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LA REVISTA DE LA FAMÍLIA DAMM

Sergio García a l’Eurocopa
El jugador de Bon Pastor es converteix en el primer cerveser a jugar la competició més important de seleccions a Europa

REPORTATGE

ELS NOSTRES CRACKS

REPORTATGE

Rafa Monfort i Antonio Alcaraz

Jordi Codina

Llibre solidari

Un exentrenador i un exjugador del CF Damm
ens expliquen les seves vivències actuals com a
professionals reconeguts i els seus records al
camp del carrer La Selva.

El jugador del
Real Madrid ens
recorda el seu pas
per la Damm.

Leo Messi va apadrinar el llibre 39 històries
solidàries al voltant de l’esport en la seva IV
edició. Joan Gómez i Juanma Miranda van
ser els representants del club a l’acte.
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editorial

sumari

Cloenda de la temporada
Arriba l'hora de fer el balanç de la temporada i sempre ens venen al cap
els èxits o fracassos esportius. Però en el futbol, com a la vida, no tot s'acaba amb guanyar o perdre, hi ha valors intangibles com l'amistat o la
companyonia que persisteixen el pas del temps. L'alegria per la victòria o
la tristor per la derrota és un fet inherent a l'esport. La història de la
Damm està farcida de victòries, però també hi ha alguna decepció. Amb
això volem dir que el món no s'acaba per una derrota o un descens de
categoria. El més important és que darrera arriba un altre equip amb la
il·lusió de recuperar la categoria i cada temporada noves generacions de
cervesers intenten fer-ho bé i continuen fabricant un somni que va començar fa cinquanta-quatre anys.
El Juvenil A segueix il·lusionant i cada vegada sembla més factible jugar
la Copa del Rei. Any rera any, els jugadors de Torrijos fan un esforç suplementari enfront d'equips professionals. Falta poc, però estem contents perquè la feina ben feta a la llarga dóna els seus fruits i confiem en
els tècnics, en els jugadors i en tot el planter que hi ha al darrera per tornar a conquerir els llocs de privilegi que tant desitgem.
I com qualsevol final de temporada arriba el delicat moment de donar
baixes. Sempre venen jugadors nous i perquè uns entrin d'altres han de
sortir. Els tècnics no sempre tenen raó i a més, el futbol no s'acaba a la
Damm, al Barça o a l'Espanyol. En el nostre país hi ha milers de joves
que juguen a l'equip del seu barri, en el del seu poble o amb els seus
amics i gaudeixen d'aquest esport. I això és el més important.

Antoni Cifuentes “el Mister”
Els que el vam conèixer el trobarem a faltar. No només va ser un dels
entrenadors més importants de la història de la Damm, sinó que
també era una gran persona. Anys després de deixar d'entrenar regularment va tornar a seure's a la banqueta, en aquesta ocasió dirigint els veterans, la majoria dels quals va veure créixer. Cada dimecres, un entrenament, un dinar i uns records futbolístics i els
dissabtes un altre cop donant ordres i situant els jugadors dins del
terreny de joc. Ell se n'ha anat però el seu somriure, els seus records
i la seva amistat perduraran per sempre.

04 Els nostres cracks
L’ex jugador de la Damm i actual jugador del
Real Madrid,Jordi Codina,recorda el seu pas
per la nostra entitat.

20 Els primers passos de...
Raúl González ens explica els seus inicis com
a futbolista.

25 Firma convidada
Article d’opinió signat pel jugador del Barça B Víctor Vázquez.

28 Reportatge
Leo Messi apadrina la IV edició del llibre
solidari .

A més: notícies, els nostres equips,
medicina, les estrelles...
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Els nostres cracks
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Jordi
Codina
Va deixar la Damm per jugar amb
el Madrid. El seu talent, la seva feina i la gran temporada que va fer
l'any passat amb el filial blanc li
han permès debutar a Primera
Divisió i convertir-se en Campió
de la Lliga de les Estrelles.
4 pilota a terra

La revista de la Damm, 'Pilota a terra', es va
desplaçar fins a Madrid per parlar i homenatjar el recent campió de la lliga espanyola. No es fàcil estar a l'elit i menys formar
part d'un dels vestidors més importants del
món. Codina és molt proper i els que el coneixen diuen que no ha canviat gaire. És
respectat i estimat, i nosaltres vam poder
copsar que, tant a la ciutat com al club, els
elogis futbolístics i personals són constants.
Va començar la seva exitosa carrera futbolística al benjamí de la Penya Barcelonista Cinc Copes, on va coincidir amb el porter del Barça, Víctor Valdés. Més endavant
va jugar a l'Espanyol i finalment va fitxar
pel CF Damm. Jordi Codina ens explica la

JORDI CODINA
Barcelona, 27 d’abril de 1982
TRAJECTÒRIA
97-00 CF DAMM
00-01 Real Madrid Juvenil
02-03 Real Madrid C
03-07 Real Madrid B
07-08 Real Madrid
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Iker Casillas: “És un gran porter i molt bona gent”

A l’esquerra, Codina durant
la pretemporada. Al mig, el
dia del seu debut a Primera
Divisió. A la dreta, durant la
nostra trobada a
Valdebebas.

1999

Iker Casillas és el porter titular del Real Madrid i, per a molts, el millor porter de món. Casillas està acostumat a deixar a la banqueta a grans porters i aquesta temporada, Codina i Dudek han estat els perjudicats pel bon moment del porter madrileny. Casillas destaca de Codina “la seva personalitat positiva,
és sociable i molt amigable. És un gran tipus”. A més també lloa la seva faceta professional:“Fins ara no
ha tingut gaires oportunitats de jugar a Primera Divisió, però estic segur que ho podria fer molt bé. Ho
ha demostrat a Segona i sens dubte és un gran porter”.
Jordi Codina deu ser l'únic porter del món que ha de competir diàriament amb dos companys que són
Campions d'Europa. Casillas ha estat tres vegades campió amb el Real Madrid i Dudek una vegada amb
el Liverpool.

seva experiència: “A la Penya Cinc Copes
vaig jugar amb Víctor Valdés, érem molt
joves i ens ho passàvem molt bé. Jugàvem
una part cadascú. L'etapa a l'Espanyol va
ser molt bona fins que vaig fitxar per la
Damm. Al camp del carrer La Selva hi vaig
jugar tres temporades excel·lents”.
Durant la temporada 98-99, Codina i els
seus companys van viure dues experiències
contraposades, l'alegria de l'èxit esportiu
amb l'ascens de categoria i la tristor més
profunda per la pèrdua d'un amic i company de vestidor (Israel Vera 'Chiqui' va
morir en accident de moto).
La darrera temporada a la Damm, Jordi
Codina va destacar i el Real Madrid es va

fitxar en ell. El Barça també el volia, però
l'interès ferm del Madrid va decantar la balança i finalment va decidir incorporar-se
a la disciplina del juvenil de l'equip blanc.
Codina guarda un gran record de la seva
etapa cervesera: “ Només tinc bons records,
el camp té un encant especial i sempre hi
havia molta gent veient els partits. A més,
el president Barcons va facilitar el meu fitxatge pel Madrid i va posar per davant els
meus interessos envers els del Barça”.
Jordi Codina és campió de lliga i amb el
reconeixement del món futbolístic aspira
a continuar a l'elit, guanyar més títols i si
és possible participar més en la seva consecució. I
pilota a terra
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Renovació del patrocini
Estrella Damm ha perllongat el seu
acord de patrocini amb el RCD Espanyol
per quatre temporades més. La signatura de l'acord va ser rubricada per Enric Crous, director general del Grup
Damm i Daniel Sánchez Llibre, president
del RCD Espanyol. Amb aquest acord,
que es prolongarà fins la temporada
2011-2012, Estrella Damm es mantindrà
com a patrocinador oficial del club en el
nou estadi de Cornellà - El Prat.

Cristóbal, campió del Europeu de Veterans
L'Eurocopa Indoor de veterans, disputada a la Font de Sant Lluís de València, va
finalitzar amb la victòria d'Espanya després de guanyar a la final a Rússia (1110). L'exjugador de la Damm, Cristóbal Parralo, va ser un dels jugadors escollits
per Josep Maria Fusté, seleccionador espanyol, per representar Espanya en
aquest torneig oficiós de seleccions. La selecció espanyola va presentar una convocatòria de luxe amb Busquets i Buyo a la porteria i Cristóbal, Sergi, Nando,
Goikoetxea, Guerrero, Amavisca, Fran, Amor, Manjarín, Alfonso, Moya i Juan
Sánchez com a jugadors de camp.

Lliurament
dels premis BWR
El passat 8 de març va tenir lloc el lliurament dels premis de la Barcelona
World Race a l'Auditori del Fòrum de
la capital catalana. A la cerimònia hi
van assistir unes 2.000 persones que
van poder gaudir d'un espectacle que
va servir per retre homenatge als regatistes participants. L'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i el patró de la
Fundació Damm, Ramon Agenjo, van
ser els encarregats de lliurar el trofeu
als campions.

6 pilota a terra
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Jordi Codina guanya la Lliga de les Estrelles
El passat 18 de maig va ser un dia molt important en la vida professional de l'exjugador de la Damm, Jordi Codina. Va ser el dia del
seu debut a Primera Divisió i el seu equip va rebre el trofeu com a Campió de Lliga. El partit va finalitzar amb una victòria del
Real Madrid enfront el Llevant (5-2) i una destacada actuació de Codina. El Madrid es va proclamar campió per trenta-unena vegada a la seva història.

FOTO: JOSÉ ANTONIO SIRVENT

FOTO: E. OMEDES

Debut a Primera
Sergio García a l'Eurocopa
El 31 de maig, el jugador del Saragossa i exjugador de la Damm, Sergio García, va
debutar amb la Selecció Espanyola absoluta i jugarà l'Eurocopa de Suïssa i Àustria. Sergio García va disputar els darrers sis minuts, substituint el valencianista Silva, en el partit amistós disputat al Nuevo Colombino de Huelva enfront
la selecció de Perú.

L'exjugador de la Damm Víctor Vázquez
va debutar amb el primer equip del FC
Barcelona en l'enfrontament contra el Recreativo de Huelva de la jornada 32. En el
minut 77 de partit Vázquez va substituir
Ezquerro i va intervenir amb decisió per
intentar capgirar el marcador.

pilota a terra
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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.

A dalt, Jose Manuel. A baix, Guillermo.

Subcampions de primer any
pionat ha estat molt positiu, fins i tot, els joves jugadors es van sobreposar al canvi d'entrenador. Alfredo Anguera va tenir que encarregar-se de l'Aleví B, cedint la banqueta a
Enrique Araujo 'Quique'. L'equip no es va
ressentir i va reaccionar d'una manera meravellosa. El Benjamí B va seguir lluitant i jugant molt bé a futbol, aconseguint el subcampionat. Els jugadors van celebrar l'èxit
obtingut i van agrair el recolzament de tothom donant la volta al camp de la Damm.

El Benjamí B ha realitzat una excel·lent
temporada. Les raons cal buscar-les en
la capacitat tècnica dels jugadors, les ganes
de seguir aprenent, l'afany de superació, el
grup humà format i la direcció de l'entrenador. En definitiva, una feina d'equip per sobre les individualitats, un atac equilibrat amb
una gran defensa i l'aplicació del futbol total, on la qualitat, la preparació física, tàctica
i l'estratègia són els pilars fonamentals d'un
bon equip de futbol. El transcurs del cam-

2on
classificat

8 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

24

1

5

136

32

73
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Els nostres equips

BENJAMÍ A
‘Javi’, Sergio,‘Santi’, Fuentes, Cristian, Joan, Sergi, David, Álex, Jiménez,
Joel, Ruben, Ángel, Jandro, Méndez, Carles i Regaño.

A dalt, Dani refusa amb el cap. A baix, Sergio.

Molta superioritat
La temporada del Benjamí A ha estat impecable. Amb els números a la
mà no hi ha res ha dir, només podem lloar
les seves qualitats i la feina realitzada. La
darrera part del campionat s'ha desenvolupat seguint les directrius marcades per
l'equip: bon futbol, espectacle i, quan ha
calgut, patiment i esforç. El partit contra
l'EE Guineueta és un bon exemple. El rival
només havia perdut un partit com a visitant, el seu sistema defensiu ordenat i pres-

1er

classificat

sionant incomodava els jugadors d'Ángel
Rodríguez i les brillants aturades del porter visitant anul·laven les oportunitats locals aconseguint arribar al descans amb un
empat a zero. A la represa, bon joc i dos
gols de Gómez i Carles Pérez van servir
per aconseguir els tres punts en un dels
partits més difícils del campionat.
L'equip d'Ángel Rodríguez ha aconseguit
guanyar tots els partits, ha marcat 229 gols
(7,89 per partit) i n'ha encaixat quatre.

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

29

29

0

0

229

4

87
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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.

A dalt, el cuidador de l’equip Enrique amb els seus jugadors. A baix, Maxi.

Maleït descens
No ha pogut ser. Tot i l'esforç dels tècnics i dels jugadors, l'Aleví B no ha
mantingut la categoria. El campionat de lliga Preferent aleví és, sens dubte, una competició molt dura per a jugadors de primer any.
En el darrer número de la revista copsàvem
la idea que la salvació era possible. El bons
resultats obtinguts després del Nadal feien
preveure una altre desenllaç. La sort tampoc
ha acompanyat a l'equip dirigit en les darreres jornades per l'Alfredo Anguera. En el da-

14è
classificat

10 pilota a terra

rrer tram de la lliga s'han perdut punts imprescindibles per obtenir la salvació. La derrota enfront la FP Sánchez Llibre en els últims instants o el punt perdut a falta de tres
minuts de l'acabament en el camp de la Garrotxa han estat claus en el malaurat final de
la competició. Tot i això, es va arribar a la darrera jornada de lliga amb possibilitats de salvació. L'Aleví B va guanyar el seu partit però
la combinació dels resultats va provocar el
maleït descens de categoria.

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

10

4

16

34

63

34
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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.

A dalt, Alfred conduint una pilota. A baix, Albert.

Final esperançador
L'Aleví A va tenir un inici molt complicat del campionat de lliga. La visita
dels dos millors planters del nostre país -Barça i Espanyol- van privar l'equip d'ocupar els
llocs capdavanters de la classificació. Tot i no
poder aconseguir els tres punts, la Damm va
realitzar un bon futbol i va posar moltes dificultats a ambdós equips. L'adaptació a la
categoria va ser un altre handicap per l'equip
però poc a poc, i a mesura que passaven les
jornades, els jugadors de l'Aleví A van supe-

7è

classificat

rar les dificultats. Amb la confiança i la tranquil·litat que dóna el bon joc, l'equip de l'Alexis ha complert una temporada molt digne donant mostres puntuals d'un alt nivell
futbolístic. La feina feta a cada entrenament i
la unió que caracteritzen els equips de l'Alexis ha estat clau per remuntar un mal començament de lliga. L'entrenador destaca la
confiança que s'ha tingut amb el planter de
l'Aleví A per aconseguir una acceptable setena posició a la taula classificatòria.

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

13

5

12

45

46

44
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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.

A dalt, l’entrenador Santi Barbany donant instruccions als seus jugadors. A baix, Alex.

Espectacular!
Possiblement, l'adjectiu del titular és el
més escaient per definir la segona volta
que ha protagonitzat l'Infantil B de Santi
Barbany, tot i que finalment no s'ha pogut
aconseguir el preuat ascens de categoria.
Amb molta paciència, pas a pas, victòria rera
victòria, van enxampar el líder que, a falta de
quatre jornades, es trobava a nou punts de
diferència. El maleït 'goal average' ha estat el
culpable que la Damm no hagi guanyat la lliga i no opti a la promoció de Preferent. No-

2on
classificat

12 pilota a terra

més dos gols han privat l'equip d'aconseguir
un dels objectius principals de la temporada. Una llàstima! Aquesta decepció ha servit
perquè l'equip experimentés la cara amarga
de la competició. Tot i això, el gran esforç no
ha estat en va i els valors i l'experiència adquirits han de servir per preparar la temporada vinent i recordar que han tingut el privilegi de lluitar per ser els millors en una lliga
regular i que no tots els esportistes poden
optar, desgraciadament, per aquest objectiu.

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

29

25

3

1

81

22

78
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Els nostres equips

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

A dalt, Mila controlant la pilota. A baix, Nieto.

Qualitat i caràcter
L'Infantil A ha anat de menys a més,
aconseguint realitzar una molt bona
segona volta del campionat de lliga. Els jugadors han demostrat el seu gran nivell futbolístic gràcies, sobretot, a la feina de cada
entrenament i en cada partit. Aquest equip
destaca per la seva qualitat i per les ganes de
treballar en tot moment. En el darrer tram
del campionat l'equip de l'Andrés Jarque ha
jugat partits molt bons amb un futbol vistós i molt ràpid. Cal remarcar el partit jugat

5è

classificat

al camp de l'Hospitalet, la climatologia no
acompanyava gens però els jugadors es van
sobreposar i van demostrar el seu caràcter
guanyador amb una destacada victòria per
0-3. En aquest partit es va veure un dels millors gols de la temporada aconseguit per
Hugo. El jugador cerveser va venir des del
darrera i va fer diferents parets amb els seus
companys fins a materialitzar la jugada amb
un esplèndid gol que hauria firmat qualsevol jugador de Primera Divisió.

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

15

7

8

43

31

52
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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.

A dalt, els jugadors celebrant un gol de Ramón. A baix, John.

Defensivament gairebé perfectes
En el darrer tram del campionat el Cadet B ha mantingut la seva extraordinària solvència defensiva convertint-se, juntament amb l'Espanyol i el Manlleu, en un
dels equips menys golejats. D'altre banda però, la poca eficàcia golejadora ha estat un
handicap per aspirar a fites més importants.
El final de la lliga també ha comportat un relleu a la banqueta, el segon entrenador, Rafa
Porras, ha estat l'encarregat de dirigir l'equip
en els darrers partits. El Cadet B ha aconse-

5è

classificat

14 pilota a terra

guit una meritòria cinquena posició a la classificació, tenint en compte la dificultat de la
lliga Preferent on els rivals són majoritàriament cadets de segon any.
La irregularitat que ha acompanyat l'equip
en el transcurs del campionat ha estat clau
per no poder optar als primers llocs. El Cadet B ha tingut molts problemes per puntuar
enfront els equips de la zona baixa, en canvi,
el camp de l'Horta ha estat una terreny infranquejable pels rivals.

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
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PUNTS

30

11

11

8

39

38

44
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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.

A dalt, els jugadors del Cadet A celebrant un gol.

Final decebedor
Després d'una primera volta excepcional podem considerar decebedor el
desenllaç de la segona. Aconseguir només 10
punts en 8 partits va situar l'equip molt lluny
dels tres primers llocs de la classificació i, tot
i una petita remuntada, es va tornar a ensopegar en els darrers tres partits del campionat. El Cadet A va ser incapaç de guanyar-ne
cap, sumant tres exigus empats. Finalment,
l'equip de Xavi Ruíz ha acabat en una meritòria quarta posició i, tot i considerar que en-

4rt
classificat

tra dins els objectius inicials, la distància de
punts amb el tercer classificat no ha permès a
l'equip tècnic està del tot satisfet. La irregularitat de la segona volta, combinant partits
dolents amb d'altres jugats a un nivell extraordinari, han evitat la progressió a la taula i, alhora, han comportat una petita decepció arrel del meritori inici del campionat.
El balanç general és acceptable, però amb el
planter que hi ha el resultat hauria pogut estar millor.

Campió d’Espanya
El jugador del Cadet A José Manuel Martínez Bel
“Manel”es va proclamar campió d’Espanya sub-16
amb la Selecció Catalana.

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
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A FAVOR

GOLS
EN CONTRA
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30

15

7

8

53

35

52
pilota a terra

15

pilota_1408_maq

13/6/08

13:51

Página 16

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.

A dalt, Duran i Pau rematant a porteria. A baix, Kellian.

Un futur esplèndid
El Juvenil C s'ha desinflat en el darrer
tram del campionat, després de tenir la
possibilitat d'aconseguir la tercera posició i
d'acariciar una fita important a la lliga Preferent. Tot i això, el club es pot sentir molt
orgullós de l'equip dirigit per Josep Maria
Frígula. Aquest planter és una pinya i una
màquina de fer futbol. El gran partit de l'últim trimestre va ser contra el JM Gené, un
clar aspirant a pujar de categoria. El resultat
va ser una clara victòria cervesera per 0-4.

6è

classificat

16 pilota a terra

La qualitat dels nostres jugadors va fer que el
contrari fos incapaç de reaccionar i de capgirar el resultat. També cal destacar el bon
partit enfront el Mataró que, tot i venir reforçat amb jugadors de Divisió d'Honor, no
va aconseguir endur-se cap punt. El grup té
un futur prometedor i la qualitat dels jugadors inspira molta confiança per aconseguir
grans èxits futbolístics. Amb feina, treball i
constància poden arribar a viure i marcar
una gran època dins del CF Damm.

PARTITS
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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.

A dalt, Josep. A baix, Jaume.

Els joves donen la cara
La darrera part del campionat va començar amb l'enfrontament contra els
dos millors equips de la lliga: Barça i Gramenet. Els dos partits van ser molt semblants en
el seu desenvolupament; a la primera part,
bon futbol de la Damm i equilibri de forces,
a la represa, un gol en contra que descol·loca l'equip i impossibilita la remuntada. A la
recta final amb la salvació gairebé aconseguida, el Juvenil B ha mostrat un alt nivell de
joc. El mèrit d'aquests jugadors és molt gran

8è

classificat

per la diferència d'edat amb els seus rivals.
Amb tot això, es van millorar els resultats de
la primera volta i es va acabar la lliga amb
quatre victòries, dos empats i només dues
derrotes. Cal destacar el partit amb l'Espanyol. Una primera part de somni va provocar
una desfeta a les files blanc-i-blaves encaixant
un parcial de 0-3. A la represa, i amb un jugador menys, la Damm no va poder suportar l'empenta del rival i el resultat final va ser
un agredolç 4-4. Un gran partit de futbol.
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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.

A dalt, Anselmo conduint. A baix, els jugadors celebrant un gol.

Un altre oportunitat perduda
Van estar a prop. El CF Damm va
perdre un altre oportunitat per arribar a jugar la Copa del Rei. A falta de cinc
jornades, el Juvenil A es trobava a dos
punts de la segona plaça i amb el 'goal average' a favor amb la majoria d'equips capdavanters. Però en aquesta categoria no hi
ha rival fàcil i l'empat contra un dels
equips de la cua de la classificació, l'Unión
Minerva, va desinflar l'equip. La gran victòria contra el València no va ser suficient

8è

classificat

18 pilota a terra

per aconseguir classificar-se per a la Copa.
El partit enfront l'equip valencià va ser una
demostració de força i bon futbol, on un
gran gol de Germán va desnivellar el marcador a favor dels cervesers 2-1.
Per acabar, un regal pels afeccionats. El darrer partit del campionat va tornar a ser
una demostració de joc ofensiu i d'espectacle futbolístic. I qui va patir la força de
l'equip de Torrijos va ser l'Elx, que va encaixar vuit gols en un gran partit de futbol.
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Ànim Víctor i gràcies a l'afició
A l'inici del darrer partit de lliga l'equip va sortir amb unes samarretes de suport al porter Víctor, després que el jugador patís una
greu lesió de genoll que el mantindrà set mesos fora dels terrenys
de joc. D'altre banda, l'equip també va aprofitar l'ocasió per acomiadar-se de l'afició i agrair el suport que han rebut durant tota la

temporada. Un any més, el grup humà que ha conformat la coordinació del primer equip del club, ha destacat pel seu esforç i per la
seva implicació amb la samarreta vermella de la Damm.
El Juvenil A és un exemple per tothom, sobretot pels més joves, i,
alhora, la imatge d'un club amb més de cinquanta anys d'història.

FINS AVIAT, AMICS

Aquests jugadors
formen part de la
història de la Damm
i des d'aquestes pàgines intentarem seguir la seva evolució
com a futbolistes i
recolzar-los en tot
moment.
Molta sort!

ANDREU RAMOS

GEORGE SAUNDERS

GERMÁN PEREIRA

JAUME ALBERT SÁNCHEZ

JOEL MARÍN

19/1/89

10/6/89

24/5/89

23/3/89

13/9/89

1 TEMPORADA

1 TEMPORADA

1 TEMPORADA

9 TEMPORADES

1 TEMPORADA

JONATHAN RODRÍGUEZ

POL COLL

SERGIO PRIETO

DAVID RUEDA

VÍCTOR BURRELL

ALEIX VIDAL

28/11/89

4/2/89

7/10/89

18/6/89

2/6/89

21/8/89

1 TEMPORADA

4 TEMPORADES

4 TEMPORADES

1 TEMPORADA

1 TEMPORADA

1 TEMPORADA

pilota a terra
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els primers passos de...

Raúl
És el millor. El seu futbol, els seus registres i els títols aconseguits així ho certifiquen, però a més és professional, atent
i un exemple pels més menuts. Ens honora parlar amb ell, recordar els seus inicis i el seu enfrontament amb la Damm.

R

aúl González Blanco va iniciar la
seva modèlica carrera esportiva
en un modest barri de Madrid, la
colònia Marconi de San Cristóbal de los Ángeles. Ara, dinou anys més tard, ens ho explica a Valdebebas, on la revista de la Damm
ha tingut el plaer de parlar amb ell:“Vaig començar a l'equip del meu barri a primera
regional, després vam jugar a preferent i
amb tretze anys vaig fitxar per l'Atético de
Madrid on vaig jugar el darrer any d'infantil i el primer de cadet.Vam guanyar el campionat d'Espanya cadet i en acabar el Madrid em va venir a buscar. Vaig tornar a
guanyar el campionat d'Espanya cadet, les
dues vegades contra el Sevilla, més tard el
juvenil i amb disset anys vaig debutar a Primera Divisió”.
La seva trajectòria en el futbol d'elit comença de la mà de Jorge Valdano. L'entrenador argentí el va fer debutar a La Romareda, un 29 d'octubre de 1994. Des
d'aleshores, èxit rera èxit, gols, assistències,
treball, sacrifici, títols i tot amb una senzillesa impròpia d'una estrella. Valdano va escriure l'any 1997 sobre Raúl: “Els seus somnis li porten molta avantatge a la realitat,
però ell no es resigna i compromet la seva
vida al llunyà ideal. Aquesta bogeria competitiva li dóna avantatge: fa de cada entrenament un repte personal, és com una aspiradora assimilant ensenyaments i només es
conforma amb el màxim”. I així és com Raúl
ha crescut futbolísticament, convertint-se en
el 'gran capità' i en el referent d'una generació que va convertir en color el blanc i negre
de les Copes d'Europa. Ara, Raúl ja ho ha fet
20 pilota a terra
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Nom: Raúl González Blanco
Edat: 30 anys
Clubs: Real Madrid
Posició: Davanter

FOTOS: REALMADRID.COM

UN PALMARÉS EXTRAORDINARI
Diferents imatges de Raúl. A la dreta, dedicant una foto del Cadet del
Real Madrid pel CF Damm.

 6 Lligues d'Espanya (94-94, 96-97, 00-01, 02-03,
06-07, 07-08)
 3 Champions League (97-98, 99-00, 01-02)
 2 Copes Intercontinentals (1998, 2002)
 1 Supercopa d'Europa (2002)
 3 Supercopa d'Espanya (1997, 20001, 2003)
 Màxim golejador Lliga Espanyola (98-99, 00-01)
 Màxim golejador Champions League (99-00,
00-01)
 Medalla d'Or de la Real Orden al Mérito
Deportivo (2006)

tot, reconegut arreu i amb uns registres amb
la selecció espanyola, a la Lliga i a la Champions difícilment igualables. Tot i això, segueix treballant per engrandir el seu palmarès, el dels seus companys i el del Real
Madrid.
Va començar en el camp d'un modest barri de Madrid, la seva qualitat i les ganes per
fer-ho bé l'han portat a lluir el seu futbol en
els estadis més importants del món. 

Fa quinze anys...
El mes de juny de l'any 1993 es va disputar la fase
final del Campionat d'Espanya cadet a la localitat malaguenya de Benalmádena. El CF Damm
es va classificar després de proclamar-se campió
de Catalunya i de superar la primera fase del
campionat d'Espanya disputat a Mallorca.
Els cervesers van iniciar el campionat amb una
victòria enfront el CD Tenerife; més tard, en el segon partit, un altre triomf, aquest cop davant
l'Sporting de Gijón. I va arribar el gran dia, el
partit per decidir un dels finalistes.
Raúl González era l'estrella del cadet del Real
Madrid i Juan Barbero l'entrenador de la Damm.
El Madrid aspirava al títol i la Damm a donar la
sorpresa. Quinze anys més tard, Raúl ens comenta:“La Damm sempre ha estat un club de molta
tradició i amb molt bons equips. Arribar a la fase
final del campionat d'Espanya té molt de mèrit”.
El partit va acabar amb victòria blanca per 6-3 i
Raúl amb tres gols va desfer l'entrellat:“del partit només recordo que vam guanyar. Que vaig
marcar tres gols no ho recordava. Va ser molt important perquè em va permetre aconseguir el
meu primer campionat d'Espanya amb el Real
Madrid”. El Real Madrid es va proclamar campió
d'Espanya, el Sevilla va quedar segon classificat,
tercer va ser el València i la Damm va obtenir
una meritòria quarta posició.

pilota a terra
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MONFORT I ALCARAZ DESTAQUEN EN LES SEVES PROFESSIONS I RECORDEN EL SEU PA

Dins i fora del fut

Rafa Monfort
Barcelona, 1963
Membre de l’Staff tècnic del Real Madrid.

s un apassionat del futbol, ho viu i
a més ha aconseguit portar la seva
afició al professionalisme i convertir-se un dels tècnics més reconeguts de
l'Estat. En el món del futbol hi ha una part
molt visible que permanentment està en
els grans aparadors mediàtics i que surt als
mitjans com són els jugadors, els entrenadors o els presidents i una altra no tant
perceptible però que, gràcies a la seva feina, permet als grans clubs tirar endavant
un projecte ambiciós. La feina de Pedja Mijatovic, Txiqui Beriguistain o Paco Herre-

É

22 pilota a terra

ra no seria possible sense 'malalts' del futbol amb un nivell de coneixements tan alt
com els de Rafa Monfort.
Inici en el futbol base. L'entusiasme que
mostrava Monfort a l'inici de la seva carrera dirigint els alevins de la Penya Manigua
no ha minvat malgrat l'exigència del futbol
d'elit. Durant molt anys va viure el futbol
base des de dins. La seva etapa al CF Damm
va ser curta però intensa i va deixar un bagatge molt positiu a l'entitat cervesera. Després de la Damm, l'Espanyol va ser el club
que es va beneficiar dels coneixements de
Monfort on va destacar entrenant els juvenils i posteriorment, formant part de la Secretaria Tècnica.
Al llarg de la seva carrera futbolística ha
viscut tots els processos del futbol: la cantera, la secretaria tècnica, les banquetes
professionals i els despatxos; tot sempre

amb una dedicació i un èxit destacat. També ha patit les misèries del futbol, com va
ser la destitució com a entrenador de Primera Divisió al Deportivo Alavés de
Dmitry Piterman. Aquesta va ser possiblement un dels episodis més grotescos que
ha viscut Rafa Monfort dins el món del
futbol tot i que, alhora, va servir per demostrar un cop més la integritat esportiva i
personal del tècnic català.
Informes pel Real Madrid. Ara, i des de
la temporada 2005-2006, forma part de la
secretaria tècnica del Real Madrid a la divisió de futbol internacional i s'encarrega de
controlar el mercat sudamericà, alemany,
holandès, l'antiga Iugoslàvia i els països de
la desapareguda Unió Soviètica. Prepara informes de jugadors tant pel primer equip
com pel futbol base. La seva feina, com
sempre, és molt valorada i reconeguda. I
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SEU PASSAT A LA DAMM

utbol

És un luxe pel CF Damm presentar a exmembres del club de
la rellevància esportiva i social de l'exentrenador Rafa Monfort o l'exjugador Antonio Alcaraz. Monfort triomfa en el futbol, actualment al Real Madrid, i el doctor Alcaraz rep elogis
de l'elit científica per la innovadora cirurgia que practica.

Antonio Alcaraz
Castril (Granada), 1960
Cap del Servei d’Urologia de l’Hospital
Clínic de Barcelona.

'equip del Servei d'Urologia de l'Hospital Clínic, encapçalat pel Dr.Antonio Alcaraz,va realitzar amb èxit la intervenció a una dona de 66 anys diagnosticada
de càncer renal.La operació va consistir en l'extirpació d'un ronyó a través de l'orifici vaginal,
assistida per laparoscòpia.La principal novetat
d'aquest procediment és que no deixa cicatrius
externes i el temps de recuperació és mínim.
La intervenció es va realitzar el passat 31 de
març i va ser la primera d'aquest tipus que es
practica a Europa, i la segona al món. Gràcies
al treball de l'equip liderat pel Dr.Alcaraz, s'ha
pogut realitzar l'extirpació d'un ronyó a través
de la vagina,el que suposa una autèntica fita en
el marc de la cirurgia mínimament invasiva.
L'operació destaca per la utilització de diversos
instruments de tecnologia punta en cirurgia
avançada.Ara, el doctor Alcaraz també ocupa
part del seu temps en donar classes pràctiques
en diferents hospitals de l'Estat per ensenyar als
seus col·legues la nova tècnica emprada en l'extracció de tumors cancerígens.
El doctor Antonio Alcaraz va ser un destacat
jugador del CF Damm i com a exemple de superació i d'èxit fora de l'àmbit esportiu va participar en el dvd commemoratiu del cinquantè
aniversari de la Damm. Alcaraz va jugar en la
categoria aleví i infantil i ho recorda amb molta estima: “Érem gent de barri i el CF Damm
era per nosaltres una excel·lent escola d'educació.Guanyant o perdent sempre s'havia de saludar a tothom. El president Barcons ha perpetuat l'esperit fundacional i representa la
bondat i això es transmet en tots els membres
del club.És fantàstic que l'empresa segueixi invertint en la formació dels joves.”

L

“La sanitat catalana és una de les millors”
El doctor Antoni Alcaraz destaca l'excel·lent nivell de la sanitat pública catalana i
posa com exemple l'equip de l'Hospital Clínic que ha fet possible, per primera vegada a Europa, l'extracció d'un ronyó per la vagina.“Cada cop coneixem més la genètica dels tumors i així s'aturen les vies de progressió”.

pilota a terra
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OPINIÓ RAMON ARMADÀS I BOSCH

SI! EN NOM DE L'ESPORT

caba el curs i convé donar alguna nota optimista. En
el món de l'esport no tot són interessos ni tots són
uns aprofitats. Hi ha multitud d'actuacions altament
positives i elogiables.
En repassarem algunes.
Al mes d'abril hi va haver una exposició de fotografies de la
història de l'esport a El Corte Inglés de Barcelona -Diagonal, organitzada i patrocinada pel diari Marca. Sorprèn el recull
presentat. Imatges molt interessants d'esforç en disciplines
tant plàstiques com el ciclisme i la boxa. Instantànies futbolístiques, d'abans i després de la guerra, fetes amb una qualitat increïble, si es té en compte el
material de que es disposava anys
enrera. Escenes multitudinàries
de públic embadalit amb les proeses dels atletes que, per si soles,
podrien constituir un tractat de
sociologia. És la feina dels reporters gràfics i alguns afeccionats
que veien en l'esport tot allò que
té de bonic i que ens han deixat
un llegat impagable.
Mentre em delectava amb aquesta exposició, pels altaveus de l'establiment convidaven als clients a comprar l'edició d'enguany
del llibre dels periodistes solidaris del que ens fem ampli ressò
en aquesta nova edició de “Pilota a terra”. Exemplar aquesta
iniciativa, que any rera any, ens sorprèn amb una nova lliçó
d'altruisme i d'unió d'uns professionals que, a més, exhibeixen una alta qualitat literària. I exemplar el recolzament i
suport que hi dona El Corte Inglés, que desinteressadament
ven i anuncia contínuament el llibre a les seves botigues, contribuint així a engreixar de manera notable la recaptació que
es destinarà a l'obra social escollida enguany.
Més notes optimistes.
Molt bones sensacions en el començament del Campionat

A
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d'Europa de Futbol. Espectacle holandès i recital de la selecció de la Federación Española de Fútbol. No sé si m'ho sembla a mi, però fins ara s'estan veient partits sense interrupcions, 'piscines' , faltes tàctiques , targetes absurdes, ni jugadors retorçant-se de dolor a terra després d'haver rebut una
empenta. Estem veient un joc al que no estem acostumats.
D'altra banda, -que voleu que us digui…- a mi m'agrada
molt el Sr. Aragonés, la seva espontaneïtat, la seva rudesa, el
seu historial. Recordo el seu noble comportament quan el
'motí de l'Hespèria'. En escriure aquest article no sé fins on
hauran arribat, però crec que han aplegat un bon conjunt de
jugadors, molt jove, i me n'alegraria molt que progressessin en
aquesta competició i fessin un bon
paper. Insisteixo en la joventut
dels protagonistes. Tot un estímul
pels nois que comencen.
Malgrat tot aquests bons moments
esportius que estem passant, us he
de fer una recomanació final: en
l'horitzó més proper es comença a
perfilar una terrible amenaça: els
Jocs Olímpics. Un dels més clars
exemples d'instrumentalització
de l'esport. Jo no sóc ningú per a donar lliçons, però us recomano que durant els 'Jocs', passeu de la tele i aneu a la platja a jugar al 'frisbi' o les 'pales' si no voleu veure un reguitzell
d'imatges 'd'amateurs sense cap interès econòmic', embolicant-se amb la bandera del seu país cada dos per tres 'sense
cap interès nacionalista', cultivant un culte al cos 'més propi
de règims polítics ja caducats' on l'únic que importa és batre
el record del món i fent retorçar el cos a criatures que, en lloc
de ser explotats en aquest negoci, encara haurien d'estar
jugant amb les nines i el cavall de cartró.
Feu-ho si voleu. Però, feu el que feu, us desitjo que passeu
un molt feliç estiu.
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Firma convidada

VÍCTOR

VÁZQUEZ
Futbolista
Barcelona, 1987
Jugador del Barça B i exjugador del CF Damm.

El meu debut a Primera Divisió
El dia 11 d'abril d'enguany, en acabar el meu entrenament habitual, el delegat em comunica que he estat convocat de nou amb el
primer equip per a viatjar a Huelva a disputar el partit corresponent a la jornada 32 de lliga. Tot i que ja era la meva quarta convocatòria aquest any encara no sabia el què era debutar amb el
primer equip i tenia aquesta espina clavada. Quan em van donar
la notícia em va fer molta il·lusió, tornava a entrar en una llista
de convocats i era una de les últimes oportunitats que podia tenir aquesta temporada ja que en breu començava els playoff
d'ascens a 2a B amb el meu equip. Com que havia anat convocat
en altres ocasions no m'era estranya la convivència amb els companys, a més, amb els jugadors del planter sempre hi ha un tracte
especial. Tot i estar en habitacions individuals, durant el viatge
sempre es comparteixen converses i anècdotes amb els companys que et permeten conèixe'ls una mica més. A l'avió vaig estar assegut al costat del meu homònim Víctor Valdés compartint
una pila de anècdotes de quan érem més petits i estàvem en les
categories inferiors. Comentàvem que ens seguíem mútuament i
coincidíem en que els dos algun dia arribaríem a estar en el primer equip junts, amb la coincidència que els dos tenim en comú
que el nom i el primer cognom comencen per 'V' i per aquest
motiu ens cridaven a un 'la doble' i a l'altre 'la doble II'.
En arribar a l'hotel vam anar directament a sopar, on vaig compartir taula amb Gudjhonsen, Pinto, Thuram i Xavi. En el sopar
ens vam dir poques coses perquè era molt tard i la gent estava
cansada del viatge, així que no hi van haver gaires temes de conversa. En acabar, tothom se'n va anar a la seva habitació a descansar. Al matí següent, durant l'esmorzar vaig compartir bons
records amb Leo Messi de quan jugàvem junts en les categories
inferiors i vam recordar molt bons moments. En aquella època
ens anomenaven el 'Dream Team' i la veritat és que arrasàvem
allà on anàvem. Em va fer il·lusió recordar aquests grans mo-

ments al costat del meu amic Leo, ja que en les altres convocatòries que havia anat, no havia coincidit amb ell.
És l'hora d'anar al partit. Sortim de l'hotel amb l'autocar i com
sempre em vaig posar la meva música per desconnectar. En arribar al camp un munt d'afeccionats ens estaven esperant. Vam
baixar de l'autocar i camí del vestidor em vaig creuar amb un
afeccionat conegut, un home que sempre va a veure tots els partits del primer equip en terres andaluses i que segueix molt als
jugadors del planter. Recordo que li vaig signar la seva samarreta
i vaig seguir camí del vestidor. Quan vam arribar cadascun tenia
totes les seves coses preparades. Arribo al meu lloc i començo a
canviar-me.
I arriba el moment de sortir al terreny de joc. Els suplents ens dirigim cap a la banqueta, comença el partit i seguim el desenvolupament del mateix. Veia passar els minuts i semblava que el meu
moment no arribaria mai, fins que en el minut 63 de la segona
part em van donar l'ordre d'escalfar. Al cap d'uns minuts, el delegat, Carles Naval, em va cridar perquè em tragués el xandall i em
preparés per a saltar al terreny de joc.
Llavors és quan el 'Mister', Frank Rijkaard, em diu: “FES EL
QUE SAPS I GAUDEIX DEL TEU MOMENT XAVAL”. Era el
minut 77 i per fi arribava el meu debut a Primera Divisió. En els
16 minuts que vaig estar en el terreny de joc em vaig sentir molt
còmode i vaig gaudir realment d'aquell moment màgic. En finalitzar el partit, i malgrat el resultat (2-2), em sentia satisfet de la
meva actuació. En aquell moment em vaig enrecordar de la meva
àvia, a ella li hagués agradat estar amb mi en un moment tant
important. En pujar a l'autocar i connectar el mòbil vaig rebre ni
més ni menys que 67 missatges, dels meus amics, familiars, etc... i
alguns d'ells molt especials com el dels meus pares i el del meu
entrenador Pep Guardiola. Tots ells em felicitaven en un dels dies
més importants de la meva vida. Espero que siguin molts més. I
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Medicina esportiva
Pàgina coordinada pel Dr. Carlos Barcons
i l’equip mèdic del club

Preparats per actuar

Diferents imatges dels participants del curs.

El CF Damm intenta donar als seus
esportistes la cobertura sanitària
més gran possible i dins d'aquesta
premissa estan les emergències. Des
del passat mes de març el personal
de la Damm està capacitat i titulat
per actuar en casos de reanimacions
cardio-pulmonars i per fer servir
amb aptitud un desfibril·lador semiautomàtic.
n dels objectius de Carles Barcons és, sens dubte, aconseguir
tenir un dels millors serveis
mèdics de l'Estat. I, per això, es necessita el
millor personal i el millor material, sempre dins de les possibilitats del CF Damm.
Any rera any, el servei mèdic del Club puja

U
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un esglaó tant en qüestions materials (desfibril·lador, ecògraf...) com humanes
(noves incorporacions de personal mèdic).
Aquesta temporada, a més, s'ha promogut
un curs de reanimació cardio-pulmonar i
de funcionament d'un desfibril·lador.
El doctor Barcons i el responsable del pla
d'emergències del CF Damm, el doctor Alfonso López, van considerar necessària la
formació del personal sanitari i tècnic del
club en actuacions d'emergència. La incorporació dels desfibril·ladors a la dotació
material del servei mèdic provocà un pas
endavant en la instrucció d'entrenadors,
coordinadors i cuidadors del club.
El curs es va desenvolupar a la seu del
SEM i va comptar amb els tècnics en
emergències, Xavi Picanyol, Toni Nieto i
David Collado com a formadors dels curs.
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TÍTOL OFICIAL

Dr. Alfonso López Gomáriz
Responsable Pla d’emergències del CF Damm
Instructor amb Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació
I Metge coordinador del SEM 061
I Coordinador de la formació d’emergències del
personal del CF Damm
I
I

“Volem que el nou camp de la Damm sigui un edifici segur per els que entrenin,juguin o ens visitin i
que tinguin la garantia que en el cas de patir una
emergència mèdica estaràn ben tractats”.

El curs consisteix en l'adquisició de
coneixements per actuar en situacions d'emergències i per fer servir el DEA (desfibril·lador semiautòmatic). D'aquesta manera el personal del club està en condicions
d'actuar en situacions d'aturada cardiorespiratoria i de procedir satisfactòriament
a la seva reanimació.
El curs consta d'una titulació oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Qué és el SEM?
El SEM dona resposta a les emergències i
urgències sanitàries extrahospitalaries i realitza el trasllat interhospitalari de tot el
territori català, mitjançant la gestió de la
seva Central de Coordinació -dotada per
a la seva major efectivitat de les més
avançades tecnologies informàtiques i de

telecomunicacions al servei de l'atenció
sanitària de la població- de les demandes
que arriben als números 061 i 112.
Les xifres del SEM
Al SEM hi treballen prop de 5.500 persones (tècnics del transport sanitari, metges,
infermeria i teleoperadors) que donen un
servei de 24 hores els 365 dies de l'any. Actualment són 501 els recursos mòbils destinats únicament a urgències i emergències
al servei del ciutadà, dels quals 84 són unitats de Suport Vital Avançat (SVA) - 2
d'elles pediàtriques-, a més de 4 helicòpters i 413 unitats de Suport vital
Bàsic.
En el transcurs de l'any 2007 el SEM va
rebre 1.685.708 trucades de demanda d'assistència a la urgència i l'emergència. I

A les instal·lacions del camp del carrer La
Selva, el responsable del Pla d'Emergències del CF Damm, Alfonso López, amb la
presència de Ramon Agenjo, Josep Barcons i Carles Barcons, va procedir al lliurament dels títols acreditatius de superació del curs formatiu. La consecució del
títol reconeix la capacitat dels alumnes
per actuar en situacions d'emergència i
poder utilitzar el DEA (desfibril·lador semiautomàtic).
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Leo Messi, padrí d'excepció
Leo Messi va apadrinar el llibre 39 històries solidàries al voltant de l'esport en la seva quarta edició. En les tres anteriors,
els beneficis de la venda dels llibre més les aportacions dels patrocinadors sumen ja 300.000 euros.
l llibre ha estat possible gràcies a
la col·laboració desinteressada
de 39 periodistes esportius catalans, el
Corte Inglés, que s'ha encarregat de la
venda i distribució dels llibres, i Caixa
Penedès, amb la impressió dels exemplars. A més, en aquesta quarta edició,
18 entitats s'han afegit a la iniciativa,
entre elles la Fundació Damm que,
per tercer any consecutiu, regalarà el
llibre a tots els membres del Club.
El preu del llibre és de només 10 euros que sumats a les aportacions de les
entitats col·laboradores, aniran a parar íntegrament a l'Associació Catalana Síndrome X Fràgil. Aquesta malaltia és un
trastorn genètic de transmissió familiar que

E

A dalt, Leo Messi durant l’acte de presentació.
A baix, els representants de la Damm amb Leo
Messi i Mercè Bellavista, Presidenta de l’Associació Catalana Síndrome X Fràgil.
A la dreta, Sergi Mas.
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provoca un retard mental en un de cada
2.500 nens i en una de cada 8.300 nenes.
La presentació es va celebrar a l'auditori
de la Torre Agbar i va anar a càrrec del periodista i ' Montilla' del Polònia, Sergi Mas.
L'acte va comptar amb la presència dels
representants del Corte Inglés, Caixa
Penedès, l'Associació Catalana del Síndrome X Fràgil, les entitats col·laboradores
i els periodistes.
La representació de la Fundació Damm va
anar a càrrec dels jugadors del Club, Joan
Gómez, capità del Benjamí A i Juanma Miranda, capità de l'Infantil A, molt ben acompanyats per Andrés Jarque, entrenador de
l'Infantil A i Manuel Martín, coordinador
dels equips dels camp del carrer La Selva. I
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Joan Gómez, Leo Messi i Juanma Miranda.

2008
39 HISTÒRIES SOLIDÀRIES AL
VOLTANT DE L’ESPORT

ELS AUTORS

LUIS MARTÍN

BERNAT BAFALUY

SERGI MAS

JORDI BASTÉ

ALBERT MASNOU

DAVID BERNABEU

LUIS MENDIOLA

RAMON BESA

JAVIER MIGUEL

KETTY CALATAYUD

ELSA H. OLLÉ

FERRAN CORREAS

FABIÁN ORTIZ

XAVI DÍAZ

SANTI PADRÓ

JOSEP MARIA DEU

EMILIO PÉREZ DE ROZAS

CARLES DOMÈNECH

ÀNGELS PINYOL

JOAN DOMÈNECH

EDUARDO POLO

ORIOL DOMÈNECH

FERNANDO POLO

DAGOBERTO ESCORCIA

MIGUEL RICO

CHRISTIAN GARCIA

ROSA ALBA ROIG

SÒNIA GELMÀ

ÀLEX SANTOS

SANTI GIMÉNEZ

ALBERT SETÓ

GEMMA HERRERO

BERNAT SOLER

JORGE LÓPEZ

RICARD TORQUEMADA

MARCOS LÓPEZ

DAVID TORRAS

DAVID LLORENS

XAVIER TORRES
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Agrupació de veterans
L'Agrupació de veterans vertebra les activitats dels exjugadors afiliats organitzant diferents activitats de companyonia, tant relacionades amb el món del futbol com per fomentar les relacions amb altres entitats.
Antonio Cifuentes i els
seus col·laboradors a la fase final del Campionat
d’Espanya Infantil.

Ángel Ruíz
President de
l’Agrupació de
Veterans

Fins sempre
‘Mister’

Gràcies Antonio

El passat mes de maig ens va deixar, víctima d’un càncer, Antonio Cifuentes
Antonio Cifuentes va ser
l'artífex que la Damm incorporés dos equips infantils de l'Atletic Guinardó dins de l'estructura del
Club. Només un any després, el CF Damm es proclamava Campió
de Catalunya.
Però, sens dubte un dels èxits més importants del CF Damm va ser el sotscampionat d'Espanya infantil de la temporada
1971-72. Aquest equip, prèviament s'havia
proclamat campió de Catalunya després de
superar l'Espanyol a la final.
La fase final es va jugar a Cadis i els nois
de Cifuentes van viatjar com a autèntics
professionals. L'equip va jugar d'una manera impecable i es va situar a la final del
campionat després de superar el Logroñés,
l'Apòstol Santiago de Vigo i el Cadis.
La final es va jugar a l'estadi Ramón de
Carranza contra el C. D. Málaga. La derrota per 2 a 1 va ser injusta per l’alineació indeguda de jugadors juvenils per part de l'equip malagueny.
La Damm va fer una reclamació davant
la Federació. Segons els catalans, com a mí30 pilota a terra

nim, cinc jugadors del Málaga, estaven en
edat juvenil, però la Organització, que estava a càrrec de la Falange Española, va
considerar, sense preocupar-se en demostrar-ho, que la reclamació no era acceptable. El Campionat va seguir el seu curs. Cal
dir, que anys més tard, es va demostrar que
la Damm tenia raó i que, el dia del partit,
el Málaga va comptar amb jugadors juvenils. La Damm va perdre, doncs, injustament la Final del Campionat d'Espanya.
L'èxit d'aquest grup es va deure, en gran
part, al seu entrenador Antonio Cifuentes,
una persona amb una gran qualitat humana que els animava i els mimava com si
dels seus fills es tractés. Cifuentes, no només els hi va transmetre els seus coneixements futbolístics sinó que els hi va fer
creure que podien obtenir el que es proposessin. I així va ser. L'equip es va convertir
en una “pinya” i va es va proclamar campió
de Catalunya i sotscampió d'Espanya.
Això és història i quedarà per sempre en
el record del CF Damm, però a més, les seves ensenyances, els seus consells i les seves
directrius quedaran marcades en el cor i en
el cervell de tots els que el van conèixer.

I En el transcurs de la vida, un es troba persones que et marquen i et deixen petjada, i
per a mi una d'aquestes persones ha estat
Antonio Cifuentes “El Mister”.
Quan érem nens ens va ensenyar a ser persona-jugador, a saber guanyar i a saber perdre (per cert, això passava molt poques vegades), a respectar al contrari, a no
protestar mai a l'àrbitre, a confiar en nosaltres mateixos però alhora a no creure'ns-ho
massa... i tot això no és fàcil, s'ha de tenir
un do especial per inculcar tots aquests valors a nens que s'estan fent adults i, sens
dubte, 'el Mister' el tenia.
Deu ser anecdòtic però la data i l'hora de la
seva mort coincideixen gairebé, però amb 36
anys de diferència, amb les de la final del
campionat d'Espanya d'infantils jugat al Ramón de Carranza de Cadis i que vam perdre
per 2-1 enfront el C.D. Málaga.
Després de més de trenta anys vaig tenir la
sort de retrobar-me amb l'Antonio al camp
de futbol, ara com entrenador dels veterans.
Vaig poder tornar a gaudir de la seva companyia i comprovar que era la mateixa persona que jo recordava però, amb uns anys
de més.
Dono gràcies a Déu per posar-lo en el meu
camí.
Per últim, m'agradaria destacar una de les
seves frases que mai he oblidat, quan estàvem a punt de sortir al camp ens deia:
“Amb tot el respecte que ens mereix el contrari, en un partit de futbol només es poden
donar tres resultats, guanyar, guanyar o
guanyar, vosaltres mateixos”.
Per mi ‘Mister’, t'has guanyat el cel, descansa en pau, sempre et recordarem.
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On són què fan com els hi va?

FOTO: E. OMEDES

PRIMERA
CURRO TORRES I REAL MURCIA

19è classificat.
SERGIO GARCÍA I REAL ZARAGOZA

18è classificat.
JORDI CODINA I REAL MADRID

1r classificat.
VÍCTOR VÁZQUEZ I FC BARCELONA

3r classificat.

SEGONA A
RAMON DE QUINTANA I CÁDIZ CF

20è classificat.
RAFA JORDÀ I CD NUMANCIA

1r classificat.
CARLOS G. PEÑA I ALBACETE BALONPIÉ

12è classificat.

Víctor pujant a l’avió que el conduiría a debutar a Primera Divisió.

SAMUEL BAYÓN I D. ALAVÉS

17è classificat.
CRISTIAN HERNÁNDEZ I CASTELLÓN

5è classificat.

SEGONA B
EDU GONZÁLEZ I CE HOSPITALET

VÍCTOR MORILLO I M. CASTELLDEFELS

19è classificat del Grup III.

17è classificat del Grup III.

RUBÉN CASADO I CF BADALONA

SISO AMIGÓ I SABADELL

9è classificat del Grup III.

14è classificat del Grup III.

ISAAC BECERRA I ESPANYOL B

CRISTIAN JIMÉNEZ I CD BAZA

FERNANDO ANTÓN I SABADELL

18è classificat del Grup III.

16è classificat del Grup IV.

14è classificat del Grup III.

DIDAC NAVARRO I ESPANYOL B

F. MARTÍNEZ “KEKO” I UE LLEIDA

IVÁN VILLANUEVA I SABADELL

18è classificat del Grup III.

13è classificat del Grup III.

14è classificat del Grup III.

RAUL PÉREZ I TERRASA FC

TONI VELAMAZÁN I CE HOSPITALET

ÓSCAR SIERRA I SABADELL

15è classificat del Grup III.

19è classificat del Grup III.

14è classificat del Grup III.

DANI MARÍN I TERRASA FC

DAVID CHARCOS I CARTAGENA

ALBERT MANTECA I BURGOS

15è classificat del Grup III.

8è classificat del Grup IV.

18è classificat del Grup II.

JOSÉ M. MORALES I TERRASA FC

ROGER MATAMALA I GAVÀ

J. CARLOS SANZ I EIVISSA

15è classificat del Grup III.

3r classificat del Grup III.

7è classificat del Grup III.

DANI MORALES I HOSPITALET

XAVI PELEGRÍ I ÁGUILAS

LUCAS VIALES I AT. OSASUNA B

19è classificat del Grup III.

6è classificat del Grup IV.

16è classificat del Grup II.

RAÚL CABALLERO I HOSPITALET

MARCOS PÉREZ I GRAMENET

ALBERTO CRIADO I VILA JOIOSA

19è classificat del Grup III.

11è classificat del Grup III.

16è classificat del Grup III.

MANEL GÓMEZ I M. CASTELLDEFELS

JAVIER SIMÓN I GRAMENET

RAÚL GARRIDO I EIVISSA

17è classificat del Grup III.

11è classificat del Grup III.

7è classificat del Grup III.

DAVID MIRANDA I ÀRBITRE

SEGONA B
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qui és qui: joan de déu lafuente

“Formar part de la Damm
m’ha fet molt feliç”
FA SEIXANTA-CINC ANYS QUE CONEIX EL 'PRESI', HAN JUGAT A PILOTA PELS CARRERS DEL CAMP DE L'ARPA,
HAN TREBALLAT PLEGATS A LA FÀBRICA DAMM DEL CARRER ROSSELLÓ I, A MÉS, JOAN DE DÉU HA POSAT EL
SEU GRANET DE SORRA EN AQUEST PROJECTE TAN ENGRESCADOR QUE JOSEP BARCONS HA CONDUÏT DE MANERA EXEMPLAR.
Quan comença la seva etapa al Club?
La temporada 67-68, la de la final de Copa a Madrid.
Jo treballava amb el 'Presi' i a més ens coneixíem del
barri. Ell sabia que m'agradava el futbol i m'ho va proposar. Em va encantar i vaig acceptar de seguida.
Quines funcions exercia aleshores?
La de delegat del Juvenil B.A l'inici el B jugava al camp de
La Caixa a les vuit del matí i, quan acabava, una furgoneta de l'empresa em portava al camp del carrer La Selva i
m'encarregava de tot pel partit del Juvenil A.
Ha canviat molt el futbol?
Moltíssim. En tots els sentits. Era més familiar i els
nois t'escoltaven com ho feien els teus fills. Ara els
temps han canviat i costa molt adaptar-se a la forma
de ser de la joventut actual.
Queda molta gent d'aquella època?
El primer, el 'Presi', que és l'anima d'aquest club. D'aquella època quedem els veterans de la junta, l'Antoni Arboledas, el Fortunato Jumilla i el Tomàs Abella.
Sens dubte anar cada dia al camp ens fa més joves i
ens permet seguir gaudint d'un projecte i d'una afició
inigualable.

Quina és la seva feina actual?
Bàsicament ajudar a Fermín García en les tasques de
manteniment del camp. També parlo molt amb el
'Presi' de com va el club, del camp, de futbol, de tot
una mica. La relació amb Josep Barcons és la d'un
amic de fa 65 anys, més que la d'un directiu amb el seu
President.
Quins records guarda especialment?
La semifinal de copa contra el Real Madrid. Va ser espectacular, en el partit d'anada vam guanyar per 3-0 i
a la tornada en el Santiago Bernabeu, ells estaven convençuts de remuntar l'eliminatòria, però la Damm no
va tenir por i va jugar com un gran equip. Hi havia
molta gent i ells es van avançar amb un gol a la primera part, però a la represa, Boix va marcar un bon
gol que va fer emmudir l'estadi madridista. A la final
vam anar acompanyats de les nostres dones i tot i perdre va ser una experiència inoblidable. No oblidarem
mai aquella temporada.
Com valora tots aquest anys?
D'una forma molt positiva. Formar part d'aquest
col·lectiu m'ha fet molt feliç, he conegut a molta gent
i, alhora, he viscut el futbol de veritat.

Joan de Déu Lafuente
Meler
Barcelona, 1932
Directiu del CF Damm
Joan de Déu, des de fa
molts anys, forma part
de l'imaginari del camp
de la Damm. La seva
simpatia i el seu interès
perquè tot vagi bé, ajuda a mitigar les mancances estructurals de
la instal·lació.

