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Un nou
reconeixement
al CF Damm
Mundo Deportivo premia la Damm
com a millor entitat esportiva catalana

reportatge

La festa
del futbol
català

els nostres equips

El Juvenil A, salvat
L'equip de Carlos Pastor es manté a Divisió
d'Honor després d'una complicada temporada.

La FCF va lliurar
els premis als
millors futbolistes
catalans de l'any
a l'Antiga Fàbrica
Damm, entre ells,
els excervesers
Álvaro Vázquez i
Marc Carmona i el
blaugrana Xavi
Hernández.

Veri. L’aigua del Pirineu.
Veri neix pura i cristal·lina a les muntanyes de Benasque,
un dels més privilegiats i inexpugnables racons del Pirineu,
la qual cosa atorga a la seva aigua unes qualitats úniques.
Descobreix i sent tota la seva puresa.

editorial

sumari

Reconeixements institucionals
El CF Damm ha rebut en els darrers mesos un seguit de reconeixements molt
importants. Mundo Deportivo dins del marc de la seva gran Gala ens va lliurar la distinció de millor entitat esportiva de l’any 2011. Un altre institució
que va tenir a bé valorar la feina feta per part del nostre club va ser el Comitè
Tècnic d’Àrbitres, i en aquets cas, a més, va distingir també al President
d’Honor de la Damm, Josep Barcons.
La feina de la directiva encapçalada per Ramon Agenjo no té com a prioritat
rebre reconeixements però és molt satisfactori que la feina feta sigui valorada
i reconeguda per la gent externa al club. El president actual té una feina difícil,
millorar la tasca de Josep Barcons, però l’entusiasme, la capacitat de treball
i el coneixement del club l’avalen. És el moment de fer un gir cap al futur i
recuperar pel dia a dia a molts ex jugadors amb experiència futbolística i amb
un gran nivell de gestió. Tenim la capacitat de lluitar contra els millors i ho
tornarem a fer.
La Fundació Damm, any rere any, destina tots els recursos necessaris per fer
del CF Damm un referent esportiu i social dins del panorama futbolístic del
nostre país. La Damm és un exemple a l’hora d’impulsar els valors intrínsecs
de l’esport a tots els seus jugadors i a tota l’estructura interna.

Salvats!
Aquesta ha estat una temporada complicada i de força patiment pel Juvenil A,
una temporada que no s’hauria de repetir. La nova estructura organitzativa
no s’ha pogut integrar del tot i els mals resultats van encaminar l’equip a una
dinàmica negativa que va propiciar el canvi d’entrenador a la banqueta. L’arribada de Carlos Pastor, un ex jugador amb força experiència a la banqueta,
va servir per treure del pou un equip abocat al descens.
Els errors no han de servir per flagel·lar-nos sinó per aprendre d’ells i corregir-los. La propera temporada ha de servir per tornar a creure en el primer
equip de l’entitat i, a l’hora, per crear sinergies positives entre la resta d’equips
del nostre club.
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Gala de les est

La fcf organitza la festa del futbol català a l'antiga

El futbol català es va reunir el passat 21 de febrer per guardonar
els millors jugadors, jugadores i entrenadors de futbol i futbol
sala. A més, a la categoria de futbol es van afegir els premis de
millor àrbitre i el premi al jugador amb més projecció.

E

ls amfitrions de la Gala van ser
Enric Crous, Director General
de Damm, i Andreu Subies, President de la FCF. L’acte, que va ser emès
per Esport3, va ser presentat per Artur
Peguera i amenitzada per les actuacions
de Pep Plaza.
En primer lloc es van lliurar els premis
a Jordi Torras, millor jugador de futbol
sala, i Marc Carmona, millor entrenador
de futbol sala, de mans d'Ivan Tibau, Secretari General de l’Esport, i Josep Lluís
Vilaseca, Exsecretari General de l'Esport,
respectivament. A continuació, va ser el
torn de Marta Torrejón, guardonada com a
millor jugadora 2011. Li va lliurar el trofeu
Maite Fandos, tinent d’alcalde de Qualitat
de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament
de Barcelona.

El premi al jugador amb
més projecció va ser pel
blanc i blau i excerveser
Álvaro Vázquez
Un dels moments més esperats de la nit
ha estat el lliurament del guardó al millor
futbolista català de l’any, Xavi Hernández.
Per escenificar aquest moment es va demanar la presència a l’escenari d’Andreu
Subies, President de la Federació Catalana
de Futbol, Enric Crous, Director General
del Grup Damm, i Johan Cruyff, Seleccionador Català.
Xavi va parlar sobre el seu futur. “De moment no em plantejo el futur. Ara estic fent
el que més m’agrada, que és jugar a futbol”,
va afirmar el migcampista del Barça. Xavi
també va tenir unes paraules pels 90000
4 pilota a terra

jugadors de futbol base del país: “el més
important pels més petits és que gaudeixin,
que s’ho passin bé.
Seguidament, es va fer lliurament del
guardó a la millor jugadora de futbol sala, que va rebre Clàudia Pons, del CQ Gironella. En aquesta ocasió va ser Mònica
Terribas, directora de TV3, l’encarregada
de lliurar el premi.
En la categoria de jugador amb més projecció, el blanc i blau, Álvaro Vázquez va
rebre el premi de la mà del seu President,
Ramon Condal.
Pep Guardiola va ser escollit el millor entrenador de futbol. Malgrat no haver pogut
assistir a la Gala per motius personals, va
voler agrair aquest guardó fent arribar un
vídeo d’agraïment. Andoni Zubizarreta va
ser l'encarregat de recollir-lo en nom de
l’entrenador blaugrana, lliurat pel Vicepresident Esportiu del mateix club, Josep
Maria Bartomeu.
Peguera va donar pas a la categoria de
millor àrbitre de futbol. Ana Zardaín va
ser la guanyadora i va recollir el trofeu de
la mà d’Òscar Garcia, ajudant de Johan
Cruyff a la Selecció Absoluta i entrenador
del Juvenil A del Barça.
La primera Gala Estrelles del Futbol Català va acabar amb dos moments emotius. El
primer guardó especial de la nit va ser per
Héctor Simón, Premi Especial Superació,
ja que va estar a punt d’abandonar els terrenys de joc per un accident desafortunat.
Finalment, el darrer guardó de la nit, va
anar a parar a mans del Dr. Ramon Cugat,
doctor de la Mutualitat Catalana de Futbolistes. Aquest premi és un reconeixement
a la seva llarga i lloada trajectòria en la
medicina esportiva. n

D'esquerra a dreta, Ana Zardaín, Andoni Zubizarreta (en nom de

Johan Cruyff, Andreu Subies, Xavi Hernández i Enric Crous.

trelles

ga fàbrica d'estrella damm

FOTOS: FCF

Ramon Agenjo, secretari del jurat
El Jurat de la Gala Estrelles del Futbol Català va estar format per 25 personalitats vinculades directament al món
del futbol i de l’esport. Josep Lluís Vilaseca, ex Secretari
General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, va
presidir el Jurat, acompanyat per Ramon Agenjo, president
del CF Damm, que va actuar com a secretari d’aquest.
Josep Lluís Vilaseca Ex Secretari General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya. President del Jurat
Ramón Agenjo President del CF Damm. Secretari del Jurat
Andreu Subies President de la Federació Catalana de Futbol
Albert Baza Secretari General de la Federació Catalana
de Futbol
Ivan Tibau Secretari General de l’Esport de la Generalitat
de Catalunya
Johan Cruyff Seleccionador de Catalunya
Maite Fandos Tinent d’Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat
i Esports de l’Ajuntament de Barcelona
Pep Guardiola), Clàudia Pons, Marta Torrejón, Álvaro Vázquez, Héctor Simón i Xavi Hernández.

David Moner President de la UFEC
Josep Salom Diputat d'Esports de l'Ajuntament de
Barcelona
Josep Maldonado Ex Secretari General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya
Enric Crous Director General del Grup Damm
Sergio González Futbolista
Javi Rodriguez Jugador de Futbol Sala
Raül Agné Entrenador

Josep Lluis Vilaseca i Marc Carmona

Ramon Besa Cap d’Esports de El País
Dagoberto Escorcia Cap d’Esports de La Vanguardia
Josep Maria Farràs Cap d’Esports de TV3
Raül Llimós Cap d’Esports de RAC1
Santi Nolla Director Mundo Deportivo
Toni Padilla Cap d’Esports Diari Ara
Edu Polo Cap d’Esports de Cadena SER BCN
Pep Riera Director de El 9
David Torras Cap d’Esports de El Periódico
Ricard Torquemada Analista Catalunya Ràdio

Ramon Condal i Álvaro Vázquez

Joan Vehils Director del diari Sport

pilota a terra
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Dinar de germanor
El filial blaugrana pràcticament al
complert es va reunir a l’Antiga Fàbrica
Damm per gaudir d’un dinar de germanor. Jugadors, cos tècnic i directius,
van celebrar plegats els bons resultats
de l’equip que ha estat set partits consecutius sense perdre. Eusebio Sacristán,
entrenador del Barça B, va aprofitar la
trobada per agrair a Estrella Damm el
seu suport. Ho va fer en presència del
director general, Enric Crous, i del Director de Comunicació de Damm, Fede
Segarra. “El Barça i Estrella Damm són
una gran família” són les paraules que
va utilitzar l’exjugador blaugrana.

notí
cies
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Escudella, Barça i Estrella Damm

Damm va presentar davant els mitjans de comunicació l’anunci relacionat amb el
Barça: Inimitables. En aquesta ocasió, l’anunci es centra en tots aquells ingredients
que fan que aquest equip sigui únic i per tant inimitable: uns jugadors amics des de
petits, la feina feta a la Masia al llarg de 30 anys, uns valors de club, una filosofia de
joc, el sentiment de pertànyer a alguna cosa més gran que un club de futbol,...
Uns ingredients tan difícils d’imitar com els de l’escudella de la mare de Daniel Brühl:
els seus anys d’experiència, els productes de casa i el seu toc inimitable.
A l’spot també hi han participat Messi, Xavi, Busquets, Iniesta, Cesc, Piqué, Pedro,
Puyol i Valdés en representació de l’ ingredient més important d’aquest Barça històric: la Masia.
El moment culminant de l’anunci és quan Daniel Brühl apareix al Camp Nou enmig
d’aquests jugadors i ens explica el perquè d’un Barça inimitable envoltat d’una
afició enfervorida per l’èxit d’aquest equip.

Bàsquet Manresa

Estrella Damm ha signat un conveni de col·laboració que unirà l’empresa
cervesera amb el Bàsquet Manresa Damm durant tres temporades.
A partir d’aquest mateix any, i fins el 2014, Estrella Damm tindrà presència
al pavelló “Nou Congost” amb publicitat en diferents punts, al quadre
d’honor de la seva sala VIP i a la sala de premsa, entre d’altres, convertintse així en la cervesa oficial del club manresà.
L'acte institucional de la signatura es va celebrar a l'Antiga Fàbrica d’Estrella Damm i va comptar amb la presència del director General de Damm,
Enric Crous, i també amb el president del Bàsquet Manresa, Josep Vives, el
gerent del Club, Carles Sixto, el director esportiu, Pere Capdevila, l’entrenador de l’equip, Jaume Ponsarnau, i el seu capità, Román Montáñez.
6 pilota a terra

El brindis
més austral
Albert Bosch va arribar el passat 4 de gener a
les 19:50 al Pol Sud havent fet pràcticament
els 1.200 km de trajecte en solitari després
que el seu company Carles Gel abandonés
l'expedició per una desafortunada lesió. Els
dos dies d'espera per a la seva evacuació i una
tempesta que va durar 13 dies més van motivar el retard del repte aconseguit, però Albert
Bosch va persistir en la intenció d'aconseguirho malgrat tots els impediments i l'augment
del risc de continuar en solitari. Una circumstància que el va obligar a carregar amb
material imprescindible per a la consecució
de l'objectiu i a sumar deu quilos més en el
trineu. L’Albert és el primer català que cobreix
la travessia fins al Pol Sud sense assistència i
sense ajudar-se d'energia externa. L’expedició
va ser patrocinada per Estrella Damm.
A la seva arribada va explicar que l'experiència de cobrir la travessia fins al Pol Sud "ha
estat l'expedició més dura que he afrontat".
Per Bosch "el més difícil del repte ha estat cobrir el trajecte gairebé en solitari quan, en

realitat, l'expedició no s'havia planejat així".
Emprenedor de professió i aventurer de vocació, Albert Bosch (Sant Joan de les Abadesses
1966) ha participat al Dakar en 8 ocasions,
ha completat el Projecte 7 Cims, consistent
a escalar els cims més alts de cada continent
(2006-2010) i ha participat en més de 100
curses de diferents disciplines d'esports extrems. Apassionat de l'emprenedoria, l'esport
i de totes aquelles aventures que comportin

un repte personal, els seus punts forts són la
capacitat estratègica, la resistència física i
mental, la perseverança i la capacitat de reacció en situacions crítiques. Provinent del
món del Trial, és l'únic espanyol que ha fet
totes les carreres més dures del desert en
tots els mitjans possibles: moto (Dakar 19981999); cotxe (Dakar 2000-2001-2005-2006 i
20.007), bicicleta (Titan Desert 2006); a peu
(Marathon des Sables 2009-2011) i en buggy
(Dakar 2011).
Bosch practica l'alpinisme des de 1985 però,
sens dubte, el seu projecte més important
a nivell de muntanya és el 7 Cims, un projecte que va finalitzar al maig de 2010 escalant
l'Everest, la muntanya més alta del món.
Albert Bosch competeix de forma habitual
en duatlons, triatlons de muntanya, raids
d'aventura i altres proves d'ultra resistència.
El seu ampli palmarès dóna fe de la seva faceta poliesportiva, on els components de risc
i aventura són elements en comú.

pilota a terra
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Estrella Damm
renova com a
Patrocinador Oficial
de la Federació
Catalana de Futbol

L’acord entre Damm i la FCF es consolida fins al 2015. L’empresa cervesera
seguirà patrocinant el Partit de la Selecció Catalana
Estrella Damm i la Federació Catalana de Futbol van renovar el passat 3 d’abril l’acord de
patrocini que els uneix pels propers 4 anys.
L’acte es va celebrar a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm i va comptar amb la presència
del Director General del Grup, Enric Crous, el
President del CF Damm, Ramon Agenjo i el
President d’Honor del club de futbol cerveser,
Josep Barcons. Per part de la FCF van assistir el
seu president, Andreu Subies, el Vicepresident
Josep Llaó, el Directiu, Raül Sus i el Secretari
General, Albert Baza.
Estrella Damm seguirà sent fins el 2015 el Patrocinador Oficial de la FCF i Patrocinador
Oficial de la Selecció Catalana de Futbol. Patrocinarà, per tant, els partits de la Selecció
Absoluta, els de la Copa Catalunya i els de la
Supercopa de Catalunya. Amb aquest nou
acord Estrella Damm ha ampliat la seva
col·laboració amb l’entitat que presideix
Andreu Subies i participarà així de més actes i projectes de la FCF.
El vincle entre Estrella Damm i la FCF es
remunta al 2005 quan es va convertir en
el Patrocinador Oficial de l’entitat. Abans
d’aquesta data, però, ja havien donat suport
a diversos actes de la federació.
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“Herois de l’esport” recapta 67.030 euros

Iniesta va fer el lliurament de la recaptació del llibre solidari a l’Associació Sanfilippo
La Fundació Damm ha col·laborat des del primer moment amb el llibre solidari “Herois de l’esport” que en la
l’edició passada va apadrinar Andrés Iniesta i que va aconseguir recaptar 67.030 euros entre la venda de llibres i
les donacions dels patrocinadors. Aquests diners es van lliurar íntegrament a l’Associació Sanfilippo el passat 24
de febrer per lluitar contra la síndrome del mateix nom, una malaltia degenerativa infantil. Iniesta va recordar
durant la donació que “costa molt poc ajudar” i que li suposa “un plaer i un orgull col·laborar, tot i que de vegades
ens agradaria poder oferir més”. A més a més de la recaptació econòmica, Andrés Iniesta va donar unes botes
seves signades perquè fossin subhastades. Belén Zafra, la representant de l’associació, va agrair aquesta donació
tant al futbolista com als col·laboradors del llibre.
El projecte “Herois de l’esport” recull relats de periodistes esportius del país amb un mateix objectiu solidari. A
més, aquest llibre de relats, compta cada any amb l’apadrinament d’una cara coneguda del món de l’esport. Anteriorment ho han estat Eto’o, Puyol, Ryjkaard, Messi, Xavi i Guardiola. El llibre del 2011 va ser apadrinat per Andrés
Iniesta i el d’aquest any, que tot just s'acaba de presentar, el 12 d’abril d’enguany a la seu del Banc Sabadell, per
David Villa. En el proper número de la revista Pilota a terra farem ressò d’aquesta vuitena edició del llibre solidari
que en aquesta ocasió recaptarà diners per habilitar una sala per adolescents a l’hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona. A la presentació del llibre van assistir per part de la Fundació Damm, Marta Gil i els dos capitans del
Juvenil del CF Damm.
pilota a terra
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Els nostres equips

ESCOLA-LLIGA PREBENJAMÍ

Álvarez, Gómez, Jiménez, López, Montoya, Salazar, Sánchez, Segura,
Suárez,Trouillet, Medina, Balde,Tapias
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

A dalt, els jugadors a la banqueta. A baix, Aitor.

Aprenent a competir
Per primera vegada en la història del
club l'Escola ha inscrit els nens que ha
considerat oportú en la competició de pre-benjamins de la Federació Catalana de Futbol.
Fins ara l'Escola tan sols feia entrenaments i
intentava buscar un partit amistós cada cap de
setmana. Aquest any, però, el club va decidir
inscriure els nens del 2004 a la competició
de pre-benjamins per ajudar-los a adaptar-se
millor a l'etapa de benjamins de l’any vinent.
Ara ja podem dir que l’experiència ha estat
molt positiva.
Més enllà dels resultats dels partits, que han
estat molt bons, els nens han mostrat una bona
progressió pel que fa a les capacitats tècniques
i tàctiques tant a nivell individual com a nivell
10 pilota a terra

col·lectiu. L'equip va començar la lliga al camp
del Penitents on, tot i els nervis que podien
tenir els nens pel fet de començar a competir,
va demostrar ser un molt bon grup de jugadors
i va guanyar amb relativa facilitat. Setmana
rere setmana han anat millorant amb força

regularitat i, gràcies a això, han aconseguit
guanyar tots els partits jugats fins el moment
amb certa comoditat.
Com dèiem abans, gràcies a que els pre-benjamins han entrat aquest any a la lliga, els nens
han hagut d'esforçar-se i millorar dia a dia, la
qual cosa els està ajudant molt a preparar-se de
cara a l'any que ve on ja s'hauran d'enfrontar
a nens de major edat.
En conclusió, els objectius que s'ha marcat
el club per aquest equip, que són que els nens
aprenguin, millorin dia a dia i comencin a
agafar experiència a l’hora de competir per
assentar una bona base per l'any que bé, de
moment s'estan complint amb un resultat
força satisfactori. Seguiu així! n

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

A dalt, Yago i Adrián. A baix, Hugo, Yago i Víctor.

Temporada difícil
Aquesta temporada no està sent fàcil pel
Benjamí B del CF Damm. El nombre de
partits perduts els ha col·locat en una posició
no desitjable a la classificació. Malgrat això,
entrada la segona volta, el grup està consolidant el seu joc i està donant un bon tracte a la
pilota amb un esperit de futbol col·lectiu que
fa que es puguin plantejar escalar posicions.
Val a dir que la classificació no fa justícia al
nivell de futbol que els jugadors han demostrat tenir. Confien, però, que els resultats que
necessiten arribaran, i que ho faran pel futbol
de qualitat pel qual aposta el club, la qual cosa
proporcionarà una doble satisfacció.
Es fa difícil la lluita en un grup on s'aposta,
generalment, pel resultat, on no es prenen

gaires riscos i on el factor físic predomina
per sobre de gaudir de la bona tècnica futbolística. Els jugadors estan patint el fet de
jugar en desigualtat, però estan afrontant els
partits amb una actitud positiva i lluitant
fins el final, sense que cap rival pugui dir
que els ha superat per una àmplia victòria.

En general, han estat partits molt igualats,
amb poc temps de marge per respondre a
les adversitats que s’han anat presentant.
En la majoria d’aquests partits ha estat un
error el què finalment ha decidit el resultat.
És en aquest aspecte que estan treballant a
diari per corregir i millorar, ja que ha estat
principalment a causa d'aquests errors que
alguns resultats s'han acabat escapant.
Un punt més en el que posaran èmfasi
per aquest tram final de la temporada serà
l'aspecte tècnic, on volen polir i també augmentar els recursos dels jugadors. D'aquesta
manera, conjuntament amb la base de joc
adquirida, tindrem els nostres esportistes
preparats per a una nova temporada. n
pilota a terra
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Els nostres equips

BENJAMÍ A

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

A dalt, Hugo i Adri. A baix, Marc i Àlex.

Il·lusió i aprenentatge en competició
La temporada 2011-2012 del benjamí
A del CF Damm es caracteritza per
la il·lusió que tenen per aquesta lliga. Una
il·lusió que es va veure reflectida des del primer moment, quan a la jornada 4 ja es van fer
amb el lideratge, per davant del FC Barcelona
i del RCD Espanyol. Durant aquest període
cal destacar les victòries en els enfrontaments
amb l’UDA Gramenet (6-2) i el CE Europa
(2-6), entre d'altres.
Posteriorment, després d’un període no
massa afortunat, amb derrotes contra el Sant
Gabriel (1-0) i l’UE Sant Andreu (1-3), es va
tornar al camí de la victòria amb dues golejades, a Rocafonda (9-3) i a Sant Celoni (1-7). A
més, es va aconseguir un magnífic resultat al
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camp d’un rival directe per la lluita de la Copa
Catalunya, el Badalona, amb un empat a 2,
però dues derrotes, malgrat els grans partits
jugats, contra el Barça i l’Espanyol.
Els nois dirigits per QuiqueAraujo i Emili Jardí
s’han adaptat a l’equip i als seus mètodes de treball:
el futbol de toc i possessió i l’ofensiu i d’atac.

Passat Nadal, el CF Damm va aconseguir
sis victòries consecutives després de l’empat
contra el Barberà (1-1). Cal destacar el que
podria ser el millor partit de la temporada
fins el moment, la victòria contra el Sant
Gabriel per 3-1.
La trajectòria és il·lusionant, ja que l’equip
sempre s’ha situat a les primeres posicions de
la taula, en una lliga en què entre el primer i
l’octau hi ha molta competència i incertesa.
El futur està ple de bones sensacions, ja que
la disciplina, el treball i les ganes no els hi
falten i els acompanyaran fins l’últim partit,
amb l’objectiu de classificar-se per a la Copa
Catalunya. Tot i així, passi el que passi, podem
dir que aquesta temporada ja és tot un èxit. n

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

A dalt, Antonio, Rubén i Daniel. A baix, Pau, Víctor i Daniel.

Assolint les expectatives
L’Aleví C del CF Damm, entrenat per
Miguel Ponce, va començar la temporada amb unes expectatives molt altes degut a
la qualitat dels seus jugadors. La plantilla està
formada per dotze jugadors, vuit dels quals
són noves incorporacions a l’equip.
Amb només dues setmanes de pretemporada, la primera alegria de l’equip va ser guanyar
el torneig “X Memorial Urruti”. La victòria
es va aconseguir el mes de setembre, al camp
de la Guineueta. A la final, van vèncer el FC
Barcelona per 5-4. Després de guanyar aquest
torneig, al Nadal van fer una feina excel·lent al
“II Powerade Cup” celebrat a les instal·lacions
de la Vila Olímpica del Clot de la Mel. En
aquest torneig l’equip va superar de nou el

FC Barcelona a les semifinals per 2-1, però va
acabar perdent la final contra l’Espanyol per
3-1 malgrat el bon partit que es va jugar. En
aquests enfrontaments contra els equips grans
de la competició, ha quedat demostrat que el
CF Damm està a l’alçada dels millors.
Pel que fa al campionat de lliga, la plantilla

també està realitzant una gran temporada.
A falta de menys de deu jornades pel final
del campionat, l’equip es troba en cinquena
posició a la classificació. Els nous fitxatges de
l’equip s’han adaptat bé al club i als companys.
Tots han assimilat ràpidament els conceptes
de joc de l’equip, donant prioritat sempre al
bon tracte a la pilota. Els nois de Ponce estan
millorant molt, tant col·lectivament com
individualment i, a més, cal destacar que s’ha
format una gran “pinya” entre els jugadors i
tot el cos tècnic. La competència en els entrenaments és màxima i això s’ha vist reflectit
no només en els partits de lliga, sinó també
en el resultat a la classificació i en els diferents
tornejos jugats. n
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

A dalt, Gerard. A baix, David, Daniel i Zhenya.

Confiança en l'equip
La temporada 2011-2012 de l’equip de
Jordi Mas s’ha caracteritzat des de bon
principi per estar format per cinc jugadors de
la casa, que s’han mantingut de la temporada anterior, i per nous fitxatges. L’objectiu
d’aquesta temporada era el de situar-se a la
part superior de la classificació gràcies a la
gran qualitat dels jugadors.
La primera volta del campionat es va saldar
amb set victòries, quatre empats i quatre derrotes, amb un total de 27 punts. L’equip porta
ja 37 punts en el que va de lliga. Cal destacar
durant aquest període la victòria contra el Barça
amb un 3-1 a casa. És molt positiva la millora
col·lectiva i, sobretot de joc, a més de les ganes
de competir dels jugadors d’aquest equip.
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L’Aleví B ha acumulat, a hores d’ara, onze
victòries, quatre empats i set derrotes. Està
situat en sisè lloc a la taula de classificació, a
només cinc punts del tercer, d’una lliga molt
igualada on la diferència de punts entre el primer i el setè és només de set. Per tant, aquesta
lliga no quedarà resolta fins a l’última jornada

ja que, mentrestant, poden produir-se canvis
en qualsevol moment. Per tant, s’està complint l’objectiu marcat a nivell competitiu ja
que el CF Damm encara pot aconseguir una
classificació més alta a la lliga.
No només cal destacar la feina feta amb la
pilota i al camp, sino que també és remarcable la vessant humana dels nois de Jordi
Mas, ja que l’aire que es respira als entrenaments i als vestidors és de companyonia
en tot moment. L’equip dóna la sensació de
tenir ganes de fer bé les coses. L’entrenador
està satisfet amb el seu equip i confia que les
vuit jornades que queden per acabar la lliga
siguin favorables al CF Damm per poder
escalar en la classificació. n

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

A dalt, Marcos, Manuel i Genar. A baix, Gerard, Raul i Genar.

Equip sòlid i madur
La present temporada de l’Aleví A del
CF Damm ha vingut marcada per la
bona pretemporada que van fer els nois de
Xavi Garcia. Una pretemporada on es va
guanyar el XIX Torneig de Futbol Base del
Club Natació Terrassa. Aquest primer lloc es va
aconseguir després de derrotar a les semifinals
al RCD Espanyol, i a la final, a la UE Cornellà.
Quedar primers en aquest torneig va servir per
començar la temporada amb força, il·lusió i
amb les piles ben carregades.
A la lliga, l’equip s’ha mostrat en tot moment
molt sòlid i madur. L’objectiu d’aquesta temporada era poder disputar la Copa Catalunya
i, per tant, a aquestes alçades de la competició ja es pot dir que s’ha aconseguit l’objectiu

marcat. Això ja és un gran èxit però és que, a
més a més, l’equip es troba en tercera posició
a la classificació i està lluitant per aconseguir
el títol de lliga.
Els valors que han fet gran el nostre club,
com la constància, el treball i el coratge, s’han

pogut percebre en tots els partits d’aquest
equip. També cal destacar l’esforç i la implicació que han mostrat tots els jugadors tant
als entrenaments com als partits.
Aquesta Setmana Santa, l’equip de Xavi
Garcia ha disputat el II Torneig del CD
Vascònia. Un torneig on també han participat
els equips més importants a nivell estatal com
el València, l’Athletic Club, la Reial societat,
l’Osasuna o l’Atlètic de Madrid amb qui s’han
batut i han demostrat que el CF Damm és
un d’aquests equips de primer nivell. Com
s’esperava, l’equip ha fet un bon paper, jugant
bé a futbol i, a més a més, n’ha gaudit al màxim,
de la mateixa manera que ho està fent al campionat de lliga. n
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

A dalt, els jugadors després d'un gol. A baix, Manel.

Comunió entre jugadors i tècnic
L’infantil B de la Damm està fent una
bona temporada des del primer dia de
competició. Els jugadors de Siscu Sánchez
militen al grup 2 de Primera Divisió i estan
situats en la desena posició a la classificació a
falta de només cinc jornades per finalitzar la
lliga. La seva trajectòria aquesta temporada
està sent ascendent des que es va iniciar la
lliga, i en el que porten de la segona volta
ja han doblat els quinze punts que van fer
a la primera.
Malgrat que està sent una temporada on
els jugadors han de superar una sèrie de
dificultats, com per exemple adaptar-se a les
noves dimensions del terreny de joc o competir amb jugadors un any més grans que
16 pilota a terra

ells, estan demostrant que estan al mateix
nivell que els seus rivals i que no donen res
per perdut. L’objectiu d’aquest any era el
de classificar-se entre els deu primers de la
lliga per poder assolir una plaça a la nova

categoria de Preferent que es crearà la propera temporada. A hores d’ara, els cervesers
poden aconseguir el seu objectiu, però no
han de deixar de lluitar en tots els partits
que queden i han d’intentar mantenir-se a
la taula de classificacions o bé aconseguir
escalar alguna posició més.
El que sí podem afirmar, sigui quina sigui
la classificació de l’equip en acabar la lliga,
és que els jugadors de l’infantil B del CF
Damm han fet una molt bona temporada
i aquest any els està servint per continuar
amb el seu creixement esportiu i personal
dins del club. Han après molt durant tota
la temporada i han fet un gran equip entre
els jugadors i el cos tècnic. n

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

A dalt, Antonio i Boubacar. A baix, Rubén, Fede i Boubacar.

Objectiu: Divisió d'Honor
La present temporada va començar, per
a l’Infantil A del CF Damm, amb dubtes
i entrebancs. Durant les primeres jornades de
lliga es va enfrontar contra els equips de la part
superior de la classificació i va costar molt tirar
endavant. Però la que va començar difícil i
complicada, està sent, a hores d’ara, una molt
bona temporada. Estan a punt d’aconseguir el
repte marcat: pujar de categoria i jugar l’any
vinent a Divisió d’Honor.
Gràcies al treball dels jugadors, entrenador,
preparador físic, massatgista, delegat i els altres
membres que formen part de l’equip, s’està
aconseguint construir un bon conjunt, difícil de ser batut i que cada dia juga amb més
confiança i, per tant, millor.

El proper objectiu de l’equip de l’Andrés
Jarque és que el major nombre possible de
jugadors estiguin l’any que ve a la categoria de
Cadet B. Això indicaria que aquest any s’està
treballant bé. De fet, la progressió ja és visible,
ja que a aquestes alçades de la segona volta han
aconseguit cinc punts més a la classificació i

deu gols menys en contra que a la primera.
Cal destacar, també, que els equips que a la
primera part del campionat ens van guanyar
amb certa facilitat, en aquesta segona, han perdut o empatat contra la Damm. Un encontre
a remarcar va ser el que es va disputar contra
el RCD Espanyol a casa nostra. Malgrat jugar
contra l’equip blanc i blau, l’autèntic líder de
la categoria, van aconseguir un empat que, per
mèrits, hauria pogut ser una victòria. El partit
es va jugar de poder a poder, amb ocasions
de gol a ambdues porteries i en cap cas es va
veure la diferència de punts que existia a la
classificació. L’equip de Jarque va demostrar
en tot moment estar a l’alçada dels millors
equips de la categoria. n
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

A dalt, Màxim, Gonzalo i Antonio. A baix, els jugadors celebrant un gol.

Remuntant posicions
Aquesta ha estat una temporada
d’aclimatació d’un grup de jugadors
que l’any anterior va fer una temporada
excel·lent a la categoria infantil i que ara s’ha
hagut d’adaptar a un nou entrenador, a un
nou terreny de joc, a uns altres horaris i a noves
incorporacions.
El llistó que va marcar la classificació del
Cadet B l’any anterior és difícil de superar.
Malgrat això, i mica en mica, gràcies al treball
de l’equip tècnic i de tots els jugadors, queden
palesos els avenços que s’estan fent tant en la
fluïdesa del joc ofensiu com en la rigidesa i la
serietat del joc defensiu.
En aquesta primera volta, igual que en el
cas del Cadet A, es va començar amb dues
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derrotes consecutives. La primera, davant el
RCD Espanyol a casa i la segona, en el sempre
complicat camp del Gironès. Posteriorment es
van encadenar dues victòries i des d’aleshores
els resultats han estat bastant irregulars, guanyant una setmana i perdent la següent, tornant
a guanyar i empatant després.Aquests resultats

no han donat tranquil·litat a l’equip i l’ha fet
viure una primera volta amb nervis i neguit de
cara als següents partits, tot i que els ha jugat
sense perdre el seny en cap moment.
No obstant això, l’equip es troba en la zona
intermèdia de la taula de classificació, ja que
una vegada finalitzada la primera volta comptava amb els mateixos partits guanyats que perduts i amb tres empats. És d’esperar doncs, que
aquesta segona volta sigui més confiada i que
l’equip assumeixi progressivament el rol que
li correspon de cara a la campanya que arriba
a la Divisió d’Honor. L’objectiu del Cadet B és
remuntar posicions a la taula de classificació i
poder superar els desiguals resultats que s’han
aconseguit a la primera volta. n

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

A dalt, els jugadors escoltant les instruccions de Dídac. A baix, Agustí i Víctor.

S'ha de recuperar l'autoestima
Quan les coses no comencen bé s’ha
de tenir molta calma i paciència per tal
de poder tornar a trobar el camí. Això és el
que li està passant al Cadet A de la Damm
aquesta temporada. No és un grup acostumat
a perdre els tres primers partits de la lliga però,
malauradament, així va començar la temporada. El primer partit de lliga es va jugar al
camp de l’Europa i, després d’una trobada amb
constants ocasions que no es van aprofitar, va
acabar amb una injusta derrota. Posteriorment
l’Espanyol va aprofitar la seva qualitat per marcar dos gols a casa nostra. El tercer dels partits
abans mencionat, fou el que es va perdre a
Manresa en un estrany partit marcat per penals
i per expulsions discutibles.

El fet de no haver guanyat cap punt en els tres
primers partits va fer que l’equip es mostrés
una mica desconfiat. L’equip no ha aconseguit
més de dues victòries seguides i ha hagut de
lluitar jornada rere jornada. El Cadet A del
CF Damm va jugar un gran partit contra el
Lleida, guanyant-lo a casa seva. Més endavant

va patir per guanyar de manera ajustada contra
el Gavà i després va perdre, encaixant quatre
gols, contra el Girona.
No obstant això, està començant a mostrar-se
més valent i més confiat. Alguns fets que ho
demostren són que en els darrers cinc partits ha
guanyat sobradament al Sant Andreu, al Jàbac,
i al Premià, va perdre a casa contra un combatiu i a la vegada afortunat Cornellà i també
al camp del FC Barcelona, el millor equip
del campionat. Després d’aquests resultats,
s’espera que a la segona volta l’equip recuperi
l’autoestima i guanyi més partits per poder
arribar a una classificació millor, en concordança amb la seva qualitat i amb el nivell del
treball de l’equip tècnic i de la plantilla. n
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

A dalt, una jugada al camp de l'Europa. A baix, Ivan i Xavi.

Gran primera volta
Abans de tot, és de justícia destacar la
boníssima primera volta que va fer el
Juvenil C en la màxima categoria en què pot
militar. Va acabar en tercera posició a només
cinc punts del primer classificat, el Vilassar
de Mar, un equip que compta amb jugadors
de gran nivell i amb dos anys més d’edat que
els de la Damm.
Els primers quatre partits els va finalitzar amb
golejades tant a casa com a domicili. Semblava
que anava a ser una temporada més fàcil del
que s’esperava però no va ser així, i la derrota
davant el Júpiter per 4 a 1 va tornar als jugadors
a la realitat de la categoria: si t’adorms et poden
colpejar allà on més mal fa.
Semblava que havien après la lliçó, ja que
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van guanyar consecutivament a dos equips
històrics com són l’Horta i el Sant Gabriel,
però posteriorment van arribar tres empats
també seguits, això sí, davant del primer i segon
classificats, el Vilassar de Mar i l’Europa B.
El 2011 va acabar molt bé després de la victòria en el camp de l’Hospitalet B per 1 a 2 i

el 2012 va començar encara millor després de
guanyar al Badalona B per 5 a 1. Però aquest
equip a vegades ha pecat d’excés de confiança i,
després de golejar un equip candidat a l’ascens,
va encadenar dues amargues derrotes davant
d’uns rivals molt fluixos, com són el Sant
Andreu B i el Sants.
Esperem que en aquesta segona volta també
tinguin apresa la lliçó i no es relaxin contra els
rivals que, a priori, són excessivament inferiors,
ja que s’ha demostrat que l’equip no es pot
confiar mai. El Juvenil C ha d’anar sempre a per
totes, ja que la seva principal meta és aconseguir el nivell adequat per poder competir amb
suficients garanties l’any vinent a la categoria
nacional o superior si així es requereix. n

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

A dalt, Pintor, Caste i Veli. A baix, celebrant un gol.

Superant entrebancs
Les lesions i les constants necessitats
del Juvenil A d’aquesta temporada
van comportar que l’evolució de la primera
volta fos una mica fluixa pel Juvenil B del CF
Damm. El joc però, no s’ha vist tant afectat ja
que l’equip juga bé i crea ocasions. Malgrat el
bon joc ha faltat concretar i rematar les jugades
davant els rivals per poder anar sumant punts
a la classificació. Hem de tenir en compte que
aquest és un equip jove que s’enfronta a rivals
més grans. Un any de diferència en els jugadors
es nota i aquest fet els està reportant resultats
negatius i immerescuts als de la Damm.
En un primer moment però, semblava que
aquesta temporada 2011-2012 l’equip no es
veuria tant afectat com altres anys ho havien

estat els seus predecessors del Juvenil B. Però va
ser una il·lusió, ja que si alguna cosa té aquesta categoria és que és duríssima pels joves de
primer i segon any de Juvenil i això es veu
reflectit a la classificació.
Dels primers partits jugats a casa és va guanyar al Calella i a la Floresta, però dels següents

onze partits, també a camp propi, només es
va aconseguir un empat i dues victòries. Els
partits són més complicats fora de casa, on es
pateix amb excés i on no s’ha aconseguit un
sol punt malgrat haver jugat molts bons partits
amb oportunitats claríssimes de gol però que
malauradament no han arribat a bon port.
Malgrat només haver guanyat quatre partits en el que va de temporada, sembla que en
aquesta segona volta es recuperarà la força
i la confiança, i que l’espurna indicada per
encendre això es podria aconseguir guanyant
un partit a domicili. L’equip vol demostrar com
encara pot ser aquell equip que va enamorar
tothom l’any passat a Preferent amb els seus
resultats i el seu joc. n
pilota a terra
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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

A dalt, Arnau. A baix, els jugadors a la graderia del camp.

Salvats!
La incorporació del nou entrenador al
primer equip del club, Carlos Pastor, va
tenir la reacció esperada pel que fa als resultats
immediats, aconseguint una meritòria victòria
al camp del Cornellà per 3 a 4. No obstant això,
la primera volta va finalitzar amb un resultat
injust, si tenim en compte només el marcador, 0 a 4 contra l’Espanyol, que no reflectia la
realitat del partit. El primer partit de la segona
volta, que va ser l’últim d’un 2011 complicat,
es va guanyar amb un magnífic 2-0 contra el
Badalona. El 2012 es presentava amb més optimisme, però aquesta temporada els ha tocat
patir i el primer partit de l’any els va deparar
una injusta derrota al camp de l'Osca.
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Aquesta temporada no estan entrant pilotes
que en altres circumstàncies entraven gairebé
sense voler i els errors, tot i que són pocs, estan
pesant molt per a aquest grup.
A finals del mes de gener es va guanyar un
partit molt complet, jugant només amb 10
homes, contra el Mallorca per 1-0. Semblava

que la recuperació estava arribant, però febrer
va ser un mes preocupant degut als resultat
davant el Barça, el Cide i el Saragossa. Aquests
resultats van fer que la Damm tornés a estar al
límit de l’abisme jugant amb el fantasma del
descens. Gràcies a la feina dels jugadors i de
l’equip tècnic, que no han abaixat els braços en
cap moment, s’ha guanyat davant el Girona,
el Lleida i el Cornellà, aconseguint la salvació
matemàtica.
Aquesta desafortunada campanya s’ha enllestit dignament i el Juvenil A del CF Damm ha
pogut salvar-se del descens gràcies als últims
partits jugats que han confirmat la permanència de l’equip en la categoria. n

reportatge

Setmana Santa de futbol
Durant les vacances de Setmana Santa el CF Damm va participar al Torneig Internacional
de Futbol MIC i al Torneig Aleví del CD Vasconia

E

l CF Damm ha participat a dos tornejos de futbol durant aquesta Setmana Santa, un d’ells va ser el MIC, celebrat
enguany a Palamós. Aquest és un prestigiós
torneig internacional ja que hi participen
clubs d’arreu del món de diferents categories. La Damm va anar representada pels
nostres Infantils que van jugar un molt
bon paper.
L’anècdota d’aquest mundial de joves,
va ser que els infantils d’Andrés Jarque
van guanyar tots els partits del torneig,
van marcar 25 gols en total i no en van
encaixar cap. Malgrat aquesta fita no van
poder passar de quarts de finals ja que van
empatar contra el Gimnàstic Manresa i a

Els infantils d'Andrés
Jarque van quedar
eliminats a quarts de
final havent marcat 25
gols i no encaixant-ne cap
la tanda de penals van perdre. Tot i així,
estan satisfets de la feina que van fer i del
joc fet per la Damm en aquest torneig de
renom. Ramon Agenjo, el president del CF
Damm, va assistir al dinar de benvinguda
en representació del club.
Un dels altres tornejos celebrats va ser el
II Torneig Aleví de Setmana Santa del CD
Vasconia a Donosti, on la Damm va competir contra clubs de renom com el València,
la Reial Societat i el Chantrea.
El primer partit es va jugar contra el València i la Damm va tenir oportunitats malgrat
enfrontar-se contra l’equip que possiblement és el millor equip d’Espanya en la
categoria Aleví. Finalment però, aquest
partit es va perdre per la mínima.

Contra la Reial Societat i el Chantrea es va
topar amb dos partits idèntics. Els nostres
alevins van dominar molt més el partit que
els rivals però no van poder materialitzar
les ocasions, que tampoc van ser masses,
malgrat el domini del joc.
Els inconvenients amb els quals es van
topar és que en el Torneig de Vascònia van
jugar a Futbol 8, mentre que a Catalunya
és juga a Futbol 7.

Per acabar quarts del grup, el CF Damm va
haver d’enfrontar-se als primers d’un altre
grup, que va ser el Antiguoko. En aquest
partit la Damm va arribar a la tanda de
penals malgrat haver dominat el partit i
finalment va perdre per 3 a 2.
Com a dada curiosa, dir que la final la va
jugar el València contra el Antiguoko, dos
dels equips que van eliminar els alevins de
la Damm. n
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El CF Damm, millor ent

mundo deportivo va celebrar la 64ª edició

El CF Damm va rebre el reconeixement com a millor entitat esportiva
catalana a la 64a Gran Gala de Mundo
Deportivo que es va celebrar el passat
23 de gener al Palau de Congressos de
Catalunya. Aquesta gala vol reconèixer els millors esportistes de l’any i la
feina d’aquelles entitats vinculades
al món de l’esport. En l’edició d’en24 pilota a terra

guany, va ser premiat el CF Damm,
guardó que va recollir Ramon Agenjo,
president del club. A més del president, i en representació del club, també hi van assistir els vicepresidents,
Ramon Armadàs i Carlos Barcons, i el
President d’Honor de l’entitat, Josep
Barcons.
La gala del diari esportiu va fer que

més de mil persones vinculades al
món de l’esport compartissin vetllada. Durant l’acte, van ser premiats,
entre d’altres, Juan Carlos Navarro,
jugador de bàsquet del FC Barcelona
i de la selecció espanyola, i Andrea
Fuentes, nedadora de sincronitzada.
Ambdós van ser escollits com a millors esportistes e spanyols del 2011.

titat esportiva catalana

dició de la gran gala al palau de congresos
FOTOS: mundo deportivo

Reconeixement a les categories
inferiors de la Selecció Espanyola
En el transcurs de la Gala de Mundo Deportivo es
va lliurar un premi en reconeixement a la feina de
les categories inferiors de la Selecció Espanyola,
actualment campiones d'Europa sub-19 i sub-21. El
premi Coca-Cola el van rebre en representació de les
diferents seleccions Sergi Gómez, Álvaro Vázquez,
Luis Milla, Martín Montoya i Adrián López.
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.
PRIMERA
Jordi Codina I getafe CF
sergio garcía I rcd espanyol
álvaro vázquez I rcd espanyol
rafa jordà I FC Renhe guizhou

Tello i Cuenca en una formació titular del primer equip del Barça.

sergio tejera I mallorca cf
VICTOR VAZQUEZ I F. C. BRUJAS
raul garrido (2º entrenador) I
villarreal cf

manolo muñoz (entrenador) I
deportivo cali

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

ISAAC CUENCA I fc barcelona

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

javi lópez (entrenador) I cartagena
benja martínez I girona fc
cristian tello 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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Álvaro Vázquez amb la selecció catalana.

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

TERCERA

RAUL BARRIENDO I C.F. MONTAÑESA

JORDI ROGER CORNELLA I (ENTRENADOR)

ACHILLE OUBUGOU I C.F. MONTAÑESA

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

GERARD ALONSO 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

DAVID BATANERO I U.D. RUBI
ALBERTO CRIADO I A.E.C. MANLLEU

MANEL MARTINEZ I C.D.MASNOU

IVAN ROMERA I C.D. MASNOU

EDGAR SANTOLALLA I U.AT. GRAMANET

DIEGO FERNANDEZ I C.D. MASNOU

JUAN C. CERVANTES I U.AT.GRAMANET

BENJAMIN RODRIGUEZ I C.D. MANACOR

RUBEN ALCARAZ 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

JOAN RAVERT I C.F. BINEFAR

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 )
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OPINIÓ RAMON ARMADÀS I BOSCH

NO EN NOM DE L'ESPORT

Les amistats
perilloses

E

l conte que reprodueixo a continuació, no és de la
meva collita. Algú el va
explicar en un programa de
radio i me’l vaig apuntar.
Resulta que hi havia un
pobre ocellet al seu niu del
frondós arbre on els seus
pares (els “ocellots”), l’havien deixat perquè s’espavilés i comencés a aprendre
a volar. Després de dubtar
mirant “l’abisme” una pila
de vegades, finalment es va
decidir.
No cal dir que – en deixarse anar – es va donar una bona pinya en davallar a terra
després d’un lamentable i breu vol.
Volgué la providència que no gaire lluny del lloc d’aterratge
s’hi trobés una vaca pasturant plàcidament. La vaca, que és
un animal làctic molt llest, en veure que una pèrfida guineu
estava a l’aguait, i podria atacar, si el veiés, el pobre ocellet,
va atansar-se al galop fins on jeia mal ferit el pobre ocellet i
va deixar anar damunt d’ell una bona tifa per camuflar-lo.
Us farà gràcia això que una vaca pugui córrer al galop, i jo
us dic: perquè no?
Bé, deixem-ho.
El pobre ocellet, en veure’s cobert de caca, per instint, va
començar a piular “piu, piu”...
L’astuta guineu, se’n va adonar de l’engany i va començar
a furgar la tova de caca de vaca, fins que va trobar el pobre
ocellet. Se’l va endur cap a un rierol proper, el va netejar…i
se’l va empassar.
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Les moralines d’aquesta
història són tres:
1.- No tots els que et
cobreixen de caca, són
els teus enemics.
2.- No tots els que te
la netegen, són els teus
amics.
i…3.- Mentre estiguis
cobert de caca, no diguis ni "piu"!!!
Bé, doncs…em preguntareu:
Perquè us explico aquesta història tan trista?
Quina lliçó en podem
treure?
Alguns dirigents esportius del nostre entorn, coberts de
caca fins a dalt de tot, no paren de piular tot el dia. Es deixen
embadalir per amistats temptadores que, com la guineu del
conte, els netegen acuradament. “Gràcies a elles (pensen), ens
lliurarem de les nostres brutícies, ompliran d’or les nostres
foradades butxaques i mai més passarem gana”.
Primer, les amistoses guineus (que van disfressades de benèfiques Fundacions de sospitosos països), se’ls mengen les
samarretes. Després, els obliguen a predicar als quatre vents
que són els fundadors de la democràcia i els inventors dels
drets humans. Finalment s’instal·len dins de casa i els fan
canviar el nom de l’Estadi.
(Si no ho veieu així, llegiu l’article del mestre Carol a La
Vanguardia del 29-3-12, pàg.35.)
Quan es volen adonar, ja se’ls han cruspit!!!
Què hi farem! /?, són els efectes de LES AMISTATS PERILLOSES. No hi ha remei!

FOTOS: FCF

A dalt a l'esquerra, Josep Barcons i Xavier Moreno Delgado, president del CTA. A la dreta, Ramon Agenjo amb Xavier Moreno Delgado. A baix a l'esquerra, Ramon Agenjo. A la dreta,
Oriol Camacho, directiu de la FCF, Ramon Agenjo i Josep Barcons.

El CF Damm i Josep Barcons,
guardonats pel CTA
El passat divendres 3 de febrer, el Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) va
guardonar el CF Damm i el president d’honor del Club, Josep Barcons,
amb el premi a millor club i millor president, respectivament.

L

a festa anual dels àrbitres catalans
va tenir lloc a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm. Durant el transcurs de la
mateixa es va homenatjar el CF Damm
i el president d’honor del Club, Josep
Barcons, per la seva feina i col·laboració
envers el col·lectiu arbitral. El president
del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Catalunya, Xavier Moreno Delgado, va lloar
la tasca del CF Damm de dignificació de
l’arbitratge i va destacar, a més, el treball desinteressat del club per ajudar en

l'educació esportiva dels seus jugadors.
El premi i reconeixement al CF Damm
el va recollir Ramon Agenjo, president
del club.
Durant la Nit de l’Arbitratge Català
també es va fer lliurament de diplomes
a tots aquells àrbitres que a final de temporada van pujar de categoria. A més, es
va reconèixer també la trajectòria dels 15
col·legiats que han complert els 25 anys al
Comitè i dels dos que ja en porten 50.
Els altres premis especials de la nit van

anar a parar a l’ex delegat de l’EC Granollers, el Sr. Pere Moyano, a l’entrenador Sr.
José Antonio García Escribano i al futbol
base del RCD Espanyol.
L’acte va comptar amb la presència de
diferents personalitats del món del futbol,
entre ells el Sr. Ramon Agenjo, amfitrió
de la nit i president del CF Damm, el Sr.
Josep Llaó, vicepresident de la Federació
Catalana de Futbol, el Sr. Oriol Camacho,
directiu de la FCF de la Comissió Executiva del CTAFC, el Sr. Francesc Ciprés,
vicepresident del RCD Espanyol, el Sr.
Antonio Morales, conseller del RCD Espanyol i el directiu del mateix club, el Sr.
Genís Vera. n
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Medicina esportiva
Pàgina coordinada pel
Dr. Carlos Barcons i l'equip mèdic del club

Importància de l’estudi biom
Al futbol, si analitzem tots els
moviments i postures que un
jugador arriba a realitzar en una
temporada, segons diferents estudis, obtenim que realitza uns
dos milions i mig de passes, és
a dir, uns 3.000 quilòmetres en
els quals salta unes 3.900 vegades, realitza uns 3.700 regats, fa
unes 24.000 passades de pilota i
produeix contínuament canvis
bruscs de direcció.

A

quest petit càlcul ens ha de fer reflexionar i pensar que amb aquesta quantitat de moviments han
d’aparèixer, en algun moment, molèsties
i lesions. Si, a més a més, afegim una bota
no sempre idònia, la superfície de joc, les
alteracions biomecàniques i de l’aparell
locomotor dels jugadors, pot augmentar,
encara més, la possibilitat de lesió.
Les lesions més freqüents al futbol, associades a disfuncions biomecàniques, de l’aparell
locomotor o al moviment propi de l’esport,
des del punt de vista podològic són:
n Esquinços de turmell.
n Esquinços o trencament dels lligaments
creuats.
n Fascitis plantares.
n Tendinitis del tibial posterior.
n Fractures d’estrès.
n Hematomes subungleals (ungles negres).
A les nostres instal·lacions medico-esportives som conscients de la importància
que té poder realitzar una bona valoració
biomecànica, per aquest motiu hem adquirit un nou sistema informàtic: el PodoBit
PRO. Aquest programa és un modern equip
biomecànic podològic que ens permetrà
30 pilota a terra

analitzar les pressions de la petjada de
manera dinàmica (25 imatges per segon)
a través d’un sistema LED situat a la zona
de la trepitjada, obtenint valors de pressió
relativa caminant i complementat amb un
sistema de càmeres externes que ens donen
informació de tot el cos en moviment a
temps real.
L’exploració podològica del jugador es
divideix en varies fases: exploració en sedestació (llitera), en bipedestació (de peu) i
en dinàmica (estudi biomecànic i a la cinta
de córrer). Totes aquestes fases són determinants i es desenvolupen de manera encade-

nada per poder realitzar un estudi complet
i arribar a un bon diagnòstic, encara que
al futbol l’exploració dinàmica de l’estudi
biomecànic informatitzat o a la cinta de
córrer assoleix un interès més gran per tota
la informació que s’obté de l’esportista en
moviment i del seu recolzament.
Exploració en sedestació
El jugador estarà estirat sobre una llitera.
En aquesta posició farem:
n Exploració articular i muscular del membre inferior.
n Comprovarem si existeixen asimetries (dife-

mecànic podològic al futbol
molèsties i sobrecàrregues que puguin arribar a lesionar d’una manera més o menys
intensa.
n Veure l’alineació de l’eix que forma la cama
amb el peu (línia de Helbing).

rent longitud d’una cama respecte l’altra).
n Palparem els possibles punts dolorosos.
Aquests ens donaran informació de la possible patologia o del seu origen.
n Observarem si existeixen alteracions dèrmiques (durícies, calls, estat de les ungles,
coloració de la pell) així com la presència
de butllofes, clivelles, infeccions per fongs,
hidratació de la pell, etc., bastant comuns
al futbol i que poden produir dolor i canvis
en el recolzament del jugador.
Exploració en bipedestació
El jugador estarà de peu amb els peus ali-

neats. Aprofitarem aquesta disposició anatòmica per valorar:
n Com és la petjada plantar, aplanada, excavada, fisiològica o normal
n Si existeixen zones de sobrecàrrega que
afavoriran l’aparició de dolor o zones amb
falta de recolzament
n Si hi ha una bona alineació de les espatlles, cintura escapular, crestes ilíaques dels
malucs, plecs, glutis, plecs poplítecs... tot
això encaminat a diagnosticar la presència
de possibles asimetries i desviacions irregulars que puguin arribar a desequilibrar el
bon comportament locomotor, provocant

Exploració dinàmica o estudi biomecànic
És la prova que més informació ens proporcionarà sobre el jugador en dinàmica, ja que
el cos humà és un organisme en moviment
permanent, fins i tot quan estem aturats.
Quan realitzem l’estudi biomecànic tindrem en compte tot el que s’ha valorat
anteriorment, tant a la llitera com de peu.
A més, gravarem amb càmeres externes i
després mesurarem el ritme i la cadència
dels passos, l’alineació de tota l’extremitat
inferior, la posició de la ròtula durant el
pas, l’angle del pas, l’alineació del turmell
en contactar amb el terra i la seva inestabilitat, l’enfonsament del migpeu i la sortida o
enlairament de l’avantpeu, ja que això imita
el moviment del jugador en córrer.
Per últim, realitzarem l’estudi de la petjada plantar de manera dinàmica en temps
real, amb colorimetries que ens donaran la
informació del pes suportat en una zona
exacta del peu. Gràcies a aquests ingenis
informàtics podem diagnosticar petites
deficiències en quant a la trepitjada de
l’esportista, millorar la posició i corregir
anomalies amb la col·locació de plantilles
personalitzades per a cada jugador. Això
tindrà com a objectiu augmentar la base
de suport dels peus, redistribuir aquests
punts de pressió i corregir desal·lineacions
que puguin causar fatiga, sobrecàrregues i
lesions, procurant una perfecta adaptació
a la bota de futbol. n
Olga Ferrer
Podòloga CF Damm
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Firma convidada

RICARD

TORQUEMADA
Periodista
Analista de futbol a Catalunya Ràdio
Barcelona, 1971

El futbol, més que un joc
Encara que només vaig formar part de la gran família de la
Damm durant un any, recordo aquella estada com una gran
experiència personal, molt enriquidora. No podré oblidar
mai l’impacte que em va causar aquella convenció tan particular que em van transmetre el primer dia: “Quan entris
al camp, has de saludar i donar la mà a totes les persones
que et creuis fins el vestidor. Les coneguis o no les coneguis”.
D’entrada, allò em va paralitzar perquè havia de superar la
meva timidesa natural, però després em va quedar tan gravat
que m’ha servit per acompanyar-me pel meu viatge vital. Va
ser una norma d’educació que vaig interioritzar plenament
gràcies al futbol i a aquesta escola en particular. L’anècdota em serveix per traslladar-me a la responsabilitat que té
l’esport, i en particular el futbol com a rei de l’espècie, en la
societat. És difícil frenar la inèrcia col·lectiva o mantenir-te
dret davant l’allau que t’ataca, però no podem dimitir de la
intenció de fer-ho. El futbol és una escola de vida i qualsevol comportament que tens al camp quan competeixes, és
molt probable que el repeteixis en la teva manera de viure.
Per això, la teva educació esportiva és molt similar a la teva
educació vital. Qui intimida el rival, busca una coartada en
la derrota per no fer autocrítica, qui no és generós amb el
company a l’hora d’assumir responsabilitats o de compartir
una jugada, qui no dóna valor a cada pilota o qui no accepta
una disculpa de qui l’ha ofès, no està aprofitant el futbol per
créixer com a persona. Guanyar és molt important perquè és
l’objectiu pel qual competeixes, però perd tot el valor quan
no repares en com fer-ho. Aleshores, es converteix en una
victòria improductiva que no es valorarà com mereixeria

ja que el camí ha estat brut, la qual cosa a més, converteix
l’actor en algú que creu que el món està en contra d’ell perquè
no li reconeix l’èxit. En canvi, qui és derrotat sense haver
traït els valors més fonamentals, no està satisfet, però sí se
sent tranquil per haver competit seguint aquells paràmetres
que es converteixen en valors. No em puc sentir més trist
íntimament que quan algú dubta de l’esport, sobretot si ho
fan els mateixos protagonistes. Quan sento entrenadors i
futbolistes que asseguren que la competició està adulterada,
que estimulen el debat de si els àrbitres actuen d’acord a
uns interessos, no puc evitar que m’envaeixi la ràbia. Volen enganyar la gent, volen confondre els nens que senten
passió per l’esport, volen contaminar l’ambient amb l’únic
objectiu de no acceptar la derrota. I taquen la pilota, allò que
els ha donat tot: reconeixement, diners, prestigi i sobretot,
felicitat. Només pensen en ells, no en el futbol. Cadascú pot
actuar com vulgui, ni jo ni ningú ha de donar lliçons de com
comportar-se davant l’esport o la vida, però tampoc ningú
pot dir-me de què em puc sentir orgullós o no. Jo me’n sento
dels equips i els esportistes que competeixen per guanyar,
accepten la derrota per corregir-se i créixer, fugen de les
coartades arbitrals com a mètode per justificar els seus errors, saluden el rival i company de joc quan guanya i quan
perd, valoren les virtuts de qui tenen al davant, reconeixen
el treball propi com a l’únic motor per millorar i sobretot,
no obliden que al futbol, com a la vida, s’arriba per gaudir,
no per patir. El futbol ha de ser una gran escola de formació,
no podem resignar-nos a que sigui una escola de deformació.
L’esport i la societat no s’ho mereixen.

