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LA REVISTA DE LA FAMÍLIA DAMM

Ramon Agenjo, nou President del CF Damm. Josep Barcons deixa
la presidència activa i es converteix en President d'Honor.
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Tennis, pàdel, BWR...

Subcampions

La nostra escola

Recull de noticies relacionades amb
l'esport, el Grup Damm, la Fundació
Damm i el Club de Futbol.

El Juvenil A dirigit per Carlos
Martínez es va convertir en
Subcampió de Catalunya 2011.

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.
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sumari

La gran festa del futbol català
La Festa del Futbol Català és el resultat d’integrar en una mateixa seu i en
un únic cap de setmana, les finals del Campionat de Catalunya de Futbol
Base masculines i femenines i les finals de la Copa Catalunya de Futbol
Sala Base.
Aquesta jornada festiva, organitzada per la Federació Catalana de Futbol,
permet a tots els assistents gaudir del millor futbol i futbol sala del nostre
país.
L’edició d’enguany es va celebrar a la ciutat vallesana de Montcada i Reixac
durant el cap de setmana de l’11 i 12 de juny. Durant la festa es van celebrar
un total de 18 finals, 5 de futbol set, 4 de futbol onze i 9 de futbol sala.
Per primer cop, les càmeres de Televisió de Catalunya, a través del seu canal
d’esports Esport 3, va retransmetre dues finals de futbol onze, entre elles la
que va disputar el nostre equip juvenil davant l’Espanyol.
Feia temps que el CF Damm no disputava una final de Catalunya i aquesta
vegada ho va fer de ple mereixement i amb moltes possibilitats de guanyar.
La gran temporada del Juvenil A dirigit per Carlos Martínez ens ha demostrat que podem seguir creient en la victòria. Pocs equips tenen la sort de disputar les finals del Campionat de Catalunya, i el Juvenil A ho ha aconseguit.
Aquest cop no ha estat possible aconseguir el títol, però la imatge mostrada
pels nostres jugadors fa preveure una continuïtat que ens permetrà tornar a
gaudir de la Festa del Futbol Català com a protagonistes principals.
Només cinc clubs han aconseguit classificar-se per disputar les finals del
Campionat de Catalunya: RCD Espanyol, FC Barcelona, CD Sant Gabriel,
UE Sant Andreu i CF Damm. La dificultat és enorme, la competitivitat del
futbol català està al màxim nivell i val la pena gaudir de la festa i treballar
perquè la presència del nostre club sigui tan habitual com la seva història i
el seu pressupost és mereix.
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Més de 225.000 persones van assistir al Màsters 1000 de Madrid per veure el millor tennis
del món. El torneig commemorava el seu 10è aniversari amb Estrella Damm com a patrocinador destacat. Aquesta va ser la primera victòria del serbi davant Nadal en terra batuda, el
resultat final va ser de 7-5 i 6-4 a favor de Djokovic.

El millor pàdel a
la fàbrica Damm

La presentació del Pàdel Pro
Tour es va fer a l’antiga fàbrica d’Estrella Damm. A l’acte hi
van assistir els organitzadors
del torneig,membres del Real
Club de Polo i responsables de
Damm, així com les dues parelles números 1 del Pàdel Pro
Tour: Carolina Nacarro i Ceci
Reiter i Juan Martín Díaz i
Fernando Belasteguin.

Estrella Damm patrocinador
del València CF fins el 2015
Estrella Damm va signar el passat mes de maig la renovació de patrocini amb el València CF fins la temporada
2014-2015. Aquest acord inclou, com en el de l’any 2007,
la presència de la marca a totes les instal·lacions del club,
drets d’‘hospitality’ i accions directes amb els socis i simpatitzants del club. Alhora, Estrella Damm manté l’acord amb
la Federació de Penyes del València CF i amb la Fundació
València CF.
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Lliurament de
premis de la 2a
edició de la BWR

El Príncep Felip va presidir la gala de lliurament de premis de la segona edició de la Barcelona
World Race que es va fer al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. A l’acte, que va comptar amb
l’actor Abel Folk com a presentador, hi van assistir el Patró-Director de la Fundació Damm,
Ramon Agenjo i el Director General del Grup Damm, Enric Crous. El Príncep d’Astúries i Girona,
va destacar “la vocació d’afrontar desafiaments, la capacitat de resistència i l’esperit de lluita”
dels regatistes participants i va qualificar l’arribada a la meta com una gesta i una proesa.

Estrella Damm a Londres

La nostra marca ha estat doblement representada en terres londinenques. En primer lloc va
tenir una presència destacada a la Tate Gallery on l’ens institucional Turisme de Catalunya va
organitzar una ‘workshop’ de diferents empreses catalanes presents a Londres per potenciar
el turisme de Barcelona. D’altra banda, va organitzar un dinar col·loqui amb els convidats de la
marca a la final de la Champions amb un convidat de luxe: Ronald Koeman. L’holandès autor
de l’únic gol de la final del 92 va comentar: “unes hores abans del partit, vaig fer una mica d’entrenador i vaig fer la xerrada del Pep. Els amics d’Estrella Damm em van convidar a un dinar i
davant dels convidats vaig explicar el què creia que podia ser el partit”.
pilota a terra
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Relleu
institucional
Ramon Agenjo assumeix el càrrec de Josep
Barcons al capdavant del CF Damm

La història esportiva del nostre país certifica que Josep Barcons ha estat el millor president que podia tenir el
CF Damm durant tots els anys de la seva existència i ara, en el relleu generacional, l’entitat cervesera no podia
tenir un millor substitut: Ramon Agenjo. Agenjo és un home que porta la Damm a la sang i marcarà el futur del
Club amb passió i coneixements.

F

a sis anys, quan preparàvem la celebració del cinquantè aniversari del
CF Damm, Josep Barcons ja preveia
que el final del seu satisfactori i exemplar
mandat estava arribant a la fi. La seva salut, el seu coratge i la seva implicació en un
projecte que va veure néixer, li ha permès
tots aquest anys està a peu de camp dirigint
una entitat que porta dins del seu cor. El CF
Damm és més que un club de futbol, és el
‘seu’ club de futbol. I amb això coincideix
amb el seu successor, Ramon Agenjo, que des
de que va venir al món es va impregnar, per
via familiar, de l’amor a una empresa molt
especial i, per extensió, a un club de futbol,
el ‘seu’ club de futbol.
El relleu s’ha produït d’una manera natural
i previsora. La confiança de Ramon Agenjo
en el projecte engegat per Josep Barcons, li
ha permès aterrar oficialment en el càrrec
després d’apadrinar i de tenir cura de l’entitat durant els darrers trenta anys.
El primer pas el va assumir amb la
creació de la Fundació Damm,
organisme del Grup Damm
encarregada de vetllar pel
club de futbol. Ara, gairebé
deu anys després, assumeix
la presidència del club per
impulsar el projecte iniciat
i mantingut per Josep Barcons i per adaptar-lo a les
noves situacions dins del
món social, esportiu i econòmic del nostre país.

Per Ramon Agenjo i Josep
Barcons el CF Damm no
és un club de futbol, és el
'seu' club de futbol. El relleu
s'ha produït d'una manera
natural i previsora.
El relleu no serà traumàtic, Ramon Agenjo
és coneixedor del club i de la seva gestió i, a
més, Josep Barcons no desapareix, seguirà
com a President d’Honor. La vicepresidència recaurà sobre Carles Barcons. Poden
canviar els noms, les cares o els càrrecs però
sempre des d’un entorn familiar, d’amistat
i de fidelitat a uns colors es seguirà conduint el CF Damm cap un futur
encara millor. ■

Nova junta directiva
president

Ramon Agenjo Bosch
vicepresident

Carles Barcons Bellido
tresorera

Cristina Barcons Bellido
vocal

Ramon Armadàs i Bosch
vocal

Pau Furriol i Fornells
secretari

Francesc Nebot López

President d'Honor
Josep Barcons Godes

Senat
Antonio Arboledas Xifrà
Tomàs Abella Ibañez
Ferran Guixeres Bujons
Fortunato Jumilla Franco
Juan de Dios Lafuente Meler
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Josep Barcons
Des de la sorra del camp del carrer La Selva o des de la gespa del
camp de l’Horta, del Bon Pastor o del Clot de la Mel, el ‘Presi’ continua emanant amor i devoció per uns colors.

J

osep Barcons Godes (Barcelona,
1930), president oficial del CF
Damm des de 1969. La figura de
Josep Barcons és clau per entendre el tarannà del club de futbol tant en la seva
faceta esportiva com formativa. Entra a
treballar a l’empresa Damm l’any 1955 i
a petició de Fernando Guiu, un dels impulsors del projecte, es converteix en Delegat Federatiu i es fa càrrec de l’equip.
La primera acta fundacional del Club és
de 1954, en la que consta Antonio Carrera com a president, també hi trobem a
Francisco Barcons, pare d’en Josep, com
8 pilota a terra

a vocal. Josep Barcons és l’encarregat de
transformar la il·lusionant idea d’un grup
de treballadors en un model de club formatiu cobejat i admirat arreu de l’estat.
La seva personalitat i la seva devoció per
uns colors i per una empresa li han permès
construir una història admirable envers el
futbol, els joves i la projecció social d’un
grup empresarial anomenat SA Damm.
L’èxit és inqüestionable.
El transcurs dels cinquanta sis anys
d’història del CF Damm li han fet viure
grans moments esportius. Campionats de
Catalunya, un subcampionat d’Espanya

El model del CF Damm no
s'entendria sense la figura
majestuosa del 'Presi'
i un interminable número de futbolistes
de primer nivell, que han portat el nom
del club a l’elit del futbol català, espanyol
i mundial són alguns dels mèrits de Josep
Barcons al capdavant de l’entitat. Ara, amb
vuitanta-un anys, i com a President d’Honor, continua sent l’ànima del Club, el referent i el model de dirigent que la nova
presidència del Club pretén perpetuar. ■

R

amon Agenjo Bosch (Barcelona,
1957) és besnét del fundador del
Grup Damm, Josep Damm. La
seva mare, Josefina Bosch Damm, va ser
l’encarregada de llançar el primer kick-off
de la història del Club. Després d’estudiar
a les millors escoles de Barcelona, Anglaterra, Suïssa i Alemanya, va completar els
seus estudis a la Universitat de Barcelona. Amb la formació acadèmica enllestida va entrar a formar part de l’estructura
del Grup Damm, primer com encarregat
dels pagaments de l’empresa i ara com a
Conseller i Secretari de SA Damm i com
a Patró i Director de la Fundació Damm,
entre d’altres. Des d’aquest any és el nou
president del CF Damm i serà l’encarregat

Ramon Agenjo no renuncia
a la competitivitat dels
equips però ho relega per
darrera de l’educació i
l’esportivitat

RamOn
Agenjo
La seva història familiar gira al voltant de
la cervesa i, en conseqüència, del futbol. Un
futbol atípic al voltant del jovent i un model
d’empresa al servei de la societat.

de fer complir el somni de tota la família
Damm: la construcció del nou camp del
carrer La Selva.
Des de la seva formació personal i familiar, Ramon Agenjo, entén el futbol com
una activitat formativa lligada a l’estructura social de l’entorn. No renuncia a la
competitivitat però ho relega per darrera
de l’educació i l’esportivitat. És l’encarregat de vetllar pel futur del Club i de marcar les directrius estructurals i econòmiques. A més, ostentarà la representativitat
de l’entitat davant les entitats esportives i
socials del nostre país.
En el seu currículum dins del món de
l’esport destaca la ‘Real Orden al Mérito
Deportivo’ en la categoria de Medalla de
Plata, atorgat pel Consell Superior d’Esports, el Premi Esport Solidari Internacional i, des de fa uns dies, ha estat nomenat
‘Savi’ dins la Taula Assessora de l’Esport
Català, ens promogut per la Secretaria
d’Esport de la Generalitat de Catalunya i
presidit pel seu gran amic, el Senador Josep Maldonado. ■
pilota a terra
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Els nostres equips

BENJAMÍ B

Hugo, Adrià, Pablo, Dembele, León, Kilian, Álex, Méndez, Alexis, Romero,
Salinas, Sergio, Pol, Gerard.
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

Els campions celebrant l'ascens.

Apassionant final de temporada
Les claus per guanyar una lliga de
forma emocionant les té l’equip
Benjamí B del CF Damm d’aquesta
temporada, 2010-2011. Aprenentatge, diversió i un munt de gols són el que culminen
l’apassionant campionat que ha dut a terme
l’equip. El més gratificant és que, gràcies a
l’esforç, el treball i el compromís, el Benjamí
B ha quedat campió de Lliga. Una fita molt
complicada, tenint en compte que es va arribar
a la penúltima jornada amb possibilitats de

1r

classificat
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triomf de tres equips. Però la victòria a casa
dels més petits de l’entitat contra el Mercat
Nou Sants, per 11 gols a 1, combinat amb
l’empat entre el Sagrerenc i la Fundació Júpiter, va donar el títol de Lliga i el conseqüent
ascens de categoria a l’equip. Les xifres avalen
un equip que ha arribat a l’impactant xifra de
109 punts a la classificació. Ara toca gaudir del
triomf i pensar en el nou repte de la propera
temporada, jugant en la màxima categoria
amb moltes ganes, il·lusió i treball. ■

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

26

1

3

141

36

109

Els nostres equips

BENJAMÍ A

Nader, Adrián, Gascón, Jaen, Mariano, Gerard, Marc, Núñez, Pino, Ilyan,
Álvaro, Sánchez, Rubén.
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

El Benjamí A contents pels èxits obtinguts.

Res sembla impossible
En la 19a jornada, l’equip Benjamí A
es va enfrontar al CE Europa, on es va
aconseguir un empat a 2. Aquest resultat, juntament amb el gol average en contra,
deixava entreveure que el títol de Lliga ja no era
accessible. Però res semblava impossible per
aquest equip que, a partir d’aquí, va aconseguir
guanyar un total d’onze partits consecutius. La
suma d’aquests, juntament amb les dues derrotes que va encaixar l’Europa, va fer possible
aconseguir el lideratge a falta d’una jornada per

1r

classificat

finalitzar la competició. Una oportunitat com
aquesta no sorgeix sempre, així que l’equip va
aprofitar per sortir al camp a gaudir i a jugar
a futbol. Un escandalós 12 a 0 contra el Sants
va ser la prèvia d’un equip fent rotllana i cantant‘campions, campions’. D’aquesta manera,
el benjamí A havia ha aconseguit l’ascens a
Primera Divisió, amb unes xifres molts destacables com són la de l’equip més golejador,
amb 232 gols a favor i també el menys golejat,
amb tan sols 30 gols encaixats. ■

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

27

2

1

160

30

113
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Els nostres equips

ALEVÍ D

Pedro, Marc, Nathan, Albert, Pau, Mateos, Adrià, Presas, Éric, Ruiz, Genís,
Alexander, Trifol.
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

El cos tècnic dirigint els seus jugadors.

Progrés és continuïtat
El procés d’adaptació que l’Aleví D
va iniciar a principi de temporada ha
anat prenent forma al llarg de les 30
jornades de la competició. En un principi la
pressió que van viure els jugadors no els va
deixar desenvolupar el seu futbol.
Des d’un primer moment es va tenir en
compte que progressar és sinònim de continuïtat i que els jugadors necessitarien temps
per adaptar-se. És per aquest motiu que, des
de l’equip tècnic, s’ha potenciat el procés de

11è
classificat
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formació, tant a nivell de persona com de
jugador. Quelcom que els servirà de cara al
futur per encarar una trajectòria futbolística
on el factor humà és imprescindible.
Tot aquest camí s’ha traduït en 58 punts, que
han col·locat l’Aleví D en l’11a posició. El més
curiós és que les xifres coincideixen en la primera i la segona volta, amb el mateix número
de partits guanyats, perduts i empatats.
Una coincidència que reflexa el treball regular
de l’equip i el seu compromís. ■

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

8

4

18

82

116

58

Els nostres equips

ALEVÍ C

Raúl, Garrido, González, Manel, Pau, Gerard, Thiago, Óscar,
Suárez, Vivanco, Macia, Fornes.
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

Els jugadors de l'Aleví C amb Pep Guardiola.

Millorant la formació
La temporada que ha disputat l’equip
de l'Aleví C del CF Damm ha estat molt
satisfactòria. S’ha aconseguit un més
que meritori tercer lloc a la classificació final
de la Lliga, a dues victòries del FC Barcelona i
a quatre del Gavà, que ha quedat campió.
Els bons resultats de l’equip es deuen, sens
dubte, a la constància i a l’esforç que han mostrat els jugadors, gràcies a la bona relació entre
tots els membres del grup. La regularitat al
llarg de la temporada ha estat clau i, a més,

3r

classificat

s’ha afegit la capacitat de l’equip per crear
situacions de gol. Tot això ha de desencadenar
a donar un bon joc i a millorar molt a nivell
formatiu i competitiu. Després de la gran
temporada realitzada, l’Aleví C s’ha proclamat campió del torneig Memorial Barceló,
disputat a Tordera. L'equip dirigit perfectament per Javier Garcia ha demostrat durant
tota la temporada la seva bona predisposiciò
per l'aprenentatge esportiu tant a dins com
a fora del terreny de joc. ■

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

22

3

5

132

65

99
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Els nostres equips

ALEVÍ B

Ibou, Raúl, Boza, Víctor, Gabarre, Joaquín, Haile, Miras, Panés, Pérez, Èric,
Pesquer, Pueyo, Ródenas.
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

A dalt, un moment del partit contra l'Espanyol. A baix, Eric.

Una nova filosofia
Des de començaments d’aquesta
temporada, l’equip Aleví B ha experimentat una interessant evolució que
ha resultat molt positiva. Recordem que l'Aleví
B va iniciar la temporada del canvi de futbol 11
a futbol 7 amb la majoria de jugadors de segón
any. Lluny queda ja el balanç de 4 victòries, 4
empats i 7 derrotes d’una primera volta on
es va notar la dificultat d’adaptar-se al canvi
del futbol onze al futbol set.
Ja a la segona volta, l’equip va millorar en

7è

classificat
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molts aspectes. Primerament, en la vessant
futbolística, fruit del treball diari de l’equip
tècnic amb els jugadors. Però, a més, l’Aleví B
ha sabut demostrar caràcter en la competició.
Un fet destacable que s’ha anat demostrant
amb els bons resultats obtinguts. I és que les
remuntades amb resultats adversos no van ser
ocasionals sinó una filosofia que es va acabar
adoptant. A tot això, es va poder percebre un
joc molt bonic amb el qual els jugadors ja
s’han familiaritzat. ■

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

13

6

11

86

85

75

Els nostres equips

ALEVÍ A

Angelet, Ávila, Nacho, Cueva, Joel, Ramón, Machuca, Mayorga, Manel,
Biruk, Simó, Torres, Ignasi.
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

A dalt, els jugadors celebren un gol. A baix, Guillermo.

Excel·lent esprint final de lliga
Al llarg de la temporada, l’equip Aleví A
ha intentat superar les adversitats amb
les que s’ha trobat en aquesta competició de futbol 7, ocupant la setena posició de la
classificació, a falta de deu jornades. En el tram
final, però, el rumb ha canviat i s’han aconseguit unes xifres excel·lents amb un total de 8
victòries, 1 empat i tan sols 1 derrota. D’aquest
esprint final de la temporada, cal destacar les
victòries contra el Cornellà a casa, per 3 gols
a 2, i la següent setmana, al camp del Jabac,

6è

classificat

per 2 gols a 3. Amb aquestes xifres sobre la
taula, es pot creure que si aquesta confiança
que ha demostrat l’equip en sí mateix hagués
començat una mica abans, el més provable és
que s’hagués acabat en posició de disputar el
Campionat de Catalunya. Tot i així, s’ha finalitzat en una sisena posició, per la qual aquest
equip ha d’estar orgullós després del gran joc
desenvolupat. Ara només queda pensar en que
tots els jugadors tinguin una ràpida adaptació
al Futbol 11, ja com a infantils. ■

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

18

4

8

100

64

88
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Els nostres equips

INFANTIL B

Berche, Albert, Edu, Kike, Alberto, Jordan, Marc, Rubén, Jandro, César, Johan,
Pico, Jan, Pol, Salinas, Soler, Juil, Kilian.
Camp: Bon Pastor, C/ Ciutat d'Asunción, 8

A dalt, Pol i Ruben. A baix, Kilian, Juil i Jalal.

Entrega i gran actitud
Per a l’Infantil B, la segona volta es
va presentar molt complicada per
aconseguir l’objectiu de mantenir la
categoria. Però les ganes dipositades pels
jugadors i l’equip tècnic, han fet possible la
classificació de l’equip a la meitat de la taula,
concretament, a la 9a posició. La il·lusió de
seguir aprenent, demostrada al llarg de les
sessions d’entrenament, i la unió de l’esforç
amb el talent plasmat durant els partits, han
fet prevaldre l’aspecte formatiu.

9è

classificat
16 pilota a terra

De fet, l’equip ha dut a terme un joc atractiu
al llarg de les 30 jornades disputades i és de
justícia remarcar l’entrega i la gran actitud
que han demostrat davant els dotze equips
formats íntegrament per jugadors de segon
any d’infantil, els quals superaven a l’equip en
força, velocitat i resistència. Tot i així, alguns
d’ells s’han vist superats pel bon joc desenvolupat pel CF Damm. Des de aquestes pàgines
volem acomiadar com es mereix la bona feina
de l'entrenador Jose Fernández Herrera. ■

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

11

3

16

43

61

36

Els nostres equips

INFANTIL A

Álvarez, Campos, Carmona, Ricard, Jero, Cristian, Carlos, Gómez, Jalal,
Abdo, Adri, Jordi, Marc, Gonzalo, Álex, Erick, Jonatan, Maxim, Pol.
Camp: Bon Pastor, C/ Ciutat d'Asunción, 8

Dues imatges de l'enfrontament contra el FC Barcelona.

Un comportament admirable
La temporada que ha ofert l’Infantil
A ha estat molt bona, després d’haver
quedat en segona posició a la classificació, darrera del FC Barcelona.
Prou destacable és el fet que aquest equip
hagi estat capaç d’eliminar el Barça a la Copa,
a la tanda de penals. En un camp ple a vessar,
els jugadors del CF Damm van rebre una forta
ovació pel joc exhibit i per la seva entrega.
Malauradament però, a les semifinals van
caure davant l’Espanyol, que finalment va ser

2n

classificat

el campió de la Copa Catalunya celebrada a
Montcada i Reixac.
Ha estat una gran imatge la que s’ha donat al llarg d’aquesta temporada amb el
joc desplegat per un grup de jugadors, als
quals se’ls hi aplaudeix el seu comportament,
dins i fora del camp, respectant sempre els
contraris i donant el cent per cent a cada
entrenament i partit.
Així s’ha format un gran equip, un gran
Infantil A digne d’admirar. ■
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30
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5

1

110

22
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Els nostres equips

CADET B

David, Víctor, Aitor, Adonay, Ibra, Ricki, Correa, Javito, Rubén, Manero,
Candi, Nelson, Javi Martínez, Joel, Mejía, Isaac, Alfred, Tenllado, Pablo.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

A dalt, Pablo refusant una pilota. A baix, Tenllado.

La millor classificació
La segona volta de la temporada ha
estat força complicada pel Cadet B del
CF Damm. I si ha estat així és perquè hi
han coincidit els partits més difícils del Campionat. Malgrat això, els resultats han estat positius: dues victòries contra el Bellvitge, segon
classificat, i l’Hospitalet, a casa seva. La part
negativa ha estat la derrota a casa contra el que
finalment s’ha proclamat campió: l’Europa.
Aquests punts aconseguits, juntament amb
els del mes de març, quan es va aconseguir

3r

classificat
18 pilota a terra

destacables victòries com la del Gavà, del Santa
Eulàlia i del Llefià, van col·locar l’equip en
plena disputa pel Campionat.
Posteriorment, les derrotes, primer contra
el Jabac a casa, i després, al camp del Vilassar,
van ocasionar una distància a la classificació
amb els dos candidats a l’ascens.
Però globalment parlant, cal felicitar a aquest
grup de jugadors que han aconseguit la millor classificació de la història en categoria
preferent. ■
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JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

19

4

7

70

36

61

Els nostres equips

CADET A

Gerard, Bufí, Camps, Castellano, Castillejo, Víctor, Txemi, Joel, Cristian,
Aitor, Òscar, Lázaro, Mas, Mateo, Bernat, Pérez, Alan, Kevin, Israel,
Silvano, Jona, Zajara.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

Els jugadors del Cadet A en plena competició.

Temporada històrica
Aquesta temporada el Cadet A ha
aconseguit uns registres històrics per
a l’entitat, quedant tercer classificat
amb un total de 64 punts. A més, ha estat el
segon equip golejador del campionat per
darrera del Barça, amb 77 gols a favor. Una
xifra que mostra el perfil ofensiu d’aquest
equip, que ha aconseguit ratxes de fins a sis
victòries consecutives.
La regularitat ha estat una de les claus de
l’espectacular rendiment d’aquest equip.

3r
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A més, s’ha assolit un grau de maduresa
important, mostrant que la formula de l’èxit
és la suma de la seva qualitat individual, el seu
treball en equip, la seva capacitat d’esforç i
una perfecta comunió amb el cos tècnic.
Així doncs, els registres mostrats per aquest
equip han servit per a tornar-lo a situar al lloc
que li pertoca a l’elit del futbol català.
Aquest grup ja va demostrar la temporada
passada la seva qualitat i en aquesta a mostrat
la seva gran evolució. ■
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Els nostres equips

JUVENIL C

Pol, Calvet, Aleix, Albert, Èric, Rubén, Òscar, Iborra, López, Mellado,
Juanma, Veli, Àngel, Santi, Albert, Agustín, Christian, Néstor, Gerardo.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

A dalt, lluitant per la pilota en l'enfrontament contra el Badalona. A baix, celebrant un gol.

Una classificació històrica
La segona volta no podia començar de
millor manera per al Juvenil C: una golejada al Premià i dues victòries contra
l’Europa i el tercer classificat, el Santboià. La
sorpresa, però, va arribar els mesos d’abril i
maig. Quan l’equip millor estava jugant, curiosament, va encaixar dues dures derrotes, una
en el camp del Llefià i una altra en el del Sants,
que el van allunyar de l’opció per la lluita del
títol. Tot i així, l’esperança va subsistir fins a la
darrera jornada. Per l’equip queda una classi-
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20 pilota a terra

ficació històrica, ja que és la primera vegada
que assoleixen el subcampionat de Preferent,
com a juvenil de primer any. Sí que és cert que
el títol no va ser possible, però va estar molt
a prop. I el més important és que tot això ha
servit de lliçó per als jugadors, ja que els ajudarà a assimilar un futur proper en què se’ls
demanarà la màxima exigència. L’equip té el
potencial necessari per donar el salt a equips
professionals i, per tant, els jugadors tenen
moltes opcions de triomfar en el futbol. ■
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35
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Els nostres equips

JUVENIL B

Adri, Èric, Oriol, Juancho, Fillol, Gallart, Arnau, Guillem, Ivàn, Lamas,
Èric, Luque, Òscar, Javi, Nieto, Felipe, Serginho, Jandro, Torrecillas, Àlex,
Dani, Lluís i Xavi.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

Els jugadors del Juvenil B celebrant un gol.

Del descens a la salvació
amb molts nervis davant del Mollet. Amb
la bona predisposició i actitud de l’equip, es
va arribar al punt de plantar-li cara a equips
punters del grup, com és el cas de la victòria
aconseguida davant de l’Europa, que es jugava l’ascens. Sumar tretze punts dels darrers quinze foren un miracle que semblava
impossible d’assolir. Una vegada alliberats
de la pressió de la salvació, es va jugar la
darrera jornada al camp del Cornellà, on
es va superar un rival molt difícil. ■

El Juvenil B va estar durant diverses
setmanes amb una forta pressió en
veure’s matemàticament en posició
de descens. Aquesta situació va derivar en
un ambient complicat. L’equip va acabar
tocant fons després de la dura derrota a casa
contra el Terrassa, coincidint amb el final
de la Lliga de Divisió d’Honor. Però amb
l’arribada del nou entrenador, els resultats
van començar a millorar, mica en mica, fins
arribar a sentenciar la salvació, en un partit

10è
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9
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Els nostres equips

JUVENIL A

Héctor, Berro, Campos, Rubén, Diego, Iván, Jan, Borja, Medina, Eloy, Rafa, Padilla, Poves, Brian, Pol,
Robert, David, Gabri, Martí, Lluís.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

A dalt, la plantilla del Juvenil A. A baix, contra l'Espanyol a la Copa Catalunya.

Un grup de jugadors formats a casa
La darrera fase de la lliga s’ha caracteritzat per l’esperança d’arribar, fins al
darrer moment, a assolir una plaça que
dóna dret a jugar la Copa del Rei, fruit d’una
reacció de l’equip, que es va originar arran de
la victòria al camp del Cornellà.
Malauradament, però, aquesta gesta no s’ha
aconseguit per ben poc, per culpa de la gran
volta que ha realitzat l’intractable Mallorca.
Si haguéssim de destacar un partit seria el
que es va disputar contra el Barça on, de la
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22 pilota a terra

mateixa manera que l’anada, les grans intervencions del porter blaugrana van anular
qualsevol possibilitat de victòria.
Tot i així, s’ha de reconèixer la gran temporada que ha realitzat aquest grup de jugadors
i que culmina un cicle que va més enllà de
quan els nois eren cadets.
El cert és que feia anys que no es veia una
fornada de jugadors amb tanta antiguitat al
CF Damm i, a més, han format un vestuari
molt unit i especial. ■
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Subcampions
de Catalunya
El passat dissabte 11 de juny el CF Damm va
tornar a jugar una final del Campionat de Catalunya. A les 12.45h i amb les càmeres d’Esport 3
com a testimonis, es va celebrar la final juvenil
del Campionat de Catalunya entre l’Espanyol
i la Damm a l’estadi Municipal de Montcada i
Reixac. L’Espanyol va guanyar la final per 2-0.
L’inici del partit va ser sorprenent per l’efectivitat de l’Espanyol en la primera rematada
a porta. A partir d’aquell moment, la Damm
va oferir una imatge d’equip compacte i no va
perdre la cara al partit en tot l’enfrontament.
Al principi de la segona part, un rigorós penal
assenyalat per l’àrbitre David Congost, va posar
més difícil la remuntada de l’equip dirigit des
de la banqueta per Carlos Martínez. En el tram
final del partit, el CF Damm no va aprofitar
tres arribades consecutives a la porteria de l’Espanyol i no va poder capgirar el marcador. El
partit va estar presidit pel President d’Honor
del CF Damm, Josep Barcons i pel President
de la FCF, Andreu Subies. ■

Subies, Barcons, Borja i Llaó amb el trofeu de subcampió.

FINS AVIAT, AMICS

Des de les pàgines d'aquesta revista intentarem seguir l'evolució d'aquests jugadors i recolzar-los en tot moment. MOLTA SORT!

adriÁn padilla

alejandro POVES

BORJA lópez

BRIAN quijada

DAVID sÁnchez

DIEGO fernández

15/02/1992 • 3 Temporades

09/03/1992 • 4 Temporades

25/11/1992 • 11 Temporades

20/03/1992 • 3 Temporades

31/08/1992 • 1 TemporadA

29/01/1992 • 2 Temporades

ELOY mir

11/05/1992 • 1 TemporadA

GABRI sarmiento
01/10/1992 • 3 Temporades

HÉCTOR alcañiz
18/04/1992 • 4 Temporades

IVÁN fuentes
28/01/1992 • 4 Temporades

JAN lladó
22/01/1992 • 1 TemporadA

josé MEDINA
10/07/1992 • 3 Temporades

LLUÍS tejero
09/01/1992 • 4 Temporades

POL raich
05/01/1992 • 4 Temporades

RAFA muñoz
22/09/1992 • 3 Temporades

ROBERT ramos

11/11/1992 • 4 Temporades

RUBÉN casanova
09/03/1992 • 4 Temporades

sergio CAMPOS
18/04/1992 • 11 Temporades

pilota a terra
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Medicina esportiva
Pàgina coordinada pel
Dr. Carlos Barcons i l'equip mèdic del club

Servei mèdic CF Damm
Secció de medicina esportiva i cardiologia.
Ecografia múscul esquelètica i ecocardiografia
Dr. Juan Carlos Arias

especialista en Medicina Esportiva

Dra. Pilar Sánchez

especialista en Cardiologia

F

a uns quatre anys vam iniciar una
nova etapa a les nostres instal·
lacions amb la incorporació de
l’ecografia per a l’estudi diagnòstic i el seguiment de les lesions musculars dels nostres
jugadors. Tanmateix, el fet de fer-les a les
nostres instal·lacions ens va permetre evitar
els trasllats dels jugadors, evitar les llistes
d’espera i repetir les proves tantes vegades
com fossin necessàries.
Va ser un fet innovador i, malgrat disposar
d’un aparell amb unes notables limitacions
en tractar-se d’un ecògraf de segona generació, vam poder millorar substancialment els
diagnòstics dubtosos i, sobretot, fer partícips
els jugadors pel que fa a la importància clínica de les seves lesions en poder compartir
amb ells les imatges de les mateixes (una
imatge val més que mil paraules).
Les imatges del nostre primer ecògraf de
menys qualitat ens va animar a continuar
endavant, i ens enorgullia enormement el
fet de tenir aquest aparell, ja que clubs amb
més recursos que nosaltres no disposaven
d’aquest diagnòstic. Aquesta última situació
és força curiosa, ja que ha provocat que es
desplacessin fins a les nostres instal·lacions
antics jugadors del club que actualment es
troben en altres equips.
Poc a poc, i gràcies als esforços de l’entitat,
s’ha pogut fer un gran salt qualitatiu després
de l’adquisició del nou ecògraf M5 de la casa
Mindray, que ha suposat una nova dimensió
en el diagnòstic ecogràfic de les lesions mus24 pilota a terra

Poc a poc, i gràcies als esforços
de l’entitat, s’ha pogut fer un
gran salt qualitatiu després de
l’adquisició del nou ecògraf
culars. Però no contents amb aquest aparell
nou i davant els nous objectius en la millora
de la qualitat del nostre servei mèdic, en el
què s’han inclòs les proves d’esforç i els ecocardiogrames realitzats per l’especialista en
cardiologia Dra. Pilar Sánchez, l’entitat ha
realitzat un gran esforç en la substitució de
l’ecògraf M5 per un M7, indispensable per
a la realització dels ecocardiogrames.

Amb la nova adquisició, i des de la nostra
parcel·la d'ecografies múscul esquelètica,
aquest aparell M7 ens ha permès millorar
substancialment la qualitat de les imatges i si
abans disposàvem d'unes imatges molt bones
ara la definició d'imatge és excel·lent.
L’ecocardiografia és una tècnica diagnòstica cardiològica incruenta que utilitza els
ultrasons i permet l'obtenció d'imatges de
diferents formes (eco mode M, 2D o temps
real, doppler polsat, continu, color i tissular),
la qual cosa permet obtenir informació morfològica i funcional del cor.
Actualment l’ecocardiografia és una eina
imprescindible per al diagnòstic de patolo-

Imatge d’hematoma a un lesió Tennis leg.

gies cardíaques congènites, el control de les
mateixes així com per valorar la progressió
de diferents malalties que es desenvolupen
al llarg del temps.
L'estudi ecocardiogràfic es realitza amb
monitoratge continu electrocardiogràfic i
de forma sistemàtica (segons recomanen
les guies de pràctica clínica) l'obtenció dels
diferents plànols d'estudi (per a esternal longitudinal, transversal a nivell de grans vasos,
a nivell de la vàlvula mitral i músculs papil·
lars, l’apical de 4 i 2 cambres, el subcostal i
el supra esternal).
En primer lloc es registra el plànol per esternal longitudinal, en el qual es visualitza
l'arrel aòrtica, la vàlvula mitral, l'aurícula
esquerra, l’envà interventricular (TIV) la cavitat del ventricle esquerre, la paret posterior
i el ventricle dret. En aquest plànol s'obté
el registre en mode M per al mesurament
de les diferents cavitats i per a determinar
la normalitat o no sobre la base dels valors
de rang normal establerts. A més, permet
valorar la morfologia de la vàlvula aòrtica,
vàlvula mitral, mobilitat de l'envà i de la paret
posterior. Posteriorment es registra el plànol
transversal de grans vasos, per obtenir informació sobre la vàlvula pulmonar, tronc de
la pulmonar i la seva bifurcació, la vàlvula
aòrtica (si és bivalva o trivalva), la vàlvula
tricúspide, el tracte de sortida del ventricle
dret, l'envà interauricular (TIA) i ambdues
aurícules.

Trencament muscular grau II cuadríceps

Hem d’agrair les gestions realitzades a Ramon Agenjo i el
Dr. Carles Barcons per l’adquisició d’aquest nou material
En un plànol més inferior es registra el
plànol transversal a nivell de la vàlvula mitral permetent valorar la seva morfologia i
funció així com la mobilitat dels diferents
segments del ventricle esquerre, en aquest
mateix plànol i un més inferior es visualitzen els músculs papil·lars. A continuació es
registra el pla apical de quatre cambres, que
permet la visualització de la vàlvula mitral,
l'aòrtica, tricúspide, l'envà interventricular i
interauricular, ambdues aurícules i el ventricle dret. És des d'aquest plànol on es realitza
el doppler polsat, continu o tissular per a
l'obtenció dels fluxos valvulars, permetent
obtenir registres espectrals i valorar la seva
normalitat o no sobre la base dels valors registrats. D'altra banda valorarem la funció
ventricular esquerra, tant sistòlica com diastòlica i la funció del ventricle dret. És un
excel·lent plànol per detectar anomalies al
TIV i al TIA. A continuació es valorarà el
plànol subcostal que permet la valoració de
la vena cava inferior i la seva entrada a l’AD,
el flux de les venes supra hepàtiques i el TIA.
Finalment es registra el plànol supra esternal
que permet la visualització de l'arc aòrtic,
aorta ascendent i descendent i artèria pul-

Visió panoràmica hematoma cama

monar. L'estudi complert permet al cardiòleg
disposar d'informació morfològica valvular
(presència o absència de disfunció valvular)
funció del cor (sistòlica i diastòlica), la mida
de les cavitats, valorant la seva normalitat o
no a través de les dades obtingudes.La informació obtinguda arran de l'estudi permet
descartar un nombre important de cardiopaties (la meva cardiopatia hipertròfica, l'aorta
bicúspide, les comunicacions interauriculars
i interventriculars etc.), tot i que existeixen
cardiopaties que en les seves fases inicials no
són detectades per la poca afectació que ocasiona sobre el cor com és el cas de la displàsia
arritmogènica del ventricle dret, responsable
entre altres causes, de la mort sobtada de l’esportista. Esperem que amb aquesta nova eina
diagnòstica disponible al CF Damm, que es
durà a terme a totes les categories, es descarten
totes aquelles patologies que requereixin un
control posterior o que adverteixin sobre la
necessitat de fer exploracions d’imatge de
gran complexitat per a detectar-les abans que
es produeixi l’esdeveniment inesperat i mai
desitjat com és la mort sobtada. Hem d’agrair
les gestions realitzades a Ramon Agenjo i el
Dr. Carles Barcons per l’adquisició d’aquest
nou
material que, indubtablement, suposa
1per al CF Damm proveir als seus jugadors
d’uns
2- medis diagnòstics a l’abast dels millor
i a les nostres pròpies instal·lacions. Des de
la 3-nostra secció volem agrair sincerament
aquests esforços econòmics. ■
pilota a terra

25

La gran escola del CF Damm

L’Escola del CF Damm és el primer
pas que han de donar els jugadors
de la Damm per incorporar-se a
l’entitat. Els entrenaments de l’escola
estan adreçat als jugadors en edat inferior a Benjamí i serveix per iniciarse futbolísticament i, alhora, com a
prova d’accés al Benjamí B.
L’Escola dirigida per l’exjugador de la
Damm, Juanjo Galbis, està adreçada als
més menuts. Els grups d’entrenament estan distribuïts per edats i desenvolupen la seva activitat en equips reduïts de treball a càrrec d’un
monitor que desenvolupa el pla d’entrenament
dissenyat per l’equip tècnic. L’Escola no participa
en competicions oficials ja que la seva activitat
està basada en l’aprenentatge progressiu i, al llarg
de la temporada, el club va perfilant una possible
plantilla amb la qual iniciarà la competició de la
temporada següent. Al llarg del curs tenen lloc
diversos partits amistosos que ajuden a agafar
experiència en el joc competitiu i serveixen per
al procés de selecció del qual sortirà l’equip més
petit del CF Damm. ■
26 pilota a terra

reportatge

El millor equip del món

El FC Barcelona continua fent història.Aquest cop ha estat a la final de la Champions. L’escenari no podia ser millor, el mític i modern estadi de Wembley. El
Barça s’ha proclamat per quarta vegada campió d’Europa, aquest cop però, els
afeccionats al futbol l’han proclamat a més com el ‘millor equip de la història’.

E

l Barça es va imposar al Manchester
per 3 a 1, amb gols de Pedro, Messi
i Villa. El FC Barcelona va mostrar
al món, una vegada més, que el futbol es
pot convertir en art. La Damm, etern rival
i col·laborador del Barça, se sent orgullós
de formar part de l’entorn positiu del FC
Barcelona. Rival al camp de futbol, formador
de cracs i patrocinador oficial de l’entitat, el
Grup Damm no deixa de recolzar a un equip
liderat per Leo Messi, que s’ha convertit en

la referència futbolística del planeta amb un
model de comportament per els més joves.
Per primer cop, la premsa mundial ha lloat la
jerarquia de l’equip dirigit per Pep Guardiola
tant a dins del terreny de joc com a fora. En
tres anys, el conjunt barcelonista ha batut tots
el rècords, l’equip de Guardiola ha guanyat
10 títols oficials: 2 Champions, 3 Lligues espanyoles, 1 Copa del Rei, 1 Supercopa d’Europa, 2 Supercopes d’Espanya i 1 Mundial
de Clubs. Un èxit sense precedents. ■

Èxit amb sabor
de malt d’ordi
L’exjugador del CF Damm, Víctor
Vázquez, ha participat en aquesta
Champions com a autor d’un dels gols
en l’enfrontament amb el Rubin Kazan.
A més, Estrella Damm va col·laborar
activament en la celebració dels títols
amb el patrocini de la rua pels carrers
de Barcelona.
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On són què fan com els va?
FOTO: RCD MALLORCA

Tenim jugadors repartits per
totes les categories i en aquesta
secció volem situar-los i tenir-los
una mica més a prop. Els nostres
cracs 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
sergio garcía I rcd espanyol
álvaro vázquez I rcd espanyol
rafa jordà I levante ud
sergio tejera I mallorca cf
raul garrido (2 n entrenador) I
villarreal cf

manolo muñoz (entrenador) I
deportivo cali (perú)

SEGONA A
paco herrera (entrenador) I
real celta de vigo

javi lópez (entrenador) I r. huelva
víctor vázquez I barcelona b
benja martínez I barcelona b
cristian tello I barcelona b
Carlos G. Peña I r. valladolid
curro torres I g. tarragona
Andrea Orlandi I Swansea City
(PAÍS DE GAL·LES)

DAVID MIRANDA I ÀRBITRE
j. carlos barranco I ÀRBITRE assistent
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SERGIO TEJERA

pàgina coordinada per:
Manuel Martín

SEGONA B

TERCERA

VÍCTOR MOYA I fc VILAFRANCA

JOAQUÍN VALERIO I P. EJIDO

CRISTIAN HERNÁNDEZ I CF ASCÓ

JONATHAN PUCHI I fc VILAFRANCA

ALEIX VIDAL I MALLORCA B

SERGIO PRIETO I UE CASTELLDEFELS

ALBERT VIVO I CF GAVÀ

GILBERTO OLIVEIRA I UE CASTELLDEFELS

ALBERT CERVANTES I CF GAVÀ

ALEJANDRO TALAVERA I UE CORNELLÀ

XAVI FONTOVA I CF GAVÀ

DANI MORALES I UE CORNELLÀ

ISMAEL GUZMÁN I AD PRAT

RUBÉN CASADO I CF BADALONA

GERARD ALONSO I UE CORNELLÀ

ORIOL GRAU I AD PRAT

MARCOS PÉREZ I CF BADALONA

SERGIO ARIZA I UE CORNELLÀ

ABEL AUMATELL I CD MASNOU

SAMUEL BAYÓN I CD BENIDORM

REMO FORZINETTI I CE EUROPA

XAVI COMAS I CD MASNOU

SITO PALMA I DENIA CD

ALBERTO GALLEGO I CE EUROPA

SERGIO ALBURQUERQUE I CD MASNOU

AIMAR MORATALLA I UE LLAGOSTERA

SISO AMIGO I CD MASNOU

DANI ROMERO I AEC MANLLEU

JAVIER CARRIÓN I FC VILAFRANCA

ALBERTO CRIADO I AEC MANLLEU

FRAN GRIMA I RCD ESPANYOL B

ISAAC CUENCA I CE SABADELL

EDGAR SANTOLALLA I CE PREMIÀ

ISAÍAS SÁNCHEZ I RCD ESPANYOL B

DÍDAC NAVARRO I CF ALICANTE

ÓSCAR ROMERO I CE PREMIÀ

DAVID LÓPEZ I RCD ESPANYOL B

TONI VELAMAZÁN I L'HOSPITALET

CRISTIAN BLANCH I CE PREMIÀ

JOAN RAVERT I CF BINEFAR

LUCAS VIALE I L'HOSPITALET

RUBÉN SALVADOR I CE EUROPA

BENJAMÍN RODRÍGUEZ I cd manacor

PABLO DOÑATE I CE PREMIÀ

JOAN GRASA I CF ALCUDIA

ALBERT CUADRA I CE PREMIÀ

F JOSÉ OCHOA I VALLADOLID B

IVÁN ROMERA I CE PREMIÀ

JONATHAN MARTÍNEZ I CD ALMANSA

CRISTIAN JIMÉNEZ I CE PREMIÀ

RAÚL CABALLERO I CF BORRIOL

isaac becerra I REAL MADRID CASTILLA

FRANCESC PEÑA I CE PREMIÀ

ALEJANDRO CHAVERO I CF BORRIOL

CRISTIAN DEL MORAL I CARAVACA CF

CARLOS HENAREJO I CF VILANOVA

SERGIO MAESTRE I CF ZARAGOZA B

PITU PLAZUELO I CF VILANOVA

MARC DAMA I cf NUMANCIA B

SERGI DÍAZ I CF VILANOVA

GEORGE SAUDERS I CF LEVANTE B

DANI ACOSTA I CF VILANOVA

MIGUEL NAVARRO I CD CREVILLENTE

MARCOS FORZINETTI I CF VILANOVA

CRISTIAN GARCÍA I PINATAR FC

EDGAR ALLUEVA I cF MONTAÑESA

DANI CUEVAS I AEC MANLLEU

DANI GARCÍA I FC VILAFRANCA

VÍCTOR MORILLO I CE PREMIÀ

FERRÀN MELICH I cF MONTAÑESA

POL RUEDA I CE PREMIÀ

JOAN ROIG I cF MONTAÑESA

ÓSCAR SIERRA I CF TERRASSA

RAUL BARRIENDO I cF MONTAÑESA

ANSELMO EYEGUE I AT PULPILEÑO

JOAQUÍN SÁNCHEZ I UDA GRAMENET
ÁLEX BOLAÑO I REAL UNIÓN DE IRÚN
JOSÉ SANTOS I UDA GRAMENET
DANI MARÍN I UE LLEIDA

J. M. MORALES I SANT ANDREU
ALBERT MANTECA I SANT ANDREU
XAVI PELEGRÍ I SANT ANDREU
AITOR RAMÍREZ I DENIA CD

MANEL GÓMEZ I L'HOSPITALET
MUSA BAHDEH I L'HOSPITALET
RAFA LEVA I CF SANTBOIÀ
JOSUÉ FERNÁNDEZ I CF SANTBOIÀ
JORDI VINUESA I DENIA CD

FOTO: JOAQUIM ALMIRALL

ACHILLE OUBUGOU I cF MONTAÑESA

(3a MURCIANA)

ISAAC CUENCA
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OPINIÓ RAMON ARMADÀS I BOSCH

si EN NOM DE L'ESPORT

A mig agost, i amb jersey de llana
FOTO: PEP MORATA

P

otser va ser l’any 69, o potser l’any 70 del segle passat i
en ple estiu, que vaig començar a treballar a la fàbrica
de cervesa que el Club de Futbol Damm té al carrer
Rosselló de Barcelona.
Jo venia d’una “petita malteria francesa” – tot i que tenia
un nom descaradament txec- de l’extraradi barceloní, on
vaig néixer, a tocar de la mítica Riera Blanca de La Bordeta i
La Torrassa, i a punt d’endinsar-se en una de les ciutats més
inquietants – i no és broma- del sud d’Europa: l’Hospitalet
de Llobregat, la immensa “L’H”. Nosaltres, els de l’extraradi,
quan anàvem a L’H, no dèiem que anàvem a L’Hospitalet,
dèiem que anàvem a Santa Eulàlia, i quan anàvem més enllà
de la Plaça d’Espanya, dèiem que anàvem “a Barcelona”.
Per a mi anar a treballar a l’Eixample, era com pujar una
colla de pisos amb l’ascensor social: carrers amples i nets,
llum, cases ben enguixades i, sobretot, pintades!
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I allà, enmig del pati de la Damm i en ple agost –no ho
oblidaré mai-, hi havia una colla de senyors fent una volteta
i un cigarret, abrigats amb uns gruixuts jerseis de llana.
M’ho van explicar: eren els encarregats dels cellers i anaven
abrigats pel fred que hi feia i, lògicament, no es despullaven
per sortir cinc minutets al pati, per molta calor que hi fes.
Així vaig conèixer el Sr. Josep Barcons, era un d’ells. Mai
ho oblidaré. Ell, el seu pare, i el Sr. Carreras, van aconseguir
que el CF Damm fins i tot “patrocinés” una imbatible fàbrica
de cervesa.
Els malters, aquestes coses no les fèiem… Anàvem vestits
“penjim-penjam”, remullàvem l’ordi, el fèiem germinar, el
torràvem i, tan contents, l’enviaven al carrer Rosselló…

(Em dic Ramon Armadàs, i això ho he escrit al juny del 2011)

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.

Ramon Agenjo MEMBRE
del consell consultiu
de l’esport català

L

a Secretaria General de l’Esport ha
creat la Taula Assessora de l’Esport,
un òrgan de consulta per tirar endavant la
política esportiva de la Generalitat de Catalunya. El secretari general de l’Esport, Ivan
Tibau, va presidir el passat 3 de juny, l’acte
de presentació al Museu i Centre d’Estudis

de l’Esport Dr. Melcior Colet de Barcelona.
A l’acte hi van assistir el president d’aquest
nou organisme del govern català, Josep
Maldonado, i la majoria dels membres de
la Taula Assessora, entre ells Ramon Agenjo,
conseller i Secretari del Grup Damm, i president del Club de Futbol Damm. El consell

consultiu està format per personalitats del
món de l’esport del nostre país sorgits de
l’àmbit de l’empresa, la competició, la gestió
i l’organització d’esdeveniments. Ivan Tibau
va subratllar el caràcter altruista de l’organisme i va expressar el convenciment que les
opinions dels seus membres “ens ajudaran a
situar l’esport al lloc que li correspon i a tirar
endavant els nostres projectes”. Adreçantse als components de la Taula Assessora, va
afegir que el naixement d’aquest òrgan és
també una manera de reconèixer “el que heu
fet, feu i fareu per l’esport de casa nostra”.
A Ramon Agenjo l’acompanyaran a la
Taula Assessora esportistes d’elit com Enric Masip o Gemma Mengual, dirigents
d’organismes com Jordi Bertomeu, Maria
Teresa Samaranch o Albert Agustí i destacades personalitats del món de l’esport
com el Dr. Cugat. La llista d’assessors es
completa amb Ramon Canela, Joan Cuscó, Joan Margets, Pere Miró, Teresa Palahí,
Jordi Serra i Núria Soler. ■

L’Agrupació de Veterans
de ‘bolos’ a Navarcles
Els veterans del CF Damm van participar en el 33è aniversari de l’UE
Navarcles. L’entitat del Bages va convidar l’Agrupació de Veterans per
jugar un partit amistós en motiu de la commemoració del naixement
del club. El partit va ser molt disputat i els jugadors van poder demostrar la seva qualitat futbolística. El resultat final va ser d’empat a 2 i
després del partit els jugadors d’ambdós equips van compartir taula
i experiències futbolístiques, convertint la celebració en una jornada
molt esportiva i festiva. ■
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Firma convidada

ferran

correas

Periodista

Barcelona, 1968

Records i batalles d'entrenador
Quan el bon amic Carles Domènech em va demanar si volia omplir
aquest espai, de seguida vaig tenir una resposta afirmativa. Entre
d'altres coses perquè de seguida em van venir al cap molts records
de la meva etapa d'entrenador en categories inferiors. El futbol
base de la Damm sempre ha estat un exemple del que s'ha de fer
per formar bons futbolistes, com intentàvem fer també un bon
grapat d'amics fa ja quasi deu anys a la Penya Barcelonista Anguera.
Allà vaig poder veure com un futbolista que ara és professional, el
migcampista de l'Espanyol Joan Verdú, començava a destacar en
el món del futbol. I és un plaer que, després de tants anys, Verdú
et saludi quan et veu pel que vas ser fa molts anys i no perquè ara
ets periodista. És un plaer que ho faci ell i molts altres que també
vam intentar formar i que ara estan jugant a la segona divisió B, a
la tercera o que simplement no van arribar. És un símptoma que
vam fer les coses bé.
I recordo llavors una de les normes que teníem els tècnics i que
és bastant difícil de veure en altres clubs, però que hauria de ser
norma de compliment obligat. La recordo després de passar l'altre
dia per un camp de futbol amb el meu fill on s'estava jugant un
partit d'infantils. Els dos ens vam quedar a mirar una estona fins
que passant vergonya aliena vaig marxar emprenyat, fart de veure
com un grup de pares es dedicava a insultar l'àrbitre i fins i tot a
algun jugador rival. El meu fill em va preguntar perquè ho feien
i li vaig explicar el mètode que utilitzàvem a la Penya Anguera
quan passava una cosa d'aquestes perquè no es repetís. Quan un
entrenador detectava que un pare insultava des de la graderia,

automàticament demanava el canvi i el seu fill era substituït. El nen
havia de ser l'encarregat d'explicar-li després al seu pare els motius del
canvi, és a dir, que havia estat substituït per culpa seva. Evidentment,
el nen acostumava a emprenyar-se amb el seu pare i li demanava que
no ho tornés a fer. La veritat és que acostumava a funcionar. També
he de dir que semblava impossible que aquest exemple es seguís en
aquell partit que estava veient perquè es sentien paraules que no es
poden reproduir sortides des de la mateixa banqueta.
Una bona norma. Com ho era també una altra que ens autoimposàvem aquell grup d’amics que miràvem de formar futbolistes
i persones. En les categories més petites, alevins i infantils, tots els
jugadors havien de disputar mitja part com a mínim. No podia ser
que un nen arribés al cap de setmana amb tota la il·lusió del món per
jugar a futbol i que després no disputés ni un minut perquè el seu
entrenador només pensava en el resultat, en guanyar. Una norma no
seguida per molts clubs i que ens va costar més d’un punt, però de la
que estàvem orgullosos ja que, fins i tot, l’anterior junta directiva de
la federació catalana va convertir en part del reglament, com s’estava
fent en el bàsquet formatiu des de feia un munt d’anys.
Records i batalles d’entrenador. Ho vaig haver de deixar per la
feina. Per treballar en El 9 Esportiu, un diari que tracta com ningú fa
a Catalunya el futbol no professional i que ara passa per problemes
econòmics. Intentarem que no desaparegui i que en el mes d’agost
sigui molt millor del que ha estat en aquests últims anys. Necessitarem que ens ajudi tota la família del futbol català. Estic segur
que entre tots ho aconseguirem.

