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L'escola de la Damm va néixer l'any 1983. Avui, 
més de vuitanta nens, entre cinc i vuit anys, 
s'entrenen dos cops per setmana amb la il·lusió 
de formar part del club de manera oficial.

La nostra escola
RePORtAtge

El migcampista del FC Barcelona, escollit 
millor jugador de la passada Eurocopa, ens va 
rebre a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí 
per explicar-nos els seus inicis en el futbol.

Xavi Hernández
PRIMeRS PASSOS

L'entrenador del 
CE Mataró ens 
recorda el seu pas 
pel CF Damm.

Jaume Creixell
eLS NOStReS CRACkS

L'hora de 
la veritat
Tots els campionats arriben a la seva 
fase decisiva; és el moment d'estar units
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Totes les desgràcies són prou tristes. Cada dia milers d’infants moren 
per desnutrició al món i d’altres són víctimes cruels de les guerres. 
Però això, que malauradament forma part del nostre dia a dia, no pot 
menystenir el dol que ha suposat la tragèdia de Sant Boi o la pèrdua de 
José Duran, un jugador del cadet del CE l’Hospitalet.
Ningú es pot imaginar que un matí qualsevol, quan el teu fill se’n va 
amb la il·lusió de practicar el seu esport preferit, no el tornaràs a veure 
amb vida. Els fets no són comparables, però la pèrdua d’una vida hu-
mana és un drama molt difícil de superar. Des de la revista del CF Da-
mm, i en nom de totes les persones que formem part del club, volem 
enviar una abraçada sincera als familiars d’aquests joves esportistes que 
van perdre la vida mentre practicaven esport.

04 Reportatge
Mostra fotogràfica de l'escola del CF Damm 
en un dia d'entrenament.

22  Els primers passos de...
El jugador del Barça Xavi Hernández ens 
explica els seus inicis com a futbolista.

26  Els nostres cracks
L’ex jugador de la Damm i actual entrenador 
del Mataró, Jaume Creixell,  recorda el seu 
pas per la nostra entitat.

28 Medicina
Inauguració de les noves dependències 
mèdiques de la Damm al camp de l'Horta. 

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

sumarieditorial

Tragèdia a l'esport català

Els nostres equips estan encarant el darrer tram dels campionats. Uns 
lluiten per aconseguir arribar a les posicions capdavanteres; d’altres, que 
ja hi són, s’esforcen per pujar de categoria o per guanyar el campionat, 
però tots, sense excepcions, treballen per deixar el nom del CF Damm 
allà on es mereix. 

Els nostres equips

Edita: Club de Futbol Damm. Direcció i redacció: Carles Domènech. Edició: Silvia Sánchez. Fotografies CF Damm: Higinio Ballesteros. 
Fotografies:  Carles Domènech i Arxiu del CF Damm.  Enllaç club: Francesc Nebot. Coordinació exjugadors: Juan Barbero. Projecte gràfic i 
maquetació: Barnils i Associats. Impressió: Sanvergrafic. Dipòsit legal: B-10264-2005.  
Agraïments: Frederic Segarra, Oscar Cosials, Manuel Martín, Pere Puntí, Mundo Deportivo.
premsa@cfdamm.com

Tal i com enumerem a la pàgina dedicada als nostres ex jugadors, són 
molts els que formen part del futbol professional i aquests, com passa 
en el futbol modest, estan permanentment exposats als canvis. Durant 
aquestes darreres dates hem viscut la baixa de Paco Herrera de la Se-
cretaria Tècnica de l’Espanyol i la seva incorporació a la banqueta del 
Castelló, el fitxatge de Javi López (ex tècnic del Nàstic de Tarragona) 
per l’Alabés, el canvi d’equip de Benja Rodríguez (ha deixat el Reus per 
tornar al Barça Atlètic) o el salt a la ‘Lliga de les Estrelles’ de l’ex cerve-
ser Sergio Tejera, nou jugador del Mallorca. Nosaltres, des d’aquestes 
pàgines, volem recolzar-los en els seus nous llocs de feina i esperem que 
tot els hi surti com ells desitgen. Confiem també que aquests exemples 
futbolístics, on es poden emmirallar els nostres jugadors, serveixin per 
esperonar-los i perquè aconsegueixin les fites que es proposin.

Canvis en el futbol professional

pilota_16_cs2.indd   3 13/7/10   12:46:08



4  pilota a terra  

L
a 

g
ra

n
 e

sc
ol

a 
d
e 

N
ou

 B
ar

ri
s

El
s j

ov
es

 fu
tb

ol
ist

es
 a

m
b 

el
s t

èc
ni

cs
 

en
ca

pç
al

at
s p

er
 Ju

an
jo

 G
al

bi
s, 

di
re

ct
or

 
de

 l'E
sc

ol
a 

de
l C

F D
am

m
.

A 
ba

ix
, J

ul
en

 Fe
rn

án
de

z d
e 5

 a
ny

s, 
en

 u
n 

m
om

en
t d

'u
n 

en
tr

en
am

en
t.   

pilota_16_cs2.indd   4 13/7/10   12:46:12



pilota a terra  5

L’
E

sc
ol

a 
de

l C
F 

D
am

m
 é

s 
fo

rm
at

iv
a,

 in
te

gr
a·

d
or

a 
i p

re
te

n
si

os
am

en
t 

ed
u

ca
ti

va
. L

a 
fe

in
a 

de
ls

 m
em

br
es

 d
e 

l’e
qu

ip
 tè

cn
ic

 s
ón

 la
 p

ri
m

er
a 

re
fe

rè
n

ci
a 

qu
e 

te
n

en
 e

ls
 m

és
 jo

ve
s 

a 
l’h

or
a 

de
 

co
nè

ix
er

 la
 id

io
si

nc
rà

si
a 

de
 la

 D
am

m
.

re
sp

ec
te

 e
nv

er
s e

ls
 c

om
pa

ny
s,

 e
ls

 r
iv

al
s i

 e
ls

 à
rb

it
re

s.
 E

ls
 ju

ga
-

do
rs

, e
n 

l’e
ta

pa
 p

ri
m

er
en

ca
 d

e f
or

m
ac

ió
, s

ón
 co

m
 le

s e
sp

on
ge

s,
 

in
co

rp
or

en
 e

n 
el

 se
u 

pa
rt

ic
ul

ar
 ‘d

is
c 

du
r’

 le
s e

ns
en

ya
nc

es
 q

ue
 

re
be

n 
i p

er
 a

ix
ò 

el
 ‘m

es
tr

e’
 h

a 
de

 se
r 

m
ol

t c
ur

ós
.

A
 le

s l
liç

on
s d

e 
l’E

sc
ol

a 
hi

 p
ar

ti
ci

pe
n 

un
a 

vu
it

an
te

na
 d

e 
ne

ns
, 

d’
en

tr
e 

ci
n

c 
i v

ui
t a

ny
s,

 q
ue

 e
n

tr
en

en
 d

os
 c

op
s 

pe
r 

se
tm

an
a.

 
L

a 
fi

n
al

it
at

 d
ar

re
ra

 d
e 

l’E
sc

ol
a 

és
 la

 d
e 

su
bm

in
is

tr
ar

 ju
ga

-
do

rs
 p

el
 B

en
ja

m
í B

, e
l p

ri
m

er
 g

ra
ó 

de
ls

 e
qu

ip
s 

of
ic

ia
ls

 d
el

 
C

F 
D

am
m

.  n

E
ls

 m
és

 p
et

it
s d

e 
la

 c
as

a 
ar

ri
be

n
 il

·lu
si

on
at

s a
l c

am
p 

de
l 

ca
rr

er
 L

a S
el

va
 i l

’e
x 

ju
ga

do
r d

e l
a D

am
m

 Ju
an

 Jo
sé

 G
al

bi
s 

el
s 

do
na

 la
 m

à 
en

 s
en

ya
l d

e 
be

nv
in

gu
da

 i 
de

 r
es

pe
ct

e.
 G

al
bi

s,
 

di
re

ct
or

 d
e 

l’E
sc

ol
a 

de
s 

de
 l’

an
y 

20
02

, é
s 

un
a 

pe
rs

on
a 

rí
gi

da
, 

or
de

na
da

 i a
m

b 
m

ol
ta

 d
ed

ic
ac

ió
. L

es
 d

ir
ec

tr
iu

s d
e 

l’e
sc

ol
a 

só
n

 
bà

si
ca

m
en

t l
es

 m
at

ei
xe

s 
qu

e 
le

s 
de

l c
lu

b 
de

 fu
tb

ol
: f

or
m

ar
 a

l 
ju

ga
do

r 
i e

n
se

ny
ar

-l
i e

ls
 p

ri
n

ci
pi

s 
bà

si
cs

 d
el

 fu
tb

ol
, i

n
te

gr
ar

 
al

 jo
ve

 d
in

s d
el

 c
ol

·le
ct

iu
 d

e 
l’e

qu
ip

 i 
ad

ap
ta

r-
lo

 a
 le

s d
ife

re
nt

s 
pe

cu
lia

ri
ta

ts
 d

el
 g

ru
p 

i, 
fi

n
al

m
en

t, 
ed

uc
ar

 e
ls

 ju
ga

do
rs

 e
n

 e
l 

El
s j

ov
es

 fu
tb

ol
ist

es
 a

m
b 

el
s t

èc
ni

cs
 

en
ca

pç
al

at
s p

er
 Ju

an
jo

 G
al

bi
s, 

di
re

ct
or

 
de

 l'E
sc

ol
a 

de
l C

F D
am

m
.

A 
ba

ix
, J

ul
en

 Fe
rn

án
de

z d
e 5

 a
ny

s, 
en

 u
n 

m
om

en
t d

'u
n 

en
tr

en
am

en
t.   

pilota_16_cs2.indd   5 13/7/10   12:46:23



6  pilota a terra  

L’acord entre Estrella Damm i la UD 
Almeria suposa un gran pas en el des-
envolupament de la marca a la provín-
cia d’Almeria. La vigència del contracte 
és per a la temporada 2008/2009. La 
presentació de l’acord va anar a càrrec 
de Federic Segarra, Cap de Comunicació 
del Grup Damm.

notí
cies

NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM 
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM 
NOTÍCIESDAMM NOTÍCIESDAMM NOTICÍESDAMM 
NOTÍCIES

Damm, patrocinador
oficial de la UD Almeria

Andy Murray es va proclamar campió del Mas-
ter Series celebrat a Madrid i del qual Estrella 
Damm n’és un dels principals patrocinadors. 
Murray va guanyar la final després de superar 
al francès Simon. Tan Murray com Simon van 
donar la sorpresa en superar a semifinals als 
favorits del torneig Federer i Nadal respecti-
vament.
D’altra banda, l’última creació de Ferran Adrià, 
Juli Soler i l’equip de sommeliers de El Bulli, 
Estrella Damm Inedit, va conquistar el paladar 
dels assistents al Masters Series de Madrid.

MM Masters Series
de Tenis

Rafa Nadal

El passat mes de desembre, la Marató de TV3 va recaptar 6.795.068 euros en do-
natius, en un programa especial de quinze hores de durada per recollir fons per 
investigar les malalties mentals greus. La Fundació Damm va ser una de les entitats 
col·laboradores que va participar a la Marató. Durant la jornada, més de 2.700 
voluntaris van atendre els milers de trucades dels donants a través de 934 línies 
d’atenció telefònica instal·lades en sis seus repartides per tot Catalunya.

Marató de TV3
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La Selecció Catalana de Futbol va guanyar a la selecció colombia-
na per 2 a 1 en el tradicional partit de Nadal, amb la participació 
dins del terreny de joc de tres ex jugadors cervesers: Jordi Codina, 
Sergio Garcia i José Miguel Morales. A més, la selecció va comptar 
amb la feina sempre perfecte del nostre col·laborador Emili Jardí. 
El blau-grana Bojan i el jugador del Deportivo Verdú van ser els 
golejadors catalans. El partit es va jugar al Camp Nou.

Catalunya-Colòmbia

Estrella Damm tornarà a ser el principal patrocinador de 
la regata Barcelona World Race en la seva segona edició 
que arrencarà d’aquí a dos anys. La renovació del com-
promís d’Estrella Damm amb aquesta gran competició 
es va tancar el passat mes desembre a l’antiga fàbrica del 
carrer Roselló. El conveni va ser subscrit per Pere Alcover, 
Delegat d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona i Enric 
Crous, Director General del Grup Damm. També hi va ser 
present Ander Serra, director General de la Fundació per la 
Navegació Oceànica.
La presència d’Estrella Damm a la regata no es limitarà 
només al patrocini de la competició sinó que donarà nom 
a un dels equips participants, com ja ho va fer a l’edició 
del 2007.

Estrella Damm torna a 
patrocinar la BWR

Andy Murray

pilota_16_cs2.indd   7 13/7/10   12:46:37



8  pilota a terra  

Mundo Deportivo i El Corte Inglés van homenatjar a 180 clubs del 
nostre país a la ‘Nit dels campions’. L’acte, presidit pel vice-president 
de la Generalitat de Catalunya, Josep Lluís Carod Rovira, va servir per 
distingir a entitats esportives catalanes i, alhora, per honorar a dues 
personalitats de l’esport català: Josep Barcons i Gemma Mengual.
Barcons i Mengual van rebre el Trofeu Extraordinari Campions per la 
seva fidelitat a dos clubs modestos però exitosos. La nedadora catalana, 
triple subcampiona olímpica als Jocs de Pequín 2008, i guanyadora 
de 12 medalles en campionats del món i 14 en campionats d’Europa, 
pertany des dels 8 anys al Club Natació Kallipolis de Barcelona. Per la 
seva part, Josep Barcons va destacar la seva fidelitat al CF Damm i va 
fer extensiu el reconeixement a la seva feina "a tots els companys que 
m’han ajudat a fer la meva tasca així com a l’empresa Damm, que 
sempre ha donat suport a la filosofia formativa del nostre club".

L’any més espectacular de l’esport espanyol 
es mereixia una Gala com la que va cel·lebrar 
Mundo Deportivo al Palau de Congressos de 
Catalunya el passat mes de gener. El tenista 
Rafa Nadal i la nedadora de sincronitzada 
Gemma Mengual van ser els escollits com 
a millors esportistes de l’any.

Presidida pel President de la Generalitat, 
José Montilla, i per Javier Godó, Conde de 
Godó, la Gala de Mundo Deportivo va acollir 
a 1.035 convidats entre els que destacaven 
una mostra dels millors esportistes estatals. 
Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, 
va subratllar el fet que fossin els esports de 
més pes específic i impacte popular, com el 
futbol, bàsquet, ciclisme o tennis, els que han 

NIT DE CAMPIONS

Una gala d'un nivell extraordinari
aportat la major part dels èxits de l’esport 
espanyol.

El món del futbol va estar molt ben repre-
sentat per alguns dels membres de la selecció 
espanyola que va conquerir el passat estiu 

El CF Damm va estar representat a la Gala 
de Mundo Deportivo pels patrons de la 
Fundació Damm, Ramon Agenjo i Ramon 
Armadàs,  i Josep Barcons, president del 
Club, acompanyats tots ells per les seves 
respectives esposes.
 

Representació Cervesera

A l'esquerra, Gemma Mengual entre Javier Godó i José Montilla. A la dreta, Santi Nolla.

Puyol, Xavi, Iniesta, Cesc, 
Mengual, Ricky Rubio, 
Emilio Sánchez...

la Eurocopa com Puyol, Xavi, Iniesta i Cesc 
Fàbregas. A més, un homenatge a Àngel Mur, 
va reunir diferents generacions de futbolistes 
que han jugat al Barça i que van passar per 
les seves mans. n

Anna Pruna fa entrega del Trofeu Extraordinari Campions a Josep Barcons 
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Pablo Porta Bussons, president de la 
Federació Espanyola de Futbol (RFEF) 
durant nou anys i president de la Federació 
Catalana de Futbol (FCF), va morir el passat 
27 de gener a Barcelona als 85 anys, víctima 
d’un càncer.

Porta va accedir a 
la presidència de la 
Federació Espanyola 
després d’encapçalar 
durant onze anys (1964-
1975) la Federació 
Catalana. Era un ena-
morat de la boxa, amb 
la que va aconseguir el 
campionat universitari dels pesos mitjos 
el 1943 i, posteriorment, la presidència de 
la federació catalana de l’especialitat. La 
designació com a president de la Federació 
Espanyola de Futbol va anar a càrrec del 
Ministre del Movimiento, Fernando 
Herrero Tejedor. Tot i que en aquella època 
els càrrecs s’atorgaven a dit, un any després 
Pablo Porta va ser el primer president en 
guanyar unes eleccions democràtiques.

L’expresident de la RFEF i de la FCF va morir als 85 anys víctima d’un càncer

Pablo Porta, 
un amic de la Damm

Home cabdal pel futbol estatal i membre 
respectat de la comissió executiva de la FIFA, 
‘Don Pablo’ va ser un amic del CF Damm i del 
seu president. “La Damm és la primera enti·
tat comercial que s’ha abocat en el món del 
futbol i el senyor Barcons és l’autor d’aquest 

miracle”. Així és com 
Pablo Porta definia 
la Damm i a Josep 
Barcons i és que feia 
més de 35 anys que els 
unia una gran amistat. 
El senyor Porta no va 
faltar mai a cap sopar 
de final de temporada 

i es va convertir en el ‘padrí’ del club per la 
seva ajuda quan el club ho va necessitar.

“La Damm és per a mi com el primer nét 
perquè no és una obra meva però he col·
laborat, en la mesura que m’ha estat possi·
ble, a que sigui el que és avui dia”, afirmava 
Pablo Porta, un home al que la Damm, i 
especialment el senyor Barcons, li està ple-
nament agraït per tot el que ha fet pel club. 
Descansi en pau. n

A l'esquerra, Pablo Porta al seu despatx. A dalt, 
 Josep Barcons, Joao Havelange i Pablo Porta. A baix, 
una imatge del darrer sopar de fi de temporada del 
CF Damm.

Josep Barcons
President del CF Damm

Adéu a 'Don Pablo'

Ens ha deixat un amic, meu i del 
club. 
El vaig conèixer fa molts anys quan 
ell era president de la Federació 
Catalana i jo ja era president del 
CF Damm. El club i l’empresa van 
prendre la iniciativa de celebrar 
un sopar de cloenda de la tempo-
rada i el vam convidar. Pablo Porta, 
Fernando Coll i jo vam anar en el 
mateix cotxe i des d’aquell dia ‘Don 
Pablo’ no ha deixat d’assistir mai 
al sopar del CF Damm. D’això ja fa 
33 anys. Molts són els moments 
que hem compartit, moltes les con-
verses de futbol inacabades... però 
tot amb un gran respecte cap a un 
home treballador, intel·ligent i amb 
molta picardia.
Sempre ens ha donat un cop de 
mà. Ell va ser el ‘culpable’ que la 
Damm jugués la lliga Sub-19. Els 
clubs professionals no volien que 
el nostre club jugués els partits de 
casa al camp del carrer La Selva, 
al·legant que el nostre camp no 
comptava amb les mínimes condi-
cions per a jugar. Però la Damm 
es va guanyar el dret a participar 
a dins del camp, i Pablo Porta va 
evitar que dins dels despatxos 
es cometés una greu injustícia. 
Finalment, la Damm va ser l’únic 
equip no professional que va par-
ticipar en 9 de les 10 edicions 
d’aquest enyorat campionat. 
Era un amic, meu i del club.
Estic convençut, que tant jo com el 
club hem tingut molta sort de comp-
tar amb l’inestimable col·laboració i 
amb els consells de quatre prohoms 
de la societat catalana: Pablo Porta, 
Josep Lluís Vilaseca, Josep Pintó i 
Jaume Amat. Són els nostres savis 
i ara que ‘Don Pablo’ ens ha deixat, 
només em queda el record d’un gran 
amic i donar-li les gràcies pel llegat 
que ens ha deixat i que, sens dubte, 
perdurarà en el temps.

PAblO PORTA buSSONS
Barcelona, 1923-2009

President de la Federació Catalana de Boxa
Directiu del RCD Espanyol
President de la Federació Catalana de Futbol
President de la Federació Espanyola de Futbol
Membre de la Comissió Jurídica de la UEFA
Membre de la Comissió Executiva de la FIFA
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Els nostres equips BENJAMÍ B
Eric R., Eric C., Nathan,Oscar, Zhenya, Javier, Àlex, Adrià, Eric P., Oscar, 
Marc i Pau.

Adaptació paulatina
Per primer cop a la història del club, i 
per designació federativa, el Benjamí B 

està competint en una lliga de Futbol-7, enlloc 
de l’habitual Futbol-11. Les dimensions del 
terreny de joc, el número de jugadors destinats 
als esquemes tàctics, les continues rotacions i 
els canvis van ser els principals handicaps que 
es van haver de superar. Tot i això, l’actitud, el 
treball, el compromís i la gran qualitat tècnica 
dels jugadors van ser suficients per sobrepo-
sar-se a les adversitats. Amb els números a la 
mà l’adaptació és un fet, l’equip ha obtingut 
21 dels 24 punts possibles i s’ha situat en els 
llocs capdavanters de la classificació.

Fent un cop d’ull al calendari, cal desta-
car les victòries al camp del Canyelles, de 

l’Hospitalense i, especialment,  l'obtinguda 
enfront el Sant Andreu, on els jugadors van 
fer una demostració de la seva qualitat domi-
nant tot el partit d’una manera aclaparadora. 
Al camp de l’Horta no hi hagut rival, tot i la 
novetat de la gespa artificial, l’equip s’ha adap-
tat amb prou facilitat. Els partits es compten 
per victòries i s’ha de fer menció especial a 
l’enfrontament contra el Unificación Llefià en 
el darrer partit jugat a casa. El Benjamí B va 
aconseguir un triomf vital per possicionar-se 
al front de la classificació.

De moment, i un cop superats els problemes 
inicials, l’equip està en condicions d’aconseguir 
els objectius inicials i poder iniciar una  altre 
fornada de futbolistes de la Damm. n 

A dalt, Nathan. A baix, Eric Cuesta.
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Els nostres equips BENJAMÍ A
Víctor, Ángel, Cueva, Joel, Joaquín, Miquel, Éric L., Mayorga, Pérez, Jan-
dro, Éric P., Pesquer, Ruíz, Simó, Guillem i Dani.

Benjamins contra alevins
El passat 11 d’octubre va començar la 
lliga d’alevins de Segona Divisió on 

aquesta temporada competeix el Benjamí A 
de la nostra entitat. El primer partit el van 
disputar contra un equip de segon any, amb 
una diferència entre els nostres jugadors i 
els rivals de dos anys naturals, el Trajana A, 
contra qui, a priori, semblava que el nostre 
benjamí tenia poques possibilitats de sor-
tir victoriós. L’equip d'Àngel Rodríguez va 
obrir el marcador en el primer minut dis-
sipant d’aquesta manera les possibles pors 
que podien recaure sobre els joves jugadors. 
El resultat final va ser un contundent 4-1 
amb un futbol molt complert tot i trobar-se 
en el primer partit del campionat.

L’equip s’ha adaptat molt bé a la categoria 
i des del primer partit ha mantingut un gran 
nivell futbolístic i s’ha situat a les posicions 
capdavanteres de la classificació.  Volem des-
tacar el partit contra La Salle Bonanova B, 
un enfrontament que, segons l’entrenador 
cerveser, és el millor partit que ha disputat el 
seu equip. L’enfrontament va ser una exhibi-
ció de bon futbol amb combinacions cons-
tants i gran clarividència ofensiva. L’equip va 
marcar nou gols i va enviar cinc rematades 
al pal. El Benjamí A va fer gaudir el públic 
assistent gràcies al gran nivell futbolístic que 
atesoren els seus jugadors. Ara només ens 
queda gaudir del joc i de la progressió de 
l'equip d'Àngel Rodríguez. n

A dalt, els jugadors celebrant un gol. A baix, Dani .
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Els nostres equips ALEVÍ B
Angelet, Javi, Víctor, Sergio, Santi, Fuentes, Cristian, Álex, Jarque, Juan, 
Joel, Ruben, Jandro, Gerard, Joan, Ángel, Freddy, Regaño i Kilian.

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

A dalt, Freddy. A baix, Angelet.

Amb opcions de ser campions
L’equip d’Alfredo Anguera està format 
íntegrament per jugadors provinents 

del Benjamí A de la nostra entitat. L’Aleví B 
ocupa, al final de la primera volta, la primera 
posició de la taula classificatòria empatat 
a trenta-un punts amb el Sant Andreu i el 
Júpiter. La segona volta es presenta molt 
interessant gràcies a la gran igualtat que han 
demostrat els tres equips capdavanters. 

Cal destacar els partits que van enfrontar 
el nostre equip i els primers classificats. Tots 
dos van acabar amb empat a un. El dos 
partits van ser una demostració de bon 
futbol i de competitivitat entre els millors 
equips del campionat. L’altre enfrontament 
destacable va ser la victòria que l’equip de 

l’Alfredo va obtenir al camp de l’Europa per 
un contundent 1 a 5. L’Aleví B va tenir un 
comportament i una actitud immillorables 
dins del terreny de joc, a més d’oferir un 
joc espectacular. Fins i tot, la pàgina web 
de l’equip gracienc va lloar els jugadors de 
la Damm per la seva manera de jugar i de 
comportar-se dins del terreny de joc.

Com cada temporada, l’entrenador de 
l'equip, Alfredo Anguera, posa els cinc 
sentits en alliçonar futbolísticament els 
joves jugadors i procurar establir la filosofia 
Damm des de l’inici. Els jugadors assolei-
xen els objectius poc a poc i es preparen 
per donar el salt l’any vinent a la Divisió 
d’Honor. n
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Els nostres equips ALEVÍ A
David, Iván C., Capilla, Óscar, Cervera, Coronel, Iván F., Juana, Carlos, Éric, 
Pau, Rubén, Víctor, Iker, Raúl, Requena, Dawid, Soroka i Pol. 

A dalt, David i Pau. A baix, Capilla.

No tenen sostre
La pretemporada de l’Aleví A ha estat 
espectacular. Sense conèixer la derro-

ta va ser convidat al prestigiós torneig del 
CN Terrassa, on l’equip local, l’Espanyol i el 
Vila-real eren els rivals a batre. Els jugadors 
d’Alexis Sánchez van golejar sense mira-
ments el CN Terrassa per un contundent 
12-0 i el passi a la final la Damm se’l va jugar 
contra el ‘tot poderós’ Espanyol. L’equip 
cerveser va mostrar la seva gran qualitat 
futbolística i va superar els periquitos amb 
un resultat de 2-0. Un cop a la final, l’Aleví 
A no va desaprofitar l’oportunitat i es va 
proclamar campió del torneig, després de 
vèncer el Vila-real per 3-1, una victòria que 
no està a l’abast de qualsevol equip.

Tot i aquest èxit tant important, l’inici 
del campionat de lliga no va ser tan lluït i 
l’equip va ensopegar, al camp del carrer La 
Selva, contra el Mataró (1-1). L’Aleví A, però, 
durant la primera volta, ha desenvolupat un 
bon joc i, a hores d’ara, no coneix la derrota 
a casa, situant-se en una meritòria quarta 
posició a la classificació i a només un punt 
del tercer.

Els equips de l’Alexis acostumen a realitzar 
unes immillorables segones voltes, la qual 
cosa encoratja el planter per aconseguir una 
bona classificació i lluitar per endur-se la 
Copa. L’entrenador destaca el companye-
risme del grup i la unió entre el tècnic i els 
seus jugadors. n
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Els nostres equips INFANTIL B
Berrio, Nacho, Sergi, Ibrahima, Iván G., Roger, Carlos, Óscar, Sergio, Jordi, 
Eduard, Manero, Javi, Éric, Carlos, Alfred, Romero, Soto, Pablo T., Pablo 
U. i Iván R. 

A dalt, Javi. A baix, Alfred.

Objectiu: pujar a Preferent
Després de superar el sotrac del canvi 
d’entrenador a la setena jornada, 

l’equip s’ha sobreposat, i de la mà de Christian 
Velásquez, l’Infantil B ha aconseguit passar 
de la sisena a la segona posició en la classi-
ficació. Val a dir que el Grup 1, on juga la 
Damm, està molt igualat i fins a sis equips 
estan en condicions d’ocupar la plaça que 
dóna dret a jugar la promoció d’ascens. La 
concentració i el treball seran fonamentals 
per aconseguir la fita de l’ascens, degut que 
qualsevol equip pot puntuar en qualsevol 
camp com s’ha demostrat a la primera part 
del campionat. De tots els partits, destaquen 
els dos darrers de la primera volta. El primer 
va ser la victòria obtinguda al Nou Sardenya, 

un camp inaccessible per als nostres rivals i on 
la Damm va guanyar per 2-3 en el temps de 
descompte. L’equip va fer una demostració de 
concentració i d’una actitud que li va perme-
tre obtenir un merescut triomf. L’altre partit 
destacable és l’enfrontament amb l’Hospitalet, 
sens dubte el millor partit de l’Infantil B. Els 
jugadors de Velásquez van desplegar un gran 
joc i van provocar innumerables oportunitats 
de gol. El resultat de 2 -0 pot considerar-se 
curt després de veure la superioritat de la 
Damm. L’entrenador destaca la millora acon-
seguida en el darrer mes de competició i la 
feina feta pels seus jugadors. Ara, l’objectiu 
de promocionar està més a prop i les possi-
bilitats intactes. n
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Els nostres equips INFANTIL A
Sergi, Sergio, Gerard, Xavi, Darío, Víctor, Manolo, Txemi, Cristian, 
Aitor, Yeray, López, Alexis, Romero, Kevin, Albert, Silvio, Jonatan, 
Carles i Villanueva. 

A dalt, Jonathan. A baix, Txemi.

Confiança en el planter
L’Infantil A de la Damm és, històrica-
ment, un dels equips forts de la nostra 

entitat, però l’adaptació dels joves jugadors 
no és gens fàcil. La Divisió d’Honor Infantil 
és, sens dubte, una categoria molt compe-
titiva amb equips de gran nivell. L’equip 
d’Andrés Jarque ha incorporat aquesta tem-
porada jugadors nous que poc a poc s’han 
d’anar adaptant al seu club. Els jugadors 
formen un gran planter i durant la primera 
volta han alternat grans partits amb alguna 
que altre decepció. 

En el costat positiu volem destacar el partit 
al camp del Girona. L’Infantil A perdia a la 
mitja part per dos gols a zero però va acabar 
remuntant després de realitzar una segona 

part memorable (3-2) malgrat no aconse-
guir la victòria. Un altre partit destacable va 
ser la victòria al camp del Sant Andreu (1-5), 
no tan sols pel bon joc exhibit sinó, sobre-
tot, per l’orgull que va sentir l’entrenador 
després de la felicitació de l’àrbitre pel com-
portament dels seus jugadors. Una mostra 
de la qualitat de l’equip és l’aportació de 
dos jugadors a la Selecció Catalana de la 
categoria: Ivan Silvano i Jonathan Toledo.

L’entrenador vol destacar el paper deter-
minant que està jugant el delegat, Sevilla, 
en la cohesió del grup i en la superació dels 
mals moments. L’Infantil A creix dia a dia i 
el club té l’esperança que l’equip millorarà 
les dades de la primera volta. n
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Els nostres equips CADET B
Cristian, Uri, Pol B., Juanma, Alberto, Dani, Nieto, Font, Pol G., Ricard, Canut, 
Joseph, Edgar, Gerardo, Lora, Axel, ‘Pibe’, David i Maikel. 

A dalt, Puyol i Juanma. A baix, Canut.

Un dels millors de la categoria
El Cadet B de la Damm s’ha reno-
vat en un trenta per cent respecte el 

planter de la temporada passada; a més, ha 
coincidit amb el canvi de camp i, alhora, 
de superfície. Els tècnics estaven ansiosos 
per veure la reacció de l’equip i aquesta 
ha estat excepcional. Els jugadors de Rafa 
Porras estan superant tots els registres. 
L’equip està sobresortint en una categoria 
on abunden jugadors de segon any amb 
molta qualitat. Un dels partits destacats de 
la primera volta del campionat va ser el 
disputat en el camp de l’Horta enfront la 
Fundació Sánchez Llibre i, tot i la derrota, 
l’equip va demostrar la seva capacitat de 
competir contra qualsevol rival.

L’entrenador està inculcant als joves cracks 
una filosofia molt estricte en l’ordre defen-
siu i potenciant el contraatac. L’equip està 
molt compensat: davanters amb olfacte de 
gol, defenses ben situats i contundents i 
migcampistes molt treballadors. Tot això, 
sense deixar de banda la gran qualitat tècni-
ca del planter. Un altre mèrit de l’entrenador 
és la capacitat de fer unes rotacions positives 
per a l’equip que no varien el nivell del seu 
futbol dins del terreny de joc.

Sens dubte, els jugadors del Cadet B i 
el seu entrenador han demostrat fins el 
moment que són un dels millors equips 
de la categoria i que poden aspirat a tot 
dins de Preferent. n
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Els nostres equips CADET A
Aranyó, Pavón, Pirla, Verdejo, Denis, Torrecillas, Calvo, Ruy, Dani, Iván, 
Vaquero, Ramón, Lamas, Luque, Xavi T., Eric, Rubén, Paulino, John, Xavi 
S., i Tina Tina

A l'esquerra, Aranyó. A la dreta, Tina Tina i Paulino. A baix, Dani i Eric.

temporada irregular
L’inici de la temporada ha estat una 
mica irregular. El potencial del Cadet 

A feia preveure un millor comportament 
al llarg del campionat. L’equip va encade-
nar tres triomfs consecutius i tot semblava 
perfecte, però una derrota enfront l’Europa 
va fer que l’equip toqués de peus a terra. 
A partir d’aquest moment, s’alternen vic-
tòries molt treballades amb derrotes ines-
perades com les del camp del Mercantil, 
a casa enfront el Girona o la inesperada 
de Lleida.

Al final de la primera volta el Cadet A 
es troba a la meitat de la taula classifica-
tòria, una posició que no es correspon a 
les expectatives dipositades en l’equip de 

Xavi Ruíz. Tot i això, en els darrers par-
tits s’ha observat un canvi en la dinàmica 
i una evident millora. Cal esperar que a la 
segona volta la sort no doni l’esquena al 
planter i el seu alt nivell es reflecteixi dins 
del terreny de joc i pugui escalar posicions 
a la classificació.

En aquest resum volem destacar el partit 
jugat contra el Barça on incomprensible-
ment es va empatar en el temps de des-
compte, després d’anar guanyant per 2 a 0 
a falta de dos minuts per l’acabament del 
partit.  Tot i el resultat final, l’equip va fer 
una demostració de gran futbol, amb un 
bon control defensiu de totes les línies i un 
destacable encert rematador. n
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Els nostres equips JUVENIL C
Omar, Iván, Jordi, Cristian, Aleix, Borja, Quim, Kevin, ‘Cachi’, Pol, Robert, 
Campos, Gerard, Héctor, Lluís, Jandro, Santi, Bedmar, Romero, Rafa, 
Javi, Ruben, Quique i Poves. 

A dalt, Héctor. A baix, Cristian.

Un equip amb bona sintonia
El Juvenil C va experimentar la desagrada-
ble situació de viure un canvi d’entrena-

dor a la tercera jornada de lliga. Però aquest 
fet va esperonar l’equip i el nou entrenador 
s’ha convertit en un revulsiu que ha per-
mès aconseguir una excel·lent classificació 
al final de la primera volta. A l’inici del cam-
pionat es va dubtar de la conveniència de 
tenir un planter amb tants jugadors, però 
els fets semblen que no deixen lloc al dubte 
i molts d'ells ja han jugat a Lliga Nacional o 
han anat convocats amb l’equip de Divisió 
d’Honor. La feina diària que realitza el cos 
tècnic, encapçalat per Enric Obrador, està 
servint per treure el millor dels jugadors i 
aconseguir una bona actitud competitiva. 

L’equip, en què tots els jugadors són de pri-
mer any, enllaça partits espectaculars de gran  
ofensiu amb d’altres no tan dinàmics i amb 
menys domini futbolístic. Volem destacar el 
gran partit disputat al Feliu i Codina on el 
nostre equip es va enfrontar al Llefià, líder 
de la lliga. El partit finalment es va resol-
dre en els darrers minuts, a favor de l’equip 
badaloní.

Un cop finalitzada la primera volta del cam-
pionat, el Juvenil C es troba a només tres punts 
del primer classificat, però amb dos partits 
menys. El grup està demostrant una bona 
sintonia amb l’equip tècnic i això es reflexa 
en l’ambient de treball i, posteriorment, en 
els partits. n
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Els nostres equips JUVENIL B
Jordi, Isma, Peña, Ibai, Gras, Durán, Ramón, Carles, Dani, Huete, Daza, 
Kevin, Serra, Padilla, Pardo, Quijada, Gabri, Brian, ‘Peque’, Estrada, 
Medina, Recio i Manel.

A dalt, 'Parrita', Durán i 'Peque'. A baix, Quijada.

Amb garanties per l'any que ve
Tot i la discreta pretemporada que va 
realitzar el Juvenil B, l’inici del campi-

onat va ser espectacular. L’equip va guanyar 
els tres primers partits (Cornellà B, Bordeta i 
Terrassa) fent una demostració de bon futbol 
amb intensitat, ritme i concentració. Quan 
semblava que l’eufòria era evident van enso-
pegar a Manlleu, en un partit on l’ambient 
va ser infernal. Durant els mesos d’octubre, 
novembre i desembre hi ha hagut de tot; par-
tits sensacionals com els disputats enfront el 
Nàstic o el Castelldefels i partits per oblidar 
com els del Reus o l’Espanyol. L’equip va 
rebre la visita del Barça B, líder destacat del 
campionat i que practica un futbol excep-
cional. Per tancar l’any, l’equip va aconse-

guir una victòria al camp del Bellvitge amb 
nombrosos jugadors del Juvenil C a l’equip 
titular. La primera volta ha acabat amb un 
partit molt intens contra un dels millors de 
la competició, el Sant Andreu, i el resultat 
va afavorir la Damm gràcies a l’encert tècnic 
dels jugadors i tàctic de l’entrenador.

La segona volta no ha començat tan bé com 
la primera, però cada cop queda menys per 
aconseguir matemàticament la permanència 
a la categoria. Aquest fet permetrà tranquil-
litzar el planter i seguir progressant en el joc 
de l’equip. Per la seva banda, els jugadors poc 
a poc van assolint el nivell necessari per a 
competir amb totes les garanties a la Divisió 
d’Honor Juvenil. n
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Els nostres equips JUVENIL A
Jordi, Josep, Víctor, Nando, ‘Rooney’, Marc, Osuna, Jesús, Sillero, Víctor M., Rubén, Vicente, ‘Kuki’, ‘Junior’, 
Cuenca, Romero, Quim, Rebollo, Saddik i Grasa.

A dalt, Grasa. 

esperem una millora
El mes de novembre va començar 
amb un injust empat al camp de 

l’Europa degut a la desafortunada actua-
ció arbitral: el col·legiat no va veure una 
clamorosa falta al porter cerveser en el gol 
gracienc. El partit següent es va produir 
la gran victòria enfront el Barça, un bon 
resultat que va semblar un miratge dins la 
dinàmica de l’equip. 

Una setmana després el Juvenil A es 
desplaçà a les Illes per enfrontar-se al ‘tot 
poderós’ Mallorca. La Damm mai havia 
guanyat en aquest camp i semblava que 
aquest malefici es podia trencar. L’equip 
es va posar per davant del marcador amb 

un il·lusionant 0-2 però calia sentenciar, i 
el Juvenil A no ho va poder fer. El conjunt 
balear va remuntar el partit i es va acabar 
imposant. Malgrat això, el pitjor encara no 
havia arribat, faltava encara l’enfrontament 
davant el Ferriolense, un rival assequible 
que va superar el nostre equip en una des-
afortunada jugada. 

El mes de novembre va finalitzar amb 
un decebedor empat al camp de La Salle. 

Desembre no va començar millor i una enso-
pegada a casa enfront la Penya Ciutadella 
va ser el preludi de la pitjor golejada de 
‘l’era Torrijos’ al camp del Cornellà (5-0). 
Abans de Nadal, una altre decepció, aquest 
cop enfront el Girona. El guió del partit 
semblava repetir-se una altre vegada: l’equip 
tenia oportunitats de gol però no aconse-
guia batre la porteria contrària i el rival amb 
poca cosa donava més d’un ensurt. Tres 
empats i una derrota contra l’Espanyol són 
les darreres decepcions d’un equip que ha de  
millorar la seva eficàcia de cara a porteria 
per capgirar aquesta dinàmica negativa que 
arrossega l’equip de Torrijos. n 

El guió del partit sembla 
que es repeteixi  cada jornada, 
moltes oportunitats però 
poca eficàcia
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El partit contra el barça va ser dels que creen afecció. Els dos equips van oferir un 
gran espectacle futbolístic que, finalment, es va decantar cap el planter cerveser. 
El conjunt blau-grana es va avançar en el marcador en una jugada d’estratègia 
a pilota parada. A partir d’aquest moment, el plantejament de Torrijos i  el bon 
futbol dels seus jugadors van permetre capgirar el marcador. El central Jesús, un 
dels millors golejadors de la categoria, va empatar el partit abans del descans. A 
la represa, la contundència ofensiva de la Damm va permetre resoldre el partit 
amb dos grans gols que van fer embogir els seguidors cervesers. 

Victòria amarga

classificació gRUP 3 jornada 25

N EQuIP PT PJ PG PE PP GF GC

1	 BARCELONA		 59	 25	 19	 2	 4	 57	 25

2	 MALLORCA	 54	 25	 17	 3	 5	 59	 41

3	 ESPANYOL	 53	 25	 15	 8	 2	 62	 25

4	 CORNELLÀ	 	43	 25	 11	 10	 4	 49	 30

5	 SAN	FRANCISCO		41		 25		 12	 5		 8		 36		 28

6	 PENYA	CIUTA	 33		 25		 8		 9		 8		 50		 55

7	 LLEIDA	 32		 25		 9		 5		 11		 35	 37

8	 L'HOSPITALET		 32		 25		 8		 8		 9		 35		 38

9	 DAMM		 31		 25		 7		 10		 8		 38	 44

10	 GIRONA		 29	 25	 8		 5	 12		 40		 42

11	 GRAMENET	 29		 25		 7		 8		 10		 33		 39

12	 FERRIOLENSE	 27		 25		 8		 3		 14		 40		 58

13	 EUROPA		 26		 25		 6		 8		 11		 41		 42

14	 LA	SALLE			 26	 	25		 6	 8		 11		 43		 48

15	 BADALONA	 25		 25		 6		 7		 12		 33		 48

16	 MATARÓ	 8		 25		 1	 5		 19		 23		 74

Jesús García, un dels fitxatges estel-
lars d’aquesta temporada, està de-
mostrant amb escreix el seu poten-
cial futbolístic i, a més, tot i jugar de 
defensa s’ha convertit en el màxim 
golejador de l’equip.

Jesús, un defensa 
golejador
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Xavi Hernández
els primers passos de...

Ve d’una família futbolera, el seu pare 
Joaquim va ser jugador i director de l’es·
cola del Terrassa, primer club del crack 
blaugrana; i els seus dos germans, Àlex 
i Òscar, també. Quatre anys d’insistèn·
cia va necessitar el cos tècnic del Barça 
per convèncer al seu pare i finalment, 
el juliol de 1991, Xavi Hernández va 
començar a meravellar als culers.

X avi Hernández enlluerna cada set-
mana  l’univers futbolístic, la seva 
capacitat per controlar els partits, 

a més de dirigir l’equip com el millor director 
d’orquestra el distingeix com un dels millors 
jugadors del món. Els seus inicis a can Barça 
ja feien presagiar l’estel·lar futur futbolístic 
d’aquest terrasenc de vint-i-nou anys. Joan 
Vilà, entrenador de Xavi al futbol base blau-
grana, és una de les persones que millor coneix 
al jugador de Terrassa. “De nen ja tenia la 
capacitat de guardar la pilota i el seu gir tan 
característic”, recorda, per afegir que “Xavi és 
tan bo que va començar de 4 i cada cop juga 
més a prop de l’àrea. Normalment, el trànsit 
és el revés. Comences de davanter i acabes de 
defensa”. Però Vilà es queda, sobretot, amb 
el Xavi persona. “Us explicaré una anècdota 
que per mi serà inesborrable. Pocs minuts 
després de conquerir la passada Eurocopa, em 
va enviar un missatge al mòbil per agrair·me 
el que li havia ensenyat de petit. Ser agraït és 
important  i aquest detall demostra la seva 
qualitat humana”, destaca el tècnic.

Als pocs mesos d’arribar al Barça, a l’estiu 
de 1991, ja es va convertir en el líder i en el 
capità de l’infantil. Va destacar des del pri-
mer moment i va anar superant categories 
fins arribar al Barça B, al que al 28 de juny de 
1998 va aconseguir pujar de categoria després 
de desfer-se brillantment del Reial Madrid al 
Bernabéu, en un partit presenciat en directe 
pel tècnic dels ‘grans’, Louis van Gaal, i amb 
companys com Arnau, Puyol, Gabri, Luis Gar-
cía, Mario i Jofre. Aquell estiu, el 18 d’agost, 

l’holandés el va fer debutar a l’anada de la 
Supercopa d’Espanya a Mallorca, on marcà 
un gol, i l’any següent, després de conquerir 
el Mundial Sub 20 a Nigèria amb la selecció 
espanyola, ja es quedà de forma definitiva al 
primer equip. 

Xavi Hernández és potser el millor exemple 
en el que es pot emmirallar qualsevol jove 
futbolista: humil, treballador, bon company. 
Ha conviscut durant molts anys en un vestidor 
farcit d’estrelles. El blau-grana ha escollit la 
discreció fora del camp però, a dins, és ago-
sarat i precís en la passada i impecable en el 
control de la pilota i el partit. L’ex jugador de 

la Damm Luis Miguel Carrión va coincidir 
tres temporades amb Xavi Hernández al FC 
Barcelona i destaca “la seva capacitat per con·
trolar la pilota, si vam jugar 30 partits de Lliga 
potser no en va perdre cap. Tots sabíem que 
arribaria i que era el millor”.

Ara, amb vint-i-nou anys, li va arribar el 
reconeixement mundial en forma de premi: 
millor jugador de l’Eurocopa i cinquè classi-
ficat a la FIFA World Player d’enguany. El que 
sabia Joan Vilà, Luís Miguel Carrión i milers 
d’afeccionats del futbol base català fa molts 
anys s’ha descobert ara: Xavi Hernández és 
el millor mig centre del món. n
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Xavi Hernández Nom: Xavi Hernández Creus
edat: 29 anys

Clubs: FC Barcelona
Posició: Mig centre

“¡Quants partits emocionants que he 
jugat en el camp de la Damm! Tothom 
el recorda per les seves dimensions, 
perquè és molt petit. Però jo també 
perquè estava molt ben cuidat. Hi ha 
camps de terra en els que no es pot 
jugar, i en el de la Damm sempre s’hi 
podia molt bé”.  Xavi Hernández és 
sens dubte, un dels millors jugadors 
que han trepitjat la sorra del camp 
del carrer la Selva, la seva qualitat es 
recordada pels afeccionats que l’han 
vist jugar amb la samarreta del barça. 
A la foto de dalt, veiem a Xavi jugant 
a Nou barris i a la d’abaix, saludant al 
President barcons en el Planet Futbol 
de l’any 2004.

Rival i amic

El passat 30 de juny Xavi Hernández va ser es-
collit com a millor jugador de l’Eurocopa, la 
confirmació a nivell europeu de la seva qualitat 
futbolística que va servir per ajudar a la selecció 
espanyola a conquerir un títol inimaginable 
fa pocs anys. Xavi, titular indiscutible i suport 
vital de la columna vertebral d’Espanya, s’ha 
convertit amb el pas del temps en l’enllaç per-
fecte entre la defensa i l’atac. També ha estat 
guardonat a la gala dels FIFA World Player.

Millor jugador de l'Eurocopa 
i 5è al FIFA World Player
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On són què fan com els hi va?

Jordi Codina  I Real MadRId

Sergio garCia  I Real BetIs

'Curro' TorreS  I ValèncIa cF

aleix Vidal  I PanthakRIkos (GRècIa)

Sergio TeJera I Rcd MalloRca

PRIMeRA

SegONA A
CarloS g. Peña  I alBacete BaloMPIé

rafa Jordá  I alIcante cF

Samuel Bayón  I dePoRtIVo alaVés

daVid miranda  I ÀRBItRe

andrea orlandi  I swansea cIty

PaCo Herrera 
(enTrenador) I cd castellÓn

JaVi lóPeZ 
(enTrenador)  I dePoRtIVo alaVés

teRCeRA
iSaaC BeCerra  I esPanyol B

roger maTamala  I esPanyol B

daVid lóPeZ  I esPanyol B

aimar moraTalla  I cd Banyoles

PaCo CarBallo (enTrenador)  I cd Blanes

daVid rueda  I cd Blanes

JoSué fernándeZ  I cd Blanes

JoSé SanToS  I cd Blanes

alex TalaVera  I Ue coRnellÀ

Sergi díaZ  I Ue coRnellÀ

alBerT CerVanTeS  I Ue coRnellÀ

roger CànoVeS  I ce eURoPa

ángel lóPeZ  I ce eURoPa

dani moraleS  I ce l'hosPItalet

Toni VelamaZán  I ce l'hosPItalet

manel gómeZ  I ce l'hosPItalet

edu gonZáleZ  I ce l'hosPItalet

remo forZinineTTi  I aec ManlleU

iVán rodrígueZ 'iVo'  I ce MataRÓ

mariano Hellín 'may'  I ce MataRÓ

Jaume Creixell (enTrenador)  I ce MataRÓ

roBerT SuBirón 

(2n enTrenador)  I ce MataRÓ

alVaro méndeZ  I PalaMÓs cF

alBerT ViVo  I cF PoBla MaFUMet

marC aquillué  I RIcoh PReMIÀ

ruBen SalVador  I RIcoh PReMIÀ

gerard alonSo  I RIcoh PReMIÀ

JonaTHan rodrígueZ  I RIcoh PReMIÀ

quim ayaTS 

(enTrenador)  I RIcoh PReMIÀ

rafa leVa  I Fc saMBoIÀ

oriol grau 'uri'  I Fc saMBoIÀ

alBerT Culla  I Fc saMBoIÀ

JoSé a. garCía eSCriBano 

(enTrenador)  I Fc saMBoIÀ

Sergio alBurquerque  I cF VIlanoVa

CriSTian gimeneZ  I cd Baza

Jordi VinueSa  I cd eldense

aleJandro CHaVero  I cd eldense

CriSTian PereZ ' KiTi'  I cd castellÓn B

gaBriel SanTiago ' BaBy'  I Ud alMeRIa B

BenJa rodrigueZ  I ManacoR  

alfred  Zardoya  I MalloRca B 

HéCTor TeJera  I VIla-Real c 

raÚl CaBallero I cd onda

SegONA B
VíCTor VáZqueZ  I BaRça atlètIc

JoSé m. moraleS  I Ue sant andReU

'PiTu' PlaZuelo  I Ue sant andReU

dídaC naVarro  I Real MURcIa B

raül PereZ  I teRRassa Fc

VíCTor murillo  I teRRassa Fc

óSCar Sierra  I teRRassa Fc

Jaume alBerT  I cF GaVÀ

franCiSCo marTíneZ 'KeKo'  I cF GaVÀ

xaVi fonToVa  I cF GaVÀ

marCoS PéreZ  I cF GaVÀ

CarloS alonSo  I cF GaVÀ

xaVier Pelegrí  I ce saBadell

ruBén CaSado  I cF Badalona 

iSaiaS SánCHeZ  I cF Badalona

SiSo amigó  I ce saBadell

daVid CHarCoS  I Fc caRtaGena

dani marín  I Ue lleIda

JaVier Simón  I Uda GRaMenet

raül garrido  I cd eIVIssa

Juan CarloS SanZ  I cd eIVIssa

Joaquín e. Valerio  I PolIdePoRtIVo ejIdo

fran grima  I at. BaleaRes

luCaS VialeS  I cd denIa

CriSTian del moral  I cd denIa

JonaTHan Caril  I cF VIla de santa BRIGIda

alBerTo Criado  I cF GaVÀ

luiS miguel Carrión  I Ud MelIlla

'BenJa' rodrígueZ  I  BaRça atlètIcEl jugador  del barça Atlètic Víctor 
Vázquez va patir una greu lesió que 
el tindrà apartat dels terrenys de joc. 
El seu equip ha patit la seva baixa, tant 
dins com fora del camp, per la seva 
qualitat i el lideratge que exercia en 
tot moment.
la recuperació serà llarga però con-
fiem   en tornar a comptar aviat amb 
el seu bon futbol.
A la imatge, el dia del seu debut a la 
Champions league.

Ànims i endavant, Víctor

Tenim jugadors repartits per totes les categories i amb aques·
ta secció volem situar·los i tenir·los una mica més aprop. 
Els nostres cracks són els ambaixadors més qualificats que 
té el club i per això volem saber·ho tot d'ells.
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Era un infantil alt i prim que actuava d’interior (abans no hi havien 
mitges puntes ni migs centres ofensius o defensius), portava el 8 a 
l’esquena i tractava de donar la millor passada al davanter centre en 
el CP Bonanova. Un dia em van trucar i em van dir si podia anar a fer 
una prova a un camp de futbol, i que hi jugaria un partit. El primer que 
vaig preguntar era si calia portar roba. Em van dir que no. Pintava bé. 
Per als nens, la Damm era un club mític. Li vaig comentar la proposta 
al meu pare, que em va contestar: “Fes, fes, això és cosa teva”.
I hi vaig anar. Era un camp de terra, l’entrenador em va posar de 
titular i em va donar una indicació: “Tu, que ets alt, has d’agafar totes 
les pilotes que llenci el porter rival amb el cap”.  Jo, equivocadament 
pel que es veu, pensava que era un tipus tècnic, passador, que utilit·
zava el cap més per pensar que no pas per actuar. Però, per damunt 
de tot era disciplinat i vaig seguir les ordres de l’entrenador. Vàrem 
guanyar i vaig tornar a casa amb un mal de cap terrible. “Ha anat 
bé”, li vaig dir al meu pare.
Em van trucar de nou perquè anés a entrenar. I hi vaig anar. Passava 
més temps als autobusos que no pas al camp, però estava al camp de 
l’Aeda entrenant amb la Damm. El primer dia, en un partidet, vaig 
engaltar un xut impressionant i el porter em va dir que no xutés tant 
fort, que era un entrenament. L’entrenador el va sentir i el va esbron·
car. No vaig entrar amb massa bon peu al vestidor, però la veritat és 
que els companys eren bona gent. Recordo a Serrano, ‘Serranito’, li 
deien, un gran jugador, a qui després vaig perdre la pista. Vaig jugar 
un segon partit, ja com a jugador de la Damm, no com un nen a prova. 
L’entrenador em va donar la mateixa instrucció. “Et col·loques al mig 
del camp i contestes el xut del porter amb un cop de cap”. Era un bon 
tècnic, però és evident que no veia en mi al nou Laudrup.
Vaig seguir entrenant fins que un dia tants autobusos, tan mal de cap 
i la necessitat de concentrar·me en els estudis van fer que ho deixés. 
En l’últim partit que vaig jugar al camp de l’Aeda em va fer la sensació 

que havia vist al meu pare entre el públic. No li vaig preguntar, ni ell 
m’ho va comentar.
Amb el pas del temps, el Josep Barcons, un president que hauria 
de ser nomenat espècie protegida per la Generalitat, em va invitar 
al sopar de la Damm, mort ja el pare, que sempre havia assistit a la 
nit de l’entrega de trofeus. Amb plaer i honor vaig anar a totes les 
celebracions. A l’última no hi vaig poder assistir i vaig proposar al 
Josep que m’invités en una altra ocasió, perquè aquell dia m’era im·
possible. Ho va fer. I em vaig trobar amb el sopar d’un dels millors 
equips infantils de la Damm que s’havia reunit 40 anys després en 
un acte entranyable i que demostra què és la Damm. No hi va faltar 
ningú. Va venir un porter de Granada i cada un d’ells va fer un petit 
parlament tot recordant la seva etapa amb emoció i respecte davant 
l’atenta mirada de Ramon Agenjo, una de les grans claus de l’èxit 
de la Damm.
Un dels jugadors va comentar una anècdota molt graciosa. “Me’n 
recordo que el massatgista un dia, al vestidor, quan ja havia acabat el 
partit i estàvem a la dutxa em va agafar la tita i em va dir: ‘Aquesta és 
per a la Damm, no per a les nenes, és per a la Damm, entesos’, mentre 
realment em feia mal”.
Després em van dir si podia dir unes paraules. Vaig explicar que jo 
també havia jugat a la Damm i que em va saber greu deixar·ho, però 
que si hagués sabut abans com actuava el massatgista no me n’hagués 
penedit tant. Entre riures vaig assenyalar l’orgull que podien sentir 
aquells homes 40 anys després d’haver jugat amb l’equip infantil de 
la Damm que havia guanyat l’Espanyol i el Barça.
La Damm no només ensenya a jugar futbol, sinó que trasllada valors, 
forts, tan forts, que són capaços d’aplegar els homes per recordar 
quan eren nens. Per retornar, per un temps, segurament als millors 
moments de la seva vida. La Damm és un exemple en el futbol i en la 
vida. Poder jugar amb aquest equip marca. I no jugar·hi, també.

Jo també vaig jugar a la Damm

SANTI
NOLLA

Firma convidada

Periodista
Barcelona, 1957  
Director de Mundo Deportivo

pilota_16_cs2.indd   25 13/7/10   12:47:47



26  pilota a terra  

És un home bo, impulsiu i amb un fort caràcter. Darrerament s’ha convertit 
en un entrenador mediàtic i estrella de l’APM (Alguna Pregunta Més?) i 
del You Tube. Aquests detalls de la seva personalitat, però, no encobreixen 
l’èxit de la seva carrera futbolística. És una persona de bona conversa i ha 
convertit el futbol en una part indissoluble de la seva vida.  

Els nostres cracks

Jaume 
Creixell

Jaume Creixell és un dels grans noms 
de la història del futbol català. A ho-

res d’ara, ‘només’ fa seixanta anys que s’hi 
dedica. Va començar de la mà de Ricardo 
Torras, el mític entrenador de la Damm, 
quan aquest estava a Horta: “El senyor To·
rras era el vigilant del barri i quan venia a 
cobrar a casa jo li demanava que em deixés 
anar a entrenar”. Finalment, i després de 
molta insistència, va començar la seva llarga 

i exitosa carrera esportiva a la Unió Atlètica 
Horta. Com a infantil, va jugar al Barça, al 
costat de llegendes com Sadurní o Fusté; 
més tard, va ser cedit a la Penya Villaverde 
i, finalment, el senyor Torras, ja a la Damm, 
el va reclutar per jugar el darrer any de 
juvenil al club cerveser. La temporada va 
ser molt bona i, amb Creixell a la porteria, 
la Damm va aconseguir un dels primers 
títols de l’entitat: la Lliga d’Adherits de la 
temporada 59-60. La final es va jugar al 
camp del Sants i la Damm va superar la PB 

Barceloneta per un contundent resultat de 
4-1. Creixell recorda especialment aquell 
partit al camp del Sants, ja que les hores 
prèvies a l’enfrontament l’equip va estar 
junt i el club els va convidar a dinar. Va ser 
la primera concentració del CF Damm de 
la que es té constància. Jaume Creixell va 
demostrar sobradament les seves qualitats 
i, arrel d’això, va fitxar pel Badalona, on 
va començar la seva etapa professional. 
Creixell va ser un gran porter, un dels mi-
llors de la seva època, i molts equips van 
poder gaudir de la seva seguretat sota els 
pals. A més, Creixell és el primer jugador 
de la Damm que va jugar a Primera Di-
visió (Betis i Elx). Com a professional, va 
debutar amb el Badalona i, casualment, 
una lesió a la clavícula el faria retirar-se 
professionalment en el club badaloní molts 
anys després. 

Un cop li va arribar la retirada forçosa 
com a jugador, una oferta per entrenar del 
propi Badalona va ser l‘inici de la seva llarga 
i prolífica carrera com a entrenador. “Si 
algun dia haig de morir de manera sobtada, 
espero que sigui en un camp de futbol. 
Encara tinc la mateixa il·lusió del primer 
dia i em vesteixo de curt per dirigir els en·

Jaume Creixell 'només' fa 
seixanta anys que es dedica 
al món del futbol

Va aconseguir un dels 
primers títols importants de 
la història de la Damm
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trenaments”. Darrerament, el seu caràcter 
i algun estirabot públic  l’han convertit en 
un entrenador mediàtic, però, en cap cas, 
s’ha enterbolit la seva carrera com a savi del 
futbol. És un home de caràcter fort, però 
sempre va de cara. “Tinc poca paciència i 
no puc suportar dos punts sobre la i, amb 
un n’hi ha prou!”. 

Durant la seva llarga carrera com a en-
trenador ha dirigit molts equips i la seva 

TRAJECTÒRIA
Jugador:
Horta, Barça, Penya Villaverde i 
Damm (futbol base)
Badalona, Betis, Terrassa, Elx, 
Sants, Nàstic, Jaén, Eldense, Gavà, 
Calella i Europa.

Entrenador: 
Badalona, Mataró, Iberia, 
Cerdanyola Mataró, Santboià, 
Gramenet, Manlleu, Sant Andreu i 
L’Hospitalet.

JAUME CREIxELL BARNADA
Barcelona
11 de juliol de 1942

forma de ser ha servit sempre per engrescar 
els jugadors i esperonar-los per treballar 
a fons.

És un home bo i, com a savi del futbol, ho 
té tot: coneixements, experiència i perso-
nalitat. Per la Damm és un orgull recordar 
que, fa gairebé 50 anys, Jaume Creixell va 
defensar la porteria de l’entitat i, alhora, 
que podem comptar amb ell i considerar-lo 
un dels nostres. n 

“Tinc poca paciència i no 
puc suportar dos punts 
sobre la i”

“Encara tinc la mateixa 
il·lusió del primer dia i em 
vesteixo de curt per dirigir 
els entrenaments”

1959-60
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Medicina esportiva

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

Poc abans d’acabar l’any, el CF Damm i l’UA Horta van posar en marxa la nova infermeria del camp 
Feliu i Codina. La dependència mèdica proporciona, tant als jugadors com als professionals de la 
medicina, les millors condicions pel tractament de les lesions.

Unes instal·lacions de qualitat

L a gran il·lusió del responsable del Servei 
Mèdic i vice-president del Club, Carles 

Barcons, s’ha complert: inaugurar unes 
instal·lacions mèdiques al Camp de l’Hor-
ta al nivell dels millors clubs professionals. 
La infermeria compte amb tots els aparells 
necessaris per poder diagnosticar i tractar 
qualsevol lesió que pateixi un esportista.

L’obra ha estat promoguda per Juan Gu-
tiérrez, ex jugador de la Damm i delegat 
del Juvenil C. El CF Damm, a través de la 
Fundació Damm, i l’UA Horta seran els 
encarregats de sufragar una obra que és 
l’enveja de la majoria de clubs.

Els millors jugadors necessiten els millors 
metges i els millors aparells. A la nova instal-
lació hi destaca la presència d’un ecògraf 
per poder avaluar lesions musculars, un 
fluoroscopi (radiografies sense plaques) 
per diagnosticar lesions òssees  i un ‘tens’ 
(electroestimulador) antiinflamatori i re-
cuperador muscular.

1

2

A la nova instalació del camp 
de l'Horta hi destaca un 
ecògraf, un fluoroscopi i un 
'tens' (electroestimulador)
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A la instal·lació mèdica del 
camp de l’Horta hi ha una 
presència costant de futbo-
listes, més enllà dels jugadors 
de la Damm i de l’Horta i al-
tres esportistes també tracten 
les seves lesions en aquestes 
dependències. un exemple 
és la jugadora de bàsquet Jill 
bell, una ala-pivot d’1’83m. 
del SR lima Horta (lF2), pro-
vinent de la universitat de 
Washington.

eSPORtISteS De tOtS eLS ÀMBItS

La cobertura mèdica de la Damm és molt 
complerta i amb un nivell espectacular: 
Carlos Barcons, cirurgià i traumatòleg; Juan 
Carlos Arias, metge especialista en medicina 
esportiva; Àlex Santamaria, metge especia-
lista en traumatologia i cirurgia ortopèdica i 
Alberto Puig, traumatòleg. L'Alberto i l'Àlex 
són dos traumatòlegs amb molta projecció i 
que estàn adquirint una gran experiència a 
nivell de medicina esportiva. A més, comp-
tem, entre d’altres, amb alguns dels millors 
fisioterapeutes del país: Xavier Vélez, Jordi 
Moro i Ángel Rama per part de la Damm 
i Rubén Anaya i Ramón Codony per part 
de l'Horta. Salvador Palanca aporta la seva 
experiència com auxiliar mèdic i la coordi-
nació va a càrrec de Lluís Videgaín.

Ara fa tres anys, el club va adquirir per a 
la infermeria del camp del carrer La Selva 
una llitera, un aparell d’ultrasò, un ‘tens’ i un 
electroestimulador, adequant la instal·lació 
a les necessitats del equips. n

3

4

5

1- Carlos Barcons i Jordi Moro tractant un jugador 
amb el fluoroscopi (radiografia sense plaques).
 
2- Tractament d'una lesió mitjançant l'aparell 
electroestimulador (tens). 

3- Juan Carlos Arias realitzant una ecografia per 
avaluar possibles lesions musculars. 

4- Carlos Barcons realitzant una artrocentesis de 
genoll a Javi Torrijos. 

5- Jordi Moro tractant un jugador amb el 'tens'. 
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NO! EN NOM DE l'ESPORT

OPINIÓ  RAMON ARMADÀS I bOSCH

UNA BONICA OLIMPÍADA

A l’antiga Grècia s’anome- 

nava “Olimpíada” al pe-

ríode d’aproximadament 

quatre anys que anaven d’uns Jocs 

Olímpics als següents. Diuen que 

els jocs eren un parèntesi de pau 

enmig del bel·licós món hel·lènic.  

Com tantes mentides de la història 

els JJOO no sempre es celebraven, 

ni eren la gran festa de l’esport i de la 

pau,  perquè el pa de cada dia era l’esclavatge i el menyspreu 

més absolut als drets humans. El mite de la democràcia 

grega és precisament  això, un mite més del que tant afec-

cionats eren els grecs. Pura comèdia.  Els jocs finalment van 

desaparèixer ofegats pel remolí de l’enfonsament polític i 

social del món hel·lènic1 . 

Però gracies a l’heroica iniciativa d’una colla de prohoms 

“sense cap ànim de lucre”, avui dia podem gaudir dels ano-

menats Jocs Olímpics de l’Època Moderna, monopoli d’un 

“ens” Internacional, que té com a gala fer grans esforços en 

pro de la pau mundial i la fraternitat entre els pobles;  tot 

gràcies i en nom de l’esport.  No pot haver-hi una empresa 

més excelsa ni amb intenció més noble, i la prova és que ara, 

en plena Olimpíada, després dels jocs de Pekin2 , el món 

és una bassa d’oli i tot són estímuls per a la formació de la 

joventut i el progrés de la societat.  Vegeu-ne, sinó, alguns 

exemples:

• La Xina ha fet un gran tomb cap a la democràcia, els drets 

sindicals són un fet i estan garantits els sous dignes. Sen-

se parlar de l’abolició de la pena de 

mort 3 , ni de la imminent indepen-

dència del Tibet.

• La pau entre àrabs i israelites és 

un fet. Palestina és un estat inde-

pendent, amb un servei de salut de 

primer ordre i una xarxa de centres 

docents que per a ells els voldrien 

els finlandesos.   

• Molts atletes, sobretot alguns dels 

més distingits amb medalles de l’equip de natació dels 

EEUU, s’han ofert a participar a través del seu exemple 

personal, en els programes de prevenció del consum de 

drogues entre la joventut de nombrosos països sensibi-

litzats pel problema.

• En un titànic esforç per acostar la difusió de l’esport a totes 

les races i classes socials, “l’ens”, ha tret a subhasta els drets 

de retransmissió dels propers JJOO. Naturalment, el preu 

ha pujat una mica, la qual cosa suposarà un positiu estímul 

a la crítica situació que està travessant l’economia a tot el 

món. No em direu que no hem d’estar-hi agraïts.

Continuarem informant. 

1- Costa molt  comprendre com, en una societat tant humanament imperfecta i tant 
defectuosa moralment, va poder sobreviure l’eterna bellesa de la seva arquitectura i 
de la seva escultura. Francament, no lliga…
2- Jocs famosos per la nena que feia que cantava, i no cantava; i pels focs artificials de 
‘pega’, fets amb Photoshop.
3- De la mateixa manera que fou abolida als EEUU després dels Jocs d’Atlanta.
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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. 

Fundació Damm

Ramon Agenjo, Carlos Barcons, Paco Herrera i Josep Barcons.

El passat 29 de novembre es va celebrar 
el sopar anual de l’oenagé Esport Solidari 
Internacional, al qui hi van assistir més de 
450 ‘reis mags, pel seu sentiment solidari’, 
anomenats d’aquesta manera per Josep 
Maldonado president de l’organització. A 
la subhasta es van recaptar 13.000 euros que 
seran destinats a diferents projectes en 20 paï-
sos subdesenvolupats. L’acte va ser presidit 
per Jordi Pujol i van assistir personatges de 
l’esport com De la Peña, Bakero, Guillermo 

Amor o Àlex Crivillé, entre d’altres. La oena-
gé catalana va aprofitar la vetllada per lliurar 
tres distincions: premi solidari a la missio-
nera Carmen Gil, esportiu solidari a Isidre 
Esteve i econòmic solidari a Ramon Agenjo, 
Patró de la Fundació Damm. La convicció 
solidària de Ramon Agenjo ve de lluny i des 
de fa anys col·labora, tant a títol personal com 
a través de la Fundació Damm,  amb diferents 
organitzacions que procuren ajudar en el 
desenvolupament dels més febles. n

Solidari per convicció

Diferents imatges del sopar anual de l'oenagé Esport 
Solidari  Internacional on va ser lliurat un premi a  la 
tasca solidària de Ramon Agenjo.

Agrupació de veterans. Sopar de Nadal

Els veterans després del sopar a La Masía d'Esplugues. Ángel Ruíz es dirigeix als veterans.
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qui és qui: óscar cosialls

Com i quan comença la teva relació amb el CF Damm?
Va ser l’any 2004, quan era coordinador de l’escola 
de futbol Guinardó. Vaig tenir un contacte amb el 
president Barcons per motius esportius i posterior-
ment va sorgir la possibilitat d’assolir el càrrec per la 
vacant que va deixar Juan Barbero, l’anterior coordi-
nador. Va ser dit i fet, no m’ho vaig pensar gaire.

Quina és la teva responsabilitat dins del club?
Que tots els temes esportius i logístics dels cadets i 
juvenils funcionin correctament. 

En què consisteix exactament la teva feina?
La meva feina és molt variada, perquè com diu la 
definició de coordinador haig de procurar que totes 
les relacions entre els equips al meu càrrec i l’entorn 
funcionin adequadament i en la mateixa direcció 
(relacions entre tècnics, jugadors i altres persones in-
ternes o externes i relacions amb altres clubs). També 
organitzo tot el tema esportiu com calendaris, pre-
temporades, torneigs, amistosos, material, etc. A més, 
porto la secretaria tècnica conjuntament amb altres 
membres del club.

En relació als altres clubs, com treballa la Damm?
No té res que veure amb els clubs on jo he treballat. 
Aquí tot es més professional, més voluminós, amb 
més responsabilitat. Hi ha una gran organització, 
amb les funcions molt ben definides, i cada membre 
del club fa les diverses funcions encomanades. El tre-
ball que en un club normal fa una sola persona aquí 
el poden fer dues o més persones, perquè està tot més 
estructurat. 
Les quatre lletres de DAMM  t’obliguen a tenir molta 
més cura en totes les feines i relacions que puguis 
tenir dins del club i quan el representes. És la prime-
ra cosa que em va dir el “Presi” i la que sempre tinc 
present.

Al camp de l’ Horta, comptem amb les condicions 
idònies per treballar?
Poc a poc, estem fent el possible perquè així sigui. 
Quan vam aterrar érem uns forasters que llogàvem 
el camp, i amb el temps hem aconseguit que hi hagi 
un respecte mutu amb el treball de cadascun i que les 
relacions siguin molt més que correctes. Pel que fa a 

les instal·lacions, poc a poc s’ha aconseguit la millora 
de les condicions de tal manera que ara gaudim d’un 
magnífic terreny de joc d’herba artificial, un magat-
zem molt assortit de material, un despatx per a la 
coordinació i un dels espais mèdics més complerts 
de tota Catalunya. 

Creus que hi ha una bona base al club?
Rotundament si. La feina de tots els que han passat 
per aquest club durant els més de 50 anys de vida del 
C.F. Damm han deixat una empremta perquè vingui 
qui vingui faci el més adequat. La filosofia del club 
es deixa molt clara, i es duu a terme a l’hora de fitxar 
entrenador,  jugadors i altres membres, i tot això fa 
que les generacions de jugadors que van pujant si-
guin “generacions DAMM”.

Quan tindrem un Juvenil A campió?
A l’actual Divisió d’Honor juvenil s’han de donar 
moltíssimes circumstàncies perquè això passi. Els 
equips punters, com Barça, Espanyol, Mallorca i 
altres equips professionals, posen el llistó molt alt 
per la resta. No obstant, si seguim treballant bé, com 
aquests darrers anys, donarem molta guerra a aquests 
equips. Un grandíssim premi seria tornar a jugar la 
Copa del Rei el més aviat possible. 

Com veus el futur de la Damm?
Amb molt d’optimisme. La construcció del camp 
nou ens farà donar un gran salt de qualitat pel que fa 
al nivell de les instal·lacions. I amb aquestes boníssi-
mes instal·lacions la política del club ha d’evolucio-
nar cap a un model eficient de captació de joves ju-
gadors i una més eficient posterior creació de talents 
esportius i humans. Resumint: bones instal·lacions, 
bones eines i bons professors porten bons resultats.

Una breU conversa amb el President barcons 
va ser sUficient Per formar Part de l’staff de 
la damm. el seU coneixement del clUb i la 
il·lUsió Per treballar-hi van ser determinants 
a l’hora de convertir-se en el coordinador 
de cadets i jUvenils. 

Óscar Cosialls Roca
Barcelona, 1961

Coordinador de 
cadets i juvenils al 
camp de l'Horta

És un home treballador, 
responsable i, alhora, 
apassionat del futbol 
i des de fa cinc anys 
també de la Damm. 
Coordina de manera 
ferma totes les 
incidències dels equips 
cadets i juvenils per 
aconseguir que tot 
funcioni a la perfecció.
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