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Serveis mèdics
Carlos Barcons dirigeix un equip de
professionals volcats amb els nostres
jugadors i amb tota la família Damm.

Un recorregut per
la seva trajectòria
futbolística des dels
seus inicis a
Puertollano, el seu
pas pel camp de la
Damm i l’èxit com
a professional.
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L'orgull de pertinença
S'ha esvaït el somni de classificar-se per jugar la Copa del Rei. La temporada es
pot considerar molt bona tant pel futbol exhibit com per la projecció futbolística que ha tornat a tenir el nostre club. En els darrers temps la classificació per
a la Copa del Rei semblava una utopia però ara per ara, i després de la bona
temporada del Juvenil A, la porta de l'esperança s'ha obert un altre cop i els jugadors de Torrijos han tornat la confiança a la Damm per aconseguir fites importants.
El CF Damm és un club capdavanter i des dels temps de Creixell, Pepín, Casanovas, Herrera, Guitart, Linde, Velamazán o els recents Sergio Garcia o Peña,
sempre s'ha optat a guanyar els campionats que S’han disputat. Els temps han
canviat, però la Damm manté intactes les bases que van servir per engegar el
projecte de club l'any cinquanta quatre. La vocació per ajudar a la gent jove però sense oblidar mai la competició, ha permès al nostre club tenir jugadors
'guanyadors' a l'elit del futbol repartits arreu de l'estat.

04 Els nostres cracks
Visita a la ciutat esportiva Joan Gamper per
parlar amb Víctor Vázquez i Andrea
Orlandi, jugadors del Barça B.

08 Els primers passos de...
Santiago Cañizares,un recorregut per la seva
trajectòria futbolística i els seus records del
camp de la Damm.

22 Reportatge

Records i reconeixement
Amb motiu de la celebració del quarantè aniversari de la final de la Copa del
Rei, la revista Pilota a terra es va desplaçar a Bilbao per copsar els records d'aquella final i analitzar l'estat del futbol a Euskadi. L'actual situació del primer
equip de l'Athletic Club i l'esdevenir de la Reial Societat, està provocant un anàlisi de la cultura futbolística basca i el seu futur. La ciutat esportiva de Lezama és
un símbol i un exemple per a les entitats d'arreu del món que treballen amb el
futbol base.
Quan es representa el CF Damm arreu, es pot copsar amb orgull el respecte
que el nostre club i el nostre president s'han guanyat amb el pas del temps. La
manca d'infrastructures en relació als altres clubs d'elit, es compensa amb la
professionalitat dels seus membres. Un exemple clar és el servei mèdic del club,
dirigit pel doctor i exjugador Carlos Barcons, que s'ha convertit en un dels més
preparats, tant des del punt de vista tecnològic com humà, del futbol català.

Us presentem Lezama,la ciutat esportiva de
l’Athletic Club.

24 Entrevista
Amb Txema Noriega, director del futbol
base de l’Athletic Club.

27 Reportatge
Presentació de l’organigrama dels serveis
mèdics del club.

29 Firma convidada
Article d’opinió signat pel periodista i
exjugador de la Damm, Joan Domènech.
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Els nostres cracks

Víctor Vázquez
La revista s'acosta a la ciutat esportiva del FC Bar- indiscutible dins del futbol base blaugrana ha decelona per conversar una estona i recordar el pas mostrat en el decurs del temps les qualitats innade Víctor Vázquez per la nostra entitat. Jugador tes que va exhibir al camp del carrer La Selva.
Víctor Vázquez es va iniciar en el
món del futbol a l'escola del CF
Damm al carrer La Selva. Va lluir el
seu talent durant quatre temporades amb
la samarreta vermella, però la seva categoria i els seus gols no van passar desapercebuts pels observadors del Barça i va fitxar
pel club blaugrana en el darrer any d'aleví.
Guarda molts bons records de la seva etapa cervesera i recorda els seus entrenadors,
Hugo, Álex i Jarque, amb molta estima. En
la seva etapa de benjamí va aconseguir

guanyar dues lligues i dues copes. Tot i el
seu alt nivell futbolístic, Víctor Vázquez reconeix l'aportació que van fer els tècnics de
la Damm en la seva evolució com a futbolista i que li van permetre fitxar pel Barça.

2007

En la seva etapa de benjamí
va aconseguir guanyar dues
lligues i dues copes.
L'exjugador de Nou Barris és considerat
un dels màxims talents que entrenen actualment a la ciutat esportiva Joan Gamper. Vázquez és un futbolista dretà que pot
jugar com a únic davanter, mitja punta i,
fins i tot, entrar per la banda.
Actualment, Victor Vázquez és un jugador habitual a les alineacions de Quique
Costas al Barça B i està lluitant amb els seus
companys per evitar el descens de categoria. Té contracte amb l'equip barcelonista
fins la temporada 2010-2011.

1997

VÍCTOR VÁZQUEZ
Barcelona, 20 de gener de 1987
TRAJECTÒRIA
94-95 Escola CF DAMM
95-96 Benjamí B CF DAMM
96-97 Benjamí A CF DAMM
97-98 Aleví B CF DAMM
98-07 FC Barcelona

4 pilota a terra
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ANDREA ORLANDI
Barcelona, 3 d’agost de 1984

2000

TRAJECTÒRIA
99-00 Cadet A CF DAMM
00-01 Juvenil B CF DAMM
01-02 Juvenil A CF DAMM
02-05 D. Alavés
05-07 Barça B

Andrea Orlandi
Andrea Orlandi ha jugat en els tres “grans” del nostre país: Damm,
Espanyol i Barça. El vint de maig de l'any passat va lluir la seva cama esquerra a San Mamés en el seu debut a primera divisió.
Andrea Orlandi és un altre dels talents de la pedrera del Barça. Però,
com sempre, res es forma del no res.
I Orlandi va arribar a la Damm després
de viure una mala experiència a l'Espanyol. Va fitxar pel cadet A i de seguida va
demostrar el bon futbol que sabia fer. Els
espectadors de Nou Barris van gaudir de
l'exquisit joc d'Orlandi durant tres temporades i encara recorden la plasticitat del
seu joc. Xavi Ruíz, Fran Jiménez, Caraballo i Juan Barbero, van ser els entrenadors
d'una època que ell recorda d'aquesta manera: “ Les temporades que vaig jugar a la

Damm van ser les millors de la meva vida com a futbolista. L'ambient que es respirava al vestidor i dins del club eren immillorables i, sens dubte, encara els tinc
presents”.
Andrea Orlandi és un jugador de banda
esquerra molt hàbil, amb una tècnica exquisida i amb un bon xut. Va debutar a
primera divisió en el darrer partit de la
temporada passada quan el Barça es va enfrontar a l'Athletic Club a San Mamés.
Aquesta és la segona temporada que juga al Barça B cedit per l'Alabés, equip que
el va fitxar de la Damm.

A les ordres de Quique Costas
L'entrenador del Barça B, Quique Costas, és
possiblement una de les persones que millor coneix les virtuts futbolístiques de Vázquez i Orlandi. I és per això que li vam demanar la seva opinió sobre ells:“El Víctor és
un jugador que sempre ha destacat a les categories inferiors. Li falta una mica de sacrifici però crec que amb el temps pot arribar a ser un gran futbolista. D'altra banda,
l'Andrea va fer una temporada sensacional
l'any passat, en canvi, en aquesta li està costant una mica desenvolupar el seu joc. És
un jugador tècnicament molt bo i, alhora,
és polivalent, tant pot jugar de davanter
com de migcampista”.
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Renovació del patrocini
Estrella Damm i el FC Barcelona han signat
un acord per a la renovació del contracte
com a patrocinador oficial per als propers
quatre anys. La renovació preveu nous dissenys d'explotació per a la promoció de les
dues marques.
El director general del Grup Damm, Enric
Crous, ha manifestat que “és un orgull ampliar quatre anys més la col·laboració de
dues institucions que formen part indissoluble de la història de Catalunya i que comparteixen tradició i modernitat”. Per la seva part, el president del Barça, Joan Laporta
ha destacat la importància d'aquest acord i
ha comentat la satisfacció que li suposa “el
fet que dues entitats històriques del nostre país com són el FC Barcelona i Estrella
Damm tornin a treballar conjuntament
per a l'expansió de les seves marques
arreu del món”.

La bufanda més
llarga del món

Acord amb l’Osasuna
El Grup Damm, a través de la seva marca
Keller, patrocinarà el Club Atlético Osasuna en els propers anys. El conveni de col·laboració s'emmarca dins l'estratègia de Keller per donar suport als equips d'Euskadi
i Navarra.

6 pilota a terra

El passat diumenge 11 de març,
coincidint amb el partit contra
el Sevilla, el Gimnàstic de Tarragona, amb la col·laboració d'Estrella Damm, va desplegar a la
Rambla Nova de la capital tarragonina la bufanda més llarga del món amb una longitud
de 58 quilòmetres. La bufanda
es tallarà en quaranta mil unitats per poder-la repartir entre
els afeccionats tarragonins.
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Festa 'perica' per
la Solidaritat
Dues generacions de cracks espanyolistes es van reunir a Sant Adrià de Besós per viure una jornada de Solidaritat. Els subcampions de la Copa de la
UEFA de l'any 1988 es van enfrontar als
Campions de Copa de l'any 2000. Tothom va guanyar i, sobretot, els nens
de la Fundació Escó del Raval barceloní que van ser els destinataris dels
guanys del partit. La representació cervesera va ser de luxe, amb Cristóbal,
Velamazán, Nieto i Gracia.

pilota a terra
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els primers passos de...

Cañizares
Cañizares s’ha convertit en una referència pels joves aspirants a porter.
La seva dilatada carrera, el seu carisma, un punt d’excentricitat, i la seva
categoria futbolística el situen a l’elit del futbol mundial.

S

antiago Cañizares es va iniciar en el
món del futbol a Puertollano. Amb
setze anys, el seu entrenador al Severo Ochoa el va animar a incorporar-se al
futbol base del Real Madrid. Àgil, ràpid i
amb molta presència a la porteria són algunes de les qualitats que van permetre a Cañizares evolucionar a les categories inferiors
del Madrid i arribar al futbol professional.
Desprès de la seva etapa com a juvenil va
jugar a segona divisió a les files de l'Elx
(90-91) i el Mérida (91-92).
L'estiu del 92 va ser molt important per

Al València s’ha convertit,
sens dubte, en un dels
millors porters del món
Cañizares, ja que es va proclamar campió
olímpic i va debutar a primera divisió després de fitxar pel Celta de Vigo. La bona
feina a la porteria gallega va sacsejar la
consciència dels tècnics del Madrid i el van
repescar per tres milions d'euros. Quatre
temporades a l'ombra de Buyo i Illgner
van evitar el seu assentament al club de
Chamartin. Tot i la victòria a la Champions del 98, Cañizares va acceptar l'oferta
del València per incorporar-lo al seu planter. El fitxatge pel València li va servir per
enlairar definitivament la seva carrera professional i convertir-se en un dels millors
porters del món.
El seu debut com internacional absolut
va ser molt exitós. El novembre de 1993 va
substituir Zubizarreta als deu minuts del
8 pilota a terra
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Nom: José Santiago Cañizares Ruíz
Edat: 38 anys
Clubs: Elx, Mérida, Celta de Vigo,
Real Madrid, València
Posició: Porter

FOTOS: MARCELO ULLUA VCF.

UN PALMARÉS EXTRAORDINARI

1
1
1
1
4
1
1
4

Champions League (97/98)
Copa de la UEFA (03/04)
Supercopa d'Europa (03/04)
Medalla d’or Olímpica (1992)
Lligues espanyoles (94/95, 96/97,
01/02, 03/04)
Copa del Rei (1999)
Supercopa d'Espanya (1999)
Trofeus Zamora (92/93, 00/01, 01/02,
03/04)

Ha estat convocat 110 partits amb la Selecció Espanyola i n’ha jugat 46
3 Mundials (94, 98 i 06)
3 Eurocopes (96, 00 i 04)

D’entrada, dos gols

començament del partit més transcendental per a la classificació d'Espanya a la Copa del Món del 94. Des d'aleshores, Cañizares ha gaudit d'una llarga carrera com
internacional, però la presència de Zubizarreta primer i de Casillas desprès no li
han permès jugar tots els partits que ell
hagués volgut.

Santi Cañizares va jugar per primera
vegada al camp de la Damm el 15 de
febrer de 1987, amb disset anys,
formant part del juvenil del Real
Madrid. L'equip de Cañizares va
guanyar per 3 a 4. Feia anys que el
camp de la Damm no presentava una
assistència d'afeccionats tan
important. A les files del Madrid,
entre d'altres, militaven
Cañizares, Maqueda, Caminero i el
català Vilches. “No havia agafat la
mesura del camp ni de la porteria i ja
m'havien fet dos gols. Això per un
porter és molt dur i possiblement és
qui ho passava pitjor al camp de la
Damm”. Aquestes van ser les paraules
de Santiago Cañizares a la ciutat
esportiva del València a Paterna
quan ens va rebre fa tres anys amb
motiu de l'entrevista pel llibre La
Damm fa història.

pilota a terra
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Els nostres equips

BENJAMÍ B
Javier, Sergio, Santiago, Dani, Cristian, Joan, Àlex, Juan, Joel, Rubén,
Jandro, Daniel, Carles i Alejandro.

A dalt, Santi controlant la pilota. A baix, Gómez.

Esperit competitiu
El Benjamí B va acomiadar l'any amb
un partit molt intens contra el líder
del campionat, la Penya Anguera. L'equip
d'Ángel Rodríguez va dominar gairebé tot
l'encontre, però una jugada aïllada a l'àrea
cervesera va decantar el resultat a favor del
rival. Un cop passades les festes nadalenques l'equip va guanyar al camp del Santa
Perpètua, sobreposant-se a les baixes per
malaltia que va patir. Va ser un partit intens
però la millor qualitat tècnica i l'actitud del
grup van ser claus per aconseguir la victòria. A la tretzena jornada, el Benjamí B va
rebre la visita d'un dels millors equips de la
categoria, la Penya B. Cinc Copes. Va ser un
d'aquells partits que creen afecció. Es va po10 pilota a terra

der veure sobre el terreny de joc a vint-i-dos
jugadors molt joves però amb unes grans
qualitats per jugar a futbol. El partit va ser
molt disputat amb constants alternatives en
el resultat. L'equip va remuntar per dues vegades un marcador advers i, gràcies al joc
espectacular dels darrers minuts, es va imposar per quatre a dos.
A l'inici de la segona volta, destaca el partit
jugat al nostre camp contra el Sabadell Nord.
Va ser un partit espectacular amb tres gols i
cinc rematades al pal. L'equip també ha gaudit de partits plàcids amb golejades enfront
el Sant Martí Comtal B (12-0) i el Capellades (1-13), que van servir per practicar sistemes que es treballen als entrenaments.
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Els nostres equips

BENJAMÍ A
Cristian, Campos, Albert, Oscar, Eric, Gallego, Marc, Pau, Eric, Langa,
Ima, Molina, Pedro, David, Mario, Màxim, Álvaro i Pol.

Dues imatges dels jugadors del Benjamí A.

Clara superioritat
El Campionat de Lliga ja és història.
I com no podia ser d'una altre manera, l'equip d'Alfredo Anguera no ha tingut
rival i ha aconseguit el títol sense encaixar
un sol gol. El balanç del campionat Cadeca es pot resumir observant les xifres absolutes aconseguides que demostren la superioritat de la Damm: 14 partits jugats, 14
victòries, 135 gols a favor (9,6 gols per partit) i cap en contra.
En aquests moments començarà la Copa i
la seva competitivitat no variarà gaire en relació a la de la Lliga. L'interés recau, bàsicament, en saber la diferència en el marcador
de cada partit. En aquest aspecte, és clau la
feina que Alfredo fa en tots els entrenaments

perquè, sens dubte, els partits són la prolongació de la feina realitzada durant tota la setmana. Si els rivals no són prou competitius
és difícil treballar la pressió o altres conceptes tàctics, que són la principal dificultat de
la tasca de l'entrenador envers els seus jugadors. Alfredo intenta motivar els joves futbolistes perquè assimilin els aspectes tècnics
i tàctics treballats a les sessions preparatòries prescindint del nivell del contrari.
La feina dels jugadors i de l'entrenador té
com a finalitat, no només guanyar les competicions d'aquesta temporada, sinó també
conservar el bloc originari de l'escola i aconseguir un equip capaç d'afrontar la propera
temporada amb totes les garanties d'èxit.
pilota a terra
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Jaume, Berrio, Campama, Castillo, Cobo, Kevin, Borja, Richy, García,
Jaraba, Sergio, Llucià, Cristian, Javi, Johnny, Romero i Joel.

Els nostres equips

ALEVÍ B
Jaume, Berrio, Campama, Castillo, Cobo, Kevin, Borja, Richy, García,
Sergio, Llucià, Cristian, Javi, Romero, Izan, Edgar i Daniel.

A dalt, Daniel. A baix, Cristian.

Alegria futbolística
Els jugadors de l'aleví B tenen clar que
el treball, l'aprenentatge i la competitivitat en els entrenaments, són fonamentals per aconseguir èxits en els partits de lliga. Gràcies a això, l'aleví B és líder del seu
grup, a hores d'ara, amb un punt d'avantatge sobre el segon classificat.
La segona volta del campionat va començar amb un repte prou difícil: repetir el bon
futbol i la classificació obtinguda a la primera meitat del campionat.
L'inici de la segona volta va ser esperançador, amb dues victòries i un empat. A partir
d'aquest moment, les dificultats van augmentar amb dos desplaçaments molt complicats (Badalona i Hospitalet), dos equips
12 pilota a terra

de prestigi i ben conjuntats. Malgrat tot, l'aleví B, dirigit per Enric Beltrán, va superar
els dos rivals amb una lliçó de futbol. Els jugadors van afrontar aquests partits amb
molta concentració, motivació i una meritòria alegria futbolística. Cal destacar el partit contra el Badalona que es va jugar al Municipal de la Morera, on l'equip d'Enric
perdia a la mitja part per 2 a 1 i a la represa,
un parcial de zero a quatre, va deixar el marcador amb un contundent 2 a 5. La segona
part va ser un exemple d'orgull i passió dins
d'un camp de futbol. En aquest partit va
destacar, dins la meritòria actuació global,
el davanter Jordi López, que va ser l'encarregat de marcar els cinc gols del seu equip.
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Els nostres equips

ALEVÍ A
Camorri, Darío, Adri, Víctor, Ferrer, Gironés, Morera, Àlex, Sergio,
Kevin, Albert, Johnny, Javi, Raúl, Marc, López, Akram, Carles i Villena.

A dalt Ángel aturant una pilota. A baix, Darío.

Millora progressiva
La temporada no va començar tan bé
com s'esperava. Un calendari difícil i
una lenta adaptació a la categoria dels jugadors d'Alexis Sánchez van fer que l'equip es
distanciés dels primers llocs de la classificació. Els resultats no eren favorables i el nerviosisme es va apoderar de l'equip. Un equip
acostumat a lluitar pel títol. Tot i això, l'aleví
A treballava incansablement en tots els entrenaments per sortir de la zona de perill i situar-se en la posició que, per qualitat, li pertocava.
La segona volta ha arribat i la confiança que
Alexis tenia en el treball del seu equip s'ha vist
recompensat. El bon joc, l'esforç i la motivació, han capgirat la dinàmica de l'aleví A.

La divisió d'honor aleví és una categoria d'una duresa futbolística extrema, la qualitat dels
millors equips del país, juntament amb l'edat
dels jugadors, fan que qualsevol entrebanc et
faci perdre momentàniament el tren de la lliga. La igualtat dels equips i el bon futbol que
s'hi practica, converteixen la divisió d'honor
en el primer esglaó futbolístic que tenen que
superar els joves jugadors de la Damm.
Ara, l'assentament de les consignes de l'entrenador i el recolzament d'algun reforç aportat per la secretaria tècnica del club, permetran disputar el darrer tram del campionat
amb la il·lusió i la confiança d'aconseguir
arribar a les posicions capdavanteres de la
classificació.
pilota a terra
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Els nostres equips

INFANTIL B
Èdgar, Pol B., Jordi, Canut, Cazalla, Adri D., Iván, Hugo, Adri M.,
Juanma, Maxi, Sergio, Miki, Éric, Hugo F., López, Michael, Kevin,
Oriol, Gerard i Vila.

A dalt, Adrià. A baix, Gerardo.

El campionat no s’ha acabat...
La segona part del campionat s'ha caracteritzat pel distanciament dels
quatre primers classificats enfront la resta
d'equips. A la fi de la primera volta, l'equip
de Santi Barbany estava a només a quatre
punts del líder de la categoria i, en aquests
moments, la distància ha augmentat dos
punts, la qual cosa fa més difícil aconseguir
arribar als llocs capdavanters i tenir serioses opcions de guanyar la lliga.
L'inici de la segona volta ha estat decebedor i amb molta mala sort: s'han perdut
tres partits gairebé consecutius amb rivals
directes i en el temps de descompte. Tot i
jugar millor que els nostres rivals la superioritat demostrada dins del terreny de joc
14 pilota a terra

no s'ha reflectit al marcador, patint unes derrotes que, al marge dels punts, també han
fet minvar la moral del grup.
El primer lloc de la classificació queda una
mica lluny però s'ha d'encoratjar l'equip per
seguir jugant bé a futbol i no donar res per
perdut. Com destaca permanentment l'entrenador, l'actitud, el treball i el sacrifici són
fonamentals per aconseguir els èxits proposats. Cal destacar l'aportació de David
Cano, el preparador físic de l'equip, que
amb els seus coneixements ha aconseguit
que la plantilla aguanti perfectament el ritme de la competició. Per la seva part Santi,
l'entrenador, es mostra orgullós del seu
planter i li reconeix un talent innat.
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Els nostres equips

INFANTIL A
Bubu, Eric, Víctor, Àlex, Alejandro, Adrián, Iván, Javi, Dani, Serna, Soto,
X. Torrent, Vea, Dani, Rubén, Vicenç, Adrián L., Ramon i Toni.

A dalt, Carmona lluitant per la pilota. A baix, Àlex.

Temporada impecable
L'equip d'Andrés Jarque està fent una
gran temporada. Només ha perdut
tres partits i és tercer a la taula classificatòria, només superat pels dos “grans”, Barça i
Espanyol. L'infantil A està exhibint les qualitats pròpies dels grans equips, sacrifici,
concentració, una bona capacitat golejadora i, alhora, un treball defensiu difícil de superar pels equips rivals.
Entre els partits més importants d'aquesta
segona volta cal destacar la gran remuntada
que va protagonitzar l'equip de Jarque a l'enfrontament contra la Gramenet. També volem realçar las victòries per 5 a 0 enfront el
Badalona i per 0 a 1 al camp del Cornellà. La
primera va ser una demostració de futbol rà-

pid i bonic amb un desplegament físic encomiable. La segona, va ser molt difícil en si
mateixa però inqüestionable futbolísticament. La Damm va dominar tot el partit i
sempre va buscar la porteria contraria per
aconseguir un resultat més ampli.
L'entrenador Jarque destaca la feina feta
per David, el preparador físic del club, culpable també de la gran temporada que està
fent el seu equip i valora com s'ha sobreposat tothom a l'absència temporal del delegat de l'equip Juan Gracia per malaltia. Gracia es un exemple pels jugadors i pel futbol,
un model d'educació i de comportament.
Motius suficients per trobar-lo a faltar i
confiar en una prompta recuperació.
pilota a terra
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Els nostres equips

CADET B
Gerard, Héctor, Cristian, Sergio, Carlos, Iván, Jordi, Borja, Josep, Manel,
Jandro, Johnny, Julià, Omar, López, Santi, Marc, Carles, Gerard V. i Ruíz.

A dalt, sortida dels jugadors. A baix, Héctor celebrant un gol.

El vestidor respon
L'equip de Jonathan Sánchez s'ha
mantingut pràcticament tota la temporada a les posicions capdavanteres de la
taula classificatòria, però la gran quantitat
d'equips de segon any amb la intenció de
pujar de categoria i un calendari molt difícil a començaments de la segona volta, han
fet que s'endarrereixi a la classificació. Però
aquest fet no ha preocupat gaire al cos tècnic, que té com a màxim objectiu de la temporada la formació dels jugadors per al cadet A de la propera temporada.
L'equip té molt clar com juga i a què juga,
sempre intentant sortir amb la pilota controlada i jugar bé a futbol. Malauradament
això cada vegada és més difícil, ja que molts
16 pilota a terra

equips de segon any que tenen la intenció de
pujar de categoria no tenen els mateixos paràmetres futbolístics que el cadet B, la qual
cosa perjudica el desenvolupament del futbol que procura fer l'equip de Jonathan.
Per desgràcia, mentre els nostres jugadors
intenten practicar un futbol de toc i de control, l'equip contrari pot recórrer tot el camp
amb dues puntades i arribar a l'àrea rival.
Una de les limitacions que trobem en
aquest equip és la irregularitat i la falta de
constància en un mateix partit, combinant
estones de gran futbol amb d’altres més decebedores. El cos tècnic, destaca la gran unió
del vestidor, que ha respost sempre que l'equip ho ha necessitat.
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Els nostres equips

CADET A
Rubén, Ramón, Kevin, Alex, Aitor, Gras, Iván, Luis, Peña, Jou, Eric, Serra,
David, Pau, Ricard, Víctor, Aitor, Xavier, Tusca, Brian, Tamic i Berni.

A dalt, Peque. A baix, Serra.

Esperant la Copa
La represa del campionat no va començar gaire bé pels cadets del CF
Damm. L'any es va encetar amb una derrota inesperada al camp del Sant Andreu. L'equip va patir un excés de confiança i relaxació i una derrota, justa, davant un dels
quatre darrers classificats. L'experiència va
esdevenir positiva, i la cura d'humilitat va
provocar una bona reacció en el grup, que
va encadenar sis victòries i un empat. El cadet A gaudeix d'una bona dinàmica de joc i
només es troba a faltar una mica més d'efectivitat de cara a gol. La serietat defensiva
dona molta confiança al grup i és una de les
claus per entendre la bona temporada que
està realitzant el cadet A. Cal destacar la pre-

sència dels nostres jugadors, Aitor Galofre i
Rubén Alcaraz en les convocatòries de la selecció catalana sub-16. Però per desgràcia no
tot és positiu i la plaga de lesions que ha
acompanyat l'equip durant tota la temporada ha castigat fins i tot el 'fisio' Raül, amb un
trencament del tendó d'aquiles.
La bona classificació de l'equip és, sens
dubte, fruit del treball i del bon joc. La feina
desenvolupada ens els entrenaments es reflecteix positivament en els partits, i els espectadors poden gaudir d'un bon espectacle
futbolístic. La plantilla i l'equip tècnic confien en poder fer un bon final de temporada
i afrontar el campionat de Copa amb totes
les garanties per obtenir un bon resultat.
pilota a terra
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Els nostres equips

JUVENIL C
Mario, Fran, Anselmo, Isi, Dani, García, Vicenç, Lavado, Marc, Sergio,
Mateo, Plata, Oscar, David, Rubén, Juan, Jorge, José, Josué, Víctor,
Carlos, Payán i Romero.

A dalt, Juan dedica un gol a Collado. A baix, Jose.

Trajectòria excel·lent
L'adaptació a la categoria d'aquests jugadors no ha pogut ser millor. Des de
Nadal només han perdut dos partits i, casualment, tots dos a casa, un contra el Granollers B i l’altre contra el Llefià. Els altres
partits han tingut un signe positiu, dos empats en camp contrari contra l'Europa B i el
Figueres i, la resta, victòries ben merescudes.
En aquests moments és molt difícil destacar algun partit en concret, perquè la trajectòria del Juvenil C en el campionat de lliga
es pot considerar pràcticament excel·lent.
Tot i això, no volem deixar de destacar el
partit contra el Mataró B (reforçat amb jugadors de Divisió d'Honor) per la quantitat
de gols que es van poder veure, per les va18 pilota a terra

riacions del marcador, pel ritme frenètic i
pel bon nivell de joc que van desenvolupar
els jugadors de Frijula.
D'altra banda, en aquest darrer tram del
campionat, ha debutat un altre jugador d'aquest planter al juvenil de Divisió d'Honor i
d'altres que han participat en el juvenil de
Lliga Nacional.
Ara, només queda confiar que d'aquí al final del campionat, l'equip no passi angoixes per mantenir-se a la categoria i que seva la progressió, així com la dels seus
jugadors, serveixi per fiançar el Juvenil C a
Preferent i segueixi alimentant de cracks els
altres dos juvenils del club, insígnies del CF
Damm.
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Els nostres equips

JUVENIL B
Imanol, Bufí, Cata, Manu, Fontova, Luis, Marc, Gerard, Maño, Montes,
Mora, Víctor, Pau, Pujol, Oscar, Trigui, Nieto, Jordi, Cristian i Tudi.

A dalt, Pau. A baix, Marc.

Confiança en l’equip
Després de finalitzar l'any amb una
victòria contra el Sant Andreu B,
s'esperava l'arribada del 2007 amb força
esperança tot i la dificultat del calendari.
Però no va ser així i es va perdre contra
pronòstic enfront el Mercantil i, a pesar de
fer dos grans partits, es va perdre també
contra el Barça i l'Espanyol. L'enfrontament contra el Badalona va ser un miratge
molt positiu davant d'un rival directe contra el descens. El mes de febrer va començar amb un triomf contra el Jabac però es
va ensopegar en els desplaçaments del
Prat i Granollers.
Al desencís pels resultats s'hi ha d'afegir
el cessament en el seu càrrec per qüestions

personals de l'entrenador Juancho Eyre
que va desencadenar en una petita crisi
d'identitat de la qual l'equip n'està sortint.
En els darrers partits s'ha de destacar
una derrota injusta contra el Castelldefels
i els empats enfront el Manresa i el Lleida.
Les bones vibracions que va oferir el Juvenil B a l'inici del campionat no s'han reflectit a la classificació. El bon joc i l'estat
físic del planter feien preveure una estabilitat en els marcadors i que els objectius
s'assolirien sense gaires angoixes. Però no
ha estat així, i ara els resultats s'han de
capgirar per aconseguir una dinàmica positiva de l'equip i explotar totes les virtuts
que aglutina aquest planter.
pilota a terra
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Els nostres equips

JUVENIL A
David, Pol, Pablo, Ferrer, Garrido, Marc, Genís, Arnau, Prieto, Raventós, Jaume, David B., José, Siso, Luis,
Batalla, Batanero, Jordi, Uri, David L., Matamala, Rubén, Cristian i David S.

A dalt Batanero. A baix, Siso.

Gràcies per fer-nos somiar
A punt d'acabar el campionat de Divisió d'Honor, el Juvenil A ha perdut
la possibilitat d’aconseguir una plaça per jugar la Copa del Rei. Els punts tan importants que es van perdre en els minuts de
descompte dels partits contra el Manacor o
El Olivar, s'han trobat molt a faltar. En
aquesta darrera fase de la lliga hem pogut
veure grans partits de l'equip de Torrijos
però sense l'encert que van demostrar durant la primera volta. S'ha perdonat massa
davant la porteria contrària i, a la llarga,
aquesta mancança es paga amb punts imprescindibles per mantenir-se en les posicions capdavanteres.
Unes desafortunades primeres parts en el
20 pilota a terra

partits contra l'Espanyol i el Cornellà, o el
desencert enfront el San Francisco o El Olivar, han provocat que el marge de punts
que el Juvenil A tenia envers els seus perseguidors s'esfumés. Tot i això, ens queda la
satisfacció dels grans partits que es van jugar contra el Girona o Badalona i les segones parts enfront l'Espanyol i el Cornellà.
Passi el que passi a les darreres jornades, la
temporada del Juvenil A només es pot qualificar d'excel·lent. Una temporada en la que
el CF Damm s'ha permès el luxe de somniar
en una fita històrica i, alhora, s'ha obert la
porta perquè les generacions que venen al
darrera aconsegueixin la tan preuada classificació per jugar la Copa del Rei.

pilota_0910_maq

19/6/07

13:05

Página 13

Oscar Cosialls
Coordinador
dels Juvenils

Horror: Arriben
els exàmens!
 Com tots els anys per aquestes dates, observo que comencen els veritables problemes
amb els estudis, i em veig amb la obligació
moral de repetir que l'estudi i la pràctica esportiva es pot compaginar i, alhora, és necessària.
En general a ningú li agrada estudiar per
obligació, i menys les assignatures que
creiem que no serveixen per a res. Amb el
pas del temps l’experiència us ensenyarà
que totes les assignatures formen part d'un
'tot' que us facilitarà el saber comportar-vos
per allà on aneu. Això hauria de complementar-se amb la lectura no forçada de llibres, revistes o premsa.
Com ajuda per desintoxicar-vos del dia a dia
teniu l'esport, i en el vostre cas el futbol, una
activitat que us teniu que prendre amb la
disciplina necessària per aprendre i millorar. S'ha d'anar a l'entrenament amb actitud, sabent que algun dia s'ha de patir, però sempre en benefici propi.
Fent una comparació amb els escacs, cadascun de vosaltres és una peça de gran
valor dins del tauler; cap peça per si mateixa és capaç de derrotar el contrari, sinó
que compleix una funció, i la unió de totes
les peces fa que es guanyi la partida. Això
es aplicable tan en els entrenaments com
en els partits.
La conclusió és que ordeneu els vostres deures, us desfeu del que us fa perdre el temps

Gran expectació per rebre al líder
Les graderies del Feliu i Codina es van omplir per veure el gran patit que van disputar el
Juvenil A de la Damm i el de l'Espanyol. La victòria blanc i blava va servir per proclamar
a l'Espanyol campió de la Divisió d'Honor a manca de moltes jornades. Els seleccionadors
de les categories inferiors Saez, Santiesteban i Rovira van acompanyar al president Barcons durant el partit.

i busqueu l'equilibri entre l'estudi i l'esbarjo.
Només d'aquesta manera aconseguireu el
que us proposeu i us sentireu molt satisfets.
Marqueu-vos uns objectius en els estudis i a
l'esport, somníeu amb ells i lluiteu per aconseguir-los, fins i tot contra la vostra mandra.
pilota a terra
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reportatge: LEZAMA

La casa del futbol basc
FOTOS: ATHLETIC CLUB

Lezama és un símbol del futbol base a Euskadi. El seu funcionament i els resultats obtinguts envers el primer equip de l'Atletic l'han convertida en una de
les escoles de futbol més respectades i admirades del món. Lezama forma
part de la cultura futbolística del nostre temps i és un exemple de la prioritat
del futbolista autòcton davant la globalització constant dels planters.

L

a pedrera de Lezama és, sens dubte,
una de les més importants del món
i està permanentment en el punt de mira
dels millors equips, tant per poder imitar
el seu funcionament com per intentar
fitxar algun dels seus cracks.

El somni de qualsevol nen biscaí és entrenar a Lezama i jugar a l'Athletic, ja que posar-se la samarreta blanca i vermella suposa quelcom més que jugar a futbol ja que,
entre d’altres coses, representa un poble i
forma part d'un projecte admirable.

Les instal·lacions de Lezama es van inaugurar la temporada 71-72 durant la presidència de Félix Oráas i es van construir per
cobrir les necessitats de l'Athletic per disposar d'un espai propi pels entrenaments i
concentracions del primer equip, així com
per centralitzar la feina del futbol base.
Després de diferents remodelacions, a
hores d'ara, Lezama compta amb cinc
camps de gespa natural i un de gespa artificial a més d'un pavelló cobert, gimnàs, frontó, centre mèdic i una residència
per a jugadors.

INSTALACIONS

Un dels sis camps d’entrenament.

22 pilota a terra

Una part del gimnàs.

Sala de premsa.

Un
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A l’esquerra, l’equip femení i
Aranzubía rebent un
entrenament específic.
A baix, la plantilla del Juvenil A
amb el seu entrenador
Julen Guerrero.

Lezama en xifres
L'estructura del futbol base de l'Athletic es divideix en dos equips femenins
i nou equips masculins: Bilbao Athletic
(segona divisió B), juvenil de Divisió d'Honor, juvenil de Lliga Nacional, dos
equips cadets (Lliga Basca i Preferent),
dos infantils (primera i segona divisió)
i dos equips alevins. L'equip humà de
Lezama està dirigit per l'ex jugador de
l'Athletic Club Txema Noriega.
L'Athletic Club destina a la formació del
futbol base set milions i mig d'euros
anuals, xifra que suposa el 15% del
pressupost total del club i de la seva
Fundació.

Fa uns anys, l'Athletic Club va obrir Lezama a l'exterior i va desenvolupar un
projecte que consistia, bàsicament, en
crear una xarxa de 7 “mini-Lezamas” a
diferents localitats de la província de Biscaia. Aquests “mini-Lezamas” estaban dirigits i coordinats per tècnics de l'Athletic, que captaven i controlaven jugadors
molt joves sense la necessitat d'allunyarlos de la seva residència habitual. Localitats com Durango, Repélega, Zalla o Bermeo, entre d'altres, van ser les escollides
per fer el seguiment de centenars de nens

Un dels vestidors de Lezama.

Lezama es un referent des
de la seva inauguració
durant la temporada 71-72.
L’Athletic Club representa
un poble i forma part d’un
projecte admirable.
a la seva pròpia població que, al mateix
temps, els permetia desenvolupar-se futbolísticament competint els caps de set-

Zona d’aigües.

mana amb els equips de la seva localitat
o escola. Ara, una normativa del Govern
Basc, ha prohibit aquests centres i l'Athletic els ha reconduït en diferents àrees:
escoles de tecnificació per poder seguir
treballant la seva filosofia futbolística, escoles de porters, centres mèdics per atendre tots els jugadors que treballen amb
l'Athletic i una quarta àrea de formació
de tècnics on responsables del club ofereixen cursos teòrics i pràctics als entrenadors del futbol base basc que ho requereixin.

Un altre part del gimnàs.

pilota a terra
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entrevista: TXEMA NORIEGA, responsable del futbol base de l’Athletic Club

“La nostra filosofia és un avantatge. És
una qüestió de fe i nosaltres hi creiem”
FOTO: ATHLETIC CLUB

José María Noriega Aldecoa
Bilbao, 1958
8 temporades a l'Atletic Club / Campió de Lliga
82-83/83-84 / Campió de Copa 83/84

Ha gaudit del futbol a Lezama i ha pujat pas a
pas pels equips inferiors de l'Athletic Club fins
aconseguir, l'any 80, debutar a La Catedral amb
el primer equip. Ha baixat en 'gabarra' per la ria
de Bilbao com a Campió de Lliga i com a membre
del planter que va aconseguir un 'doblet' històric
la temporada 83-84.

xema Noriega sap com ningú el
que es respira a Lezama i el dirigeix amb estima i professionalitat,
les mateixes qualitats que el van portar a
guanyar dues lligues i una copa amb l'Athletic Club. Els problemes del primer equip
en els darrers anys, no han fet modificar la
política esportiva del club.

T

Quin és l'estat de salut del futbol base de
l'Athletic?
No gaire bo. Tenim un problema amb la llei
de l'esport del govern basc que només permet als clubs incorporar jugadors a partir
del primer any d'aleví. I l'any que ve, la restricció augmenta fins el darrer any d'aleví.
Aquesta llei és molt perjudicial pels clubs
que treballem amb el planter. Els estudis
apunten que el jugador necessita deu anys
per formar-se i nosaltres a Euskadi en perdem tres. Els jugadors benjamins i alevins,
juguen a l'escola i tots sabem com es treballa el futbol a les escoles. Ens vindran amb
deu anys i sense fonaments tàctics.
24 pilota a terra

Quina és la filosofia bàsica del planter?
El jugador sempre ha estat i sempre serà la
pedra angular del projecte de l'Athletic. S'ha
d'aconseguir el màxim rendiment del jugador i intentar que arribi al primer equip
sense oblidar l'esperit competitiu d'aquest
esport. Hi ha d'haver un compromís per
part de tothom i un nivell d'exigència prou
alt per poder aconseguir les fites marcades.
Això ho aconseguim amb una metodologia
progressiva de formació dividida en tres fases ben estructurades que van des d'aleví
fins al Bilbao Athletic.
Quin és l'àmbit territorial de l'Athletic?
L'àmbit d'influència és bàsicament Navarra,
Àlaba, Guipúscoa, Iparralde i Biscaia. Tenim
diferents observadors en el futbol escolar i
en el federat que ens informen regularment
de l'estat dels bons jugadors. Aleshores, quan
es considera oportú, un tècnic de l'Athletic
es desplaça per corroborar l'informe de l'observador. A part, tenim els centres de tecnificació i un conveni amb tretze clubs que

treballen amb un criteri propi i amb aportacions dels tècnics de l'Athletic.
Com us ho feu amb la gent de fora de Bilbao?
Tenim una residència a Derio amb dues cases de camp pels més petits regentades per
famílies. L'Athletic no era partidari de traslladar nois tan joves, però les circumstàncies
del futbol actual ens han obligat a fer-ho; i
si no ho fem nosaltres ho farà el Barça, el
Madrid o el Chelsea. A més, tenim una residència tutelada per l'Athletic amb informes
diaris del col·legi i de la mateixa residència.
I a les instal·lacions de Lezama hi ha quatre
aules amb dos professors.
Com veu Txema Noriega el futur?
Difícil. En aquests moments hi ha inquietud
per la situació del primer equip. L'Athletic necessita reafirmar el compromís entre el club,
els pares i els jugadors. La nostre filosofia és
un avantatge i fa més de cent anys que funciona, sempre amb èpoques millors i pitjors. És
una qüestió de fe i nosaltres hi creiem.
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On són què fan com els hi va?

Seguiment de les estrelles
Aquesta secció té la intenció de complementar la
ja existent 'Els nostres cracks' i servir de nexe d'unió entre els ex jugadors encara en actiu i el club.
Durant més de cinquanta anys els jugadors de la
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CURRO TORRES I

VALENCIA CF

Titular. Únic classificat per a quarts de la
Champions.4art classificat.


Damm han tingut un paper molt important en el
futbol de l'Estat i la finalitat de la revista és tenir
coneixement d'on juguen en aquests moments i
com els hi va.

SERGIO GARCÍA I

REAL ZARAGOZA

S’ha guanyat la titularitat. 5è classificat.

2 /B
a



JUANJO CARRICONDO I GRANADA CF

9è classificat del Grup IV.


VÍCTOR MORILLO I CD ALCOYANO

4rt classificat del Grup III.





RAUL PÉREZ I TERRASA FC

3er del Grup III.

2 /A
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RAMON DE QUINTANA I

CÁDIZ CF

El gran capità del Cádiz ha disputat gairebé tots els partits. 10è classificat.


DANI MARÍN I TERRASA FC

3er del Grup III.
JOSÉ M. MORALES I TERRASA FC

3er del Grup III.


DANI MORALES I TERRASA FC

3er del Grup III.

L’arribada de Westerveld l’ha relegat injustament a la banqueta. 2on classificat.







J. CARLOS SANZ I

ALBACETE B

ANDREA ORLANDI I BARCELONA B

16è classificat del Grup III.
VÍCTOR VÁZQUEZ I BARCELONA B

Peça clau de l’equip. 11è classificat.

16è classificat del Grup III.





RAFA JORDÀ I CD NUMANCIA

RAÚL CABALLERO I ALICANTE CF

Generalment surt des de la banqueta.
6è classificat.

Líder del Grup III.



13è classificat del Grup III.

CARLOS G. PEÑA I ALBACETE B.

S’està guanyant un lloc a l’onze titular.11è
classificat.


DAVID CHARCOS I
JORDI CODINA I





JAVI SANTOS I UE SANT ANDREU

MANEL GÓMEZ I UE SANT ANDREU

13è classificat del Grup III.
UD SALAMANCA

Titular a la majoria de partits.8è classificat.


Keko

JOAQUÍN E. VALERIO I UD ALMERIA

RM CASTILLA

Titular. S’ha guanyat la confiança de Michel. 17è classificat.



“SITO” PALMA I UE SANT ANDREU

13è classificat del Grup III.


EDU GONZÁLEZ I CE HOSPITALET



RUBÉN CASADO I CF BADALONA

7è classificat del Grup III.


XAVI PELEGRÍ I ORIHUELA CF

10è classificat del Grup III.


I. RODRÍGUEZ “IVO” I CD BAZA

8è classificat del Grup IV.


RAMON ROS I UE LLEIDA

9è classificat del Grup III.


F. MARTÍNEZ “KEKO” I

UE LLEIDA

9è classificat del Grup III.


TONI VELAMAZÁN I CE HOSPITALET

6è classificat del Grup III.

6è classificat del Grup III.
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Medicina esportiva
Pàgina coordinada pel Dr. Carlos Barcons
i l’equip mèdic del club

Alimentació,
esport i creixement
PER JULIO TURMO MARTÍ, METGE PEDIATRA

'ha discutit molt sobre la influència de l'esport en el creixement infantil. Alguns experts apunten a
possibles perjudicis per a l'organisme, ja
que el cos d'un nen és delicat i es troba en
ple creixement, i els entrenaments excessivament durs i els inevitables microtraumatismes podrien influir negativament en
ell. Però ningú ha aconseguit demostrar
aquest extrem i sí, en canvi, els avantatges
que reporta la pràctica esportiva regular
des de la infància. I ens preguntem:

S

L'exercici físic influeix en l'estirada de
l'adolescent, és a dir, sobre la seva maduració somàtica?
L'edat en la qual succeeix el Pic de Velocitat de Creixement i la magnitud d'aquest
pic no es veuen afectades per la pràctica
d'una activitat física regular o per l'entrenament esportiu.
Creix més el nen que fa esport?
No. L'alçada d'un nen ben alimentat està
regulada, principalment, per la seva herència genètica. Cap nen creixerà més del que
estigui establert en els seus gens.
On està la frontera entre l'exercici físic
saludable i l'exercici físic perjudicial per
a la salut?
Ara com ara, és molt difícil traçar una
frontera entre aquests dos tipus d'activitat
física. Per tant, potser seria convenient insistir, com diu un estudiós de la matèria,
que "fins que puguin ser definits els límits
d'aquest rang d'exercici saludable hauria de
prevaldre el sentit comú".
26 pilota a terra

Quines necessitats nutricionals tenen els
adolescents?
Les necessitats nutricionals dels adolescents
vénen marcades pels processos de maduració sexual, augment de talla i augment de
pes, característics d'aquesta etapa de la vida.
Aquests processos requereixen una elevada
quantitat d'energia i nutrients i cal tenir en
compte que en aquesta etapa el nen guanya
aproximadament el 20% de la talla que tindrà com adult i el 50% del pes. Aquests increments es corresponen amb l'augment de
massa muscular i massa òssia. Aquesta
situació es veu directament afectada per l'alimentació, que ha d'estar dirigida i dissenyada per a cobrir la despesa que s'origina.
Quins macronutrients es recomanen?
Pel que fa als hidrats de carboni i proteïnes,
les recomanacions són les mateixes que per
a un adult sa. S'han de mantenir les racions
d'una dieta sana i equilibrada. Es recomana
que, almenys, el 50% de l'energia total de la
dieta procedeixi d'hidrats de carboni i d'un
15 a un 20% de les proteïnes, assegurant una
bona part d'origen vegetal. En quant a

greixos, han de representar el 30-35% del total de calories de la dieta. No cal oblidar que
l'aportació correcte de greixos suposa cobrir
adequadament les necessitats d'àcids grassos
essencials i de vitamines liposolubles.
Quins minerals i vitamines tenen especial
importància en l'adolescència, especialment si es fa esport?
Són tres els minerals que tenen especial
importància en l'adolescència: el calci, el
ferro i el zinc. Cadascun d'ells es relaciona
amb un aspecte concret del creixement: el
calci amb el creixement de la massa òssia;
el ferro amb el desenvolupament de teixits
hemàtics (els glòbuls vermells) i del muscular i el zinc amb el desenvolupament de
la massa òssia i muscular i amb el creixement del cabell i ungles.
Quin producte podria ajudar a créixer al
meu fill una mica més?
Aquí ja entrem en un terreny perillós, el
qual relaciona l'esport i creixement amb les
hormones i que serà objecte d'un article
posterior.
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QUADRE MÈDIC CF DAMM

DIRECTIU RESPONSABLE SERVEI MÈDIC

Tomàs Abella
SERVEI MÈDIC PROPI

Carlos Barcons Cap del servei mèdic.
Cirurgià i traumatòleg.
Juan Carlos Arias Metge especialista en
medicina esportiva.
Àlex Santamaria Metge. A punt d'acabar l'especialitat de traumatologia i
cirurgia ortopèdica.
Javier Vélez Fisioterapeuta, expert en
tècniques diverses de fisioteràpia espe-

Serveis mèdics
del CF Damm

cífiques com Sohier, cadenes muscu-

Des dels seus inicis, el CF Damm ha
tingut una estructura mèdica pròpia i
un equip professional exclusiu dedicat a la salut física del futbolista.

teràpia esportiva.

a incorporació, l'any 1983, de Carlos
Barcons com a responsable de l'equip
mèdic va representar una millora substancial en l'organització del servei mèdic del
club. La vivència personal com a metge,
però especialment com a exjugador i com
a fill del president, li dona una perspectiva
idònia i uns coneixements per convertir el
servei mèdic del club en un dels més
preparats del nostre país. L'equip que
dirigeix Carlos Barcons destaca tant per la
seva professionalitat com pel seu tracte personal envers els jugadors i cap a tots els
membres de la família Damm.
A les instal·lacions del club es realitzen les
revisions mèdiques obligatòries, les proves
de resposta a l'esforç, analítiques bàsiques
de glucosa i ECG. A més, des de fa tres anys,
es practiquen unes sessions de tècniques de
reanimació cardio-pulmonar bàsiques.

Julio Turmo Metge pediatra.

lars, etc.
Rubén Boo Fisioterapeuta expert en
teràpia esportiva.
Salvador Palanca Sanitari i recuperador.
Rubén Anaya Fisioterapeuta expert en
Klaus Altman Fisioterapeuta.
COL·LABORADORS HABITUALS

Alfonso López Metge.

L

Montse Aznar Podòloga.

CUIDADORS DELS EQUIPS

Juvenil A: Jordi Moro i Miguel Collado
Juvenil B Jesús Sarrias
Juvenil C Luís Sarrias
Cadet A

Raúl Carrión

Cadet B

Joan Guillén

Infantil A Josep Olaya
Infantil B Alberto López
Aleví A

Javier Irago

Aleví B

Enrique de la Rosa

Benjamí A Emili Jardí
Benjamí B Manuel Moreno
A dalt, els components del servei mèdic que van assistir a
la sessió fotogràfica acompanyats del “Presi” Barcons, el
Patró de la Fundació Ramon Agenjo, Francesc Nebot i Paco Herrera. A baix, els metges amb Carlos Barcons i la formació de cuidadors.

Escola

Toni Román

Reforç

Àngel Rama

Suplent

Armando
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Carnet de federat
un sentiment de pertinença
al col·lectiu futbolístic català

La FCF i “la Caixa”estrenen carnet. El carnet
de Federat servirà per identificar tots els
membres del col·lectiu futbolístic català i oferir-los avantatges i descomptes en diversos
productes i serveis.

Diferents imatges de l’acte de presentació amb Enric Crous, Josep Barcons, Oriol Grau i el president de la FCF, Jordi Roche, entre d’altres.

E

l passat mes de gener es va presentar
a la antiga fàbrica de Damm al carrer Rosselló, el carnet de Federat
que ha posat en circulació la Federació Catalana de Futbol (FCF) a través de “la Caixa”. Es
tracta d'una iniciativa que té com a objectiu
generar, per primera vegada, un sentiment de
pertinença a l'entitat esportiva. Des de que
Jordi Roche va arribar a la presidència de la
FCF aquesta ha estat una de les seves prioritats, poder fer partícips als federats i sentir-se
orgullosos de formar part d'aquest col·lectiu.
L'acte, en que hi van participar tots els estaments del futbol català, va destacar per la seva posada en escena i per les personalitats del
món del futbol que s'hi van aplegar. Entre
elles, evidentment, el president de la FCF, Jordi Roche, el seleccionador català absolut, Pe-

28 pilota a terra

re Gratacós, el president del CF Damm, Josep
Barcons i el capità del juvenil A, Oriol Grau,
que va actuar, en aquesta ocasió, com a representant del futbol base català.
La benvinguda a l’acte va anar a càrrec del
director general del Grup Damm, Enric
Crous, que té en l'esport una de les seves prioritats personals. Posteriorment, un dels representants de “la Caixa” va explicar la seva implicació en el projecte i Roche va concloure la
presentació del carnet amb paraules d'agraïment cap a tots els presents.
El carnet va destinat als gairebé 90.000 federats que té la FCF i serà gratuït durant la temporada 2007-08. Aquest carnet ofereix descomptes en diverses entitats i serveis
relacionats directe o indirectament amb el
món de l'esport i l'esbarjo.

Com aconseguir-lo
Hi ha dues maneres d'aconseguir el carnet: la primera, pels menors d'edat, que
ho han de fer a través del club; i la segona,
pels futbolistes majors d'edat, que poden
anar a qualsevol oficina de “la Caixa”i demanar-lo amb la carta que rebran de la
FCF i que els identificarà com a federats.
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FOTO: JORDI COTRINA

Firma convidada

JOAN
DOMÈNECH
Periodista
Barcelona, 1965
Redactor de El Periódico de Catalunya
i exjugador del CF Damm

Gols al carrer
Els periodistes criden, narren, relaten i descriuen gols. I, de
vegades, també els marquen. No en el terreny de joc, òbviament, sinó al carrer. Un equip d'informadors ha marcat
tres, i tot apunta que aconseguiran una golejada malgrat
que el rival -les injustícies i les desigualtats de la societat
sembla avui dia imbatible.
Formen una plantilla, com les vostres del CF Damm, però
amb algunes diferències. No vesteixen tots iguals, no s'entrenen junts i tampoc es troben cada cap de setmana.
Segurament es diverteixen menys que vosaltres. Per desgràcia, no sempre tenen a mà una pilota, ni un camp. Ja són
'grandets'. Ja se'ls va passar l'hora de jugar. Del talent amb
els peus, millor no parlar.
Però tenen valors semblants als vostres, valors que apreneu,
que esteu aprenent i que us serviran per a tota la vida: lleialtat, companyonia, solidaritat, paciència, treball, constància… Ho sé perquè els conec. Ho sé perquè aquests valors
els vaig aprendre aquí, al CF Damm. I els aplico. Tan important és aprendre'ls com posar-los en pràctica.
En aquest equip, que d'acord amb els temps no és solament
de barcelonins -a l'equip tenim una noia madrilenya, un
argentí nacionalitzat espanyol, i dos extracomunitaris, com
un colombià i un altre argentí que escriu des de Buenos
Aires- cadascú té la seva funció. Cap d'ells -com cap de
vosaltres al futbol- podria marcar un gol sense l'ajuda dels
altres. Però units han aconseguit un gran èxit. De moment,
tres grans èxits.
Tots ells, representants de gairebé tots els mitjans de comunicació que coneixeu -des de TV3 a TVE, des de Catalunya
Ràdio a la Cadena Ser, des d'El País a El Periódico, des del
Mundo Deportivo al Marca- porten tres anys publicant un

llibre solidari i benèfic. Tots els guanys de les vendes i les
aportacions dels patrocinadors, entre ells El Corte Inglés que ho ven sense cobrar res per fer-ho, com els periodistes-,Caixa Penedès- que paga l'edició del llibre- i un magnífic i impagable grup d'empreses liderat per la Fundació
Damm, van destinats a entitats i col·lectius que necessiten
la col·laboració dels altres. L'equip, a més, es va reforçar
cada temporada amb craks de luxe: Samuel Eto’o, Carles
Puyol i Iván de la Penya. També hi ha un entrenador acabat de fitxar: Frank Rijkaard.
El primer any, la recaptació (gairebé 50.000 euros) va anar
a parar a la Fundació Campaner, una petita oenegé mallorquina que tracta de combatre el noma, una malaltia que
afecta els nens africans del Níger i que els mutila i desfigura la cara. El segon any, els beneficis (uns 80.000 euros) es
van lliurar al Departament de cirurgia i oncologia pediàtrica de l'Hospital Vall'd Hebron. Aquest any, els ingressos es
destinaran al Casal d'Infants del Raval de Barcelona.
Aquesta iniciativa ha estat recompensada amb tres premis: de l'associació Imagina´t Barcelona, una entitat que
distingeix els esforços de grups o persones que mereixen
un reconeixement pel seu esforç i, aquest any, de la
Fundació Ernest Lluch per la promoció dels valors solidaris de l'esport i per la Generalitat de Catalunya al periodisme esportiu.
Tal vegada el dia de demà, aquest grup d'informadors cridin, narrin, relatin i descriguin els vostres gols. Tan bo serà
que puguin fer-ho asseguts a la graderia perquè arribeu
lluny en el món del futbol, com que ho facin des dels seus
ordinadors perquè els heu marcat al carrer. Com ells, intentant ajudar els més necessitats.
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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.

Carles Francino, Anna Pruna i Romà Cuyàs.

Els periodistes, membres de la Fundació Ernest Lluch, Anna Pruna, Carles Francino i col·laboradors del projecte.

Ramon Agenjo, Ramon Armadàs i Jesús Farga.

36 periodistes reben el premi Ernest Lluch
La Fundació Damm és una de les
empreses col·laboradores del llibre 36 històries solidàries al voltant de l'esport.

L

a Fundació Ernest Lluch va concedir
el premi a l'esportivitat, en la seva
cinquena edició, al col·lectiu de periodistes
que van escriure el llibre 36 històries solidaries al voltant de l'esport. Els periodistes van
donar els beneficis íntegres del llibre
(79.230 euros) al departament de Cirurgia
i Oncologia Pediàtrica de l'Hospital Vall
d'Hebrón de Barcelona.
L'acte va ser presidit per la secretaria d'Esports de la Generalitat, Anna Pruna, el responsable de la Comissió Esportiva de la Fundació, Romà Cuyas, i el periodista Carles
Francino, que va lloar la figura d'Ernest Lluch
i la feina dels seus col·legues guardonats.
La iniciativa solidària premiada arrenca
fa dos anys amb l'edició del llibre Relats de
futbol, apadrinat per Samuel Eto'o. Els beneficis van anar a parar a la Fundació
Campaner, que lluita contra l'enfermetat
30 pilota a terra

del noma, una malaltia infantil que ataca
els nens desprotegits del Níger (Àfrica). En
aquesta segona edició els padrins van ser
els jugadors Carles Puyol i Iván de la Peña;
i els nens malalts de càncer de l'Hospital de
la Vall d'Hebrón van ser els beneficiaris dels
diners recaptats.
La Fundació Damm va ser una de les disset empreses que van col·laborar en l'èxit
econòmic de l'últim llibre, a més de regalar a tots els membres del CF Damm un
exemplar de cada edició. El llibre, en el que
han participat dos ex jugadors del club
cerveser, està format per 36 històries protagonitzades per esportistes en actiu i ja retirats: des de Ronaldinho a Maradona,
Messi o Pep Guardiola, passant pels entrenadors Frank Rijkaard, Dusko Ivanovic o
llegendes de l'esport com Iñaki Urdangarin i Jorge Valdano, entre d'altres.
El primer guardonat del premi Ernest
Lluch a l'esportivitat va ser Guus Hiddink
per prohibir el símbols nazis a Mestalla.
Un any més tard, ho va ser la plantilla del
Barça per pronunciar-se en contra de la

guerra d'Irak. Li segueixen l'atleta Wanderlei Lima i la selecció d'israelians i palestins que es va enfrontar al Barça en el
partit per la Pau.

Agrupació de veterans
VIATGE A ALLARIZ
Després de l'èxit que
va tenir el viatge a Liverpool, la Junta Directiva de l'Agrupació
de Veterans ha acceptat la invitació
d'un ex-jugador del club resident a
Allariz (Ourense) per tal que una expedició de veterans del CF Damm viatgi
fins a la localitat gallega per fer una estada de turisme i companyonia amb la
bona excusa de jugar un partit de futbol, coincidint amb la Festa Major d'aquesta localitat gallega. Les dates d'aquesta activitat lúdico-esportiva seran
els dies 1,2,3,i 4 de juny.
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qui és qui: lluís videgaín

“Porto mitja vida formant
part del millor club del món”
DURANT UNS ANYS VA DEIXAR LA SEVA FEINA A LA DAMM PER FORMAR PART DEL COL·LECTIU ARBITRAL. VA TORNAR PER FER EL
QUE MÉS LI AGRADA: VEURE CRÉIXER A GRANS FUTBOLISTES DINS D'UN CLUB MODÈLIC.

Com i quan entres a formar part del CF Damm?
Va ser l'any 1972 per mediació d'un entrenador de la
Penya Palacios que es deia Juan Sánchez. La Damm el
va fitxar i ell em va demanar que l'acompanyés. El
club tenia molt de prestigi, així que vaig acceptar ràpidament.

En tots aquest anys deus haver vist passar grans jugadors.
Els he vist passar però, sobretot, els he vist créixer. Des
de Paco Herrera a Aurelio Guillén, passant per Jaime,
que va debutar a primera divisió al Camp Nou amb el
Sevilla, o tots els de l'època de la sub 19. Moltes generacions de grandíssims jugadors.

Quines feines has desenvolupat dins de l'estructura
del Club?
He fet gairebé de tot. Vaig començar com ajudant d'entrenador, després vaig exercir d'entrenador, de delegat
de tots els equips excepte del Juvenil A, d'observador i,
des d'aquesta temporada, m'encarrego de les tasques
pròpies d'un delegat de camp.

I dels més joves, a qui destacaries?
Sens dubte, l'equip cadet que l'any 99 es va proclamar
Campió de Catalunya i cinquè d'Espanya. De la mà de
Xavi Ruíz, aquell equip va destacar pel seu gran futbol
i per la facilitat a l'hora de fer gols. Sergio García, el davanter del Saragossa, i Carlos G. Peña, que juga a l'Albacete, són els màxims exponents d'aquella generació.

En què consisteix concretament aquesta feina?
Consisteix, bàsicament, en atendre com es mereixen
els àrbitres i els rivals que visiten el nostre camp i intervenir davant qualsevol incidència que es produeixi
durant el partit. Al cap i a la fi, ets la persona que ha de
vetllar perquè tot funcioni perfectament.

En tots aquest anys hi haurà alguna anècdota per explicar, no és així?
N'hi ha moltes! Però n'explicaré una que es va produir el
15 d'abril de l'any 72, el mateix any que vaig arribar al
club. Aquell dia la Damm va jugar la final del campionat de Catalunya contra el Barça. Els directius del Barça tenien el costum d'obsequiar a la tripleta arbitral amb
un rellotge després de qualsevol final. Aquell dia, el
col·legiat López Cuadrado va assenyalar un penal a favor de la Damm. El va xutar Paco Herrera i el va fallar,
l'àrbitre va fer repetir el llançament perquè el porter
blau-grana Fonchi, s'havia avançat. La repetició la va assumir Jordi Planes i el va marcar. Finalment, la Damm
es va convertir en campió de Catalunya i López Cuadrado i els seus ajudants es van quedar sense rellotge.

Fa gairebé 32 anys que estàs a la Damm...
En el cor, si, però físicament no. En aquest llarg periple vaig interrompre la meva tasca a la Damm durant
deu anys per formar part del col·legi d'àrbitres, fent
tasques d'àrbitre i d'altres a l'oficina del carrer Bruc.
Després, per la meva feina, vaig deixar l'arbitratge i
mitjançant el president Barcons vaig tornar a la
Damm.

Lluís Videgaín Beltrán
Barcelona, 1952
Delegat de camp
Va entrar al club com a
ajudant de l'entrenador Juan Sánchez i s'hi
va quedar. Més tard va
passar a ser entrenador
d'un equip d'infantils
que estava a punt de
perdre la categoria. Va
aconseguir salvar-la i
van quedar tercers a la
classificació només per
darrera de Barça i Espanyol. Després de fer
d'àrbitre durant deu
anys ara, com a delegat
de camp, procura que
no els hi falti de res als
jugadors cervesers.

