àrea mèdica del nos-
tre club. S'ha realitzat una revisió mèdica a tots els jugadors federats, història clínica individualitzada, exploració fí-
sica, recollida de dades  i paràmetres per a crear una base de dades per a futures anàlisis i seguiment mèdic esportiu.

Medicina esportiva

Pàgina coordinada pel Dr. Carles Barcons
i l’equip mèdic del Club

Balanç de la temporada
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� 1 ruptura de menisc intervinguda 
� 4 fractures de turmell tractades or-
topèdicament.
� 4 esquinços de lligament lateral intern de
genoll grau II.
� 10 esquinços de turmell greus.
� 1 luxació de colze tractada ortopèdica-
ment.
� 1 ruptura fibrilar greu de recte anterior.
� 2 periostitis cresta ilíaca postero-superior.
� 1 periostitis TTA.
� 2 osteopaties de pubis.
� 12 contusions amb artritis de genoll.
� 5 lesions fibrilars musculars vàries.

La distribució per Categories ha estat:
� 10 cadetes.
� 32 juvenils.
� 6 de l'entorn Damm.
No hem recollit dades de les consultes i
tractaments realitzats que han permès
seguir la pràctica esportiva o activitat ha-
bitual. Amb els recursos adequats, l'ex-
plotació conjunta de les dades ens poden
ajudar a orientar la prevenció i millor trac-
tament dels nostres jugadors.
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HOMENATGE A CRISTÒFOL COLÓN
La Fundació Damm, un cop més, va
apostar per la cultura. El mecenes cul-
tural Manuel Camino va organitzar un
homenatge a Cristòfol Colón amb mo-
tiu del cinc-cents aniversari de la seva
mort. L'acte es va celebrar a la Giralda de
l'Arboç el passat 20 de maig.

Fundació Damm

El dia 17 de juny es va celebrar per segon
any la festa de cloenda de la temporada de
l'Agrupació de Veterans. Un cop més, la
convocatòria va tenir lloc al camp del ca-
rrer La Selva, on hi van assistir una tren-
tena de socis acompanyats, la majoria, per
les seves famílies.

La Trobada va consistir en un partit en-
tre els socis de l'entitat i una posterior bo-
tifarrada. El futbol, la gana i el bon humor
van acompanyar els assistents durant to-
ta la festa, demostrant, un cop més, els
bons records que comparteixen els afiliats
a l’Agrupació.

Les despeses de la Trobada van anar a
càrrec, com l’any passat, del club de fut-
bol, així que no va repercutir en l’econo-
mia de l’Agrupació. Gràcies Presi!

Tot i que encara queda molt per fer, s'ha
de destacar la feina d'aquest darrer any
d'Àngel Ruiz, president de l'Agrupació, i
dels membres de la seva junta. El viatge a
Liverpool, el sopar de Nadal, els partits i
la Trobada d'ex jugadors són iniciatives
que promou la junta per interrelacionar
diferents generacions de futbolistes que
tenen un nexe comú: la Damm.

L'Agrupació de veterans vertebra les activitats dels ex
jugadors afiliats organitzant diferents activitats rela-
cionades amb el futbol.

II Trobada d’ex jugadors

Foto de família dels veterans del club.

A dalt, Francesc Nebot, García Escribano i 
‘l’estrella’. Al mig i a baix, imatges del sopar.

Cartell de l’homenatge i vista 
de La Giralda de l’Arboç.

Agrupació de veterans
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qui es qui: francesc nebot

En què consisteix la teva feina com a secretari del club?
En un principi era una tasca eminentment administrativa
lligada a la feina que feia simultàniament com a coordi-
nador. Tota la gestió dels jugadors, organització de par-
tits, incidències, torneigs, Federació... i poc a poc ha anat
derivant en una gestió d'entitat. Ara, malgrat que encara
faig alguna cosa dins l'àmbit administratiu, em dedico
més als grans temes de l'entitat, arran sobretot de l'orga-
nització dels actes del cinquantè aniversari.

Com es veu reflexada aquesta feina en el dia a dia del club?
Són temes llargs, durs de treballar i importants, però
quan sorgeixen afecten d'una manera considerable el dia
a dia. De fet, ara tenim sobre la taula tres o quatre grans
temes però que es poden resumir en un: com serà el club
desprès de la inauguració de les noves instal·lacions.

I com serà?
Un dels temes que més ens preocupa i que havíem
d'encetar d'alguna manera és la d'oferir al jugador una
planificació integral de la seva trajectòria esportiva. Ens
hem adonat que d'un temps ençà molts dels jugadors
que surten del juvenil tenen dificultats a l'hora de tro-
bar l'equip adient a les seves possibilitats. Tenim diver-
sos jugadors amb molt bones condicions futbolísti-
ques, però han anat a parar a clubs on no han jugat.
Per això la nostra idea és donar un recolzament  i un
suport als jugadors de forma que quan acabin com a
juvenils puguin aconseguir la millor projecció possible
amb les millors condicions esportives i econòmiques.
Les promeses que fan els clubs són fàcils de fer però di-

fícils de complir. I nosaltres només pretenem, com
sempre, la progressió i la felicitat dels nostres jugadors.

Què us fa plantejar aquesta nova tasca?
Hem vist des de fa un temps que aquest món dels re-
presentants i del muntatge econòmic creat al voltant
del futbol ha sobrepassat les fronteres del professiona-
lisme. Els representants van a buscar jugadors juvenils,
cadets i, en alguns casos encara més joves. Es prioritza
l'interès econòmic del representant per sobre de la for-
mació del jugador. Amb la normativa sub-23 que obli-
ga en algunes categories a tenir determinades fitxes de
jugadors per sota d'aquesta edat, moltes vegades els
clubs utilitzen els representants que formen part d'a-
quest circuit per tal que els portin gent jove que reu-
neixi les condicions legals per jugar però pels que, ve-
ritablement, no hi ha un interès esportiu al darrere.

Com té pensat el club vertebrar aquest muntatge?
Estem estudiant fer-ho a través de l'Agrupació de Ve-
terans. No seria el club directament qui s'encarregués
d'aquesta tasca sinó un grup d'ex jugadors amb for-
mació legal, com advocats, economistes, professionals
del futbol... que oferirien els seus serveis als jugadors a
partir de la categoria cadet de forma totalment gratuï-
ta. Mentre el jugador estigui jugant a la Damm, aquest
grup d'assessors li farà un seguiment esportiu i li bus-
carà, en el darrer any de juvenil, les millors opcions es-
portives vetllant, a més, per què la negociació amb els
altres clubs sigui la més beneficiosa possible pel nostre
jugador.

EL FRANCESC NEBOT ÉS MESTRE. I AIXÒ ES NOTA. DÓNA SOVINT LLIÇONS DE CONEIXEMENTS, TREBALL I ABNEGACIÓ PER A

UNA ENTITAT QUE PORTA AL COR. LA SEVA FEINA FA QUE EL CF DAMM CADA DIA SIGUI UNA MICA MILLOR. ELS NOUS CAN-
VIS ESTRUCTURALS I EL FUTUR DEL NOSTRE CLUB PASSEN INEVITABLEMENT PER LES MANS I L'ORDINADOR DEL FRANCESC.

Francesc Nebot
i Lopez
Barcelona, 1965

Secretari del CF
Damm.

A la tardor de 1982 va
començar la seva feina
a la Damm, primer com
entrenador de l'escola,
després com a 
coordinador i finalment
com a secretari de 
l'entitat.

“Volem oferir una formació integral”
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