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Els equips es preparen al darrer
tram del campionat per assolir
les fites desitjades. 

El pasat 29 de desembre Sergio García i José
Miguel Morales van ser seleccionats amb
Catalunya per participar en l’enfrontament 
contra Euskal Herria.

Sergio i Morales, seleccionats
REPORTATGE

El doctor Juan Carlos Arias va participar 
a la Sessió Científica sobre medicina i futbol 
organitzada per la Fundació Esport i
Ciutadania al Centre Mèdic Teknon.

Debat obert amb el futbol
MEDICINA

El jugador de
l’Hospitalet ens 
recorda el seu pas 
per la Damm.

Edu González
ELS NOSTRES CRACKS
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Tots els que formem part de la revista us volem donar les gràcies per
l'acceptació que ha tingut el calendari del club. El reconeixement pú-
blic i privat envers els autors ha estat molt gratificant. Vam plantejar
la idea del calendari per contribuir al sentit de pertinença de tots els
jugadors. El fet de jugar en dos camps diferents dificulta el contacte
entre petits i grans i, d'alguna manera, hem pretès minimitzar la dis-
tància entre el camp del carrer La Selva i el camp de l'Horta incloent
les fotos dels jugadors el dia del seu aniversari. Amb aquesta iniciati-
va preteníem homenatjar els jugadors, autèntics protagonistes del CF
Damm. Per acompanyar aquest propòsit, un regal de luxe, les foto-
grafies de Pere Puntí, un dels millors fotoperiodistes del nostre país.
Les seves fotografies reflecteixen la realitat del futbol a través de les
emocions experimentades pels propis jugadors.

04 Els nostres cracks
L’ex jugador de la Damm i actual jugador de
l’Hospitalet,Edu González,recorda el seu pas
per la nostra entitat.

06 Reportatge
Una representació de la Damm va ser 
present a la Gran Gala de Mundo Deportivo.

22 Els primers passos de...
Rubén Baraja ens explica els seus inicis com a
futbolista.

25 Firma convidada
Article d’opinió signat pel President de la
FCF, Jordi Roche.

26 Fundació Damm
Signatura de la renovació del conveni amb
l’Ateneu Barcelonès.

A més: notícies, els nostres equips,
medicina, les estrelles...

sumarieditorial

Gràcies

Un cop passat l'equador del campionat i després de les vacances de
Setmana Santa, ara toca pitjar l'accelerador i encarar el final de la
temporada amb il·lusió. Els jugadors, autèntic motor del nostre club,
són els encarregats d'oferir-nos el seu esforç i contribuir a incre-
mentar el prestigi del CF Damm. La feina de tots els membres del
club està destinada a procurar que tots els jugadors puguin jugar i
demostrar el seu talent en les millors condicions per seguir progres-
sant dins del club temporada rera temporada.

Esprint final

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. Enllaç club: Francesc Nebot. Coordinació exjugadors: Juan Barbero. Projecte gràfic i ma-
quetació: Barnils i Associats. Impressió: IGOL SA. Dipòsit legal: B-10264-2005.
Agraïments: Frederic Segarra,Oscar Cosials,Manuel Martín,Pere Puntí,Eduard Omedes,Pep Morata,Mario Ruiz, Jesús Pérez, Mundo Deportivo,
València CF (Marcelo Ulloa, Belén i Álex Navarro). premsa@cfdamm.com
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La darrera temporada de la categoria sots-19 va ser la millor del CF Damm. La Damm va
quedar en quarta posició després d'optar al títol durant algunes jornades. A les seves files,
entre d'altres, Edu González, un dels nostres referents a 2ª B.

els nostres cracks

Eduardo González Albiol

Va començar a jugar a Can Vidalet,
però la seva qualitat i les ganes de

millorar el van portar a fer una pro-
va a la Damm. Després d'uns dies d'incer-
tesa i poc abans de començar el campionat
de lliga, Juan Barbero va decidir fitxar a Edu
González. L'Edu no s'imaginava arrel d'a-
quell fitxatge que es convertiria en un refe-
rent de l'equip i, amb el temps, d'una cate-

goria tan difícil com la segona B espanyola.
Celebra que amb la Damm es jugui sem-

pre al màxim nivell i recorda el sotscam-
pionat de Catalunya cadet de la temporada
91-92 on el Barça va evitar la victòria cer-
vesera. Tot i la derrota, la Damm va obte-
nir plaça per disputar el campionat d'Es-
panya. La primera fase de sector del
campionat es va disputar al Baix Empor-
dà i va enfrontar el Real Madrid, el Victò-
ria de Melilla i la Damm. La victòria 6-0
contra l'equip melillenc no va ser suficient
per la superioritat dels madrilenys en el
doble enfrontament. El Madrid va superar
la Damm 5-1 a Santa Cristina d'Aro en un
camp ple a vessar. A l'equip blanc, sobre-
sortia un jugador genial que encara pro-

voca elogis pel seu joc, José Maria Gutié-
rrez, 'Guti'.

L'altre gran record futbolístic esdevé a la
temporada 94-95 amb la participació a la
Superlliga sots-19, una categoria on fins
aleshores havien participat els millors equips
de l'estat. Aquesta temporada, i per motius
econòmics van renunciar a la seva plaça el
Real Madrid i l'Espanyol. Tot i això, el cam-

pionat tenia un nivell altíssim. Edu Gonzá-
lez ens explica la seva experiència: “Va ser
com jugar a Primera Divisió.Vam dormir
moltes hores a l'autocar però sens dubte
era el més semblant al professionalisme”.

L'equip de la Damm dirigit  per 'Pepín' va
comptar amb la cessió de Curro Torres i
l'aportació de grans jugadors com Juan
Carlos Sanz, Óscar Aldrich o el propi Edu
González.

El campionat va transcórrer millor del que
s'esperava amb victòries al Mini Estadi en-

front el Barça, un empat a casa contra l'Ath-
letic (4-4), líder en aquell moment, o la vic-
tòria a Nou Barris contra el Sevilla que fi-
nalment es proclamaria campió. A la
jornada 21 la Damm guanya al Barça i es
posa per davant dels blau-granes a la classi-
ficació, en tercera posició. A dues jornades
del final la Damm juga el darrer partit de la
temporada i de la Lliga sots-19 al camp de

Nou Barris amb victòria enfront el Tenerife
per 3-0, Edu va ser l'autor d'un dels gols.

Aquesta temporada, i el seu pas per la nos-
tra entitat, la recorda Edu González com a
molt gratificant: “En aquesta època tots
érem molt joves i volíem jugar. Recordo
perfectament un partit al camp de l'Ovie-
do, feia un parell de partits que 'Pepín' no
em feia sortir a l'equip inicial. Jo era cons-
cient que no estava jugant bé, però volia ju-
gar. En aquest partit, tot i l'absència de di-
versos jugadors, l'entrenador no em va fer
jugar ni un minut. Aquest va ser un punt
d'inflexió per millorar i esforçar-me més
en els entrenaments.Vaig acabar la tempo-
rada jugant tots els partits i 'Pepín' va re-
comanar al Terrassa el meu fitxatge”. �

20

TRAJECTÒRIA
90-95 CF DAMM
95-97 Terrassa FC
97-05 Gramenet
05-08 CE Hospitalet

Des de que va sortir de Nou 
Barris la seva trajectòria sempre
ha estat defensant clubs 
catalans de la Segona Divisió B.

EDUARDO GONZÁLEZ ALBIOL
Hospitalet, 22 de gener 1976

“La lliga sots-19 va ser com 
jugar a Primera Divisió.
Era el més semblant al 
professionalisme”

1992
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2008

A dalt a l’esquerra, una
imatge d’Edu durant
l’entrevista. A la dreta,
defensant la samarreta
de la ‘Grama’ enfront el
Betis a la Copa del Rei.
A baix a l’esquerra amb la
samarreta de l’Hospitalet
i a la dreta defensant els
colors del Terrassa.
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El tenista Rafa Nadal i l'atleta Mayte Martínez van ser guardonats
amb el premi al millor esportista masculí i femení 2007, respecti-
vament, en la 60a edició de la gala anual de Mundo Deportivo, que
es va celebrar al Palau de Congressos de Catalunya.

La Gran Gala de l’esport

L a gran gala de Mundo Deportivo
desprèn esport per tots els costats.
Tot i ser un acte social, que va

comptar amb la presència de José Montilla,
president de la Generalitat de Catalunya, i
de Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, entre
d'altres, la gala és un acte de reconeixement
als millors esportistes de l'any anterior. La
presència dels guardonats, dels finalistes i
d'un gran número d'ex esportistes d'elit fan
d'aquest sopar una cita ineludible dins del
panorama esportiu del nostre país. El jurat,
presidit pel secretari d'esport de l'estat es-
panyol, Jaime Lissavetzki, va valorar l'ex-
cel·lent temporada de Rafa Nadal coronada
amb la tercera victòria consecutiva a Ro-
land Garros. Per la seva part, el jurat va pre-
miar a Mayte Martínez per la medalla de

bronze aconseguida al Mundial d'Osaka i
per la lliçó de coratge i força de voluntat
d'una atleta marcada, malauradament, per
les lesions. A més, Mundo Deportivo va
premiar, entre d'altres, la selecció estatal de
voleibol, Isidre Esteve, Marta Domínguez,
Gisela Pulido, Severiano Ballesteros, Raúl
Tamudo i Ernesto Valverde.

Santi Nolla, director de Mundo Deporti-
vo, i gran amic del nostre club, va declarar
que “és una nit màgica” i, alhora, va desta-
car “la bona salut de l'esport espanyol”. El
periodista Toni Clapés va ser l'encarregat de
presentar la gala, en la que va destacar el ví-
deo d'homenatge a Nicolau Casaus i l'au-
diència en la que Santi Nolla va lliurar a
Michael Jordan el guardó com a millor es-
portista del segle XX. �

Pep Guardiola i Bojan Krkic són possiblement
dos dels millors jugadors que s'han enfrontat
al nostre club amb equips rivals.
L'actual entrenador del Barça B va ser guardo-
nat per la seva perseverança en la lluita per ne-
tejar el seu nom i allunyar-lo de l'ombra del do-
patge. El passat 23 d'octubre va aconseguir la
seva absolució de l'acusació feta a Itàlia en la
seva època de jugador del Brescia. Per la seva
part, Bojan Krkic va recollir el premi a l'espor-
tista revelació. El de Linyola ha passat en poc
temps de jugar al camp de l'Horta contra la
Damm a compartir vestidor amb jugadors de
la categoria d'Henry,Ronaldinho,Eto'o i Messi.

Admirats rivals

Severiano Ballesteros amb Santi Nolla. Conde de Godó, Mayte Martínez i José Montilla.

Miquel Angel Nadal i Guillermo Amor.

FOTOS: MUNDO DEPORTIVO

Representants de la Fundació Damm, CF Damm i del Grup Damm.

pilota_1306_maq  17/3/08  13:46  Página 2



pilota a terra  7

La Fundació Ernest Lluch atorga el Premi a l'Espor-
tivitat per reconèixer aquelles trajectòries o gestos
que honoren l'esport i que se situen en continuïtat
amb el pensament i l'acció pública d'Ernest Lluch.

VI Premis Ernest Lluch
a l’esportivitat
E l passat 22 de gener, l'entrenador del

futbol base del FC Barcelona Albert
Puig va rebre el VI premi Ernest Lluch a l'es-
portivitat al Museu Melcior Colet de Barce-
lona. L'acte va ser presidit pel senyor Carles
Macián, director del Consell Català de l'Es-
port, i pel senyor Romà Cuyàs, president de
la Comissió Esportiva de la Fundació Ernest
Lluch. El nostre president, Josep Barcons, va
ser l'encarregat de fer el parlament central
de l'acte. La Fundació Ernest Lluch va con-
siderar que Josep Barcons era la persona
més representativa del futbol base del nos-
tre país i, alhora, portadora dels valors que
representa la figura d'Ernest Lluch.

El premi corresponent a l'any 2007 va ser
atorgat a l'Albert Puig per la seva actitud
pedagògica i de 'fair play' mostrada en el
decurs d'un partit entre el FC Barcelona i
el RCD Espanyol del passat 8 d'abril a Pe-
relada. L'entrenador del Barça, en adonar-
se'n que els seus jugadors havien marcat un
gol després de no haver retornat la posses-
sió de la pilota a l'equip rival -aquest l'ha-
via cedit per atendre a un jugador del FC
Barcelona-, va convèncer els seus jugadors
per a que es deixessin marcar un gol. �

ALBERT PUIG 
Cambrils, 1968

Entrenador de l’Aleví B del FC Barcelona.

El seu gest va servir per convulsionar les arrels del futbol base i
per reflexionar sobre el sentit educatiu de l'esport. Albert Puig
va declarar:“Tots tenim una responsabilitat immensa de sem-
brar valors humans de respecte, tolerància, alegria i amor als
nostres jugadors”.

Josep Barcons, Romà Cuyàs i Carles Macián.

Foto de família de l’acte amb Albert Puig al centre.
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La marca Estrella Damm, principal patrocinadora de la regata BWR, va lliurar el premi al
guanyador del primer tram de l'esdeveniment a l'antiga fàbrica de Damm al carrer Ros-
selló. El premi, consistent en 60 caixes de cervesa, ve determinat per la xifra de la cate-
goria dels velers, la classe Open 60 IMOCA.
El guanyador a Gibraltar va ser el Paprec Virbac 2, finalment guanyador absolut de la
regata. L'acte va servir perquè el patrocinador de la regata compartís la sobretaula del
passat 12 de febrer amb Jean-Pierre Dick i Damian Foxall, els autèntics herois de la BWR.
Per la seva part, el vaixell patrocinat per Estrella Damm i tripulat per Guillermo Alta-
dill i Jonathan McKee, va acabar la seva travessia a Ciutat del Cap (Sudàfrica) com a con-
seqüència d'una avaria al timó impossible de reparar.

Barcelona World Race

Paco Herrera és el primer seleccionador
d'Extremadura que disputa un partit ofi-
cial. El matx va tenir lloc el passat 28 de
desembre al Nuevo Vivero de Badajoz.

Nou seleccionador

notí
cies

NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM NO-
TÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMMNOTÍ-
CIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMMNOTÍCIES

El València CF també té el seu anunci de Damm. L'espot, protagonitzat per 40 actors i pels jugadors del primer equip valencià, té
en el crit 'Amunt!' el seu fil argumental. La llotja VIP de Mestalla va ser l'escenari de la presentació de l'anunci d'Estrella Damm amb
la presència de Joaquin, Arizmendi, Mora, Maduro, Moretti i Silva. L'anunci va posar a prova les dots artístiques dels jugadors.

“Amunt!”

FOTO: MARCELO ULLOA (VALÈNCIA CF)
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Des del passat 14 de febrer s'emet a diferents mitjans l'anunci
que Damm ha fet en col·laboració amb el FC Barcelona. L'anunci
gira entorn els possibles motius que van portar Thierry Henry a
fitxar per l'equip blau-grana. Uns motius que tenen molt a veu-
re amb les grandeses del Barça i de Catalunya com són l'estil de
vida, els monuments de la Ciutat Comtal, els companys de l'e-

quip, la història del club, el clima i, com no, Estrella Damm, la cer-
vesa de Barcelona. Les imatges es van gravar en diferents localit-
zacions com La Masia, el restaurant Casa Leopoldo, el Moll de la
Fusta o la Rambla del Raval. L'agència Villar Rosas, amb Oriol Vi-
llar al capdavant, ha estat l'encarregada de realitzar, amb gran
èxit i reconeixement públic, aquest anunci.

“Estimat Thierry Henry”
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Els nostres equips BENJAMÍ B
Marc, Saul, Ángel, Cueva, Joel, Fode, Joaquín, Miquel, Éric L., José, Éric
P., J. Manuel, Alejandro, Pesquer, Éric R., Simó i Guillem.

10  pilota a terra 

Esforç i joc col·lectiu
El Benjamí B és un equip de primer
any. Però mirant la classificació nin-

gú ho diria. L'equip de l'Alfredo demostra
partit a partit que el seu planter es sobrepo-
sa a la mancança física superant els seus ri-
vals per qualitat tècnica i tàctica. A la jorna-
da 17 del campionat de lliga, i un cop
superada la primera volta, el Benjamí B és
quart només superat pel nostre Benjamí A,
el Badalona i la PB Cinc Copes. Per darre-
ra, onze equips de segon any i un de primer.

La feina formativa a l'inici de la trajectòria
futbolística és cabdal per aconseguir bons
jugadors, feina que fa molt bé l'Alfredo. A
l'entrenador no li agrada destacar cap indi-
vidualitat, però com exemple de qualitat i

esforç està la de Marc Angelet que, per les
seves condicions futbolístiques, pot arribar
a ser un gran jugador

Cal destacar el partit contra l'Escola de la
Guineueta on, tot i començar bé l'enfronta-
ment, guanyant per 2-0, el rival va donar la
volta al marcador però els nostres jugadors
no van defallir i van acabar igualant el partit
(3-3) i emportant-se'n un punt molt im-
portant. Un altre partit destacat va ser la vic-
tòria contra el segon classificat, Badalona A,
per 0-1 en una demostració d'esforç i de joc
col·lectiu de gran qualitat. Degut a una re-
estructuració de l'organigrama d'entrena-
dors, l'equip l'entrenarà fins a final de tem-
porada Enrique Araújo. �

A dalt, Alejandro conduint la pilota. A baix, Marc.
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Els nostres equips BENJAMÍ A
‘Javi’, Sergio, ‘Santi’, Fuentes, Cristian, Joan, Álex, Jiménez, Joel,
Ruben, Jandro, Méndez, Carles i Regaño.

pilota a terra 11

Immensa superioritat
Aquest equip és invencible. Demostra
en cada partit una superioritat futbo-

lística absoluta envers els seus rivals. La pri-
mera volta del campionat de lliga l'ha aca-
bat amb uns números espectaculars: 15
partits jugats, 15 guanyats, 116 gols a favor i
2 en contra. Però l'exigència de l'entrenador
i de l'entitat fan que sempre hi hagi la pos-
sibilitat de millorar una mica més. Els rivals
amb els que s'enfronten no són de prime-
ríssim nivell i els conceptes tècnics i tàctics
s'han de treballar constantment per aconse-
guir mecanismes que millorin les qualitats
d'aquests petits grans jugadors.

L'inici de la segona volta va ser contra el
Benjamí B del nostre club. Coneixien molt

bé el rival i a més, van tenir la sort de mar-
car en el primer minut de partit. Un segon
gol abans d'arribar al descans va trencar el
partit finalitzant amb una demostració to-
tal d'eficàcia: 8 oportunitats, 7 gols. Dani
Fuentes va tornar a fer un 'hat trick'. Cal
destacar, entre d'altres, el partit contra la P.B.
Cinc Copes on l'equip contrari va intentar
evitar el joc espectacular dels jugadors de
l'Ángel Rodríguez amb una pressió asfixiant
i una defensa molt tancada per impedir re-
bre una golejada. Al final, victòria molt tre-
ballada per 5-0 amb un gol espectacular de
'xilena' de Joan Gómez. Ara, la superioritat
segueix sent inqüestionable i amb grans
possibilitats per aconseguir el títol de lliga. �

A dalt, Santi celebrant un gol. A baix, Jandro.
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Els nostres equips ALEVÍ B
Cristian, Campos, Capilla, Óscar, Cervera, Éric F., Juan Antonio,
Marc, Álvaro, Sebastián, Pablo, Éric G., Rubén, Víctor, Pedro,
Ortega, Maxim i Pol.

12  pilota a terra 

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

A dalt, Capilla. A baix, Pol.

Fora de perill
L'adaptació a la categoria Preferent, ja
és un fet. L'aleví B ha millorat el seu

joc i els seus resultats. El treball desenvolu-
pat per l'Enric i el 'Boni' està donant els seus
fruits. Tres victòries consecutives enfront el
Mercantil, l'Olot i la Garrotxa han deixat l'e-
quip força motivat i fora dels llocs de perill.
D'aquests partits cal destacar el d'Olot, des-
plaçament on els nostres afeccionats van po-
der veure una primera part estel·lar amb un
joc espectacular i una gran eficàcia goleja-
dora (0-3). Un dels culpables d'aquest resul-
tat va ser el Pol, amb l'aportació de dos grans
gols, un d'ells amb un xut des de fora l'àrea
que va entrar per l'escaire de la porteria ri-
val. L'altre partit destacat va ser el jugat a

Nou Barris contra la Garrotxa. L'equip va
sortir amb molta intensitat i als cinc mi-
nuts de partit l'aleví B ja guanyava per 2-0.
La Garrotxa va retallar distàncies en el
marcador però finalment una jugada mar-
ca de la casa va sentenciar el partit. A la
banda dreta, Óscar va superar els seus ri-
vals amb velocitat i qualitat col·locant una
pilota dins de l'àrea que va ser rematada
per en Pol, finalment el refús del porter el
va aprofitar Víctor per marcar amb la ca-
ma esquerra el gol definitiu.

La reestructuració de l'organigrama dels en-
trenadors ha suposat l'abandonament de l'En-
ric Beltran del seu càrrec i la incorporació de
l'Alfredo Anguera com a nou entrenador. �
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Els nostres equips ALEVÍ A
Berrio, Albert, Castillo, Borja, 'Richi', Garcia, Óscar, Manel, Sergio, Jordi,
Cristian, Javi, Éric, Nacho, Carlos, Alfred, 'Rodri', Romero, Adrián, Édgar,
Joseph, Tenllado i Pablo.

pilota a terra 13

A dalt, Oscar. A baix, Berrio i al fons, García .

Al tram final, amb força
La millora en el joc de l'aleví A ha
arribat a l'inici de la segona volta del

campionat. L'equip segueix molt unit i tre-
ballant com un bloc. En aquest darrer tram
de la lliga s'ha afegit al grup un jugador
nou, Ignacio Boadas 'Nacho'. És un juga-
dor de gran alçada que aporta unes quali-
tats diferents a les dels seus companys i que
mancaven a l'equip.

Ara, amb l'equip consolidat a la categoria,
s'han realitzat bons partits, millorant el fut-
bol i amb una major convicció en les seves
possibilitats. Un exemple, sens dubte, és el
partit que l'aleví A va jugar a la ciutat espor-
tiva de Sant Adrià contra l'Espanyol. L'equip
va perdre per 1 a 0 però plantant cara, ju-

gant bé i amb moltes opcions per empatar
el partit. L'Espanyol, segon classificat del
campionat de lliga, tot i tenir un gran plan-
ter, va patir molt per guanyar i en ocasions
va ser superat per l'empenta i el saber fer
dels nostres jugadors. El grup, entrenat per
l'Alexis Sánchez, ha demostrat que sap jugar
molt bé a futbol i que treballa molt dur en
els entrenaments, per tant, els resultats po-
sitius augmentaran a mesura que transcorri
aquest darrer tram del campionat.

Com es tradició en els planters entrenats
per l'Alexis, l'equip arriba molt fort al tram
final de la lliga i amb moltes opcions de
classificar-se entre els cinc primers, cobrint
les expectatives d'aquest grup. �
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Els nostres equips INFANTIL B
Víctor, ‘Raulito’, Gerard, Marc, Bofarull, Darío, Joan, Adrián,
‘Manolo’, Marc F., ‘Giro’, Yeray, Marc L., Ángel, Montero, Kevin,
Albert, ‘Johny’ i Carles.

14  pilota a terra 

A dalt, Raul, Giro i Adri. A baix, l’equip celebrant un gol.

Perseguint el líder
A la revista anterior felicitàvem l'e-
quip pel seu rendiment als entrena-

ments i als partits però fent una proposta de
millora en alguns aspectes fonamentals. L'e-
quip treballava i assimilava conceptes a les
sessions preparatòries i ho demostrava a la
majoria dels partits. La impressió era que
amb un parell de retocs l'assalt a la primera
plaça de la classificació era possible. El pri-
mer objectiu era no baixar el ritme de joc
davant dels rivals més assequibles, el segon
intentar baixar la mitjana de gols encaixats
i el tercer millorar l'estratègia ofensiva.

Des d’aleshores l'equip ha respòs perfec-
tament. No ha baixat els braços davant cap
rival i els jugadors han lluït l’actitut que

s'espera d'un planter del nostre club. A més,
ha baixat la mitjana de gols encaixats i par-
cialment també ha millorat en l'estratègia
ofensiva. Els resultats demostren que amb
esforç i concentració es pot arribar a supe-
rar qualsevol obstacle. Al tancament d'a-
quest número de la revista, l'equip de Santi
Barbany ocupa la segona posició del cam-
pionat amb 16 victòries, 3 empats i 1 de-
rrota. La nota negativa d'aquesta tempora-
da és que el líder de la lliga no ha perdut
encara cap punt i sembla inaccessible.

Ara, s'ha de continuar treballant fins el fi-
nal per preparar l'equip de cara a la tempo-
rada vinent i per aprendre a lluitar fins el
darrer partit. �

pilota_1310_maq  17/3/08  14:06  Página 6



Els nostres equips INFANTIL A
Édgar, Pol, Canut, Hugo E., Hugo F., Daniel, Mikel, Adrià, 'Juanma',
'Max', Nieto, Quiles, Thomas, Marc, Oriol i Gerard.

pilota a terra 15

A dalt, Álvaro. A baix, Alan.

Cada vegada van a més
L'Infantil A és un equip que ha anat
de menys a més, realitzant una segona

volta excepcional amb només dues derrotes
enfront el Barça i l'Espanyol. El partit jugat
a la ciutat esportiva del FC Barcelona va ser
molt disputat, arribant a la mitja part amb
empat a zero. A la represa, la major força fí-
sica dels blau-granes va servir per decantar
el partit a favor seu, aconseguint els gols en
jugades a pilota parada. En canvi, el partit
de Sant Adrià enfront l'Espanyol va ser do-
minat totalment per l'equip d'Andrés Jarque
però el bon joc no va ser premiat amb la
victòria. Una decisió dubtosa d'un dels as-
sistents va facilitar el gol de l'Espanyol i en
conseqüència la pèrdua dels tres punts.

Després d'aquests partits, l'equip va sortir
reforçat, aconseguint guanyar tots els par-
tits disputats. Cal destacar la remuntada
contra el Cornellà, la magnífica segona part
enfront el Lleida, el partit contra el Sant An-
dreu i sobretot, el matx de Granollers. L'e-
quip va desplegar tots els conceptes tàctics
treballats en els entrenaments i va saber en
tot moment el que calia fer. S'ha de desta-
car l'aportació ofensiva dels defenses mate-
rialitzant la majoria dels gols. Aquest en-
frontament va servir per reafirmar el bon
joc de l'Infantil A i fer gaudir el públic as-
sistent d'una jornada de futbol espectacu-
lar. Al final del partit ambdues afeccions
van saber reconèixer el bon joc cerveser. �
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Els nostres equips CADET B
Barea, Éric, Sergi, Víctor,‘Rena’, Font, 'Adri', Iván, Lamas, Luque, Rubén,
'Paco', Borja, Paulino, John, 'Xavi' S., Soto, 'Xavi' T., Vaquero, 'Dani' i Víctor.

16  pilota a terra 

A dalt, Paco rematant a porteria. A baix, Ramon.

Rei de l’empat
El Cadet B continua sent el rei de
l'empat. A la tornada de les festes de

Nadal, l'equip va empatar els tres partits a
casa contra el Masnou, el J. M. Gené i la
Penya Anguera. En canvi, els partits jugats
com a foraster, han anat més repartits: una
victòria a Blanes, on l'equip va superar un
rival de segon any amb un partit molt se-
riós en defensa i amb l'inconvenient d'aca-
bar amb nou jugadors en el terreny de joc,
un empat  treballat a Tarragona, al camp
del Nàstic, i una derrota a Santa Coloma,
contra la UD Gramenet, la primera en els
darrers tres mesos. El partit de la 'Grama'
va ser força estrany, l'equip va regalar la
primera part. A la segona, tot i ser força su-

periors, no van aconseguir donar la volta al
marcador.

Malgrat que a l'equip li costa fer gols és un
conjunt difícil de guanyar. El Cadet B està
fent una temporada molt digne en un cam-
pionat molt complicat per la diferència d’e-
dat amb la resta. La majoria d'equips són de
segon any i la Damm contraresta aquesta
inferioritat amb esforç, qualitat tècnica i
una bona disposició tàctica. El cos tècnic,
encapçalat per Joan Carles Morales i amb
l'ajut de Rafa Porras, considera primordial
la formació dels jugadors i la seva progres-
sió dins del club. L'entrenador reparteix en-
tre els jugadors els minuts de joc i fa servir
les rotacions per aconseguir-ho. �
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Els nostres equips CADET A
Gerard, Héctor, Christian, Julià, Cachinero, Campos, Rubén, Iván, Omar,
Jordi, Tanik, Borja, Manel, Santi, ‘Jando’, Marc, Alexis, Poves, Pol, Robert,
Romero, Lluís i Villaescusa.

pilota a terra 17

A dalt, Rubén. A baix, Poves.

Torna el bon futbol
Estava molt difícil mantenir la línia
de resultats amb que s'havia acabat el

passat any, però durant els primers partits
del 2008 es va reproduir l'èxit i es van
guanyar partits amb autoritat i bon joc. Tot
i això, la victòria enfront el Lleida va servir
per tocar de peus a terra. No es va jugar
gens bé i la victòria no va ser del tot meres-
cuda. Finalment, l'equip va aconseguir una
victòria agònica en el temps de descompte
i amb la sort del seu costat.

En canvi, l'inici de la segona volta ha estat
molt decebedor. En els quatre primers par-
tits només s'ha aconseguit un punt. I amb
aquesta mala ratxa van rebre l'Espanyol a
casa, equip líder i invicte del campionat. Tot

i que el conjunt de Xavi Ruiz va realitzar el
millor partit de la temporada, la falta d'en-
cert dels nostres jugadors i la mala sort van
ser els culpables directe de la derrota.

D'altre banda, el destí els tenia preparat
un altre partit increïble, aquest cop contra
el Barça. El Cadet A va dominar gairebé tot
el partit, amb una gran quantitat d'opor-
tunitats però desgraciadament, a falta no-
més de dos minuts, una jugada desafortu-
nada amb un gol en pròpia porteria va
tirar per terra les opcions de la Damm d'a-
conseguir els tres punts. Aquest partit va
suposar un punt d'inflexió i, a les darreres
jornades, han tornat les victòries, la tran-
quil·litat i el bon futbol. �

pilota_1310_maq  17/3/08  14:06  Página 9



Els nostres equips JUVENIL C
'Dani', Ramón, Kevin, Carlos, Durán, Pau, Álex, Aitor, 'Riki', Gras,
Huete, Brian, Iván, Víctor, Peña, 'Adri', Kellian, 'Peque', 'Xavi', Éric,
Rocamora i Marc.

18  pilota a terra 

A dalt, Iván. A baix, Ramon i al fons, Huete.

‘Dragon Khan’
El Juvenil C, dirigit per Josep Maria
Frígula, és un equip molt jove i això

el fa alternar moments brillants amb d’al-
tres decebedors sense que hi hagi una bona
raó de pes. Com a exemple podem destacar
la segona part de l'enfrontament al camp
del Mollet on es va perdre el partit després
d'haver dominat sense problemes a la pri-
mera, o el partit contra el Gramenet en el
que semblava que la 'Grama' anava a gole-
jar el nostre equip i finalment els homes de
Frígula van realitzar un gran espectacle fut-
bolístic aconseguint remuntar el resultat
advers. Sense trobar una explicació lògica
que expliqui aquests canvis, l'edat o l'adap-
tació a una categoria molt dura són factors

que poden incidir en determinades oscil·la-
cions dins d'una competició com aquesta.

El que si és cert, és que quan l'equip fun-
ciona bé és un goig veure'ls jugar a futbol.
En molts moments del campionat aquest
planter ha regalat als espectadors un futbol
ràpid, vistós, fresc i amb precisió que en-
ganxa al públic amb jugades fantàstiques i
gols espectaculars.

És d'esperar que la maduració del grup
arribi en aquest tram final i s'assoleixi la fi-
ta de quedar entre els cinc primers. Un èxit
determinat per la categoria dels jugadors i
per la direcció tècnica del planter.

Ara, l'objectiu és la classificació i cal posar
tot l’esforç en aconseguir-ho. �
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Els nostres equips JUVENIL B
Ruben, Jaume, José, Fran, Carmona, Éric, Víctor, Miguel, Marçal,
Carlos, 'Kike', Mateo, Pardo, 'Reve', Joan, Sillero, Tello, Tenllado, Jordi,
Josep, Osuna i Muela.

pilota a terra 19

A dalt, Fran, Rubén i Pau. A baix, l’entrenador, Carles Martínez.

Tranquil·litat absoluta
El 2007 va acabar amb un empat en
els darrers minuts al camp de l'Hospi-

talet (3-3), després d'anar guanyant per 1-3, i
una derrota totalment immerescuda a casa
contra el Reus Deportiu. A priori, el final de
la primera volta es presentava molt esperan-
çador, però no va ser així, dues derrotes con-
tra equips del final de la classificació i una
victòria agònica contra l'Horta van esdeve-
nir un bagatge molt desolador. Però tots el
bons equips pateixen crisis passatgeres i des-
prés reprenen la competició amb més força
i això precisament és el que li va passar al Ju-
venil B. Van tocar fons el mes de gener però
han revifat al febrer. El balanç, fins al tanca-
ment d'aquest número de la revista, era de 3

derrotes i un empat al gener i quatre victò-
ries i un empat al febrer. Ara, l'equip situat
en una posició tranquil·la a la taula classifi-
catòria no ha d'afluixar i seguir evolucionant
per tornar a fer-nos gaudir del futbol espec-
tacular de l'inici de la temporada.

D'aquí al final de la lliga els jugadors han
de seguir madurant i, alhora, consolidant el
seu bon futbol per assolir la fita d'incorpo-
rar-se al Juvenil A de la propera temporada.

Cal destacar el nivell mostrat per l'entre-
nador, Carles Martínez, com a comentarista
esportiu a la Xarxa de Televisions Locals. La
seva facilitat per entendre el futbol i el seu
coneixement de la categoria han estat lloats
per nombrosos telespectadors. �
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Els nostres equips JUVENIL A
Imanol, Víctor, Pol, Anselmo, Fontova, Cristian, Marc G., Vicente, Carlos, Sergio, Joel, 'Rooney', Germán,
Prieto, Andreu, Óscar, Rueda, Jaume, Aleix, Romero i Marc H.

20  pilota a terra 

A dalt a l’esquerra, Sergio. A la dreta, Prieto. A baix, Víctor.

Final esperançador
L'any 2007 no va acabar tan bé com
volíem amb dues derrotes en els dos

darrers desplaçaments. Tot i això, les festes
nadalenques li van anar molt bé al nostre
equip i, des d’aleshores, el Juvenil A només
ha perdut un partit (Murcia Deportivo), la
resta, 6 victòries i 3 empats.

S'ha de destacar, sens dubte, la victòria a
Sant Joan Despí enfront el Barça per 0-2.
El partit va ser plantejat molt intel·ligent-
ment pel cos tècnic de la Damm, l'equip va
aprofitar l'excessiva el·laboració en els atacs
del Barça per recuperar la pilota i sortir rà-
pidament al contraatac. El primer gol va
ser un exemple de concentració i rapidesa,
el porter Jaume va recuperar la pilota a la

sortida d'un còrner rival i va iniciar la con-
tra amb Prieto i Anselmo com a protago-
nistes. Una combinació perfecte entre els
dos jugadors la va culminar Anselmo su-
perant la desesperada sortida del porter
blau-grana. A la segona part, el mateix, el
Barça tocava i la Damm rematava. En els
darrers minuts de partit la Damm va sen-
tenciar el partit amb una passada genial
d'Aleix en profunditat cap a Anselmo que
va tornar a encarar al porter i el va superar
amb la seva habitual qualitat. Segon gol i el
partit sentenciat, la Damm va jugar amb el
cap i la feina feta abans del partit va donar
els seus fruits. La victòria va ser molt im-
portant perquè feia temps que el Juvenil A

pilota_1310_maq  17/3/08  14:06  Página 12



pilota a terra 21

no guanyava a Can Barça i a més, aques-
ta temporada, la Damm s'ha imposat en
els dos enfrontaments.

D'altre banda, els partits a casa contra
els millors equips de la lliga s'han supe-
rat amb nota, dos empats, Vila-real i Lle-
vant, i una gran victòria contra l'Atlético
Madrileño, que demostren el bon mo-
ment de l'equip de Torrijos.

Ara, i pensant en el final del campionat
el futur es presenta prometedor amb ri-
vals de la part baixa de la taula classifica-
tòria que poden facilitar l’ascens de po-
sicions, l’únic equip de la part alta és el
València, però el planter confia en acon-
seguir la victòria. Falten poques jornades
per acabar el campionat i ara és el mo-
ment per realitzar el darrer esforç i per
aconseguir les fites marcades. Més enda-
vant ja podrem pensar en el futur futbo-
lístic d’aquests excel·lents jugadors. �

El passat 27 de febrer es van enfrontar a les instal·lacions del C.A.R de Sant Cu-
gat l'equip japonès Kashim-Gakuen amb els nostres juvenils. El combinat japo-
nès és un conjunt reconegut en el seu país i campió de la província d'Ibaraki en
els darrers tres campionats. Els partits van ser vistosos i de bon futbol alternant
les jugades d'atac ambdues porteries. La bona actuació dels porters va evitar l’am-
pliació dels marcadors. La jornada va esdevenir molt amistosa tot i la intensitat
del joc.Finalment,empat del Juvenil A i victòria del Juvenil B,en una trobada entre
cultures futbolístiques més properes que les distàncies físiques d’ambdós països.

Duel amb el Kashima-Gakuen 

classificació GRUP 7 jornada 26

N EQUIP PT PJ PG PE PP GF GC

1 VILLARREAL 56 26 18 2 6 53 26

2 BARCELONA 49 26 15 4 7 48 21

3 R. MURCIA 47 26 15 2 9 37 31

4 VALÈNCIA 46 26 13 7 6 49 27

5 AT. MADRILEÑO 46 26 13 7 6 34 15

6 MURCIA DCF 45 26 14 3 9 40 31

7 DAMM 43 26 12 7 7 34 33

8 ALACANT 43 26 12 7 7 36 29

9 LLEVANT 41 26 12 5 9 30 18

10 ELX 34 26 10 4 12 36 37

11 HÈRCULES 33 26 8 9 9 35 34

12 CASTELLÓ 27 26 7 6 13 28 33

13 MINERVA 25 26 6 7 13 30 49

14 CRACKS  23 26 6 5 15 32 51

15 PUÇOL 20 26 5 5 16 25 51

16 SAN BLAS 5 26 1 2 23 15 76
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Rubén Baraja
els primers passos de...

FOTO: MARCELO ULLOA (VALÈNCIA CF)

L a setmana no era la millor per visi-
tar la ciutat esportiva del València,
un judici per la rescissió del con-

tracte d'Albelda i els mals resultats no feien
preveure un bon ambient. Però el món del
futbol, per bé o per malament, és diferent i
tant el departament de comunicació del
club com el capità de l'equip van estar molt
receptius amb els enviats especials de la re-
vista de la Damm.

Rubén Baraja va néixer a Valladolid i a la
seva ciutat natal es va desenvolupar com a
futbolista i com a persona a les categories in-
feriors del Real Valladolid.

Uns amics el van convèncer per fer una
prova i s'hi va quedar. Les seves qualitats fut-
bolístiques no van passar desapercebudes
pels tècnics del Valladolid que, ja des del pri-

mer moment, van intuir el nivell que acon-
seguiria el jove de Pucela. De seguida es va
acostumar a guanyar però també va apren-
dre a perdre, el seu club era el més potent de
la zona i els millors jugadors jugaven amb
ell. Van formar un grup molt ben avingut i
en el decurs de les temporades la compan-
yonia va deixar pas a l'amistat. Baraja va ju-
gar des dels nou fins els vint-i-un a l'equip
de la ciutat castellana.

A mesura que superava les categories (ale-
ví, infantil, cadet), s'adonava de la impor-
tància de les victòries dins d'un gran club,
tot i que els entrenadors minimitzaven la

A Valladolid es va acostumar
a guanyar però també va
aprendre a perdre.

Rubén Baraja és un dels millors
jugadors de l'estat espanyol. Amb
disset anys va jugar a Nou Barris
mostrant unes qualitats que des-
prés va ratificar en els camps de
Primera Divisió.
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Nom: Rubén Baraja Vegas
Edat: 32 anys

Clubs: Real Valladolid, 
Atlético Madrid, València CF

Posició: Migcampista

FOTO: MARCELO ULLOA (VALÈNCIA CF)

pressió i els demanaven que gaudissin del
futbol. Baraja recorda llavors una de les mi-
llors temporades de la seva vida: “Amb dis-
set anys em van passar al juvenil sots-19 i
va ser com estar a Primera Divisió. Els mi-
llors equips de l'estat representats pels seus
juvenils en una lliga apassionant i de mol-
ta qualitat. Molts dels jugadors que vam
jugar en aquella categoria després hem
coincidit dins el futbol professional”. Va
ser la temporada 92-93 quan Rubén Baraja
va permetre, per primera vegada, als afec-
cionats de tot l'estat gaudir del seu futbol, el
Real Valladolid va ser un dels millors equips
d'aquell campionat i finalment va quedar en
segona posició per darrera del Real Madrid
que es va proclamar campió.

Ara, setze anys després, ho recorda amb
orgull, amb l'orgull d'haver fet un gran fut-
bol al costat d'uns companys que, alhora,
també eren els seus amics. �

La temporada 92-93 va ser una de les
més disputades de la categoria sots-
19. Barça, Madrid, Sevilla, Athletic, Va-
lència i també Valladolid van compe-
tir amb molta intensitat per
aconseguir el títol de campió. Rubén
Baraja recorda perfectament l'en-
frontament a Nou Barris i ens expli-
ca:“Jo vaig marcar un gol. Va ser un
partit molt complicat perquè la
Damm tenia un gran equip i el camp
els beneficiava”. Ens va preguntar per
Toni Velamazán, després de lloar-lo
com a futbolista, i va incidir en el ni-
vell dels futbolistes que competien en
aquella categoria sots-19. Baraja es va
acomiadar reconeixent les virtuts de
la Damm:“La Damm és una escola de
futbol molt respectada històricament
a tot l'Estat”.

“Jo vaig marcar un gol”

A l’esquerra i a dalt dues imatges de Baraja aquesta
temporada.
A baix, Rubén Baraja repassa el llibre del 50è aniversari
del CF Damm.
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V a ser al voltant de dos
quarts de nou de la nit
quan els jugadors d'amb-

dues seleccions van sortir al te-
rreny de joc sostenint una pancar-
ta escrita en català i en euskera en
la que es podia llegir: 'Una nació,
una selecció'.

El partit va ser trepidant i amb
molta intensitat tant a dins com a
fora el terreny de joc. Esukal He-
rria va començar amb molta for-
ça i ràpidament va provocar el
primer ensurt a la porteria catalana, però Jorquera va aturar per-
fectament la rematada de Llorente. Minuts després, el de Besca-
nó va protagonitzar la jugada més desafortunada del partit, pa-
tint una lesió que l'obligarà a passar pel quiròfan i a acomiadar-se

de la temporada. El relleu el va aga-
far l'ex porter de la Damm José Mi-
guel Morales i, des de la seva sortida
al camp, es va convertir en un dels
millors jugadors del partit. El domini
territorial va continuar tenint color
basc, fins que en el minut 28 una
gran assistència de Coromines va ser
culminada en gol pel jove blau-gra-
na Bojan. El debut del jugador de
Linyola havia creat una gran expec-
tació i el seu gol no va defraudar les
expectatives generades. El partit va

transcórrer amb oportunitats a ambdues porteries i finalment
Aduritz, com havia fet al Camp Nou, va igualar el marcador.
L'empat va fer justícia al joc dels dos equips i va permetre a les
dues afeccions tornar satisfetes a casa seva. �

Euskal Herria
vs Catalunya

Dos dels grans protagonistes dins del terreny de joc van tenir passat cerveser. El porter del Terrassa, José Mi-
guel Morales, va suplir amb solvència el lesionat Jorquera i es va convertir en un dels herois del partit. Per la
seva part, Sergio Garcia va seguir demostrant la seva progressió al màxim nivell del futbol i, sens dubte, va
protagonitzar jugades de gran qualitat. I per què tot rutlli, la selecció compta amb un col·laborador d'ex-
cepció, Emili Jardí. El seu tarannà serveix per fer més fàcil la feina de jugadors i de tècnics.

Cervesers amb la selecció

El passat 29 de desembre va ser un dia prou impor-
tant per les aspiracions de dos nacions en el seu in-
tent d’aconseguir el dret a competir. San Mamés va
viure un dels partits més emotius i, alhora, reivin-

dicatius, dels darrers anys. Quaranta mil persones,
entre elles vuit mil catalanes, van expressar pacífi-
cament el seu desig d'aconseguir l’oficialitat de les
seves seleccions.
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El futbol català tancarà una etapa el proper mes de juny. La
transició s'ha acabat i amb ella es posarà el punt final a un pe-
ríode en el qual la Federació Catalana de Futbol ha experi-
mentat un canvi radical. Una profunda transformació que ha
servit per assentar unes bases molt sòlides sobre les quals ara
cal construir el futur. Una etapa en la que no estaré jo com a
president ja que he pres la decisió, per motius personals i pro-
fessionals, de deixar el càrrec a l'assemblea del proper mes de
juny i donar pas a una nova generació de directius que encap-
çali un nou projecte.
La FCF, al igual que ha succeït en el CF Damm durant l’etapa
de Josep Barcons a la presidència, és ara més forta que mai.
Que ningú ho dubti. Per això el treball del proper president no
ha de ser un altre que consolidar i donar-li més valor afegit a tot
allò que s'ha aconseguit. Jo me'n vaig, és cert, però ho faig amb
la satisfacció de deixar un gran llegat a tots els clubs modestos
que en el seu moment van decidir confiar en mi. Entre tots hem
fet un pas decisiu cap endavant del qual ens hem de sentir pro-
tagonistes. Aquesta Federació és avui més que mai dels clubs i és
més moderna, forta i professional que mai. Hem assolit en
menys de tres anys el programa que ens vam marcar com a fulla
de ruta quan vam guanyar les eleccions a l'octubre del 2005.
L'assoliment de la mutualitat gratuïta per a tot el futbol base
català; l'entrega de més de 1.200 ordinadors i la posada en mar-
xa del nou sistema informàtic, amb el qual s'ha fet aquesta
temporada el 100% de les llicències són el millor exemple. Però

encara hi ha més: l'èxit de la campanya “Apadrina un futbolis-
ta” de la Fundació, amb més de 750 nens i nenes apadrinats;
l'impuls de 102 camps de gespa artificial gràcies a l'acord amb
la Generalitat i ‘la Caixa’, o els superàvits d’1,2 i 1,6 milions
d'euros amb que s'han tancat els exercicis del 2006 i 2007, res-
pectivament, demostren que anem pel bon camí.
Com també ho demostra la consolidació del futbol sala, la po-
sada en marxa del Carnet del Federat i, sobretot, la reactivació
de la Selecció Catalana de futbol. El doble enfrontament davant
Euskadi ha suposat un punt d'inflexió. La presència de més de
8.000 catalans a San Mamés (Bilbao) recolzant a la nostra selec-
ció demostra que cal anar un pas endavant. Que no ens podem
aturar aquí. Per això ara toca treballar en el futur. En nous rep-
tes. No ens podem aturar. El futbol català necessita nous pro-
jectes, noves il·lusions i, sobretot, noves cares. Persones com
l'Israel López que ha desenvolupat una feina extraordinària al
front del Comitè de Futbol Sala. Ell, un home de federació, pot
ser el futur president de la Federació. El que tinc molt clar és
que no seré jo qui decideixi qui ha de ser el president del futur,
seran els clubs qui escolliran la persona, però crec que l'Israel
López està capacitat per liderar nous reptes com ara un segon
pla de gespa artificial o, com per exemple, la millora de les ins-
tal·lacions i el model dels camps de Barcelona. El que està clar
és que la transició s'ha acabat i que ara li toca al futbol català
triar quin és el camí que vol per una Federació que ha sortit de
les cavernes i que té, ara més que mai, un valor afegit enorme. �

La transició s'ha acabat, 
comença una nova etapa

JORDI
ROCHE

Firma convidada

Empresari
Girona, 1974
President de la Federació Catalana de Futbol.
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La Fundació Damm no tan sols financia i recolza el club de fut-
bol sinó que, reafirmant el seu compromís amb la societat civil i
la cultura, col·labora en diferents activitats.

La presència d'Oriol Bohigas a
l’antiga fàbrica del carrer Rosselló
va servir per formalitzar la reno-
vació del conveni entre la Funda-
ció Damm i l'Ateneu Barcelonès.

Fundació Damm

L a Fundació Damm ha signat un nou
conveni de col·laboració amb l'Ate-

neu Barcelonès. Aquesta relació es va ini-
ciar l'any 2005, quan va contribuir a finan-
çar les obres de reforma del bar, autèntic
centre de la vida social de l'entitat barcelo-
nina. La identificació de la Damm amb l'A-
teneu, però, és tan clara que ha seguit apos-
tant per donar-los suport, patrocinant
també les programacions d'estiu del Jardí
Romànic, amb els cicles de jazz i cinema i,
a partir del 2007, finançant el cicle 'Músi-
ques sota la palmera pels drets humans' or-

ganitzat en col·laboració amb Amnistia In-
ternacional Catalunya. Per al 2008, a més,
participant econòmicament en la produc-
ció d'una exposició programada a l'entra-
da dels carruatges, el Palau Savassona. Així
doncs, Damm té molt a veure amb la revi-
talització d'alguns dels espais que més i mi-
llor identifiquen l'Ateneu: el bar, el jardí i
l'entrada de carruatges.

La signatura del conveni es va realitzar a
l'antiga fàbrica de Damm, en presència dels
patrons de la Fundació Damm, Ramon Ar-
madàs, Ramon Agenjo i Pau Furriol i del
president de l'Ateneu, Oriol Bohigas, el seu
vicepresident Francesc Cabana i el gerent
de l'entitat, Pep Montes. L'acte protocol·la-
ri va ser distès i va transcórrer amb molta
cordialitat mentre degustaven la varietat de
cerveses del Grup Damm. �

Renovació del conveni 
amb l'Ateneu Barcelonès
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Pau Furriol, Ramon Armadàs, Oriol Bohigas, Pep Montes, Francesc Cabana i Ramon Agenjo.
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El passat 28 de gener, Frank Rij-
kaard va lliurar, com a padrí de la

tercera edició del llibre '37 històries so-
lidàries al voltant de l'esport', un taló
amb els beneficis obtinguts per la ven-
da i patrocini de la tercera edició d'a-
questa iniciativa solidària.

L'entrenador del Barça es va engres-
car des del primer moment. Marcos
López, periodista de El Periódico de
Catalunya, li va proposar d'encapçalar
un nou projecte d'un grup de periodis-
tes que tenen com a única finalitat la
d'ajudar els més necessitats. Rijkaard, a
més, va fer el pròleg del llibre on expli-
cava la seva filosofia de vida basada en

la cooperació i la interactuació amb la
natura. L'acte va ser presidit per Ángel
Montesinos, director general d’El Corte
Inglés, Josep Colomer, president de
Caixa Penedés, i Anna Pruna, secretària
general d'esports de la Generalitat de
Catalunya.

El llibre, escrit per 37 periodistes d'es-
ports i patrocinat, entre d'altres, per la
Fundació Damm, va ser lliurat a tots els
membres del club durant el sopar de fi-
nal de temporada.

La Fundació Damm, sempre sensible a
iniciatives solidàries relacionades amb
l'esport, va estar present a l'acte amb la
presència del seu patró Ramon Agenjo. �

RELATS DE FUTBOL.
37 HISTÒRIES 
SOLIDÀRIES 
AL VOLTANT 
D’UNA PILOTA
La primera entrega
d'aquesta aventura so-
lidària va ajudar a llui-
tar contra la malaltia
de la Noma.

36 HISTÒRIES 
SOLIDÀRIES AL
VOLTANT DE 
L’ESPORT
Aquest segon llibre va
destinar els gairebé
80.000 euros de benefi-
ci a la Unitat d’Oncolo-
gia Infantil de l’Hospi-
tal Vall d’Hebrón.

37 HISTÒRIES 
SOLIDÀRIES AL
VOLTANT DE 
L’ESPORT
La tercera aventura del
col·lectiu de periodistes
solidaris va destinar
els guanys obtinguts

de la venda i patrocini del llibre al Casal
d’Infants del Raval de Barcelona. 

73.810 euros 
pel Casal d'Infants del Raval

A dalt, Marcos López del col·lectiu de periodistes soli-
daris, Ángel Montesinos, director general d’El Corte In-
glés a Catalunya, Anna Pruna, secretària d’esports de
la Generalitat, Josep Colomer, president de Caixa Pe-
nedès, Frank Rijkaard i Enric Canet del Casal d’Infants
del Raval.
A sobre aquestes línies, Frank Rijkaard, entrenador del
Barça.

FOTOS: EDUARD OMEDES
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Medicina esportiva

Pàgina coordinada pel Dr. Carlos Barcons
i l’equip mèdic del club

E l passat 12 de febrer es va
realitzar a la Sala d'Actes

del Centre Mèdic Teknon de
Barcelona una sessió científica
sobre medicina i futbol en la
que van participar especialistes
de les diferents branques rela-
cionades amb el futbol. El pres-
tigiós doctor Miquel Llobet, or-
ganitzador de la sessió, va

manifestar que la trobada servia “per par-
lar amb llibertat” dels problemes reals en
que es troben els facultatius.

La primera taula rodona va abordar els
temes de l'alimentació, l'entrenament, el

creixement, el control mèdic i el dopatge.
El doctor Arias va ser un dels ponents i va
explicar el funcionament dels serveis
mèdics del club. Els presents a la sessió
científica van lloar la presentació del doc-
tor Arias i de la tasca que el CF Damm fa
amb els seus jugadors. La segona es va
dedicar a les lesions del futbol d'èlit i la ter-
cera als serveis mèdics de la Lliga de Futbol
Professional.

La participació va ser de gran nivell amb
la presència, entre d'altres, d'Eduard Mauri,
cap dels Serveis Mèdics de l'Espanyol, o
Lluís Til, director de la Unitat Assistencial
del Centre d'Alt Rendiment (CAR). �

La relació de la medicina amb el futbol ha estat el motiu de la sessió científica organitzada per la Fundació Esport i Ciutadania
al Centre Mèdic Teknon. El doctor Juan Carlos Arias, en representació del CF Damm, va ser un dels ponents de la sessió.

Medicina i futbol, un debat obert

A dalt, els components de la primera taula rodona 
exposant els seus arguments.
A baix, Joan Golobart, ex jugador de l’Espanyol,
formulant una pregunta en presència d’Eduard 
Mauri i Jordi Ardévol.
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-Quina és la seva 
valoració de la sessió
científica sobre medicina
i futbol? 
A la Jornada sobre Medici-
na del Futbol, organitzada
per la Fundació Esport i
Ciutadania al Centre
Mèdic Teknon, es trobaren
un seguit d'especialistes en
totes les branques de la
medicina relacionades
amb l'esport com la fi-
sioteràpia, la nutrició, la
preparació física, el futbol
base i la traumatologia que
fan referència al món del
futbol. No és gaire habitual
poder reunir tot aquest
grup de persones que
parlaven amb naturalitat
en un ambient obert i de
col·laboració que fou molt
enriquidor per a tots els
assistents, fos quin fos el
seu nivell.

- Quina impressió va tenir
després de l'exposició del
Dr. Arias?
El CF Damm és un refer-
ent dins del nostre país pel
que fa a la formació de fut-
bolistes. Aspectes com el
de l'organització d'un club
d'aquestes característiques
fou exposat amb molt 
rigor i molta claredat pel
Dr. Arias, que va remarcar
la tasca que es fa des dels
serveis mèdics dirigits pel
Dr. Barcons en l'educació
sanitària dels nens i de les
seves famílies. Els temes de
control mèdic, les revi-
sions periòdiques per de-
tectar problemes en el

creixement dels nens, valo-
racions musculars o les en-
questes d'alimentació, es
porten amb molta cura
dins del club.

- Què li sembla la tasca
que fa el club en l'aspecte
mèdic?
És una tasca important i
seriosa, que té molt valor, a
més, tenint en compte
l'entorn econòmic en la
que es mou. La falta de
medis econòmics que
pateix endèmicament el
futbol base d'aquest país es
supleix amb l'esforç i la
voluntat dels professionals
que estimen aquesta feina.

ENTREVISTA DR. MIQUEL LLOBET

“La falta de medis 
económics es supleix
amb esforç i voluntat”

La participació del doctor Arias en la ses-
sió científica del Centre Mèdic Teknon va
servir per compartir experiències amb al-
tres facultatius.A més,la presència del cap
dels serveis mèdics del club, Carles Bar-
cons, i d'un dels nostres fisioterapeutes,
Rubén Boo,es va aprofitar per conèixer al-
tres maneres de treballar i d'establir con-
tactes amb professionals de prestigi.

Compartint experiències

Dr. Miquel Llobet
Llamberich

� Metge especialista en 
Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia.
� Membre de l'staff del 
Centre Mèdic Teknon
� Vicepresident de la 
Fundació Esport i Ciutadania
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On són què fan com els hi va?

CURRO TORRES I REAL MURCIA

19è classificat.

SERGIO GARCÍA I REAL ZARAGOZA

14è classificat.

JORDI CODINA I REAL MADRID

1r classificat.

PRIMERA

ISAAC BECERRA I ESPANYOL B

18è classificat del Grup III.

DIDAC NAVARRO I ESPANYOL B

18è classificat del Grup III.

RAUL PÉREZ I TERRASA FC

6è classificat del Grup III.

DANI MARÍN I TERRASA FC

6è classificat del Grup III.

JOSÉ M. MORALES I TERRASA FC

6è classificat del Grup III.

DANI MORALES I HOSPITALET

19è classificat del Grup III.

RAÚL CABALLERO I HOSPITALET

19è classificat del Grup III.

MANEL GÓMEZ I M. CASTELLDEFELS

17è classificat del Grup III.

SEGONA B

SEGONA A

SEGONA B

RAMON DE QUINTANA I CÁDIZ CF

15è classificat.

RAFA JORDÀ I CD NUMANCIA

1r classificat.

CARLOS G. PEÑA I ALBACETE BALONPIÉ

20è classificat.

SAMUEL BAYÓN I D. ALAVÉS

18è classificat.

CRISTIAN HERNÁNDEZ I CASTELLÓN

7è classificat.

DAVID MIRANDA I ÀRBITRE EDU GONZÁLEZ I CE HOSPITALET

19è classificat del Grup III.

RUBÉN CASADO I CF BADALONA

12è classificat del Grup III.

CRISTIAN JIMÉNEZ I CD BAZA

15è classificat del Grup IV.

F. MARTÍNEZ “KEKO” I UE LLEIDA

9è classificat del Grup III.

TONI VELAMAZÁN I CE HOSPITALET

19è classificat del Grup III.

DAVID CHARCOS I CARTAGENA

6è classificat del Grup IV.

ROGER MATAMALA I GAVÀ

3r classificat del Grup III.

XAVI PELEGRÍ I ÁGUILAS

3r classificat del Grup IV.

MARCOS PÉREZ I GRAMENET

11è classificat del Grup III.

JAVIER SIMÓN I GRAMENET

11è classificat del Grup III.

VÍCTOR MORILLO I M. CASTELLDEFELS

17è classificat del Grup III.

SISO AMIGÓ I SABADELL

14è classificat del Grup III.

FERNANDO ANTÓN I SABADELL

14è classificat del Grup III.

IVÁN VILLANUEVA I SABADELL

14è classificat del Grup III.

ÓSCAR SIERRA I SABADELL

14è classificat del Grup III.

ALBERT MANTECA I BURGOS

16è classificat del Grup II.

J. CARLOS SANZ I EIVISSA

13è classificat del Grup III.

LUCAS VIALES I AT. OSASUNA B

18è classificat del Grup II.

ALBERTO CRIADO I VILA JOIOSA

15è classificat del Grup III.

RAÚL GARRIDO I EIVISSA

13è classificat del Grup III.

Carlos Peña és l’únic jugador de camp que ha disputat tots els minuts de joc de Segona A.

FOTO: ALBACETE BP.
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NO! EN NOM DE L'ESPORT

OPINIÓ  RAMON ARMADÀS I BOSCH

T
arda de dissabte. Deixava passar les hores esperant la
nit. Feien pilota gratis per la tele. Tard, però gratis.
Mentre arribava el gran moment de veure jugar l'e-

quip que porta Unicef a la samarreta a Saragossa, calia fer
alguna cosa de profit com ara escriure quelcom sobre el que
és la meva dèria: les “canallades” que es fan camuflades d'ac-
tivitat esportiva.

Una idea em pessigava el cap;
parlaria dels abusos comesos
amb infants obligats des de ben
menuts a patir la tortura dels en-
trenaments gimnàstics, sotmesos
a sàdics entrenadors, amb la
complicitat dels seus egoistes pa-
res, àvids d'embutxacar-se uns
dòlars. Si en voleu referència d'un
dels molts casos, punxeu al 'gu-
guel': “Escuela de gimnasia de
Shichahai”, i ja m'ho sabreu dir.

Només un comentari: la hipò-
crita Federació Internacional de
Gimnàstica,“està estudiant” vetar la participació en compe-
ticions, als i a les gimnastes menors de setze anys... DESPRÈS
DELS JOCS OLÍMPICS DE LA XINA!!! 

Amb això feia tombs mentals mentre em mirava aterrit el
full blanc que tenia al davant -jo no escric amb ordinador-
i em costa menys matar a ganivetades un colomí per l'arròs
del dijous que començar a omplir mitja pàgina.

Però de cop i volta, s'esdevingué el miracle! Ja tenia un te-
ma ben motivador per posar-me a escriure a dojo i sense pa-
rar. Havia començat el partit i, quan -pilota va pilota ve- es
complia el minut vint-i-dos, César -el porter de l'equip ara-
gonès- fa un rebuig i la 'bimba' surt fora per la seva banda

dreta. Messi -el genial davanter argentí de l'equip que porta
Unicef a la samarreta i a qui desitgem que es curi ben aviat
de la lesió que es va produir contra aquell equip escocès que
canten aquella cançó tan pesada i que tanta gràcia fa als de
la ràdio- corre com un llamp per treure 'l'out'. L'Alejandro -
de catorze anys!!!- capità del cadet B del Real Zaragoza C.F.,
llença l'esfèrica ràpidament, sense perdre temps i amb pre-

cisió a les mans del petit crack cu-
lé, el qual treu de banda sense
aturar-se ni un nanosegon. És el
mateix Alejandro a qui el club
aragonès li sol encomanar la mis-
sió de recollir les pilotes que sur-
ten fora del camp i donar-les als
jugadors a sis euros per partit.

La resta de la història: escridas-
sada del públic, escridassada del
cap de recollidors de pilotes, es-
cridassada d'un senyor amb abric
marró que voltava pel camp i
semblava que manava. Escridas-

sada de la premsa esportiva local. Riotes i xufles. Insults i
xiulets. Ningú dubta que mai més, no tornarà a recollir pi-
lotes a La Romareda a sis euros per partit, i que tal proba-
blement no tornarà a ser capità del cadet B.

El delicte de l'Alejandro: JUGAR NET!!!

Epíleg: He anat a veure que diu la Llei del Menor, però els
meus coneixements jurídics són tan famèlics que no goso
atrevir-me a insinuar que pot ser delicte impedir que una
persona de la que n'ets responsable de la seva formació, actuï
de manera moral i altruista, reprimint el seu bon compor-
tament. Si no ho és, hauria de ser-ho.
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qui és qui: andrés jarque

Com i quan comença la teva etapa al CF Damm?
Ara fa 11 temporades. Jo entrenava el Premià i Martín,
el coordinador de la Damm, en va demanar si ens po-
díem reunir.Vaig anar a les instal·lacions de Nou Barris
i després d'una llarga conversa em vaig decidir.

Vas tenir dubtes?
Si. A part de l'oferiment de la Damm tenia també una
proposta en ferm de l'Espanyol per entrenar el seu ale-
ví A. Però la conversa amb Martín, a més dels consells
de Manuel Lobo, ex-jugador blau-grana i en aquella
època entrenador de l'infantil A del Barça, van fer que
em decidís a fitxar per la Damm. Lobo sempre m'ex-
plicava meravelles de la Damm.

Quina valoració fas d'aquestes 11 temporades?
Esportivament molt bona. Entrenes a grans jugadors i
amb opcions de guanyar. Aquest club és dels més com-
petitius del país. I, en l'aspecte personal, excepcional.
He fet molts amics, les relacions en general són difícils,
però he tingut la sort de coincidir amb grans persones
que amb el pas del temps s'han convertit en bons amics.

Alguna cosa no tan bona?
La malaltia del nostre amic i delegat Juan Gracia. El
futbol passa en un segon pla quan un amic pateix. La
seva malaltia ha colpit a tots els estaments del club.
Juan és un home molt humà i amb un tarannà que el

fa ser estimat per tothom. Ara, ja recuperat, ha tornat
amb nosaltres com a assessor dels equips infantils.

Com veus l'evolució del Club?
Molt bé. Des de la celebració del cinquantè aniversari el
club ha fet un pas endavant. Vull destacar el servei mè-
dic del club que en aquests moments es troba sens
dubte al capdavant del futbol base del nostre país. El
personal dirigit per Carles Barcons es professional i hu-
mà, la combinació perfecte per un col·lectiu que tracta
a joves esportistes.

Què representa per tu el CF Damm?
És molt important, aquí he crescut futbolísticament i el
sento molt meu. Els consells del 'Presi', l'experiència de
la gent 'gran' del club, la senzillesa dels patrons de la Fun-
dació, la gent que sempre m'acompanya en els equips i,
en gran mesura, també els jugadors, tots ells molt im-
portants, ja que són la raó de ser d'aquest gran club.

I el futur?
Amb molta esperança. Tots esperem amb il·lusió el
camp nou, però som pacients i sabem que s'està treba-
llant bé. Amb les noves instal·lacions donarem un al-
tre pas endavant. En aquest aspecte és en l'únic que
hem de millorar per posar-nos a l'alçada dels nostres
competidors. Tot i això, podem estar contents de for-
mar part d'una entitat lloada per tothom.

QUAN SURT DE L’OBRADOR VIU EL FUTBOL INTENSAMENT. HA PRÈS COM A SEVA LA FILOSOFIA DE LA DAMM

I ES MOSTRA ORGULLÓS DE COL·LABORAR EN EL CREIXEMENT HUMÀ I FUTBOLÍSTIC DELS SEUS JUGADORS.

Andrés Jarque 
Matencio
Badalona, 1966

Entrenador de 
l'infantil A

Ha dirigit més de 500
partits de la Damm i
encara el sorprèn el 
silenci que es produeix
quan el 'Presi' explica
anècdotes futboleres 
o defensa 
apassionadament els
jugadors i la família.

“Els jugadors són la nostra raó de ser”
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