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Selecció catalana

Joan Capdevila

El defensa del CE Hospitalet ens
recorda el seu pas pel CF Damm i la
seva trajectòria futbolística.

Catalunya va guanyar per 4-2
Argentina. Sergio García i Jordi
Codina ens van representar.

El lateral esquerra del Vila-real i de la selecció
espanyola ens explica els seus inicis esportius.
De Tàrrega a l'elit del futbol.
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Fundació Damm
Al CF Damm podem estar orgullosos del “paraigües” que ens acull. La
Fundació Damm, encapçalada per Ramon Agenjo, Ramon Armadàs i
Pau Furriol està donant un pas endavant en la lluita contra la desigualtat
i l’apropament de l’esport entre els més desfavorits. El continuat recolzament a la Fundació Esport Solidari Internacional (ESI), presidit per l’amic
del club Josep Maldonado, s’hi afegeix una iniciativa molt engrescadora
dirigida especialment als nois i noies més desvalguts de Nou Barris i de les
zones més properes. La iniciativa de José Luís Velasco, pare d’un jugador
del club, ha demostrat que hi ha moltes coses per fer i que fundacions com
la que té la Damm s’hi han d’involucrar. Tot i això, el més lloable no és que
la Fundació Damm actui dins dels paràmetres d’una estratègia de marketing social sinó que aposta per aquests projectes i els fa seus.
La Fundació Damm creu amb el jovent i ho demostra any rera any finançant un club de futbol on l’èxit competitiu no és l’únic objectiu. La formació de l’individu i l’ensenyament de valors dins de l’àmbit esportiu són els
altres objectius primordials del CF Damm. La victòria no depèn només de
la pilota, depèn de l’actitud, de la implicació, de l’educació i, sens dubte,
una derrota no ha de ser mai un fracàs. La competitivitat és lloable però
la finalitat formativa és indispensable. A la Damm tenim la sort de poder
viure el futbol molt confortablement però això no ens ha de fer perdre la
perspectiva. Si això passa, tenim a la Fundació que ens recorda, amb les
seves accions cíviques i socials, que som uns privilegiats.

Paco Moger
El món del futbol és un mirall de la vida, les victòries costa d’assaborir-les i
les derrotes més doloroses perduren en el temps. La pèrdua d’un amic sempre és lamentable i la Damm n’ha perdut un. Paco Moger ens va deixar fa
uns mesos, es tractava d’un bon home, d’un bon company. Formava part de
la Junta de l’Agrupació de Veterans i encapçalava la Comissió Social amb el
seu amic Ricard Roma. Dins dels vestidor hi ha un forat afectiu immens que
és molt difícil de tapar, tot i això el seu record mitiga la impotència d’haverlo perdut abans d’hora.
L’esport a vegades és cruel, capriciós i injust i, la vida, en aquest cas, també.
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reportatge

La Selecció Catalana amb nens i nenes de la Fundació Johan Cruyff.

Catalunya-Argentina, d
La Selecció Catalana dirigida per
Johan Cruyff des de la banqueta
va guanyar la Selecció Argentina
per 4-2. Un altre mite del futbol
mundial, Maradona, encapçalava
l’expedició sud-americana.

sonal resolta amb un cacau molt potent. Un
gol de voleia de Pastore va servir per reduir
les distàncies en el marcador, però l’espanyolista Pareja va cometre un penal sobre
el seu company de vestidor Coromines i
Sergio González es va encarregar de tornar
a distanciar els argentins en el marcador.
El 3-2 va arribar al minut 72, amb un bon

E

l passat 22 de desembre la Selecció
Catalana es va proclamar guanyadora del 1er trofeu Catalunya Internacional.
Catalunya, dirigida des de la banqueta per
Johan Cruyff, va superar Argentina per un
inapel·lable 4-2. El partit va ser una festa a la
graderia i també dins del terreny de joc. Els
més de 53.000 espectadors que van assistir
al Camp Nou van poder gaudir d’un gran
espectacle futbolístic.
Durant la primera part, els dos equips
van lluitar per aconseguir un gol, però va
ser l’exjugador de la Damm, Sergio Garcí
a, l’únic que ho va assolir. Després del descans, Bojan va marcar el segon gol català,
poc abans de ser substituït a causa d’unes
molèsties, en una espectacular jugada per-

Sergio García va ser el
primer a obrir el marcador
i Jordi Codina va jugar a la
segona part

A dalt, Diego Armando Armando Maradona a la llotja
del Camp Nou. Maradona estava sancionat i no va poder
dirigir al seu equip des de la banqueta.
A baix, Johan Cruyff a la banqueta catalana. Al seu costat, l’ajudant del seleccionador català, Oscar García.

gol de Di Maria. Tot i això, Moisés Hurtado va tancar el marcador amb un gol de
cap i d’aquesta manera es va establir el 4-2
definitiu. L’excerveser i actual jugador del
Getafe, Jordi Codina, també va participar
de la festa substituint en el minut 78 e l
porter del Barça, Víctor Valdés. Catalunya
va aconseguir una victòria de gran prestigi internacional davant una selecció amb
opcions de guanyar el títol de campió del
món a Sudàfrica. ■

4 pilota a terra
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Diferents imatges del partit: 1- Les
personalitats a la llotja del Camp
Nou, entre elles Ramon Agenjo, Patró
de la Fundació Damm. 2- Els jugadors
celebrant el primer gol. 3- Moisés Hurtado dedica el seu gol a la memòria
de Dani Jarque. 4- L’excerveser Sergio
García en acció. 5- Relleu a la porteria,
surt Víctor Valdés i entra l’exjugador
de la Damm Jordi Codina. 6- Emili
Jardí, encarregat de material i una
de les ànimes del vestidor.

pilota a terra
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Nous patrons per
l’Estrella Damm

L’Estrella Damm Sailing Team ja té nous patrons per participar a la regata transoceànica Barcelona World Race 2010/2011, de la
què Estrella Damm n’és patrocinadora. Es
tracta d’Àlex Pella i Pepe Ribes, dos reputats
i experimentats navegants oceànics que, per
separat, ja han participat en diverses regates
de caràcter transoceànic. Ambdós navegants
són molt optimistes i consideren que poden
acabar entre les millors posicions en aquesta
segona edició.
El disseny visual i les veles de l’Estrella Damm
Sailing Team han estat creats en aquesta ocasió per Custo Dalmau, que ha apostat per
un disseny colorista sobre el fons vermell
d’Estrella Damm, amb una clara al·lusió al tema de la biodiversitat.
Aquest disseny enllaça a la perfecció amb
aquesta manera “neta” de viatjar i, en
aquest cas, de competir, que representa la
navegació a vela, valors que també defensa
la companyia cervesera.

El passat mes d’abril es va celebrar a la ‘Caja
Mágica’ el Masters Series 1000 de Madrid. La
final la van disputar Rafa Nadal (número 1
del rànquing ATP) i Roger Federer (número 2),
proclamant-se campió el suís per un clar 6-4
i 6-4. Estrella Damm va ser un dels principals
patrocinadors demostrant la seva implicació
amb l’esport d’elit. A la final femenina, Safina
es va imposar a Wozniacki per 6-2 i 6-4.
Àlex Pella, Enric Crous i Pepe Ribes

6 pilota a terra
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El millor torneig del món

El passat mes de desembre es va celebrar l’Estrella Damm Màster Pàdel 09. El torneig està considerat el millor
torneig del món. Es tracte de la quarta edició del torneig i va tenir lloc al Recinte Ferial Juan Carlos I. Un dels
protagonistes del torneig va ser l’actual número 1 del pàdel mundial, Juan Martín Díaz.

TV Brasilera

La televisió brasilera Record va visitar el camp de la Damm per entrevistar el nostre jugador Thiago Pinto del
Benjamí A. Un cop més, els jugadors del Benjamí A van demostrar les seves dots davant d’una càmera així
com també ho va fer el seu entrenador, Ángel Rodríguez. La delegació brasilera estava formada per Mauro
Tagliaferri (periodista i editor) i Ednesio Souza (càmera). El programa ‘Esporte fantastico’ va intentar copsar
les inquietuds dels seus compatriotes dins del panorama futbolístic català.
pilota a terra
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els primers passos de...

Joan Capdevila
Joan Capdevila és un jugador afable, de bona conversa i un apassionat del futbol. Ens va explicar les seves
experiències futbolístiques
minuts abans de començar
l’entrenament a la Ciutat
Esportiva del Vila-real. Els
seus records d’infància difereixen poc dels de milers de
nois que cada dia omplen
els camps de futbol del nostre país. El Joan ha triomfat
i, alhora, ha complert el seu
somni, els altres nois però,
en tenen prou amb gaudir
cada dia de la companyia
d’una pilota rodejats dels
seus amics.

E

ls carrers de Tàrrega van viure els
primers passos d’un dels millors
laterals del món. Joan Capdevila va fitxar amb només sis anys per l’equip
del seu poble. Amb arrels futbolístiques a la
família -el pare del Joan va jugar durant 20
temporades al UE Tàrrega-, Capdevila va
heretar uns gens que el feien estimar el futbol. “Vaig tenir molta sort, als meus pares
els hi agradava molt el futbol i m’acompanyaven a tots els desplaçaments”.
La distància per posar en pràctica les aptituds esportives de Joan era molt curta,
només dos minuts separaven casa seva del

“Vaig tenir sort,
als meus pares els hi
agradava molt el futbol”
camp de futbol municipal, un petit recorregut realitzat unes vegades a peu, altres
amb bicicleta i, ja de més gran, amb moto. Tot i la proximitat del camp de futbol,
els horaris intempestius, el rigorós fred de
l’hivern o els sacrificis propis de l’esport no
van fer desistir Capdevila de seguir gaudint
del futbol i continuar compartint l’ambient
familiar del seu club.

8 pilota a terra
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Posició: Defensa
FOTOS: VILLARREAL CF

FOTO: FCF

Joan Capdevila va jugar 10 anys a l’equip
de la seva localitat natal fins que l’Atlètic
Segre el va fitxar. Amb 16 anys va sortir de
casa, però només durant una temporada,
amb 17 va tornar a Tàrrega per jugar amb
el primer equip i destacar a Tercera Divisió.
Capdevila era seguit per diferents equips,
però finalment va decidir incorporar-se a la
disciplina de l’Espanyol en el darrer any de
juvenil. “Em van oferir una bona oportunitat per seguir jugant a futbol, l’Espanyol
està considerat, i amb raó, un dels clubs
que mimen més els equips inferiors. Vaig
signar per 3 anys i va ser aleshores quan
em vaig plantejar seriosament que valia la
pena intentar-ho...”
A partir d’aquí, un triomf rere l’altre, debut a Primera Divisió, consolidació a l’elit,
internacionalitat, títols i un prestigi unànime dins del panorama futbolístic mundial.
El noi que gaudia del futbol al camp del seu
poble ha pogut complir els seus somnis i,
alhora, ha ajudat a fer feliços milers d’afeccionats. ■

"La Damm tenia un nivell
competitiu molt alt"
El futbol base de Tàrrega no era del
tot capdavanter en l’època que el Joan
destacava pels camps de la comarca.
No va ser fins que va fitxar per l’Atlètic
Segre i més tard per l’Espanyol de Divisió d’Honor quan va començar a conèixer i a patir els equips més importants
del país. “Recordo els partits contra la
Damm, el vostre camp era molt petit
però el club tenia un nivell competitiu
molt alt. La Damm sempre ha destacat
per tenir bons jugadors”. Tot i haver
debutat a Tercera Divisió amb el Tàrrega, quan va fitxar per l’Espanyol va
jugar a la màxima categoria juvenil
compartint aquesta tasca amb la de
reforçar l’Espanyol B de Segona B.

pilota a terra
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Els nostres equips

BENJAMÍ B

Nader, Adrián, Dani, Xavi, Jumilla, Mariano, Gerard, Marc, Núñez, Pino,
Ilyan, Á lvaro, Sánchez i Rubén.

A dalt, Pino. A baix, l'equip celebrant un gol.

Diversió, aprenentatge i educació
A l’inici de la nova temporada, el
grup adquireix nous reptes relatius
a l’aprenentatge de l’esport. Els nens s’han
d’adaptar al primer any de competició oficial federada després del seu pas per l’Escola
de la Damm a Nou Barris. La il·lusió dels
jugadors, les ganes de fer bé la feina, el compromís i, evidentment, la qualitat tècnica
dels més petits del Club afavoreixen el seu
creixement personal i futbolístic.
Els números són inqüestionables i demostren la superioritat del Benjamí B sobre els seus
rivals. L’equip ha finalitzat la primera volta amb
tretze partits guanyats i només un empat (40
punts sobre 42 possibles), amb 76 gols a favor
i tan sols 20 en contra. El conjunt dirigit per

Quique Araujo ha encapçalat la classificació des
de la primera jornada i en l’actualitat ocupa el
liderat de la classificació en solitari.
Els jugadors han iniciat l’any de manera
esplèndida, amb gols, espectacle i grans dosis
d'excel·lent futbol, tot i això, els jugadors tenen
clares les indicacions de l’entrenador: “aconseguir totes aquestes victòries no suposa haver
guanyat res, als nois els hi queda molt camí
per recórrer, això només és l’inici d’una experiència molt enriquidora”.
No obstant, la primera part de la temporada
s’ha desenvolupat dintre dels paràmetres marcats des de la direcció del CF Damm pels més
petits: aprenentatge, educació i una bona dosi
de formació, no exempta de diversió. n

10 pilota a terra
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Els nostres equips

BENJAMÍ A

Marc, Pedro, Nathan, Eric, ‘Chato’, Albert, José, Pau, Haile, Óscar, Panés,
Adrià, Pinto, Xavi, Roda, Genís, Alexander i Trifol.

A dalt, Haile. A baix, Nathan.

Superant les dificultats
El Benjamí A aquesta temporada torna
a disputar el campionat aleví de segona
divisió amb el handicap de l’edat. Malgrat
això, els jugadors que dirigeix perfectament
Ángel Rodríguez, dignifiquen la samarreta de
la Damm amb qualitat tècnica, esforç i molta
dedicació. L’entrenador supleix la manca
d’envergadura dels seus jugadors amb les
aportacions tàctiques necessàries per tal de
poder equilibrar una mica les forces.
L’equip va començar la temporada amb
una victòria a domicili resolent els problemes propis del contrincant, baixant la pilota
a terra i buscant línies de passada aprofitant
la defensa avançada del rival.
El campionat està sent molt productiu

pels jugadors, tot i el desequilibri de l’edat,
i l’adaptació de l’equip és prou interessant.
El joc desenvolupat pels nois de l’Ángel
està satisfent el tècnic i la incorporació dels
nous conceptes tàctics preveuen una millora

constant del grup. Excepte algun desequilibri
durant els partits, generalment imputable a
l’edat o al rival, el Benjamí A està capacitat
per competir amb garanties i, alhora, obtenir una classificació molt meritòria dins del
seu grup.
Al final de la primera volta, l’equip d’Ángel
Rodríguez ha aconseguit 27 punts (8 victòries,
3 empats i 4 derrotes) i està en una còmoda
setena posició a la taula classificatòria.
La segona volta, de la mateixa manera que
la primera, ha començat amb victòria davant
l’Arrabal-Calaf. Els jugadors segueixen responent perfectament a les dificultats futbolístiques dels rival de la millor manera que
saben: tècnica, tàctica i esforç. n
pilota a terra
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Els nostres equips

ALEVÍ B

Ibou, Raúl, Javi, Víctor, Cueva, Joel, Joaquín, Mayorga, Xavi, Manel, José,
Eric, Pesquer, Quique, Ruíz, Eric, Simó, Marc, Biruk i Torres.

A dalt, Raúl. A baix, Biruk i al fons, Xavi.

Inexpugnables com a locals
L’Aleví B, després d’aconseguir el preuat
ascens la temporada passada, milita en
el grup 2 de Preferent. L’equip competeix en
una lliga de setze equips dels quals només la
Damm i tres equips més estan formats íntegrament per jugadors de primer any. Tot i
això, hi ha tres equips anomenats B però amb
jugadors de segon any a les seves files.
Els jugadors dirigits per Herrera han finalitzat la primera volta en cinquena posició i amb
uns números excel·lents: vuit victòries, quatre
empats i tres derrotes. Cap d’aquestes derrotes però, s’ha produït al nostre camp. L’equip
només ha cedit un empat com a local així que
els partits que juga a casa tenen un clar favorit.
Nou Barris és inexpugnable pels rivals.

El primer objectiu de la temporada, la permanència en la categoria, sembla assolir-se
sense gaires problemes. L’equip ha atravessat
l’equador de la competició a dinou punts de
les posicions de descens.
L’Aleví B està desenvolupant un joc molt
vistós i de gran qualitat, esforçant-se dins
del terreny de joc per portar a la pràctica les
indicacions de l’entrenador.
Herrera lloa la capacitat de sacrifici del seu
equip envers els rivals de major edat i destaca
la superioritat tècnica dels seus jugadors. En
general, els partits es presenten desequilibrats
en l’aspecte corporal però la qualitat de l’Aleví
B anivella l’enfrontament i capgira l’avantatge
físic respecte la condició futbolística. n
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Els nostres equips

ALEVÍ A

Albert, Víctor, Quique, Alberto, Jordan, Marc, Joel, Ruben, Jandro, Joan,
Freddy, Regaño, Reñé, Salinas, Filian.

A dalt, Quique. A baix, Alberto.

Inici irregular
L’Aleví A s’ha presentat en aquest curs
amb un nou entrenador. L’escollit ha
estat Xavier García, entrenador titulat que
les darreres quatre temporades ha entrenat
els nois de l’aleví del CE Mataró.
L’adaptació de l’equip a la categoria de
Divisió d’Honor ha estat una mica irregular
ja que dels primers vuit partits jugats a casa
l’equip només va aconseguir guanyar en dues
ocasions. Poc a poc, però, l’Aleví A s’ha anat
situant a la posició que li pertoca i ha sortit
de la zona mitja/baixa de la classificació.
L’inici de la segona volta inspira més confiança (2 victòries de 3 partits) i, tot i que
l’objectiu és la permanència, l’entrenador
aspira a aconseguir una bona posició al final

del campionat i a millorar, en la mesura en
que sigui possible, el joc de l’equip i de cadascun dels jugadors.
El planter està format per 16 jugadors, 10
dels quals són nous dins de la disciplina de
l'equip. Acoblar-los no ha estat fàcil i un grup
amb tantes incorporacions requereix el seu
temps. Tot i això, García comença a estar
satisfet del joc del seu equip. Els nous jugadors han anat adquirint l’adn de la Damm i
el grup s’ha postulat com un conjunt treballador i compromès. Ara, un cop s’ha oblidat
l’irregular inici del campionat, l’equip està
intentant allunyar-se de la part baixa de la
classificació prioritzant el bon joc i la millora
individual i col·lectiva dels jugadors. n
pilota a terra
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Els nostres equips

INFANTIL B

David, Campos, Cervera, Coronel, Cristian, Juana, García, Alexis, Pau,
Abdoul, Marc, Iker, Álex, Erick, Requena, Soroka, Pol i Edgar.

A dalt, Juana. A baix, Iker i Carlos.

A per la lliga
La temporada de l’Infantil B només es
pot considerar com excel·lent. L’equip
d’Alexis Sánchez no s’atura en la seva carrera
cap el títol i acumula rècords estadístics. La
primera volta l’ha finalitzat sense perdre cap
punt i, a més, ha superat la impressionant
xifra dels 100 gols a favor.
No hi ha cap dubte que l’equip construït el
curs passat amb l’Aleví A, afegint les noves
incorporacions, ens ha portat a gaudir
d’un gran equip. La meta d’aquest grup és
proclamar-se campió de lliga i disputar la
promoció per assolir la desitjada categoria
preferent. L’Alexis destaca el treball, la humilitat i l’esforç del grup però alhora reivindica
com a primordial la unió del vestidor. Aquest

equip està molt a prop d’aconseguir totes les
seves fites i, sens dubte, serà una de les grans
alegries d’aquesta temporada. L’entrenador
ha assumit el repte de pujar de categoria i
col·locar l’infantil B de la Damm on li pertoca
per història.
Alexis Sánchez, entrenador consolidat a
l’estructura del Club, compta amb la confiança de la coordinació i està convençut
d’obtenir el repte proposat.
L’equip coneix el tarannà de la Damm i en
l’edició anterior ja va realitzar una excel·lent
temporada. Els nois de l’Alexis van aconseguir la quarta plaça a la Divisió d’Honor aleví
i van ser eliminats a la Copa de Catalunya, ni
més ni menys, que pel FC Barcelona. n
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Els nostres equips

INFANTIL A

Berrio, Nacho, Rubén, Ibra, Gorrea, Javi, Carlos, Jiménez,
Manero, Cándido, Nelson, Martínez, Joel, Alfred, José, Tenllado,
Pablo i Kilian.

A dalt, Javito amb els seus companys. A baix, José.

Escalant posicions
L’Infantil A va iniciar la competició
amb una certa i comprensible irregularitat. Fins a set nous jugadors es van
incorporar a la disciplina de la Damm per
disputar la Divisió d’Honor Infantil. La
prova fefaent d’aquesta irregularitat és el
punt aconseguit en les quatre primeres
jornades, a partir d’aquí, cinc victòries
consecutives que van situar l’equip a la
zona que li corresponia. L’equip ha estat
capaç de guanyar en camps prou difícils
i, alhora, empatar contra rivals de la part
baixa de la classificació (Cornellà 0–Damm
2 i Damm1–Europa 1).Tot i això, a l’inici
de la segona part de la temporada i al voltant de l’equip també s’han produït moltes

oscil·lacions, l’Infantil A tant pot realitzar
un gran partit com provocar una decepció
inexplicable. Falta mantenir la regularitat
en el joc i en els resultats.
Andrés Jarqué, perfecte coneixedor de la
dificultat de la categoria, confia en redreçar
la situació i poder gaudir una mica més del
joc del seu equip. Tot i això, l’entrenador vol
destacar la gran victòria enfront l’Espanyol,
un dels grans, per 2-1, tant pel futbol que es
va poder veure al camp del carrer La Selva
com pel desgast físic dels jugadors.
L’objectiu de l’Infantil A a la segona volta
del campionat de lliga és classificar-se entre
els quatre primers per poder disputar el
Campionat de Catalunya. n
pilota a terra
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Els nostres equips

CADET B

Sergi, Aparicio, Gerard, Bufí, Xavi, Castillejo, Víctor, ‘Chemi’, Joel, Cristian,
Aitor, Lázaro, López, Mas, Bernat, Alexis, Alan, Kevin, Israel, Silvano, Carles
i Zájara.

A dalt, Carles. A baix, Alexis.

Transició superada amb nota
El Cadet B és l’equip que fa la transició
entre el camp del carrer La Selva i el
Feliu i Codina. Els jugadors de Rafa Porras
estan demostrant que l'adaptació és relativament senzilla quan hi ha talent sobre
el terreny de joc. La temporada no és gens
fàcil. Jugar a Preferent suposa que la majoria
d’enfrontaments siguin amb equips de segon
any. Els jugadors han assimilat perfectament
les necessitats de la categoria i han demostrat
dins del terreny de joc la seva gran qualitat
tècnica i la predisposició al treball.
Després de l’empat a dos enfront la
Gramenet B s’han encadenat una sèrie de
jornades on es guanyava a fora per 1 a 2 i es
perdia a casa pel mateix resultat. A la darre-

ra jornada abans de les vacances de Nadal,
l’equip va rebre la visita del Badalona B, va
trencar la dinàmica anterior i va infringir
una contundent derrota per 5 a 0. Ja amb
l'any 2010 en marxa els resultats, tret del
partit contra el Lleida A, consolidat com a

líder del campionat, estan més en concordança amb el joc del Cadet B. L’equip supera
amb nota les expectatives dipositades en ell i
dona confiança a la coordinació del Club per
poder planificar el Cadet A de l’any que ve. Els
empats a domicili enfront el Manlleu i el Sant
Andreu, dos equips amb serioses opcions
d’aconseguir l’ascens a Divisió d’Honor, van
servir per mostrar tot el potencial d’un grup
cridat a aconseguir grans gestes. L’equip juga
amb criteri i en nombroses ocasions ha superat les adversitats pròpies dels partits amb
talent, força i inspiració. Molts dels jugadors
d’aquest planter ja entrenen regularment
amb el Cadet A amb la intenció de reforçar-lo
si fos necessari. n
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Els nostres equips

CADET A

Pol, Ricard, Font, Àlex, Grau, Grice, Maikel, Frederic, Mas, Mellado, Juanma, Moliner, Alberto, Adri, Agustín, Nieto, Noguera, Carlos, Christian i
Gerardo.

A dalt, Alberto, Monclús, Juanma i Pol. A baix, Juanma.

Esforç per superar les adversitats
El Cadet A ha patit un canvi d’entrenador
durant el primer terç de la temporada.
El relleu a la banqueta de Xavi Ruíz ha suposat l'assumpció de la responsabilitat de l’equip
per part del Coordinador Oscar Cosials. Xavi
Ruíz tenia l’indiscutible mèrit de ser el darrer
entrenador de la Damm que va aconseguir
guanyar un Campionat de Catalunya. Tot i el
problema propi d’aquesta situació, l’equip va
assimilar el canvi i va sortir de les posicions
perilloses de la classificació on es trobava. Cal
destacar la gran victòria al camp del Nàstic
de Tarragona on l’equip va oferir als espectadors una gran lliçó tàctica i una demostració
d’esforç pròpia dels grans equips. Els jugadors van saber portar el patiment dins del

camp i, fins i tot, superar l’adversitat d’un
penal errat. El punt d’inflexió es va viure a
tocar de Nadal, quan la derrota davant el

Badalona va suposar afrontar les vacances
amb un regust amarg. L’inici del 2010 no
ha estat tan positiu com es preveia i a pesar
de l’esforç i la implicació de tot el grup el
resultats no han estat els que desitjaven. Els
penals en contra i les nombroses lesions
no han acompanyat l’equip en l’esforç de
capgirar la dinàmica negativa. Els jugadors
estan treballant amb moltes ganes, il·lusió i
dedicació i estan posant tot de la seva part per
quan arribi l'anhelada sort afegir-la a la seva
qualitat i remuntar ràpidament posicions a
la classificació. Després de superar el ‘tourmalet’ (Espanyol, Girona i Barça) comença
una nova lliga, decisiva per situar l’equip en
el lloc que es mereix. n
pilota a terra
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Els nostres equips

JUVENIL C

Adri, Jesús, Aranyó, Eric, Fillol, Marc, Guillem, Iván, Lamas, Luque,
Rubén, Molina, Morales, José, Orozco, RodríguezSerna, Jandro, Torrecillas, Xavi, Torres, Dani, Verdejo i Lluís.

A dalt, Lamas, Lluis i Eric. A baix, Fillol.

Patir per aconseguir les fites
El tarannà del Juvenil C és el patiment. Aquesta és potser la definició
que encaixa perfectament en un equip de
primer any que disputa el campionat de
Preferent amb el handicap propi de l’edat.
A més, aquest any, l’equip s’ha trobat disputant la lliga en el grup de Lleida i Tarragona,
un grup més dur i compacte que el d’anys
anteriors, la qual cosa també té, òbviament,
repercussió en els resultats de l’equip.
Durant els primers mesos de competició, el
Juvenil B ha mostrat una certa irregularitat,
pròpia de la inexperiència de la categoria. Els
jugadors han estat capaços de guanyar equips
de gran potencial i, a la vegada, perdre partits contra rivals que, a priori,125 eren més

propicis de ser guanyats. Durant el mes de
gener l’equip va viure un període força complicat degut als enfrontaments directes amb
els equips més ben classificats. La superació
d’aquest període amb bons resultats i amb
una millora ostensible del joc de l’equip, ha

donat molta esperança a l’equip tècnic per
tirar endavant aquest projecte i fiançar definitivament l’equip dins de la categoria.
Cal destacar el partit enfront el líder del
campionat, Can Vidalet, on els jugadors
d’Enric Obrador van donar una lliçó de
futbol a un equip que indiscutiblement
opta a guanyar la lliga preferent. La Damm
va guanyar per 4-1 i li va fer patir la segona
derrota del campionat.
Els jugadors són conscients que amb el seu
esforç i la seva qualitat assoliran les fites programades a l’inici de la temporada: salvar la
categoria i aconseguir un grup compacte per
competir amb garanties a la Lliga Nacional
de l’any vinent. n
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Els nostres equips

JUVENIL B

Gerard, Héctor, Christian, Rubén, Bilbao, Campos, Casanova, Marc, Iván,
Borja, Medina, Rafa, Aleix, Jandro, Poves, Pol, John, Ramos, Romero,
Jordi, Gabri i Tejero.

A dalt, Borja A baix, John.

Frec a frec amb els millors
El Juvenil B va començar el campionat
d’una manera arrasadora, aconseguint
una gran quantitat de punts que li han servit de coixí a l’hora d’afrontar la lliga amb
molta tranquil·litat. Durant moltes jornades,
l’equip s’ha situat a la part alta de la classificació en les posicions d’ascens. L’equip, tot i
trobar-se en disposició de pujar de categoria,
no ho pot fer perquè la reglamentació no
permet disposar de dos equips a la Divisió
d’Honor. Tot i això, l’equip també ha tingut
un període una mica irregular, ha estat capaç
de guanyar el FC Barcelona i, alhora, de perdre contra un dèbil Europa. Durant el mes de
novembre es van produir tres enfrontaments
amb equips B amb resultats ben diversos:

victòria davant del Lleida, empat al camp
de la Gramenet i derrota injusta a la ciutat
esportiva de l’Espanyol.
En el mes de desembre, l’equip va viure
l’inevitable canvi d’entrenador per l’ascens
de Carles Martínez al Juvenil A, fet que va

produir una lògica inestabilitat que, afortunadament, va durar poc temps. El Juvenil
B, amb la incorporació de Robert Moreno
a la banqueta, ha recuperat el bon joc que
desplegava a l’inici de la competició. Moreno,
tècnic de gran prestigi, és el vicepresident del
Comitè Tècnic d’Entrenadors de la Federació
Catalana de Futbol i, a més, ha implantat
l’estudi analític col·lectiu i individual a través
del vídeo. Aquesta aportació iniciada en el
Juvenil B ha estat pionera en el CF Damm.
Els jugadors, conscients que són l’autèntic
viver del primer equip, han treballat amb
molta dedicació i esforç per abastar les necessitats del Juvenil A sense que es puguin notar
les absències per lesions o sancions. n
pilota a terra
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Els nostres equips

JUVENIL A

Rubén, Sani, Ramon, Toni, Durán, Fernández, Grasa, Ismael, Marc, Huete, Manel, Moraguez, Moya, Osuna,
Padilla, Víctor, Peña, Bryan, ‘Peque’, Serra i Tuscá.

A l'esquerra, Grasa, Manel i padilla. A la dreta, el planter.

Mal inici, bon final
El juvenil A encara els darrers partits d’una temporada difícil amb un
objectiu clar: assegurar la permanència a l’elit
del futbol juvenil estatal i millorar una classificació que, en algunes fases de la competició,
ha estat realment complicada.
La temporada va començar amb un mes de
setembre irregular. Un valuós empat a zero al
difícil camp de l’Stadium Casablanca i una
victòria a casa (2-0) contra el Terrassa, van
signar un bon inici de campionat, però les
dues derrotes consecutives amb el Poblense
(1-0) i el Girona (0-4) van ser un cop dur
de pair.
Octubre va ser un mes de transició degut a

l’aturada de dues setmanes arrel del Mundial
Sots’17. El primer equip cerveser va guanyar
en la seva visita a Menorca (1-3), va signar
un empat (1-1) agredolç a casa contra el
Cornellà i un altre empat in-extremis (1-1) al
camp del Ferriolenc, on els nois van merèixer
una victòria clara que va acabar entelant un
gol de rebot dels locals al minut 93.
L’arribada de novembre va ser negre pels
interessos del juvenil A. Una victòria contundent contra la Gramenet (4-2) va deixar pas
a tres derrotes consecutives que van fer mal
al grup. Una dolorosa derrota a Lleida (3-2),
on els locals van remuntar un 1-2 en temps
de descompte, un nou sotrac a casa contra el

San Francisco (1-2) i una contundent derrota
a L’Hospitalet (4-0) van desembocar finalment en la dimissió de l’entrenador, Xavi
Torrijos, després de cinc anys al capdavant
de la nau vermella.
Desembre va començar amb nou entrenador, Carles Martínez, que arribava al primer
equip cerveser després de dos anys i mig brillants al Juvenil B. Amb un calendari aterrador per davant, l’equip va transmetre bones
sensacions en les derrotes a casa enfront
l’Espanyol (2-4) i el Barça (2-3), que es van
transformar en un punt gràcies a l’empat
obtingut en la visita a Saragossa (1-1).
El 2009 va finalitzar amb un partit molt
complet a casa contra el Mallorca (2-2), on
els locals van ser clarament superiors i només
un cop de sort dels mallorquins al descompte

20 pilota a terra
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Javi Torrijos

Al Juvenil A ha viscut un canvi
d’entrenador. Javi Torrijos va presentar la seva dimissió davant els
mals resultats del primer equip del
Club. Torrijos és un exemple per tothom, íntegre i responsable i, a més,
un bon entrenador. La seva extrema
responsabilitat i l’estimació a uns
colors el van fer prendre una decisió
sense marxa enrera.
classificació GRUP 3 jornada 26

Amb el 2010 ha arribat la
revifada del Juvenil A, que s'ha
convertit en el quart millor
equip de la segona volta
els va permetre arrencar un punt a un partit
que ja tenia clar color cerveser.
Amb el 2010 ha arribat la revifada del
Juvenil A, que s’ha convertit en el quart
millor equip de la segona volta, i on el
Feliu i Codina s’ha postulat com un fortí
inexpugnable. Una victòria (1-0) ajustada
davant l’Stadium Casablanca va donar pas
a dues victòries contundents, a l’Olímpic
de Terrassa (0-2) i a casa enfront el Poblenc
(4-0), amb vint minuts finals de futbol
d’alt nivell.

La derrota va arribar a Girona (2-1) després de cinc partits invictes, on els nostres
van perdre després de vint-i-cinc minuts en
inferioritat numèrica. El mes de gener va
finalitzar amb tres punts més a casa davant
la Penya Ciutadella (2-0), on el marcador va
poder ser molt més ampli.
El mes de febrer ha començat amb una
derrota a Cornellà (1-0) en un duel molt
igualat i una victòria meritòria a casa amb
el Ferriolenc (4-1).
Ara, els cervesers afronten un final de temporada apassionant en el què s’hauran de
veure les cares amb tots els equips de la part
alta de la taula, fet que marcarà la classificació
final d’un equip que es troba en clar ascens,
una dinàmica de resultats positiva i amb moltes ganes de seguir escalant posicions. n

N

EQUIP

PT

1

BARCELONA

64 26 21

1

4 70 22

2

ESPANYOL

63 26 20

3

3

79 24

3

CORNELLÀ

54 26 16

6

4

35

4

R. ZARAGOZA

44 26 12

8

6

55 28

5

GIRONA

43 26 14

1

11 39 38

6

MALLORCA

41 26 12

5

9 36 29

7

AT. GRAMENET 36 26

11

3

12 34 41

8

S. FRANCISCO

36 26 10

6

10 28 26

9

DAMM

35 26 10

5

11 42 38

10 LLEIDA

33 26

8

9

9

11

33 26

9

6

11 36 36

27 26

8

3

15 28 54

13 S. CASABLANCA 24 26

6

6

14 24 40

L'HOSPITALET

12 POBLENSE

PJ PG PE PP GF GC

17

31

37

14 TERRASSA  

21

26

5

6

15 29 51

15 FERRIOLENSE

17

26

5

2

19 21 65

16 P. CIUTADELLA

15

26

3

6

17 27 68
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Els nostres cracks
2009

Família, futbol i un negoci acabat
d'estrenar són els tres pilars de la
vida de Dani Morales. El jugador
de l’Hospitalet ha viscut des de
ben jovenet la duresa del futbol
i, també de ben jove se’n va anar
a Madrid per intentar assolir el
seu somni.Va viure al costat dels
millors i ara és un referent de la
seva categoria.

Dani Morales
22 pilota a terra
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“Martín, el coordinador, en va tenir
prou amb un partit per fitxar-me. ”.
Dani Morales es va incorporar a la disciplina
del Club procedent del Grashoppers amb
només vuit anys i va passar per totes les
categories fins que l’actual seleccionador
espanyol, Vicente del Bosque, se’l va endur
cap a Madrid. Curiosament, el seu primer
club, el Grashoppers de Badalona, va ser
fundat entre d’altres, per Andrés Jarque,
entrenador de l’Infantil A de la Damm.
Durant la temporada 98-99, els informes
sobre el joc del Dani estaven damunt la taula
de les secretaries tècniques més importants.
Finalment, tot i ser barcelonista, l'oferta del
Madrid va superar la del Barça, Espanyol,
València i Valladolid. La família preferia tenir el Dani a casa però no va ser així, l’excerveser ho explica d’aquesta manera: “Jo
sóc del Barça, però l'oferta del Madrid, tot
i no ser la millor econòmicament, em va
convèncer. El Madrid m’oferia les millors
condicions per desenvolupar el meu joc i
créixer com a persona i futbolista. Amb
15 anys, va ser una experiència vital molt
enriquidora”. Morales va deixar la disciplina de la Damm després de proclamar-se
Campió de Catalunya. Aquella va ser la darrera temporada on la Damm va aconseguir

"El meu pare va jugar
a la Damm i jo també
ho volia fer"
guanyar el Campionat de Catalunya. Dani
Morales i Rafa Jordà (Llevant) eren els únics
jugadors de primer any en un equip d'‘estrelles’ on destacaven Sergio Garcia (Betis)
i Carlos Peña (Recreativo de Huelva) entre
d’altres.
El Cadet A de la Damm, a més de proclamar-se Campió de Catalunya, va jugar el
Campionat d’Espanya, on va aconseguir
una preuada cinquena posició, només superat per quatre dels equips més grans de
l’estat: Atlético de Madrid, València, Real
Madrid i Athletic Club de Bilbao.
Durant la seva etapa com a cerveser va
defensar amb orgull la samarreta vermella i
guarda molt bons records de la nostra enti-

Pare i fill cervesers

Dani volia jugar a la Damm perquè el seu
pare també ho va fer. Manolo Morales hi
va jugar 5 temporades entre els anys 1974
i 1979. A més, va formar part de l’equip
tècnic com a entrenador de porters durant 5 anys. Una conversa amb el delegat
Francisco Galera va servir perquè aquest
parlés amb el ‘Presi’ i li oferissin la possibilitat d’entrenar els porters joves del
club. Ara, amb la perspectiva del temps,
es mostra orgullós d’haver format part
de l’entitat i de ser el ‘culpable’ de la incorporació del seu fill a la Damm.

tat “a la Damm es respira molt bon ambient
i recordo molt bé un viatge a Madrid quan
érem infantils per jugar la Nike Cup i un
altre a Gènova on vam guanyar un torneig.

A la final ens vam enfrontar al Parma i vam
ser molt superiors”.
El futbol base del nostre país és un viver
de grans jugadors i Dani Morales és un
d’ells. Com a jugador de la Damm es va
enfrontar a ‘cracks’ de primer nivell però
ell destaca per sobre de tot Andrés Iniesta
i Pedro León com els millors, tot i això no
vol deixar de considerar el talent del seu
company de vestidor Sergio Garcia. Dani
va viure cinc anys a Madrid, primer en un
hotel i després a un aparthotel on compartia
habitació amb l’excerveser Jordi Codina. A
Madrid va conèixer el futbol al màxim nivell,
va entrar al món del professionalisme de
la mà de jugadors com Soldado, Juanfran,
Portillo, Granero o Arbeloa i va estar a punt
de debutar amb el primer equip. “Del Bosque
em va convocar per un partit amistós ja que
faltaven molts jugadors que estaven amb
les seves seleccions. L’entrenador va citar
algun jugador del filial i a mi quan encara
jugava al juvenil. Vaig compartir vestidor
amb Roberto Carlos, Solari, Cambiasso o
Guti i vaig descobrir la grandesa de l’elit”.
Poc després va tornar a Catalunya i, Girona
primer, Terrassa després i ara l’Hospitalet,
han pogut gaudir de la qualitat i seguretat
d’un dels millors centrals del nostre país. n

1999

DANI MORALES

Barcelona, 16 de juliol de 1984
TRAJECTÒRIA

93-99 CF DAMM

99-04 Real Madrid
04-05 Girona

05-07 Terrassa

07-10 L'Hospitalet
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On són què fan com els hi va?

Tenim jugadors repartits per totes
les categories i en aquesta 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 i, alhora, convertir aquestes pàgines en un lligam
de pertinença, referència i orgull
pels jugadors actuals del Club.

PRIMERA
Jordi Codina I getafe CF

isaac becerra I panionios (GRÈCIA)

SEGONA A
Carlos G. Peña I r. huelva

curro torres I g. tarragona
sergio garcía I r. betis b.
rafa jordà I LLEVANT CF

Andrea Orlandi I Swansea City
(PAIS DE GAL·LES)

PACO HERRERA (entrenador) I VILLARREAL B
DAVID MIRANDA I ÀRBITRE

FOTO: EDUARD OMEDES

Grama.

Keko, jugador del Sant Andreu

Paco Herrera, entrenador del Villarreal B

24 pilota a terra
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FOTO: VILLARREAL FC

SEGONA B

Isaias Sánchez I CF Badalona

Víctor Vázquez I Barça Atlétic

xavi pelegrí I CE Sabadell

JOSÉ M. morales I UE Sant Andreu

alberto criado I TERRASSA FC

benja RODRÍGUEZ I Barça Atlétic
fran grima I UE Sant Andreu

Francisco Martínez 'Keko' I UE Sant Andreu
Óscar Sierra I Terrassa FC
david lópez I Terrassa FC
Xavi Fontova I CF Gavà

Marcos Pérez I CF Gavà

alfred zardoya I CF Gavà

ALBERT manteca I CF Gavà
Dani Marín I UE LLeida

joaquín GARCÍA I UDA Gramenet
Rubén Casado I CF Badalona

sergio tejera I mallorca b
samuel bayón I CD benidorm

Joaquín E. Valerio I Polideportivo Ejido
sito palma I CD Denia

jordi vinuesa I CD Denia

Cristian Del Moral I CD Denia
albert CUADRA I TERRASSA FC

roger matamala I Cd mirandes
oriol grau I Cd tenerife b

alberto montero I Cd alavés
luis m carrión I Cd alavés
sergio maestre I Cd lugo

TERCERA
Paco Carballo (Entrenador) I CD Blanes

albert vivo I cf pobla mafumet

pitu plazuelo I CD ALFARO

aleix vidal I cf pobla mafumet

sergi díaz I CD Blanes

marc arquilue I ce Premià

víctor garcía I CD Blanes

rubén salvador I ce Premià

raul troyano I UE cassà

gerard alonso I ce Premià

cristian pérez I UE cassà

siso amigo I ce Premià

sergio prieto I UE castelldefels

alejandro chavero I ue rapitenca

gilberto braz oliveira I UE castelldefels

rafa leva I fc santboià

achile oubougou I UE castelldefels

carlos alonso I fc santboià

alejandro talavera I ue cornellà

josué fernández I fc santboià

raul pérez I ue cornellà

albert culla I fc santboià

albert cervantes I ue cornellà

quim ayats (entrenador) I fc santboià

sergio alburquerque I CE europa

carlos benarejos I cf vilanova

javier simón I CE europa

remo forzinetti I AEC MANLLEU

lucas viales I CE l’hospitalet

gabriel santiago I cf almería

dani morales I CE l’hospitalet

cristian jiménez I cf novelda

toni velamazán I CE l’hospitalet

joan ravert I cf binefar

manel gómez I CE l’hospitalet

benjamín rodríguez I cd manacor

aimar moratalla I ue llagostera

Fco. josé ochoa I cf villarreal

david andreu I aec manlleu

juan c. cervantes I alfaro cf

marc raventós I CF olesa

jonathan martínez I cd almanza

álvaro méndez I palamós cf

juan carlos sanz I AEC MANLLEU

david charcos I palamós cf

víctor morillo I CD BLANES

DANI ROMERO I AEC MANLLEU

anselmo enyague I GETAFE B
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Medicina esportiva
Pàgina coordinada pel
Dr. Carlos Barcons i l'equip mèdic del club

Esquinç de turmell
Dr. Alberto Ruiz Nasarre
Memb re del Servei Mèdic
C.F. DAMM

L

'esquinç de turmell és la lesió més freqüent de la traumatologia esportiva.
Afecta, en la seva major part, al lligament
lateral extern (LLE), i amb menor freqüència
al lligament lateral intern (LLI). El mecanisme de producció habitual de les lesions del
LLE és un traumatisme amb varo forçat del
turmell, lesionant-se de forma progressiva
els 3 fascicles que componen el LLE (fascicle peroneo-astragalí anterior, fascicle
peroneo-calcani i fascicle peroneo-astragalí
posterior).
Ho classificarem en 3 categories segons la
gravetat de la lesió:
Esquinç grau I (lleu). Habitualment es
tracta d'una distensió simple del fascicle
anterior del LLE. No provoca inestabilitat
ni marcada impotència funcional, però pot
ser inicialment molt dolorós. Cursa amb
discreta tumefacció de la regió anterior del
maleolo extern (part final del peroné, a nivell
del turmell).
Esquinç grau II (moderat). En aquest cas
ja tenim una afectació més important del
fascicle anterior, podent existir una ruptura
completa del mateix, juntament amb una
afectació parcial del fascicle peroneo-calcani.
Presenta una major tumefacció en la regió
externa del turmell i major impotència
funcional. Rarament produeix inestabilitat articular.
Esquinç grau III (greu). Generalment es
produeix una ruptura del fascicle anterior
i del calcani i, en ocasions, de la totalitat del

LLE. Acostuma a mostrar gran tumefacció a
tota la cara externa del turmell, podent presentar també inestabilitat articular. S'associa
ocasionalment a altres lesions de tipus ossi
o osteocondral (cartílag).
El diagnòstic és eminentment clínic, a
través d'una correcta inspecció i exploració del turmell afectat. Hauríem de parar
esment a:
-Localització i grau de tumefacció present
-Mobilitat activa i força del turmell lesionat
-Palpació de punts dolorosos - Inestabilitats
articulars
En determinats casos serà necessari in-

dicar la realització d'una radiografia com
a prova inicial per descartar lesions òssies
associades.
El tractament ortopèdic i funcional estarà
indicat en pràcticament la totalitat dels casos,
reservant-se el quirúrgic per a lesions òssies associades que ho requereixin o en casos
d'inestabilitat del turmell de llarga evolució que impedeixin una pràctica esportiva
adequada.

Recomanem les següents pautes bàsiques
de tractament:
Esquinç grau I
-Repòs esportiu
-Fred local
-Antiinflamatoris
-Embenatge elàstic
-Fisioteràpia: ultrasons / electroteràpia. Treball de propiocepció i potenciació muscular
i articular.
-Reincorporació a la pràctica esportiva estimada en 2-3 setmanes
Esquinç grau II
-Descàrrega extremitat durant 1 setmana
-Immobilització amb embenatge compressiu
durant 1 setmana que posteriorment substituirem per embenatge elàstic. En determinats
casos pot estar indicada la immobilització
amb guix durant 2-3 setmanes per a disminuir la tumefacció i afavorir la cicatrització
lligamentosa.
-Antiinflamatoris
-Fisioteràpia: mobilització progressiva de
l'articulació i reeducació propioceptiva.
Potenciació muscular extremitat
-Reincorporació a la pràctica esportiva a
partir de 5-6 setmanes
Esquinç grau III
-Descàrrega extremitat durant 1 setmana
-Immobilització amb bota de guix no menys
de 4 setmanes
-Antiinflamatoris
-Fisioteràpia: essencial, tant en grau II com
III. Mobilització progressiva, potenciació i
treball propioceptiu intens per a evitar possibles recaigudes o seqüeles i garantir una
tornada a l’activitat esportiva en condicions
òptimes.
-Reincorporació a la pràctica esportiva al
voltant de 8 setmanes. n
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Firma convidada

JORDI

CASALS
President de la Federació
Catalana de Futbol
Cercs, 1946

Pel bé del futbol català
El passat mes de juny, el món del futbol català va fer una aposta valenta,
decidida, sincera. Es demanava un canvi, un impuls en la forma de
gestionar el futbol del nostre país per tal de convertir-lo en un referent.
I des de llavors, des del primer dia, la nostra Junta Directiva s’ha posat
a treballar per anar assolint nous reptes dia rere dia.
La planificació i organització de competicions oficials esportives, la promoció del futbol, futbol sala i futbol platja catalans, la
formació contínua de tècnics i àrbitres, el desenvolupament d’un
programa esportiu amb fins socials a través de la Fundació,… totes
aquestes i d’altres accions converteixen a la FCF en una entitat
dinàmica i promotora de múltiples iniciatives vinculades amb
el món del futbol.
El que la Junta Directiva va tenir clar des d’un inici era que aquest
camí no el podíem fer sols. Necessitàvem companys de viatge que
creiessin en nosaltres i que compartissin una filosofia i uns valors
comuns. L’empresa Damm, sempre lligada al futbol català, no ens
va fallar. Des del primer moment va donar suport al nostre projecte, sent un dels patrocinadors oficials de la FCF i col·laborant
en les diferents àrees de treball que vam establir. De fet, la nostra
estructura compta amb l’estreta col·laboració de persones vinculades a la Damm, persones a les quals vull agrair sincerament la
seva implicació. És el cas del company Carles Domènech, directiu
adjunt i membre de l’àrea esportiva, el del Sr. Ramon Agenjo, patró
de la nostra Fundació, o el del Sr. Josep Barcons, vocal de la junta
de la Mutualitat de Futbolistes.
Dins d’aquest canvi d’estil, s’han establert diversos punts com a
prioritaris. D’una banda, creiem fonamental el fet de conèixer de
primera mà les necessitats dels clubs. El fet de parlar amb els seus
dirigents ens permet constatar quins canvis necessita el nostre fut-

bol, quines mancances té i, a partir d’aquí, sorgeix el debat de què
fer per solventar-los. Aquesta proximitat, a més, s’ha vist recolzada
gràcies a la forta implantació de la FCF per tot el territori català
a través de les delegacions provincials i comarcals, i mitjançant
l’aparició de la figura del Defensor del Club, un servei que ha anat
guanyant protagonisme dins l’estructura federativa com a via de
comunicació directa amb tots els clubs.
Una altra de les prioritats de la Junta és destinar esforços per al
creixement i millora de les categories base. Sabem que un futbol
base de qualitat és garantia de futur i és per això que s’estan duent a terme diverses iniciatives per impulsar-lo. En aquesta línia,
l’àrea esportiva està desenvolupant una proposta de canvis en
la reglamentació de les categories inferiors, la Comissió d’Ètica
Esportiva prepara diversos projectes per tal de reduir accions violentes i incíviques als camps i pavellons catalans i l’Escola Catalana
d’Entrenadors treballa incansablement perquè els entrenadors i
monitors estiguin cada dia més preparats per donar una formació
de qualitat als nens i nenes d’aquestes categories.
I no em voldria oblidar de la ferma voluntat de la nostra Junta
Directiva per tirar endavant la Fundació. Avui en dia, no podem
concebre que un nen no pugui jugar a futbol per problemes econòmics. Ho hem d’evitar i per això es torna a activar el programa
d’Apadrinament de Futbolistes, destinant de manera íntegra els
recursos obtinguts per la Fundació per a becar a aquests jugadors
i jugadores.
Des de la FCF som conscients que tenim molt camí a recórrer,
però sabem que amb el suport d’empreses com la Damm i amb
la col·laboració dels clubs, podrem aconseguir grans fites per un
futbol català cada dia de més qualitat.
pilota a terra
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Fundació Damm
La Fundació Damm no tan sols financia i recolza el club de futbol sinó que, reafirmant el seu compromís amb la societat civil i
la cultura, col·labora en diferents activitats.

100 Copes Nadal
El Club Natació Barcelona es va fundar el 10 de novembre
de 1907.El club és el degà de la natació espanyola, fundador
de les federacions catalana i espanyola i l’inspirador del

Comitè Olímpic Espanyol, institucions que fou necessari
crear per tal que els primers olímpics, tots del CNB,
poguessin participar en l'olimpíada d'Anvers l'any 1920.

Enric Bertran, Manuel Ibern, Sebastià Millans, David Moner i Ramon Agenjo

E

l 16 de desembre es va fer una roda
de premsa a tots els mitjans de comunicació esportius per presentar l’edició
número 100 de la prova de natació més antiga de l’estat espanyol: el centenari de la
Copa Nadal.
L’acte es va celebrar a una sala del Club
Natació Barcelona i va estar presidit per
autoritats diverses del món esportiu i pel
Sr. Ramon Agenjo, Conseller i Secretari del
Grup Damm, com a patrocinador del Club
Natació Barcelona. El Grup Damm ha volgut apostar un altre cop per Barcelona i ha
recolzat una de les proves més carismàtiques del nostre país.
La cursa, celebrada el 25 de desembre, va
ser guanyada en la categoria absoluta per
Marta Noguera (02:36:00) del Club Natació
Barcelona (CNB) en la prova femenina i Daniel Serra del Club Natació Catalunya (CNC)
i Francesc Godoy (CNB) en la prova masculina, empatats amb un crono de 02:24:00. La
prova es divideix en 16 categories. ■

Dades sobre la Copa Nadal

Es va instaurar el 1907
Totes les edicions es van disputar sobre la distància de 200 metres, menys la de 1962 que a
causa de la nevada es va fer amb un recorregut
de 100 + 100 (anada i tornada)
■ El primer guanyador fou Edwald Poeschke
amb 03:17:02
■ El 1928 hi hagué per primera vegada participació femenina i la guanyadora va ser Maria
Luisa Vigo
■ El rècord de la prova en categoria masculina l’ostenta Carles Ventosa (01:51: 05) des de
1994 i en categoria femenina Bàrbara Bernus
(02:03:89) des de 1992
■ Els nedadors que més vegades han aconseguit el títol són: David Royo, 7 vegades en la
categoria masculina i Carme Soriano, amb 6
a la femenina
■ Josep Bernal, guanyador l’any 1943, va tornar
a participar l’any 1993 celebrant el 50è Aniversari i el nedador Jordi Casas, a l’edició 2003, va
celebrar la seva 50a participació
■ Josep Labró va ser el primer invident que va
fer la travessa l’any 1994, amb un temps de
08:22:60.
■
■

Ramon Agenjo

Pere Alcover i Ramon Agenjo
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2010

Xavi Hernández
Fundació Àlex

2009

Ángel Montesinos, Gabriel Masfurroll, Xavi Hernández i Josep Colomer

Lionel Messi

Diners solidaris
pels més necessitats

2008

L’aposta solidària d’un grup de periodistes
esportius està consolidada. El col·lectiu
barceloní ha recaptat gairebé 300.000 euros
per diferents oenegés. El suport de jugadors
com Eto’o, Puyol, De la Peña, Rijkaard,
Messi o Xavi, a més, de diferents empreses i
institucions, entre les que destaca la Fundació
Damm, ha estat cabdal per aconseguir una
recaptació inimaginable.

E

l jugador del FC Barcelona, Xavi Hernández,
ha estat el padrí de la cinquena edició del llibre solidari que més d’una trentena de periodistes
de Barcelona escriuen cada any amb fins benèfics. El
passat 27 de gener es va fer el lliurament de la recaptació de les vendes del llibre, 48.975 euros, a Gabriel
Masfurroll, president de la Fundació Àlex, entitat
fundada l’any 2006 que té com a finalitat la cura dels
més necessitats, nens i persones discapacitades.
Amb seu a Barcelona, però desenvolupant projectes a qualsevol lloc del món, la Fundació Àlex treballa en projectes emmarcats en set línies de treball:
projectes assistencials, a través dels quals operen a
nens sense recursos; integració social i laboral de
persones amb discapacitat; integració de col·lectius

Associació Catalana
Síndrome X Fràgil

Frank Rijkaard

Casal dels Infants del
Raval de Barcelona

2007

Sergi Mas a la presentació de l'acte

en risc d’exclusió social a través de l’esport; sensibilització social, educació i divulgació; voluntarietat;
suport i donació de material sanitari; i docència i
investigació.
Un cop més, i ja en van cinc, la feina conjunta dels
periodistes amb l’ajut d’importants espònsors, entre ells la Fundació Damm, ha servit per lliurar a la
societat un producte cultural engrescador que ha
recaptat gairebé 50.000 euros. Xavi ha estat un padrí
de luxe que honora un cop més aquest projecte de la
mateixa manera que ho van fer anteriorment Eto’o,
Puyol i De la Peña, Rijkaard i Messi. ■

Puyol & De la Peña

Hospital Vall d'Hebrón
de Barcelona

2006

Samuel Eto'o

Fundació Campaner
Nomésnoma
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OPINIÓ RAMON ARMADÀS I BOSCH

NO EN NOM DE L'ESPORT

Els arbres ens han de deixar veure el bosc

H

e de confessar que sóc dels que varen espantar-se
molt quan l’Alcalde de BCN, va anunciar la intenció
d’iniciar el camí per a una possible candidatura de la
Ciutat a organitzar els JJOO (d’hivern!!!), de l’any vint-i-dos.
No m’ho podia creure. O el Sr. Hereu s’havia venut l’enteniment,
o bé la seva picardia electoral era d’una fellonia sense fre.
L’enrabiada em va durar, dues setmanes... Ben mirat la idea no
era tant absurda…Vaig recordar que algunes proves dels gloriosos JJOO de l’any 92 es van celebrar ben lluny de Barcelona:
Piragüisme a Aigües Braves a La Seu d’Urgell, Rem a Banyoles,
Hípica a El Muntanyà, Hoquei patins a Reus. Més a prop, Beisbol a Viladecans o Hoquei Herba a Terrassa. Fins i tot es van
celebrar partits de Futbol de classificació a LA ROMAREDA de
SARAGOSSA i a l’Estadi de MESTALLA de VALÈNCIA.
Seguint aquesta fórmula , als hipotètics JJOO de Barcelona
’22, es podrien fer proves d’esquí a diferents punts del Pirineu
d’Osca, Lleida, Andorra, Girona… Algunes proves sobre gel
podrien ubicar-se als excel·lents pavellons de Jaca i (si el CIO ho
permetés) al de Canillo, a Andorra. La tecnologia actual permet
mantenir instal·lacions de gel a cel obert a indrets amb temperatura moderadament càlida, com ara són les de Bobsleigh,
Skeleton i un dels esports més estètics, sofisticats i encisadors:
el CURLING!!!
No cal dir que seria imprescindible comptar amb una bona
llista de seus olímpiques a l’ARAGÓ, i a ANDORRA i, en aquest
sentit, no veig gens descabellat una candidatura conjunta JACABCN i, perquè no, JACA-BCN-CANILLO. Cal començar a
pensar, ben aviat, en una visita del Senyor Hereu i del Senyor
Alcober al Senyor Marcel·lí Iglesias i, perquè no, al Senyor Jaume Bartomeu.
El 7 de març s’ha celebrat la MARATÓ de BARCELONA. A
finals d’abril arriba a Barcelona la regata NEW YORK – BARCELONA. A principis de maig, el GRAN PREMI D’ESPANYA
DE F1. Al juliol, el GRAN PREMI D’ ESPANYA DE MOTO
“GP”, el MITING D’ATLETISME CIUTAT DE BARCELONA i
del 26 de juliol al primer d’agost, el CAMPIONAT EUROPEU
D’ATLETISME. Per Fi d’Any, sortida de la segona edició de la
BARCELONA WORLD RACE.

Si tot aquest impressionant programa es desenvolupa amb
èxit, es podria fer veure que uns Jocs d’Hivern a Barcelona, tenen
sentit i que no són una “fantasmada”. La Ciutat, i tota Catalunya, han demostrat en diverses ocasions que poden organitzar
amb èxit tota mena d’esdeveniments, que som una potència
Turística i Gastronòmica, que tenim Grans Indústries de tots
els sectors i un Impressionant entramat d’Empreses Mitjanes
i Petites i molts, MOLTS! Joves – immigració inclosa- amb
unes ganes boges de treballar. L’actual CRISI podria mitigarse si tinguéssim un Objectiu Nou, una Bona Excusa per a les
Inversions. Val la pena intentar-ho.
Malauradament, de sobte, i com si d’una broma post-carnavalesca es tractés, aquestes bones perspectives han quedat
bastant rebregades amb la sorprenent nevada del 8 de març,
quan Barcelona, i gran part de Catalunya, van donar una imatge
més aviat negativa pel que fa a la capacitat de previsió i posterior
gestió de les conseqüències d’esdeveniments extraordinaris.
Els Poders Públics s’han de mentalitzar que cal estar preparats
per mitigar els efectes d’una forta nevada, com si es tractés d’un
País on aquests fenòmens son més habituals. Que cal fer més cas
a les previsions meteorològiques, que a les vies públiques s’han
de multiplicar els serveis d’assistència i vigilància, i que s’ha de
ser més generós amb la sal. Que encara que ens sàpiga greu,
s’han de tallar molts arbres perillosos, i podar-ne molts altres
més. I, sobretot, que amb la màxima energia, s’ha d’exigir a les
Administracions a qui pertoqui, que es faci una reforma a fons
de les obsoletes instal·lacions, tant de la Xarxa Ferroviària, com
de la Xarxa Elèctrica i el seu oligopoli, que tants perjudicis estan
causant als usuaris, amb els seus abusos i la seva desídia.
Si no ho tenim en compte, els JJOO d’hivern, ja ens els podem
pintar a l’oli… Doncs, us imagineu que això ens passés durant
la seva celebració? Esperem que es posi fil a la agulla, amb seny,
determinació, aprofundint en l’estudi dels problemes i ben lluny
de la superficialitat en la què caiem tantes vegades.
Com he dit abans, val la pena intentar-ho. Ja sabeu doncs,
que la feina ben feta…
RAMON ARMADÀS, març de l’any deu
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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.

In memoriam
E

l passat mes de gener ens va deixar
Francisco Moger després de no poder superar una llarga i malèvola malaltia.
Moger va jugar a la Damm a principis de
la dècada dels setanta i va destacar per la
seva potència i qualitat. Més
tard, un cop va abandonar la
disciplina cervesera, va seguir
demostrant el seu caràcter
guanyador a diferents equips
del nostre país.
Paco Moger va retornar a
la Damm després de la celebració del 50è aniversari de la
mà del seu gran amic Ricard
Roma. L’Agrupació de Veterans havia creat una junta per
coordinar part dels actes de
l’aniversari i, un cop celebrats,
la junta es va dissoldre. A partir d’aquest
moment, i amb la incorporació de nous
membres, Paco Moger va convertir-se en
un habitual de les reunions de treball i,

SOPAR DE NADAL 2009
Com cada any, l’Agrupació de Veterans de
la Damm va celebrar el tradicional sopar
de Nadal. Aquest any es va rememorar el

alhora, en un jugador freqüent a les alineacions de l’equip de Veterans.
El seu tarannà alegre i cordial empeltava a tot el col·lectiu i la seva capacitat de
treball va servir per tirar endavant diferents iniciatives de l’Agrupació. La seva malaltia va colpir
de gran manera els seus amics,
els companys que cada dimecres compartien vestidor al
camp del carrer La Selva i, en
general, tota la família de la
Damm.
Fa poc que ens va deixar
però la buidor de la seva absència queda mitigada pel
record, per l’evocació de les
seves històries i, sens dubte,
per l’esperit positiu que sempre l’acompanyava. Sembla una eternitat,
però dins del vestidor el seu record està
present permanentment.
Descansi en pau. ■

sopar de final de temporada del Club i va
tenir lloc a La Masia d’Esplugues. La celebració va ser presidida per Ramon Agenjo,
Patró de la Fundació Damm, Josep Barcons,
President del Club i Ángel Ruíz, President de

Ángel Ruiz Carmona
President de l’Agrupació de Veterans del CF Damm

Sempre estaràs entre
nosaltres
A vegades, quan ens trobem davant un cas
com el del Paco, que ens deixa abans d’hora,
ens preguntem el perquè. En aquest cas jo
vull creure, i així ho desitjo, que simplement
la seva presència ha estat requerida en un
altre lloc.
Et trobem molt a faltar, tant a dins com a
fora del vestidor, és una llàstima no haver
coincidit molt abans, però una de les virtuts
de l’Agrupació de Veterans del CF Damm
és que ens ajuntem diferents generacions
amb un ventall d’edats molt ampli. Tots
estimem la Damm i tots t’estimàvem Paco,
la teva companyia, les teves conyes i el teu
bon humor impregnaven d’alegria totes les
trobades dels veterans. Tot i això, pots estar
convençut, que una part del teu positivisme
s’ha quedat amb nosaltres.
En nom de tots els companys et demano una
cosa, que quan ens arribi l’hora de reunir-nos
amb tu, ens vinguis a rebre, estic convençut
que la teva presència mitigarà una mica la
pena de deixar allà a baix els nostres éssers
estimats.
Sempre et recordarem, sempre t’estimarem.

l’Agrupació de Veterans. El sopar, finançat
parcialment per l’Agrupació, va servir per
rememorar anècdotes, explicar gols inversemblants i, a més, per magnificar la qualitat
futbolística del narrador.
pilota a terra
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qui és qui: carles martínez

“És un
somni ser
l’entrenador
del Juvenil A”
És un malalt del futbol, estudiós i professional i, alhora, un enamorat d’un esport que el fa molt
feliç. Aquest jove entrenador és una de les perles de la Damm i sens dubte una aposta pel futur
immediat del club. Des de fa uns mesos és el tècnic del primer equip de l’entitat.
Quan i com comença la teva relació amb el CF
Damm?
La meva relació amb la Damm comença la temporada
2007-08. Jo era l’entrenador del juvenil de Preferent de
l’Hospitalet i vam aconseguir el sub-campionat. Però
va ser un partit amistós contra la Damm al camp de
l’Horta el que va canviar la meva vida en el món del
futbol.
Com va anar?
Jo vaig dirigir el meu equip com ho feia habitualment
i això li va agradar al coordinador de la Damm, Oscar
Cosials. A partir d’aquest moment em va fer un seguiment en diferents partits i quan em va trucar per
oferir-me anar a la Damm ens vam posar d’acord de
seguida.
Com has viscut aquestes temporades?
És una experiència increïble, la Damm és sens dubte
un dels clubs amb més prestigi en el futbol català. I per
a mi, un jove tècnic de 23 anys, convertir-me en l’entrenador del Juvenil de Nacional de la Damm ha estat
una fita molt important. Ara, dues temporades i mitja
després, tinc la responsabilitat i l’orgull de dirigir el
Juvenil A. Treballo molt a gust en una estructura professional on a més puc decidir el futur del meu equip
dins la línia marcada pel club.
Estructura professional?
A nivell de club, sens dubte! Tenim un servei mèdic i
una estructura esportiva cobejada i envejada per mol-
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tes entitats esportives i a més, tenim un nivell competitiu a l’alçada dels millors. Tot i això, encara podem
millorar i hem de treballar en aquesta direcció.
En què podem millorar?
En moltes coses..., sempre es pot millorar! Per posar
un exemple, es poden incorporar les noves tecnologies
al món del futbol. Nosaltres hem incorporat al Juvenil B un estudi analític de l’equip a través del vídeo.
Aquest és un treball pioner a la Damm i repercuteix
directament en la millora tècnica i tàctica de l’equip
tant de manera col·lectiva com individual. El responsable d’aquest excepcional treball és Robert Moreno, el
tècnic que m’ha substitut al front del Juvenil B.

Carles Martínez
L’Hospitalet de
Llobregat, 1983

Entrenador Juvenil A
Ha rellevat Javi Torrijos,
una institució dins del
club, a la banqueta
del Juvenil A. Els seus
coneixements, la seva
personalitat i la seva
trajectòria són la
millor presentació per
conquerir un càrrec a
l’abast de poca gent.

Hi ha molta diferència entre entrenar al Juvenil A i
al Juvenil B?
Sí. El nivell d’atenció que té l'A és molt gran, tant en
l’aspecte mediàtic (premsa, ràdio...) com en la repercussió dins del club. Competim contra els millors
equips i aquesta categoria és el pas previ al professionalisme.
Com veus el futur del club?
Molt bé i amb molta esperança. De moment gaudeixo
molt del present, ja que per mi era un somni treballar a la
Damm i més encara en el Juvenil A. Em fa molta il·lusió
poder seguir formant part en el futur de l’estructura del
club. Si som capaços d’assimilar els nous reptes que ens
esperen, estic convençut que tornarem a les posicions
capdavanteres dins del panorama futbolístic espanyol.
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