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De la Damm a la Champions
Isaac Cuenca debuta a la Champions i es guanya la condició de jugador de la primera plantilla del Barça.
En tres anys ha passat, gràcies al seu talent i esforç, del tren de rodalies als xàrters de l’elit futbolística.
REPORTATGE

Sopar de gala
El sopar de final de temporada
va servir per escenificar el
canvi a la presidència del Club.
Ramon Agenjo va agafar les
regnes del CF Damm davant la
presència d’il·lustres convidats.

editorial

sumari

Relleu institucional
El relleu al capdavant del club s’ha fet d’una manera exemplar i gens traumàtica. D’una banda, Ramon Agenjo ha agafat les regnes del club amb fermesa
i dedicació. La seva presència és constant i el seu lideratge encoratja tots els
col·laboradors del club. I de l’altra, ‘el presi’ Barcons segueix a peu de camp
oferint la seva experiència i els seus coneixements. La conjunció de lideratge i
experiència, de preparació i bonhomia, de futur i passat, servirà per fer encara
més gran el nostre club.
Futbolísticament hem començat patint però la bona feina de l’staff del Juvenil
A ha permès normalitzar una mica la classificació de l’equip. És important
ser ambiciosos però l’excel·lent classificació de l’any passat no ha de servir de
referència per avaluar els objectius de l’actual planter. Cada generació de futbolistes que defensen el color vermell de la samarreta ho fa amb el cor i sabent
que, per a ells, és una oportunitat d’or per treure el cap en el futbol d’elit. La
racionalització de despeses tampoc ha permès tirar la casa per la finestra però
tots els jugadors que conformen la primera plantilla són jugadors contrastats
i amb un futur prometedor.
Amb l’arribada de Ramon Agenjo a la presidència s’han incorporat també
dues noves figures dins l’organigrama del club: Secretari Tècnic cadet-juvenil
i Secretari Tècnic de base. El primer és un professional i un gran coneixedor
del futbol base, però el segon, a més a més, és de la casa. Carlos Pastor, va ser
un dels millors jugadors de la Damm a la dècada dels vuitanta i entrenador
cerveser uns quants anys després. La seva preparació l’avala però, pels que el
coneixem, la seva personalitat, la seva educació i l’amor per uns colors, el fan
imprescindible dins l’organigrama del CF Damm.
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➊

Sopar d’homenatge a
El passat mes de juny es va celebrar a l’hotel Juan Carlos I el sopar de final de temporada del CF Damm que,
alhora, va servir per escenificar el canvi a la presidència del club. Gairebé la totalitat dels membres del club
i un bon nombre d’il·lustres convidats van gaudir d’una vetllada molt emotiva. Josep Barcons va ser capaç
de reunir en el seu homenatge als presidents dels clubs més importants del nostres país: Sandro Rosell (FC
Barcelona), Ramon Condal (RCD Espanyol) i Ramon Agenjo (CF Damm).

E

l nou president de la Damm va ser el perfecte amfitrió per un sopar de gala al què van assistir
les personalitats més importants del panorama futbolístic i esportiu del nostre país. Ramon
Agenjo va cedir el protagonisme a la persona que ha encapçalat el magnífic projecte del CF
Damm els darrers cinquanta anys. ‘El presi’, com es coneix a Barcons a la Damm, va ser objecte d’un
merescut homenatge en el moment de la seva retirada oficial. Juntament amb ell, també van ser degudament reconeguts els seus companys de la directiva que li han donat suport tots aquests anys.
Personalitats cerveseres com Tomás Abella, Juan de Dios Lafuente, Fortunato Jumilla, Antonio
Arboledas, Ferràn Guixeras van ser anomenats per Ramon Agenjo membres del Senat del CF
Damm. A més, com és tradicional i una part fonamental del sopar, el club va acomiadar amb
tots els honors els futbolistes que per edat abandonen la disciplina del CF Damm.
L’acte va comptar amb la presència, entre d’altres, del Secretari General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya, Ivan Tibau, la regidora d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona,
Maite Fandos, l’anterior responsable d’Esports , Pere Alcover, el president de la Federació
Catalana de Futbol, Andreu Subies i els presidents del FC Barcelona i RCD Espanyol, Sandro
Rosell i Ramon Condal, respectivament. ■
4 pilota a terra

➌

➋

a Josep Barcons
➍

1- Foto de família amb els vips. 2- Barcons i Rosell amb jugadors del club.
3- Barcons i Subies. 4- Condal, Rosell
i Barcons. 5- Tradicional foto amb el
pastís. 6- Agenjo amb els membres
del Senat del CF Damm.

➏

➎

pilota a terra
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reportatge

UNA ESTRELLA DE CA
Reus va veure néixer una ‘estrella’ però el Camp Nou l’ha catapultat al cel. L’Isaac ha
treballat molt per aconseguir el seu somni i ara és a punt de tocar-lo. No és gens fàcil arribar a l’elit del futbol però encara menys mantenir-se. I aquest és el seu gran repte.

I

saac Cuenca (Reus, 1991) va arribar a casa
nostra gràcies a l’encert dels nostres vistaires i a les seves ganes de triomfar.
Va ser un pas efímer, una única
temporada, però amb la satisfacció
que el seu pas per la Damm
el va tornar a situar a l’aparador del futbol d’elit.
L’Isaac va començar la seva trajectòria futbolística al Santascreus,
del qual va ser fitxat per l’Espanyol pel també ex jugador de la
Damm, Josep Manel Casanova.
6 pilota a terra

Un any més tard, la fàbrica de talents blaugrana se’l va endur per fer més gran l’aleví
del Barça. Tot i demostrar el seu nivell no
va arribar a consolidar-se i les s eves ganes
de jugar el van fer tornar a casa. Al Reus
va recuperar la confiança i de la mà de
Ramon Maria Calderé va debutar, amb
només 16 anys, al primer equip reusenc.
La Damm, sempre atenta a les grans
oportunitats es va fixar en ell i li va
donar la oportunitat d’explotar.
Una gran temporada a l’equip
dirigit per Javi Torrijos va

Debut a l'elit
Isaac Cuenca ha debutat a la Champions
i a Primera Divisió gairebé alhora (Viktoria i Granada) i en poc temps s’ha fet
un lloc a l’envejat i inaccessible vestidor
blaugrana. A hores d’ara, ha jugat més
minuts amb el primer equip blaugrana
que amb el filial.

Seguirem junts
El Barça i el grup Damm han renovat el seu acord de patrocini
per corroborar la identificació dels valors blaugranes amb
l’arrelament a la terra de l’empresa cervesera.

A l'esquerra, Cuenca al Camp Nou en el seu debut a la Champions. A la dreta, mostrant les
seves botes personalitzades.

ASA
ser suficient perquè les urpes del FC Barcelona se l’emportessin. El seu tercer any de juvenil va servir perquè Garcia Pimienta el fitxés
d’extrem i pogués demostrar la seva qualitat
a la banda com ho havia fet a la Damm.
Malgrat això, la temporada al juvenil del
Barça no va servir per fer-se un lloc en el filial
blaugrana. Ni Zubizarreta ni Luis Enrique van
confiar prou en ell, i va ser finalment Xavi
Roca, secretari tècnic del Sabadell, l’encarregat de donar-li una altra oportunitat. I la va
aprofitar amb Lluís Carreras a la banqueta
arlequinada. Ara, i després del recolzament de
Calderé, Torrijos, Garcia Pimienta i Carreras,
ha estat Pep Guardiola l’home que ha confiat
en ell i ha decidit tornar a col·locar Cuenca a
l’aparador del futbol mundial. ■

El FC Barcelona i Estrella
Damm van signar, el passat mes de novembre, un
nou acord de patrocini per
cinc temporades més en
un acte que es va celebrar
a l’Antiga Fàbrica Damm
amb la presència d’Enric
Crous, director general de
Damm, Ramon Agenjo,
conseller del Grup Damm
i director de la Fundació
Damm, Sandro Rosell president del FC Barcelona i
Javier Faus, vicepresident
del Club.
Amb aquest patrocini, que
continuarà fins l’acabament
de la temporada 2015–2016,
es potenciarà encara més la

vinculació històrica entre
aquestes dues entitats.
La renovació de l’acord
atorga un cop més a Estrella Damm la categoria de
“Premium Partner i cervesa oficial del FC Barcelona”
mantenint-se així com la
marca de cervesa exclusiva del club blaugrana i ampliant la relació de la marca
cervesera amb el Club.
El president Sandro Rosell
va expressar la seva satisfacció per poder renovar
l’acord de patrocini amb
Damm,“una empresa catalana que s’identifica plenament amb el Barça i els seus
valors. El lligam que uneix

a Damm i el Barça és molt
fort. De fet, les dues entitats
estan vinculades des de fa
més de 20 anys”.
D’altra banda, el director general de Damm, Enric Crous
ha afirmat que “és un orgull
per Estrella Damm renovar
aquest acord amb el FC Barcelona, un club que ja forma
part de la nostra història i
que durant molts anys ens
ha donat tantes alegries. A
més, en aquesta nova etapa
d’expansió internacional de
la nostra companyia, és un
honor consolidar aquest
vincle amb un club com el
Barça, tan reconegut i estimat a nivell mundial.”

Visita al Museu. Un cop realitzada la firma del contracte, els màxims

dirigents d’ambdues institucions van gaudir d’un còctel i d’una visita al Museu de
l’Antiga Fàbrica Damm, per celebrar aquesta nova etapa que comença i fidelitza la
relació entre el FC Barcelona i Estrella Damm.

pilota a terra
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Els nostres equips

ESCOLA-LLIGA PREBENJAMÍ

Alvarez,Gomez,Jimenez,Lopez,Montoya,Salazar,Sanchez,Segura,
Suarez,Trouillet, Medina,Balde,Tapias
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

la plantilla / 2011-12
1er COGNOM

el cos tècnic
2on COGNOM

NOM

DATA NAIXEMENT

ALVAREZ

BLANCO

IZAN

11/06/2004

GOMEZ

MOZO

JOEL

21/03/2004

JIMENEZ

LOZANO

AITOR

18/08/2004

LOPEZ

SALAS

RUBEN

21/06/2004

MONTOYA

VILLEN

PABLO

19/11/2004

SALAZAR

ZAFRA

MARC

26/01/2004

Oriol Grau

SANCHEZ

AGUILERA

IVAN

07/01/2004

SEGURA

DOMINGUEZ

JOELI D.

14/03/2004

SUAREZ

RETAMAL

DARLING P.

10/03/2004

ENTRENADOR
ORIOL GRAU
Barcelona, 9 d'abril de 1988
CF Damm, primera temporada

TROUILLET

SANCHEZ

POL

14/01/2004

MEDINA

GONZALEZ

OSCAR

10/01/2004

BALDE

BALDE

MAHAMADOU

01/06/2004

TAPIAS

CALDERON

EDUARD A.

05/01/2004

8 pilota a terra

Juanjo Galbis

Klaus Altmann

delegat
JUANJO GALBIS
cuidador
KLAUS ALTMANN
Oriol Grau

Els nostres equips

BENJAMÍ B

Pinteño, Grajera, Lahoz, Hugo, Raúl, Marc, Guillem, Adri, Jan, Navarro,
Nicolás, Daniel, Romero.
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

la plantilla / 2010-11
1er COGNOM

el cos tècnic
2on COGNOM

NOM

DATA NAIXEMENT

ANFRUNS

PLANAS

JAN

26/03/2003

BALIBREA

OLAYA

RAÚL

17/05/2003

CHAMERO

MARISCAL

MARC

07/08/2003

DIAZ

CAÑADAS

ADRIAN

26/06/2003

GRAJERA

URÍA

VÍCTOR

02/10/2003

LAHOZ

URTASUN

YAGO

05/03/2003

MARTÍNEZ

BARNET

DANIEL

17/02/2003

NAVARRO

DE LA NUEZ

MARC

16/01/2003

NICOLAS

SOLA

JAVIER

15/01/2003

PINTEÑO

HERNANDEZ

ERIC

09/04/2003

ROMERO

GIMENO

MARIO

11/06/2003

ROMERO

PINOS

HUGO

31/10/2003

TRILLA

CORTIÑAS

GUILLEM

05/02/2003

Ángel Fernández

Andreu Vigo

Xavi Gay

ENTRENADOR
ANDREU VIGO
Barcelona, 20 de juny de 1966
CF Damm, quarta temporada
(Benjamí B)
delegat
Ángel fernández
Cuidador
xavi gay
pilota a terra
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Els nostres equips

BENJAMÍ A

Raúl, Sergio, Alex, Hugo A., Dembele, Pablo, Arnau, Mamadou, Marc, Hugo
R., Palau, Pol, Adrià.
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

la plantilla / 2011-12
1er COGNOM

el cos tècnic
2on COGNOM

NOM

DATA NAIXEMENT

ALFONSO

MEDERO

ADRIÀ

11/07/2002

ARIJÓN

GÓMEZ

HUGO

29/07/2002

DE GREGORIO

RODRÍGUEZ

PABLO

25/07/2002

DEMBELE

SABADELL

POL

04/01/2002

GIRABENT

GARCIA

ARNAU

30/01/2002

LÓPEZ

ASENSIO

MARC

24/02/2002

Enrique Araujo

OTON

PUYALTO

RAÚL

26/01/2002

PALAU

GARCÍA

ARMAND

14/04/2002

RAMÍREZ

CASTILLO

HUGO

21/01/2002

ENTRENADOR
enrique araujo
Barcelona, 6 de març de 1971
CF Damm, cinquena temporada
(Benjamí A i B)

RODRÍGUEZ

GARCÍA

POL

31/01/2002

ROMERO

BLANCO

ÁLEX

24/06/2002

SERNA

MANCHADO

SERGIO

27/09/2002

TOURÉ

TOURÉ

MAMADOU

05/03/2002

10 pilota a terra

Emili Jardí

delegat
Emili jardí
cuidador
xavi camilleri

Xavi Camilleri

Els nostres equips

ALEVÍ C

Adri, Rubén, Antonio, Bernat, Daniel, Cabrera, Mariano, Cabeza, Pau, Álex,
Serrano, Víctor.
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

la plantilla / 2011-12

el cos tècnic

1er COGNOM

2on COGNOM

NOM

DATA NAIXEMENT

ÁLVAREZ

LÓPEZ

ADRIÁN

19/01/2001

CABEZA

VIDAL

PAU

16/03/2001

CABRERA

TAMES

LUIS

28/04/2001

CARESIA

MESA

PAU

12/02/2001

GARCÍA

VARGAS

ANTONIO

11/01/2001

JODAR

RUIZ

DANIEL

07/07/2001

LARROSA

BOLDÁN

MARIANO

12/02/2001

MIRÓ

VILLEGAS

BERNAT

10/04/2001

RUIZ

DELGADO

ÁLEX

19/05/2001

SÁNCHEZ

SÁEZ

RUBÉN

04/02/2001

SANCHÍS

GARCÍA

VÍCTOR

28/03/2001

SERRANO

VALERA

SERGI

23/05/2001

Manuel Redondo

Miguel Ponce

Laura Poblet

ENTRENADOR
miguel ponce
Badalona, 30 d’bril de 1970
CF Damm, quarta temporada
(Benjamí A, Aleví A i Aleví C)
delegat
Manuel redondo
cuidador
laura poblet
pilota a terra
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Els nostres equips

ALEVÍ B

Fort, Hernando, Pol, Gerard, Thiago, Carles, Jahir,
Ruiz, Torrecillas, David, Álex, Zhenya.
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

la plantilla / 2011-12
1er COGNOM

el cos tècnic
2on COGNOM

NOM

DATA NAIXEMENT

ANCHUNDIA

GÓMEZ

JAHIR

20/02/2000

CALATRAVA

TORRADO

ÁLEX

22/06/2000

ESTEVE

SÁNCHEZ

POL

10/05/2000

FORT

MOMPEAN

ALBERT

11/08/2000

HERNANDO

MÁRMOL

PAU

14/08/2000

KASHCHIY 		

ZHENYA

06/01/2000

Jordi Mas

MARTÍNEZ

DOMÍNGUEZ

DANIEL

10/04/2000

PINTO

GOES

THIAGO

22/08/2000

PORTAS

CHÉRCOLES

CARLOS

16/01/2000

ENTRENADOR
jordi mas
Barcelona, 15 d’agost de 1979
CF Damm, segona temporada
(Aleví B)

RUIZ

LUNA

POL

13/01/2000

RUIZ

PÉREZ

GERARD

25/10/2000

SABATÉ

MARTÍNEZ

DAVID

11/04/2000

TORRECILLAS

LÓPEZ

DANIEL

07/01/2000

12 pilota a terra

Ángel Fernández

delegat
Ángel fernández
cuidador
xavi álvarez

Xavi Álvarez

Els nostres equips

ALEVÍ A

Genar, Manu, Alex, Gerard, Marcos, Pulido, Marc, Garrido, Manel,
Marcos, Iván, Aleix.
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

la plantilla / 2011-12

el cos tècnic

1er COGNOM

2on COGNOM

NOM

DATA NAIXEMENT

DÍAZ

FÁBREGAS

ALEIX

12/02/2000

FORNÉS

CASASÚS

GENAR

17/01/2000

GARRIDO

AGUILERA

RAÚL

24/02/2000

GONZÁLEZ

JIMÉNEZ

MANUEL

28/01/2000

GONZÁLEZ

PIERA

ÁLEX

18/03/2000

JIMÉNEZ

GARRIGA

MANEL

13/02/2000

MARTÍNEZ

CASTRILLO

MARCOS

09/05/2000

MARTÍNEZ

HERNANDO

IVÁN

25/04/2000

MARTÍNEZ

LÓPEZ

GERARD

23/04/2000

PULIDO

CASOLIVA

ÓSCAR

30/05/2000

SUÁREZ

MUÑOZ

MARC

01/05/2000

VIVANCO

ALEJANDRE

MARCO

28/01/2000

Antonio Mengual

Xavi Garcia

Salvador Palanca

ENTRENADOR

xavi garcía
Mataró, 30 d'agost de 1974
CF Damm, tercera temporada
(Benjamí A, Aleví A i Aleví C)

delegat
Antonio mengual
Cuidador
salvador palanca
pilota a terra
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Els nostres equips

INFANTIL B

Nacho, Ramon, Eric, Ávila, Manel, Torres, Joel, Biruk, Ignasi, Pérez, Pesquer,
Álex, Xavi, Germán, Vallejo, Muniesa, Ryun, Iván.
Camp: Bon Pastor, C/ Ciutat d'Asunción, 8

la plantilla / 2011-12
1er COGNOM

el cos tècnic
2on COGNOM

NOM

DATA NAIXEMENT

ÁVILA

RODRÍGUEZ

MARC

12/04/1999

BERCHE

FERRER

IGNACIO

12/06/1999

CENCILLO

CERCÓS

XAVIER

09/05/1999

CUBEDO

AYMERICH

ÁLEX

29/05/1999

DELGADO

GASCÓN

JOEL

07/02/1999

JUAN

RAMÍREZ

RAMON

10/12/1999

MONTOYA

CHACÓN

MANEL

26/07/1999

MUNIESA

MASSÓ

POL

29/04/1999

NAVARRO

GÓMEZ

GERMÁN

09/11/1999

NISHIZAWA

FUNG

RYUKEN

25/02/1999

PAGESPETIT

NICOLAU

BIRUK

09/09/1999

PÉREZ

ESTRELLA

JOSÉ MANU

18/08/1999

PESQUER

MAGADANES

DAVID

12/06/1999

ROMERO

RAMOS

IVÁN

22/04/1999

SIMÓ

MIRALLES

ÉRIC

05/09/1999

TORRES

GÓMEZ

GUILLERM

27/09/1999

VALLEJO

ESQUIVEL

JOEL

20/04/1999

VILARRASA

PALACIOS

IGNASI

23/08/1999

14 pilota a terra

Joaquin Reyes

Francisco Sánchez

Salvador Costa

ENTRENADOR
FRANCISCO SÁNCHEZ
Premià de Dalt, 29 de gener de 1974
CF Damm, primera temporada

delegat
Joaquín reyes
cuidador
salvador costa

Els nostres equips

INFANTIL A

Jandro, Berche, Rubén, Álex, Michel, Juil, Salinas, Kilian, Jordan, Pol,
Sujan, Antonio, Kevin, Wuba, Fede, Josep.
Camp: Bon Pastor, C/ Ciutat d'Asunción, 8

la plantilla / 2011-12
1er COGNOM
BERCHE

el cos tècnic
2on COGNOM
FERRER

NOM
ALEJANDRO

DATA NAIXEMENT
10/01/1998

corbera	zorita	josep	

04/01/1998

FUERTES

CASANOVA

WUBALEM

22/12/1998

GUTIÉRREZ

NSANG

JORDAN

08/07/1998

KIM 		

JUIL

17/03/1998

LÓPEZ

MARTÍNEZ

RUBEN

04/08/1998

MEGIA

ASCASO

JANDRO

02/07/1998

PICO

MENDOZA

MICHAEL

24/01/1998

PLUAS

VILLAMAR

KEVIN X.

23/01/1998

REÑÉ

GIRALT

POL

26/02/1998

SALINAS

NAVAJAS

XAVIER

08/02/1998

SEGARRA

GARCÍA-VELA

FEDE

23/02/1998

SOLER

GARCÍA

ÁLEX

08/01/1998

TUR

ESPARGARÓ

SUJAN

18/02/1998

VICENTE

GESA

SERGI

23/01/1998

VILLAVERDE

GARCÍA

KILIAN

11/05/1998

David Cano

Andrés Jarque

Santiago Moya

ENTRENADOR

andrés jarque
Badalona, 20 d'Abril de 1966
CF Damm, catorzena temporada
(Benjamí A i B, Aleví A i B, Infantil A i B)

preparador físic
david cano
delegat
Santiago moya
cuidador
xavi irago
pilota a terra
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Els nostres equips

CADET B

David, Campos, Ricard, Jero, Marçal, Cubedo, Carlos, Christian, Jele, Abdoul,
Adri, Jordi, Carlos Martínez, Iván Martos, Gonzalo, Jona, Polaco, Maxim,
Pol, Airan i Àntoni.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

la plantilla / 2011-12
1er COGNOM

el cos tècnic
2on COGNOM

NOM

DATA NAIXEMENT

ÁLVAREZ

FERNÁNDEZ

DAVID

09/06/1997

CAMPOS

BAYONA

IVÁN

04/04/1997

CASTRILLO

HELGADÓTTIR

RICARD

16/09/1997

CONTRERAS

GIMÉNEZ

JERÓNIMO

03/01/1997

CUATRECASES

MORENO

MARÇAL

21/11/1997

CUBEDO

AYMERICH

CRISTIAN

18/02/1997

GARCÍA

CABRERA

CARLOS

18/03/1997

GÓMEZ

VAQUERO

CHRISTIAN

20/04/1997

HERNÁNDEZ

RAMOS

ÀNTONI

10/06/1997

KASMI

CHOURAK

JALAL

26/06/1997

KOUROMA 		

ABDOULAY

30/01/1997

LLEDÓ

IGLESIAS

ADRIÁN

03/03/1997

MARÍN

ROBLES

JORDI

12/06/1997

MARTINEZ

RUIZ

CARLOS

03/07/1997

MARTOS

CAMPILLO

IVÁN

11/04/1997

PEREIRA

CEJUDO

GONZALO

14/02/1997

PUIG

FERNÁNDEZ

JONATAN

18/06/1997

DAVID

20/03/1997

SOROKA 		

MAXIM

09/08/1997

TORRIJOS

MASJUAN

POL

10/01/1997

VILLACAÑAS

REJANO

AIRAN

13/02/1997

SKOWRON 		

16 pilota a terra

Alexis Sánchez

Míquel Martínez

Alejandro García

Manu Moreno

ENTRENADOR

ALEXIS SÁNCHEZ
Toulouse, 16 d'agost de 1977
CF Damm, vuitena temporada
(Aleví A, Infantil B)

SEGÓN ENTRENADOR
MIQUEL MARTÍNEZ
delegat
ÁLEX GARCIA
FISIOTERAPEUTA
MANU MORENO

Els nostres equips

CADET A

Berrio, Nando, Aitor, Agustí, Richi, Gorrea, Javi, José Carlos, Manero, Candi,
Javi, Joel, Òscar, Marc, Adri, Padilla, Poncela, Ferràn, Pol i Tenllado.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

la plantilla / 2011-12
1er COGNOM

el cos tècnic
2on COGNOM

NOM

DATA NAIXEMENT

BERRIO

AVALOS

VICTOR

CÁLIZ

SOLÀ

FERNANDO

03/04/1996
11/03/1996

CANTALAPIEDRA

FERNÁNDEZ

AITOR

01/10/1996

CASANOVAS

PRAT

AGUSTÍ

08/01/1996

GARCÍA

PÉREZ

RICARDO

15/03/1996

GORREA

HERNÁNDEZ

ROGER

21/02/1996

GUERRERO

TROIANOVSKI

JAVIER

03/06/1996

JIMÉNEZ

GARCÍA

RUBÉN

06/01/1996

LUENGO

CENDRERO

JOSÉ CARLOS

11/01/1996

MANERO

RUPÉREZ

ALBERT

14/03/1996

MARCOS

TORRES

CÁNDIDO

14/02/1996

MARTÍNEZ

GARCÍA

JAVIER

25/09/1996

MARTÍNEZ

REGUEIRO

JOEL

20/08/1996

MARTÍNEZ

RODRÍGUEZ

ÓSCAR

26/01/1996

MIQUEL

ROSELL

MARC

11/10/1997

OCAMPO

SALGADO

ADRIÁN

28/02/1996

PADILLA

CAÑADAS

ISAAC

23/03/1996

PONCELA

GARCÍA

DAVID

21/09/1996

ROCA

LÓPEZ

FERRAN

19/01/1996

SERRAT

FORTUNY

POL

20/05/1996

TENLLADO

ORTEGA

DANIEL

19/07/1996

Carles Rocamora

Didac Vidal

Quique Creus

ENTRENADOR
DIDAC VIDAL
Barcelona, 25 de juliol de 1984
CF Damm, quarta temporada.
PREPARADOR FÍSIC
QUIQUE CREUS
ENTRENADOR DE PORTERS
JOSÉ LUIS AROCA
delegat
CARLOS ROCAMORA
cuidador
IAGO CUESTA
pilota a terra
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Els nostres equips

JUVENIL C

Sergi, Gerard, Bufí, Xavi Camps, Víctor, Doudou, Toni, Joel, Aitor, Àlex,
Làzaro, Xavi, Albert, Mateo, Joan Carles, Alexis, Éric, Juan Pablo, David,
Isra, Silvano.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

la plantilla / 2011-12
1er COGNOM

el cos tècnic
2on COGNOM

NOM

DATA NAIXEMENT

AGUILAR

ANGUERA

SERGI

08/07/1995

ARTIGUES

FONULLET

GERARD

10/01/1995

BUFÍ

CUESTA

JORDI

10/04/1995

CAMPS

ORTÍN

XAVIER

28/06/1995

DÍAZ

BARREDA

VÍCTOR

16/10/1995

FALL 		

DOUDOU

28/12/1995

FERNÁNDEZ

LÓPEZ

TONI

30/12/1995

FERNÁNDEZ

SALAZAR

JOEL

14/02/1995

GARCÍA

DOMÈNECH

AITOR

08/10/1995

HIDALGO

SANTAMARÍA

ÁLEX JAVIER

07/07/1995

LÁZARO

GARCÍA

ALBERTO

02/09/1995

LÓPEZ

LÓPEZ

XAVIER

23/07/1995

MAS

MONTAÑÉS

ALBERT

12/01/1995

MATEO

LÓPEZ

ADRIÀ

16/03/1995

PÉREZ

CASTRO

JOAN CARLES

15/06/1995

PÉREZ

SEQUEDA

ALEXIS

05/03/1995

PERONI		

SANTI ALBERTO

01/03/1994

PUJOL

MARTÍNEZ

ÉRIC

11/01/1995

SEPÚLVEDA

CANDELO

JUAN PABLO

18/10/1995

SERRANO

MOLINA

DAVID

25/04/1995

SEVILLA

MARTÍN-ALBO

ISRAEL

16/02/1995

SILVANO

FARA

IVÁN

15/01/1995

ZAJARA

GARCÍA

JOSÉ MARÍ

07/01/1995

18 pilota a terra

Juan Gutierrez

Jordi Galera

Ruben Castro

ENTRENADOR

jordi galera
Martorell, 30 d'abril de 1979
CF Damm, primera temporada

segon entrenador
rubén castro
delegat
juan gutiérrez
cuidador
rubén boo

Els nostres equips

JUVENIL B

Pol, Adri, Cane, Alexis, Aleix, Rubén, Òscar, Ibo, Marc, Juanma, Nieto, Veli,
Àngel, Albert, Jordi, Christian, Néstor, Xemi i Bernat.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

la plantilla / 2011-12
1er COGNOM
BARCONS

el cos tècnic
2on COGNOM
VALERO

NOM

DATA NAIXEMENT

POL

17/03/1994

CALVET

GONZÁLEZ

ADRIÁN

13/07/1994

CANELADA

AMADOR

ADRIÁN

19/04/1994

CASTILLEJO

JIMÉNEZ

ALEXIS

14/07/1995

CISTERÓ

SERNA

ALEIX

25/06/1994

FERNÁNDEZ

CODINA

JOSEP MIQUEL

02/02/1995

GÓMEZ

MARTÍN

RUBÉN

17/01/1994

HERNANDO

RODRÍGUEZ

ÓSCAR

30/09/1994

IBORRA

GARRIDO

JORDI

20/01/1994

LÓPEZ

SÁNCHEZ

MARC

15/02/1994

MESA

MATHEU

BERNAT

18/12/1995

MIRANDA

RODRÍGUEZ

JUAN MANUEL

01/03/1994

NIETO

SÁNCHEZ

SERGIO

27/01/1994

NOGUERA

PARCET

EVELÍ

12/12/1994

PÉREZ

DE LA TORRE

ÁNGEL

04/11/1994

PERONI 		

SANTIAGO

01/03/1994

PINTOR

KLEIN

ALBERT

24/05/1994

SÁNCHEZ

RIBAS

JORDI

11/11/1994

TOMÁS

CERRATO

CHRISTIAN

18/12/1994

TURRÓ

PÉREZ

NÉSTOR

17/01/1994

Rafael Porras

Xavi Navarro

Juan Carlos García

Romà Ruíz

ENTRENADOR
Rafael porras
Sitjes, 4 d'agost de 1975
CF Damm, cinquena temporada.
PREPARADOR FÍSIC
ROMÀ RUIZ
ENTRENADOR DE PORTERS
Xavi navarro
delegat
juan carlos garcía andreu
cuidador
dani fernández
pilota a terra
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Els nostres equips

JUVENIL A

Adri, Arruebo, Eric, Caste, Víctor, Escri, Juancho, Gallardo, Álex, Arnau, Vuchu, Lamas, Llopis, Felipe, Martí,
Suli, Jona, Vila i Nando.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

la plantilla / 2011-12
1er COGNOM

el cos tècnic
2on COGNOM

NOM

DATA NAIXEMENT

ALONSO

NIETO

ADRIÀ

01/01/1993

ARRUEBO

MAYOR

XAVI

15/06/1993

BISBAL

MADRID

ÉRIC

28/01/1993

CASTELLANO

MORALES

ADRIÀ

04/04/1995

CÓCERA

ENCINAS

VÍCTOR

18/01/1993

ESCRIBANO

MEROÑO

ADRIÀ

10/01/1993

FERNÁNDEZ

CAÑETE

FERNANDO

10/01/1993

FERNÁNDEZ

ZEBALLOS

JUAN MANUEL

18/01/1993

GALLARDO

SORIANO

DIEGO

17/04/1993

GARCÍA

MOYANO

ÁLEX

28/11/1993

GARCÍA

SERRANO

ARNAU

11/05/1993

LACAMBRA

ALUMA

JAVIER

15/02/1993

LAMAS

ROMO

ADRIÁN

17/04/1993

LLOPIS

GUIRADO

ÉRIC

31/08/1993

OROZCO

GARCÍA

FELIPE

25/04/1993

SOLER

FERNÁNDEZ

MARTÍ

19/06/1993

SOLIVELLAS

GARCÍA

ÉRIC

29/05/1993

TOLEDO

GIRALDEZ

JONATAN

03/01/1995

VILÀ

TEIXIDOR

JORDI

14/06/1993

20 pilota a terra

Carlos Pastor

Joan Mateu

Jorge Moro

Xavi Plaixats

ENTRENADOR
carlos pastor
Barcelona, 30 de setembre de 1966
CF Damm, tercera temporada
2on ENTRENADOR/preparador físic
xavi plaixats
delegat
joan mateu
material
juan amor
cuidadors
jorge moro i david ayala

Gol del nostre capitá Arnau.

Dinàmiques
per ÓSCAR COSIALS

Aquesta temporada tocarà patir,i no per falta
de qualitat de la plantilla, ni de l’equip tècnic,
que repeteix de l’any passat, sinó perquè el
futbol té molt a veure amb les dinàmiques
i aquestes no estan resultant positives fins
el moment. La pretemporada va anar com
cada any amb el vent a favor, malgrat l’avís
que vam tenir a la Seu d’Urgell quan ens van
guanyar 2 a 0, però malgrat això, la lliga va
començar com feia anys que no començava.
Es pot perdre al camp del Badalona per la seva
agressivitat, pel seu coneixement del terreny
de joc i perquè la seva similar qualitat fa que
un partit es decanti per petits detalls, però
perdre la setmana següent a camp propi
contra l’Osca va ser terrible, ja que els nois
es van enfrontar a un contrari que no va voler
mai la pilota i que, en una desafortunada
jugada, va aconseguir el gol de la victòria. El
futbol és desagraït, i lo bo i lo dolent és que

pot guanyar qualsevol amb poca o molta sort;
això últim, li va sobrar a l’Osca. La següent jornada va tenir lloc el partit a Manlleu,un camp
on és difícil puntuar. Aquest fet, juntament
amb altres circumstàncies, van complicar el
partit i es va tornar a perdre. Feia més de 8
anys que no s’aconseguia puntuar a les tres
primeres jornades de la temporada. Malgrat
això,el cos tècnic va continuar treballant amb
la intenció de superar aquest inici i l’equip
va aconseguir guanyar a les tres jornades
següents, una d’elles en un camp tan difícil
com és el del Mallorca (0-1).
A mitjans d’octubre va arribar un dels derbis
de la categoria al camp del Barcelona i després
d’un gran partit es va acabar sucumbint per
un ajustat 1-2. Mala sort.
Més tard,va arribar una aturada inadequada
de dues setmanes a Divisió d’Honor i la represa ens va anar fatal,ja que tocaven dos partits

a casa i els dos es van perdre de la mateixa
manera. El primer, contra el CIDE, va ser una
repetició del partit contra l’Osca, van arribar
dues vegades i van marcar dos gols en jugades
desgraciades, i el nostre equip, tot i mantenir la possessió i dominar, no va aconseguir
superar el marcador en contra, un marcador
que no reflectia la dinàmica del partit. En el
segon, contra el Saragossa, es va aconseguir
empatar quan faltaven dos minuts, però a la
jugada següent l’equip va encaixar una altra
gol cruel, el de la derrota.
Com hem dit al començament, al futbol influeixen les dinàmiques i la missió de tots és
treballar per canviar la ratxa negativa que
l’equip està patint. No ens queda més remei
que animar als jugadors i al nou cos tècnic
perquè el seu convenciment, la seva feina i,
sobretot, el control dels nervis, es superarà
amb nota aquesta temporada.
pilota a terra
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L’Estrella del
Gamper

22 pilota a terra

Trofeu
Taronja

El València es va adjudicar el Trofeu Taronja
després d’imposar-se
amb claredat a la Roma. Els d’Emery van
golejar l’equip de Luis
Enrique i Bojan per
un contundent 3-0.
L’argentí Piatti va ser
escollit com el jugador
Estrella del partit.

Seydou Keita, jugador del Futbol Club Barcelona, va ser escollit millor jugador del Gamper per la seva
disciplina, el seu ordre i el seu criteri durant el partit celebrat contra el Nàpols.El premi acreditatiu,
una enorme estrella daurada que representa a Estrella Damm, va ser entregat per Jaume Alemany,
director de màrqueting de la companyia cervesera que un any més ha estat patrocinadora del trofeu
Joan Gamper. En un partit en què el jugador va marcar amb el cap el gol que significava el 2-0 i que
deixava KO el Nàpols, Keita va destacar per la fluïdesa que va donar a la zona ampla del camp i per
buscar en tot moment al company més ben situat evitant passades de risc. Aquesta és ja la quarta
temporada de Keita al Barça i, una vegada més, va demostrar ser un jugador que pensa més en fer
equip que en ell mateix. El resultat final del partit va ser 5-0 a favor del club blaugrana.

Verdú triomfa
al Ciutat de
Barcelona

Renovació patrocini amb el RCD Espanyol

Estrella Damm ha ampliat el seu acord de patrocini amb el RCD Espanyol per quatre temporades més. La signatura de l’acord es va celebrar a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm i va
comptar amb la presència d’Enric Crous, director general del Grup Damm, i Ramon Condal,
president del RCD Espanyol de Barcelona. Amb aquest acord, Estrella Damm es mantindrà
com a patrocinador oficial del club fins la temporada 2014-2015.
Enric Crous ha qualificat d’orgull per a Estrella Damm la renovació d’un acord que implica dos
organismes centenaris que comparteixen una mateixa ciutat. El Director General del Grup
Damm ha destacat el creixement que ha tingut el RCDE en els últims anys i el potencial del
club des de la inauguració del nou estadi. “Tot això ha fet que des de Damm es cregués en el
projecte i s’apostés fort pel club”, va declarar Crous.

Joan Verdú va rebre el trofeu Estrella
Damm al millor jugador de l’última
edició del Trofeu Ciutat de Barcelona
abans de començar el partit entre el RCDE i l’Athletic Club de Bilbao a l’estadi
Cornellà-El Prat.
El guardó, una enorme estrella daurada que representa la marca cervesera
que patrocina el club, li va entregar Fede
Segarra, director de comunicació d’Estrella Damm. A l’acte d’entrega també
els va acompanyar August Newton, vicepresident de l’Àrea de Màrqueting i
Comunicació del club blanc-i-blau.
Verdú és un dels jugadors més importants de la plantilla del RCDE i, com és
habitual, va jugar un gran partit en la
trobada que va tenir lloc contra el Boca
Juniors. El partit va acabar amb un 3-1 a
favor del club català. Verdú va marcar
l’últim punt amb un gol de penal.

Alejandro Blanco a la seu del
Grup Damm
Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol (COE),
va participar en un esmorzar organitzat per la desapareguda
revista ‘Don Balón’ a la seu del Grup Damm a Barcelona. L’acte va
ser presidit per Ramon Agenjo, president del CF Damm i director
de la Fundació Damm, i per Enric Crous, director general del Grup
Damm.
Blanco es va mostrar partidari de la creació d’un “sistema que proporcioni decisions immediates” per resoldre el casos de dopatge.

pilota a terra
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Paco Herrera
guardonat

Enric Crous rep La Clau de Barcelona

Enric Crous, director general del grup Damm, va rebre el passat 20 d’octubre, de mans
del president de la Generalitat, Artur Mas, i l'empresari Josep Lluís Rovira, la Clau de
Barcelona en reconeixement a la seva trajectòria empresarial. L'acte es va celebrar a
l'Hotel Rey Juan Carlos i va reunir 120 persones, entre elles, Joan Gaspart, president
del grup Husa; Josep Lluís Bonet, president de la Fira de Barcelona; Sandro Rosell,
president del Barça; i Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç. També hi van
assistir els consellers del Grup Damm i patrons de la Fundació, Ramon Agenjo, Ramon
Armadàs i Pau Furriol.

David Miranda dona
lliçons de reglament

L’ex jugador de la Damm i un
dels millors àrbitres de Segona
Divisió A, David Miranda, va ser
l’encarregat de fer una xerrada
de comportament i de reglament
als infantils del nostre club. Un cop
més es va demostrar l’aposta del
club per l’educació tant a dins com
a fora del terreny de joc.

24 pilota a terra

L’ex jugador de la Damm i actual entrenador del RC Celta de Vigo, Paco Herrera, va rebre el Trofeu Ramón Cobo
que atorga, per primer any, el Comitè
d’Entrenadors de la RFEF. El lliurament
de premis va tenir lloc el passat 24
d’octubre a La Ciudad del Fútbol (Madrid). Els entrenadors escollits per part
del Comitè d’Entrenadors de la RFEF van
ser: Mauricio Pochettino (RCD Espanyol),
Paco Herrera (RC Celta de Vigo), Antonio
Acosta (RSD Alcalá), Juan Carlos Pouso
(CD Mirandés), Lluís Carreras (CE Sabadell), Iñaki Alonso (Real Murcia CF),
Marc Carmona (FC Barcelona Alusport)
i David Ramos (CD Puertollano). Els Trofeus Ramón Cobo premien tots aquells
entrenadors que han destacat al llarg
de la temporada.

Acord de col·laboració entre
Damm i el CE Sabadell

El CE Sabadell va signar el passat 22 de novembre un conveni de col·laboració amb Estrella
Damm durant tres anys. L'acte institucional
de la signatura es va celebrar a l'Antiga Fàbrica
de Damm, i va comptar amb la presència del
director General de Damm el Sr. Enric Crous i
també amb el president del CE Sabadell Joan
Soteras, del capità Agustín Fernández i del
segon entrenador Roger Garcia.

Ramon Agenjo, soci d'honor d'ESI

Estrella Damm i la Penya
tornen a anar plegats

Estrella Damm ha signat com a patrocinador
oficial del Club Joventut Badalona per les properes quatre temporades. La signatura de
l’acord es va celebrar a L’Antiga Fàbrica Damm
el passat 18 de novembre amb la presencia
d’Enric Crous i de Jordi Villacampa, president
de l’entitat verd i negre. Amb aquest acord,
Estrella Damm tornarà a ser patrocinador del
Club fins la temporada 2014-2015.

Miranda Torres, premiat
El col·legiat català,Miranda Torres,ha estat
premiat per segon any consecutiu amb el
Trofeu Guruceta de Segona en els Premis
Marca de la temporada 2010/2011. Aquest
guardó és un reconeixement a la seva tasca desenvolupada en l’arbitratge, que va
començar ara fa catorze anys.
David Miranda Torres va entrar a formar
part del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCF
la temporada 1997-1998.

El president del CF Damm, Ramon Agenjo, va ser anomenat soci d’Honor de la Fundació Esport Solidari Internacional en el transcurs del Sopar Solidari de Nadal que es va
celebrar divendres a l’Hotel Plaza de Barcelona.
La setena edició del Sopar Solidari de Nadal organitzat per la Fundació Esport Solidari
Internacional ha estat un èxit. Uns 500 assistents del món de l’esport, de l’empresariat i
de la societat civil catalana van demostrar el seu compromís amb la fundació solidaria
que encapçala i presideix Josep Maldonado.
Durant el sopar es va batre el rècord de la subhasta solidaria amb la xarxa de la porteria
de la final de Wembley que va retallar Gerard Piqué. El ‘trofeu’ va arribar al espectacular
xifra de 7.000 euros, la quantitat més alta mai pagada per una peça d’Esport Solidari
Internacional. El responsable d’aquest gest solidari va ser Ramon Agenjo en nom del
Grup Damm.
El CF Damm va estar representant pel president d’honor, Josep Barcons, el seu vicepresident Carlos Barcons, a més de Francesc Nebot, Juan Carlos Arias i Enric Uriach.

Barcons rep l’insígnia
d’Or del Martinenc

El president d’honor del CF Damm, Josep Barcons, va rebre la insígnia d’or
del FC Martinenc per la seva vinculació
amb el club dels barris del Guinardó
i del Clot. El lliurament va anar a càrrec de Manolo Dengrà, president del
club centenari, i s’emmarca dins dels
actes de reconeixement i homenatge
als socis més antics de l’entitat.
pilota a terra
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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
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.

pàgina coordinada per:
Manuel Martín

SEGONA B

LUCAS VIALES I L´HOSPITALET

JOAQUIN VALERIO I P. EJIDO

MANEL GOMEZ I L´HOSPITALET

JOAQUIN SANCHEZ I C.F. BADALONA

SERGIO MAESTRE I ZARAGOZA B

JOAN GRASA I MALLORCA B

MARCOS PEREZ I C.F. BADALONA
XAVI PELEGRI I C. F. BADALONA

AIMAR MORATALLA I LLAGOSTERA
SAMUEL BAYON I LLAGOSTERA

J.M. MORALES I SANT ANDREU

MUSA BAHDEH I L´HOSPITALET
ISAAC BECERRA I R.MADRID CASTILLA
ALEX BOLAÑO I R. UNION DE IRUN
CRISTIAN DEL MORAL I CARAVACA C.F.
JORDI VINUESA I CONQUENSE

DIDAC NAVARRO I SANT ANDREU

DAVID LOPEZ I LEGANéS

BORJA LOPEZ I SANT ANDREU

AITOR RAMIREZ I PONFERRANDINA

FRANC GRIMA I SANT ANDREU

ISAIAS SANCHEZ I PONFERRANDINA

PRIMERA

TERCERA

RAUL BARRIENDO I C.F. MONTAÑESA

Jordi Codina I getafe CF

JORDI ROGER CORNELLA I (ENTRENADOR)

sergio garcía I rcd espanyol
álvaro vázquez I rcd espanyol
rafa jordà I levante ud
sergio tejera I mallorca cf
VICTOR VAZQUEZ I F. C. BRUJAS
raul garrido (2º entrenador) I
villarreal cf

manolo muñoz (entrenador) I
deportivo cali (perú)

CARLOS BARRANCO I ÀRBITRe ASSISTent
Marc Carmona (entrenador) I
FC BARCELONA fuTbol sala

JOSUE FERNANDEZ I C.F. SANTBOIA

LLUIS TEJERO I F.C. VILAFRANCA

ERIC ALCARAZ I C.F. SANTBIOA

DANI GARCIA I F.C. VILAFRANCA

GIRBERTO OLIVEIRA I U. E. CASTELLDEFELS

JAN LLADO I POBLA MAFUMET

DAVID PAYAN I C.E.EUROPA

ALBERT CERVANTES I C.F. GAVA

RAFA LEVA I C.E.EUROPA

EDGAR ALLUEVA I C.F. GAVA

SERGI DIAZ I U.D. RUBI

ROGER MATAMALA I A.D. PRAT

DANI ROMERO I C. F. SANTBOIA

JONATHAN PUCHI I F.C. VILAFRANCA

SERGIO PRIETO I U. E. CASTELLDEFELS

RUBEN CASANOVA I POBLA MAFUMET

CARLOS CLERC I R.C.D.ESPAnyOL

ALBERT VIVO I C.F. GAVA

ELOI MIR I C.E.EUROPA

XAVI FONTOVA I C.F. GAVA

RUBEN SALVADOR I C.E. EUROPA

OSCAR SIERRA I A.D. PRAT

JUAN C. SANZ I U.D. RUBI

DAVID BATANERO I U.D. RUBI

paco herrera (entrenador) I
real celta de vigo

javi lópez (entrenador) I cartagena
benja martínez I girona fc
cristian tello I barcelona b
ISAAC CUENCA I barcelona b
Carlos G. Peña I r. valladolid
Andrea Orlandi I Swansea City
ANGEL MARTINEZ I blackpool
aleix vidal I almería
DAVID MIRANDA I ÀRBITRE
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GERARD ALONSO I C.D. MASNOU

MANEL MARTINEZ I C.D.MASNOU

ALEJANDRO POVES I U.E VIC

SISO AMIGO I C.D. MASNOU

JOSE SANTOS I U.AT. GRAMANET

DANI MORALES I C.D. MASNOU

RUBEN ALCARAZ I U.AT.GRAMANET

JOAN RAVERT I C.F. BINEFAR

ALBERTO CRIADO I A.E.C. MANLLEU

SEGONA A

ACHILLE OUBUGOU I C.F. MONTAÑESA

EDGAR SANTOLALLA I U.AT. GRAMANET
JUAN C. CERVANTES I U.AT.GRAMANET
JAUME MAÑOSA I C.F. VILANOVA

CARLOS HENAREJO I C.F. VILANOVA
PITU PLAZUELO I C.F. VILANOVA
DANI ACOSTA I C.F. VILANOVA

MARCOS FORZINETTI I C.F. VILANOVA
REMO FORZINETTI I C. F. VILANOVA
ADAM LOHSE I C. F. VILANOVA

ISMAEL GUZMAN I C.F. MONTAÑESA

FERRAN MELICH I C.F. MONTAÑESA

VICTOR MOYA I C.F. MANTAÑESA

IVAN ROMERA I C.D. MASNOU

DIEGO FERNANDEZ I C.D. MASNOU
BENJAMIN RODRIGUEZ I C.D. MANACOR
F. JOSE OCHOA I VALLADOLID B

JONATHAN MARTINEZ I C.D. ALMANZA
RAUL CABALLERO I C.F. BORRIOL
ALEX CHAVERO I C.F. BORRIOL

MARC DAMA I C.F. NUMANCIA B

GEORGE SAUDERS I C.F. LEVANTE B

MIGUEL NAVARRO I C.D. CREVILLENTE
CRISTIAN GARCIA I PINATAR F.

ANSELMO EYEGUE I AT. PULPILEÑO ( 3ª
Murciana )

OPINIÓ RAMON ARMADÀS I BOSCH

NO EN NOM DE L'ESPORT

La samarreta bruta

E

n Shahid té un “colmado”, perdó, una botiga de queviures, a
Sants. Hi ven de tot , o gairebé
de tot. Bones marques i res caducat. Segurament en sóc client perquè sempre és
obert. Potser, si no fos per la generositat
de l’horari, mai hi entraríem a aquesta
mena de botigues.
En Shahidno parla català (no cal dir que
no li fa cap falta), i l’espanyol… amb prou
feines.Vaig trigar força a agafar-li una certa
confiança, fins que un dia li vaig preguntar d’on era. La pregunta era recurrent,
perquè era evident que era paquistanès,
però d’alguna manera s’ha de començar,
no? Em va dir que era de Bangladesh. No
m’ho pensava pas… Però la sorpresa més
gran va ser quan, passat un temps i sense
que jo li demanés, em va dir que havia
arribat a Barcelona , més o menys clandestinament, després d’haver treballat
quatre anys al país que té la fundació de
la que es fa propaganda a la samarreta
del club de futbol del que en sóc soci.
No vaig trigar gaire a demanar-li que
em parlés de la seva experiència laboral
a aquell meravellós país. Per començar,
em va dir que no va ser gens feliç allà... No
hi havia dubte: en Shahid no sabia el que
es deia. Probablement era un d’aquells
treballadors ganduls que sempre es queixen de la feina. Malgrat tot, jo – prudentment- no vaig fer cap comentari ni vaig
portar-li la contraria.
Passats uns dies va insistir i jo vaig parar
orella. En aquell país construeixen edificis
de manera compulsiva. La mà d’obra a
la construcció(indis, nepalesos, filipins,

etc.) és nombrosa i barata. Els salaris
són d’explotació, com al tercer món. Per
jornades setmanals de 55 hores, arriben
a cobrar com a màxim 300 €/mes. Hi ha
una manca total de drets laborals. S’han
donat casos de retardar sense motiu el
pagament dels salaris i, fins hi tot, hi ha
treballadors que senzillament han estat
acomiadats sense cobrar ni un cèntim. No
es té en compte la prevenció dels riscos
laborals ni les cobertures sanitàries. La
calor és ofegadora, la qual cosa agreuja
les condicions de vida dels treballadors
amuntegats en habitacions insalubres.
L’empresari-empleador, els confisca els
passaports. No poden sortir del país sense
el seu visat…
Jo no m’ho creia. Em costava molt admetre que el país que té una fundació
que es feia propaganda a la samarreta
de l’equip de futbol del club que en sóc
soci, era d’aquesta mena tan ultratjant.
Em vaig documentar. Vaig consultar-ho.
Ho vaig comprovar. Ara sé que ja no es
tracta d’una fundació que es fa propaganda a una samarreta. Es la fundació d’un
país que embruta la samarreta de l’equip
de futbol del… etc. Però voleu saber
qui són els veritables culpables d’aquest
desori? No són els mandataris d’aquest
jove país de “nou rics” que necessita fer-se
propaganda al “món civilitzat” més que
l’aigua que tant necessita a la superfície
de les seves ermes terres, tot i que al seu
subsòl es pot nedar en petroli…La responsabilitat recau la junta directiva, una
assemblea de compromissaris amb nul·
la representativitat i, perquè no dir-ho,

un estament periodístic extremadament
complaent.
A l’hora d’escriure això que teniu la paciència de llegir, al meu estimat Egipte,
El Caire i altres ciutats tornen a estar en
flames, al Yemen hi ha hagut un bany
de sang, a Kuwait i a Arabia Saudita hi
han revoltes, repressió, morts, etc.Tard
o d’hora la primavera àrab arribarà al
país de la nostra embrutada samarreta.
Llavors, quan això passi, quina ganyota
es dibuixarà a les nostres mediterrànies
cares? Rere quina cortina ens podrem
amagar? O haurem de tapar-nos amb…
la samarreta?
Mentrestant… en Shahid em diu que tant
se li en dona, que realment a ell el que li
agrada és el... criquet!!! Jo, per fer-me el
simpàtic li dic que també sé jugar al criquet doncs vaig ser jugador de beisbol.
Se’n riu de mi. De fet se’n riu d’una forma
bastant desmesurada. Em recorda, cruelment, els riures amb que em van rebre,
ja fa anys, moltíssims anys, a Londres, no
em feu dir que hi feia, quan jo pretenia
jugar a criquet amb el rotllo que jo era,
com diuen a Cuba, “pelotero”.
Però diguin el que diguin els anglesos i
els bengalís: jo sé jugar a criquet!!! i ho
demostraré un d’aquest dies, perquè aniré
al descampat de Sant Adrià, on juga en
Shahid, quan, de tant en tant,pot anarse’n de la botiga, i els demostraré com es
fa anar el “bat”.
“Paquis” i “Bengas”, prepareu-vos que
ara vinc, i el “catalinu” us ensenyarà el
pa que s’hi dona. Això sí, amb la SAMARRETA NETA!!!
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.

Un nou
reconeixement
per a Xavi
HernÁndez

➊

Un dels millors jugadors del món és català i té el reconeixement de
tothom, i aquesta vegada li van demostrar a Barcelona. L’associació
Sport Cultura Barcelona el va guardonar amb el premi de l’Esport a la
seu del Grup Damm.

E

l passat 26 de setembre, Xavi Hernández va ser guardonat amb el
Premi Sport Cultura Barcelona,
en l'apartat d'esports i corresponent al
2010. El guardó el va recollir el seu pare,
Joaquim Hernández. Xavi, però, es va dirigir als presents a través d'un missatge
enregistrat. En l'acte també hi havia, entre
d'altres, l'ex seleccionador espanyol Luís
Aragonés, el president blaugrana, Sandro
Rosell, el secretari tècnic del Barça, Andoni
Zubizarreta i el president d’honor del CF
Damm, Josep Barcons. Ramon Agenjo hi
va ser present en la seva doble vessant representativa: com a director i president de
la Fundació Damm i el CF Damm, respectivament, i com a secretari de l’associació
Sport Cultura Barcelona. Xavi pren el relleu
d’Edurne Pasabán, guanyadora de l’edició
anterior.
Per la seva banda, Ángel Corella i la seva
Fundació van ser els guardonats en l’apartat
de cultura. El mateix Ángel Corella va ser
l’encarregat de recollir el premi de mans de
Manuel Carreras, president de l’associació
Sport Cultura Barcelona.
La gala de lliurament de premis es va celebrar a la seu del Grup Damm al carrer
Rosselló i va aplegar un gran nombre de
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Luis Aragonés

L’ex seleccionador espanyol Luís Aragonés va
ser l’encarregat de lliurar el premi de Sport
Cultura al pare del jugador de Terrassa. Luis
Aragonés va lloar la figura de Xavi.“Per mi
és un honor ser aquí. Probablement si el
premiat fos un altre jugador no hauria vingut. Però més enllà de les seves virtuts com
a jugador destaco la persona”, va confessar
Aragonés.“Va ser l’artífex d’un canvi generacional i d’estil en el futbol espanyol”.

La gala de lliurament
de premis es va
celebrar a la seu del
Grup Damm al carrer
Rosselló
personalitats relacionades amb l’esport i la
cultura. El Grup Damm, a través de la seva
Fundació, és membre de l’associació Sport
Cultura Barcelona que té com a objectiu
fomentar la cultura i l’esport en tots els seus
àmbits. Aquest any ha celebrat la sisena edició dels premis. Sport Cultura és un fòrum
d’opinions, debats i diàlegs entre diferents
col·lectius culturals i esportius. ■

FOTOS: DANIEL LOEWE

➋

➌

Diferents imatges de l'acte: 1- Les personalitats amb
els guardonats. 2- Xavi Hernández mitjançant un
video es dirigeix al públic. 3- Una imatge de la sala de
l'antiga fàbrica Damm.
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Medicina esportiva
Pàgina coordinada pel
Dr. Carlos Barcons i l'equip mèdic del club

OSTEOPATIA DINÀMICA DE PUBIS (ODP)
La ODP és el malson de qualsevol esportista, donada la seva
instauració com a dolor crònic
al voltant de la símfisis púbica
que l’impossibilita per continuar
amb la pràctica esportiva.

P

arlem d’ODP quan ens referim a
un síndrome o conjunt de signes i
símptomes que tenen com a denominador comú una alteració produïda a nivell del sistema múscul-esquelètic sobre la
símfisis causant dolor entre músculs tònics
(tendència a la hipertonia i escurçament)
i músculs fàsics (tendència a la hipotonia
i inhibició), provocant en molts casos un
desequilibri entre la musculatura adductora
(s’insereix per la branca inferior del pubis)
amb la musculatura abdominal (que s’insereix a la branca superior del pubis).
El diagnòstic precoç serà clau per poder
rehabilitar l’esportista, ja que en estats
crònics es produeix un deteriorament
progressiu de la símfisis – artropatia i una
autèntica inestabilitat de tot l’anell pèlvic
(Ilíacs, sacre) evidenciat en RX, on l’esportista presenta dolor al pubis després de la
pràctica esportiva o en els dies posteriors
o, fins i tot, i de forma contínua alhora de
tossir o fer un simple gest abdominal en
fases avançades.
L’exploració tindrà en compte: la tipologia
de cadena muscular, el conjunt pèlvic, la
rotació predominant dels malucs, així com
una possible asimetria a les extremitats inferiors o inestabilitat podal.
No hem d’oblidar, a part dels factors intrínsecs anomenats anteriorment (desequilibri
pèlvic, alteració de l’estàtica…) els factors
extrínsecs del propi esport que causen microtraumatismes de repetició, sobrecàrregues musculars que, tenint en compte el
propi comportament muscular com hem
anomenat de la musculatura tònica i fàsica,
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no recomanem el repòs absolut de la pràctica esportiva, excepte en una fase inicial
molt aguda, durant el tractament, perquè
només facilitarem el desequilibri entre la
musculatura que tendeix a escurçar-se i la
musculatura que tendeix a atrofiar-se.
Així com en tota degeneració de trastorns
tendinomusculars valorar i determinar canvis en la nutrició de l’esportista, important
incís de la qualitat d’aquests teixits i la seva
adient regeneració.

El tractament conservador proposat, envers
la intervenció quirúrgica, té una durada
d’unes 8 setmanes, i sempre de manera
individualitzada, donades les característiques pròpies de cada esportista, on es
valorarà amb tests musculars la qualitat
de contracció i el grau d’extensibilitat de
la musculatura implicada:
• Musculatura pèlvica: Glutis, pelvitrocanteris, psoas.
• Musculatura abdominal-musculatura
adductora.
• Etc.
Fase inicial / aguda (primers 15 dies)
L’objectiu és disminuir el dolor o el caràcter
inflamatori instaurat. Tractament a nivell
del pubis: Ultrasò, Electroteràpia, Termoteràpia. En casos crònics el massatge transversal profund (Cyriax) estaria indicat a nivell
de la inserció dels adductors tres vegades
per setmana. Massatge de descàrrega. Així

com una relaxació instrumental – miofascial (“Ganxos”) de tot el conjunt aponeuròtic
pèlvic i movilització - exercicis miotensius
sobre el pubis, articulació sacreilíaca.
Fase reequilibració/ normalització del
to muscular 2-6 setmanes.
A partir dels tests musculars incidirem, la
majoria de vegades de forma asimètrica,
sobre la flexibilitat d’uns grups musculars:
psoas, piramidal, adductors…
I la tonificació d’altres: glutis i abdominals.
Recordar que les ODP d’origen abdominal
són de pitjor evolució i, per tant, és clau
observar si hi ha un hipertò o una atrofia.
En tot cas, queda prohibit fer abdominals a
partir de les extremitats inferiors i de forma
explosiva. Es proposa treballar-los de forma
hipopressiva, a partir del diafragma, amb
inhibició del recte i treball del transvers i
oblics de forma isomètrica d’inici, conjuntament amb un estirament dels adductors
per exemple.
En aquesta fase es recomana l’exercici aeròbic sempre i quan sigui ben tolerat.
Fase final / readaptació (últimes dues
setmanes)
S’incrementen els exercicis de tonificació
de forma progressiva, s’inclouen exercicis excèntrics pels adductors, isquitibials,
exercicis propioceptius. I juntament amb
el treball dels preparadors físics s’inicia la
readaptació de l’esportista al seu àmbit
esportiu, progressions, canvis de ritme,
multisalts, sense descuidar la flexibilitat.
Com tota patologia crònica, serà bàsic la
comunicació entre els membres del servei
mèdic, per valorar conjuntament l’evolució,
confiant en el tractament conservador, on
els últims anys predomina envers la tenotomia simple Adds bilateral, sempre que
no hi hagi una degeneració important dels
teixits. ■

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.

Els veterans contra els jutges
El passat mes de novembre, es va disputar al camp de l’Horta el partit entre els veterans de la Damm i els jutges, que havia
de servir per desempatar el que havien jugat anteriorment. El resultat final va ser 3 a 4 a favor dels de la toga, amb gols
d’Alonso i Valls per part dels locals. Una vegada finalitzat el partit, els dos equips ho van celebrar amb un dinar conjunt al
qual s’hi van afegir el “Presi” i Ramon Agenjo, demostrant, com sempre, el seu suport a tots els equips de l’entitat. I perquè
tothom tingués un record d’aquell dia, i com a prova d’esportivitat, la Damm va regalar a tots els assistents i jugadors, una
fotografia dels dos equips.
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Firma convidada

pep

setvalls
Ex jugador i Assessor esportiu
de Josep Mª Orobitg
Navarcles, 1974

L’èxit és de tots
En primer lloc, vull agrair al CF Damm que hagi pensat en mi
per escriure unes paraules per la seva revista i, en conseqüència,
per la seva gent, els nens, els tècnics i els auxiliars. La Damm
sempre ha estat uns dels grans referents del futbol base del
país, fa vint anys quan jo venia a jugar al camp de La Selva i
encara avui. Per la qualitat dels seus futbolistes però encara
més pels valors que l’han convertit en una entitat exemplar.
Gràcies al Pep Guardiola i als seus grandíssims jugadors, el
Barça és avui el club més admirat del planeta. I la seva pedrera
també. Els tècnics, Guardiola, Vilanova, Altimira, Roura…
van créixer a l’antiga Masia i onze dels seus futbolistes es van
formar a les inferiors, Valdés, Puyol, Piqué, Fontàs, Busquets,
Xavi, Thiago, Iniesta, Cesc, Pedro i Messi. Podrien formar un
equip i tot. Però seríem molt injustos si només donéssim tot
el valor d’aquests èxits al Barça.
Perquè jugadors que només vesteixen la samarreta blau-grana
no n’hi ha. Actualment, només Martí Riverola, del Barça B, ha
començat a l’escola del club. Tots els altres jugadors de casa,
tant del primer equip com del filial, també han aprés a jugar
en altres clubs catalans com la Damm, el mateix Espanyol, el
Cornellà, l’Europa o els equips de la meva terra, el Navarcles,
el meu poble, o els dos de la capital del Bages, el Manresa i el
Gimnàstic, club on curiosament va començar el Pep Guardiola.
El mèrit, per tant, de guanyar Lligues i Champions amb tants
efectius de la pedrera no es només del Barça, és de tots.
Un d’aquests nombrosos exemples vosaltres el coneixeu molt
bé. És l’Isaac Cuenca, que en el darrer mes ha tingut la extraordinària sort d’estrenar-se amb el primer equip del Barça, al
Camp Nou contra el Viktoria; de debutar a la Lliga, a Granada;
de marcar el seu primer gol com a blau-grana, al Mallorca; i de

ser titular a la Champions, també contra el Viktoria, a Praga.
Sense la Damm, com també sense el Reus o sense el Sabadell,
ara potser no estaríem parlant d’ell. Perquè no us penseu
que l’Isaac ha jugat tota la vida al Barça. Res més lluny de la
realitat. Amb 10 anys, el Barça va fitxar Cuenca de l’Espanyol,
però als 13, quan jugava a l’Infantil A, tenia molt pocs minuts
i va decidir deixar el club i fitxar pel Reus. Allà va guanyar
protagonisme i la Damm s’hi va fixar. I a la Damm, amb tot el
vostre recolzament, va explotar. El vàreu ajudar tant i li vàreu
ensenyar tantes coses que només us va durar un any. Però pel
que jo sé, serà un any inesborrable per a ell.
El Barça el va recuperar però després d’una bona temporada
al Juvenil A, no li van fer lloc al filial i va haver de marxar per
segona vegada, en aquesta ocasió al Sabadell, equip que va
pujar a Segona A. I ara ha tornat per tercera vegada. “Quan
un jugador se’n va i torna del Barça tres vegades, és que és
molt fort”. No són paraules meves, sino de Guardiola a la
roda de premsa posterior al seu debut. L’Isaac és un exemple
per a tots vosaltres per dos motius. El primer, perquè no tot
s’acaba al Barça. El més important es gaudir del futbol. Molt
pocs volen marxar del Barça i no ho fan fins que els fan fora. I
ell va marxar voluntàriament per poder jugar més minuts en
equips potser no tan grans. És a dir, jugueu per divertir-vos.
Per aprendre però sobretot divertir-se.
I el segon motiu pel que l’Isaac hauria de ser un exemple per
vosaltres és pel seu esforç i el seu sacrifici. Ell ha demostrat
que amb esforç i sacrifici, en el futbol, l’esport en general i
també a la vida, les dificultats se superen i els somnis es fan
realitat. Res és fàcil, tot és complicat, però també possible.
Amb il·lusió i treball. La il·lusió i el treball de l’Isaac.

