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La temporada 2011-12 acaba de manera
desigual pels equips del CF Damm
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Carlos Pastor

Forjador de l'esport

Llibre solidari

L'entrenador del Juvenil A ens explica
les seves vivències futbolístiques i la
seva relació amb el CF Damm.

El president d'honor del CF
Damm, Josep Barcons, guardonat
a la festa de l'esport de Cornellà.

La Fundació Damm col·labora un any més
en l'edició del llibre solidari promogut per un
grapat de periodistes i apadrinat per Villa.

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

És el moment de fer balanç
Arriba l’hora de fer el balanç de la temporada 2011/2012. També és el moment
de posar les notes de final de curs. En el CF Damm vivim sota una filosofia ferma
que arrosseguem des de la fundació del club, però sense viure d’esquenes a les lleis
inexorables del futbol. En finalitzar la temporada passada, es va presentar una estructura de club una mica més coral. La personalitat que aglutinava Josep Barcons
no era viable sense la seva presència al peu del canó. La Directiva encapçalada per
Ramon Agenjo va prendre decisions que suposaven una renovació en la forma
de dirigir la part esportiva del club. La incorporació de Carlos Pastor, una icona
cervesera, i de Josep Maria Gonzalvo, feien preveure que la Damm no patiria el
trasbals que provocava la retirada del ‘Presi’. Josep Barcons és possiblement un dels
millors dirigents esportius dels darrers seixanta anys. Però el futbol és capritxós i,
alhora, imprevisible.
Aquesta temporada hem patit més del compte i hem viscut el malson del descens d'un dels equips preeminents de la nostra entitat. Acostumats al triomf, a la
formació envers els resultats, aquesta temporada hem patit l’amargor del fracàs
esportiu amb la inexperiència pròpia d’un gran club. La filosofia del CF Damm
no es modifica, s’assumeix amb orgull. Tot i això, els encarregats per vetllar per
l’excel·lència esportiva han hagut de prendre decisions incòmodes però que formen part de l’exigent món del futbol competitiu.
Ara també és el moment d’acomiadar amb respecte els jugadors que deixen l’entitat i de donar la benvinguda a les noves incorporacions. La Damm és un club
singular, diferent en molts aspectes i també acollidor i exemplar. Any rere any,
el futbol ens obliga a passar el mal tràngol de donar la baixa a futbolistes de casa
nostra i, alhora, a viure l’emoció i el repte de complir les expectatives dels nous
fitxatges.
Us esperem la propera temporada amb el repte de tornar a recuperar la categoria
de Lliga Nacional i amb el convenciment que amb la feina ben feta els resultats
tornaran a acompanyar-nos. La formació de l’individu i el respecte cap a l’esport
mai formarà part de l’atzar i el caprici d’una pilota. Aquest és el compromís ineludible que pren un Club amb gairebé seixanta anys al capdavant del futbol català.
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Tello i Cuenca:
campions

El passat 25 de maig Pep Guardiola es va
acomiadar de la banqueta del FC Barcelona
aconseguint el catorzè títol de la seva etapa
com a entrenador de l’equip blaugrana, la
Copa del Rei. El partit es va disputar contra
l’Athletic Club a l’estadi Vicente Calderón. I
fins a Madrid es van desplaçar, juntament
amb l’expedició blaugrana, els ex jugadors
de la Damm Cristian Tello i Isaac Cuenca
malgrat que no van jugar cap minut. El resultat va ser d’un contundent 3 a 0, amb dos
gols de Pedro i un de Messi, en un partit que
es va sentenciar en només 25 minuts de joc.

Paco Herrera puja el Celta a Primera

El Celta de Vigo tornarà a Primera Divisió, després de jugar cinc anys
a Segona, gràcies a l’ex cerveser Paco Herrera. L’entrenador català
ho ha aconseguit en només dues temporades i ha confirmat que es
queda una més. Després de l’últim partit de lliga i de les celebracions,
Herrera va dir que l’equip gallec li “havia robat el cor” i que era un
dels moments més emocionants de la seva carrera.
4 pilota a terra

Damm patrocina
el partit de la Marató
per la pobresa

Dins el marc de la Marató de TV3, aquest
any dedicat a la pobresa, els jugadors del
primer equip del FC Barcelona van disputar
un partit de futbol sala entre ells mateixos
al Palau Sant Jordi. A les banquetes, Pep
Guardiola i Tito Vilanova, i entre els jugadors blaugranes, els ex cervesers Cuenca i
Cristian Tello, juntament amb Piqué, Xavi ,
Puyol, Busquets, i Iniesta, entre d’altres. El
partit va acabar amb un merescut empat
a 8 abans de disputar els penals. I com és
habitual, on hi ha el Barça hi ha la Damm, i
més encara si es tracta de patrocinar actes
solidaris com el partit de la marató.

pilota a terra

5

Federer guanya
l’Open madrileny

El tennista suís Roger Federer es va proclamar campió del torneig Mutua Madrid Open, que
té Estrella Damm com un dels principals patrocinadors, després de guanyar el txec Tomas
Berdych (3-6, 7-5 i 7-5). Amb aquesta tercera victòria de Federer a Madrid, el suís desbanca a
Rafa Nadal del número dos del món. Nadal, per la seva banda, acaba de fer de nou història
en guanyar el seu setè Roland Garros.

Copa de la reina

L’equip femení del RCD
Espanyol s’ha proclamat
campió de la Copa de la
Reina amb l’ex cerveser
Luis Carrión com a entrenador. Són ja sis els
títols que suma aquest
equip, només igualats
pel Llevant. Es tracta de
la primera temporada de
Carrión al capdavant de
l’equip blanc-i-blau femení, que el juny passat
va substituir Óscar Aja.

6 pilota a terra

El Barça Alusport guanya la Champions

L’ex jugador del CF Damm, Marc Carmona, i actual entrenador de l’equip de futbol sala Barça Alusport, ha fet
història aconseguint per primera vegada la Copa d’Europa. Carmona es va incorporar al Barça la temporada
2004-2005 després de passar pel Martorell, el Maxon Montcada i el Marfil Santa Coloma, a la vegada que
ho compaginava amb el càrrec de seleccionador català absolut des del 2001 i fins el 2004.
En el moment d’imprimir aquesta revista, l’equip de Carmona acabava de guanyar el primer partit dels dos
que el poden convertir en campions de Lliga i aconseguir un pòquer de títols aquesta temporada.
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David Villa, padrí de
les Històries solidàries
de l'esport
El davanter centre del FC Barcelona, David
Villa, va acceptar ser el padrí literari del
projecte que, des de fa vuit anys, duen a
terme un grup de periodistes esportius de
Barcelona i Madrid amb el suport econòmic de diferents empreses i entitats, entre
elles Estrella Damm.
Els beneficis del llibre solidari d’enguany
es destinaran a l'hospital infantil Sant Joan de Déu, concretament a la construcció
d'un espai lúdic per als joves pacients amb
malalties cròniques, perquè puguin disposar d'un àmbit, com el que ja tenen els
nens, i es puguin sentir com a casa, envoltats de les comoditats i entreteniments per
fer més suportable la seva estada. Iniesta
fou el padrí l’any anterior.

pilota a terra
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reportatge

Josep Barcons dirigint-se a recollir el premi.

Forjador de l’esport
El president d’honor del CF Damm, Josep Barcons, guardonat amb
el premi “Forjador de l’Esport” a la Festa de l’Esport de Cornellà

E

l passat divendres 1 de juny va tenir lloc al Parc de Can Mercader la
tradicional Festa de l’Esport que
organitza cada any l’ajuntament de Cornellà. Es tracta d’una cita que reconeix l’esforç
constant i il·lusionat de tots els esportistes
i entitats que al llarg de la temporada han
assolit els reptes que s’han proposat tant en
l’àmbit esportiu com en el social.
En l’edició d’enguany, el president d’honor del CF Damm, Josep Barcons, ha estat
homenatjat a Cornellà, en rebre el premi “Forjador de l’esport”, en la categoria
d’especials, per la seva tasca al capdavant
del CF Damm durant tants anys. Altres
guardonats han estat el periodista Sebas
Guim, el gimnasta Gervasio Deferr o el
FC Barcelona, entre d’altres.
Els esportistes són proposats per les diferents entitats i clubs esportius de la ciutat,
que valoren tant la seva capacitat esportiva com la vessant més humana. ■
8 pilota a terra

Premis Especials 2012
premi premsa, ràdio i tv

Sebas Guim

premi trajectòria esportiva

Lucas Mondelo

premi a la tasca social de l'esport

Gervasio Deferr

premi gesta catalana

Selecció Catalana Amateur
de Futbol Masculí
premi gesta del baix llobregat

Dani Comas

premi a la promoció esportiva

Fernando Lechuga

premi especial forjador de l'esport

Josep Barcons (President d'honor CF Damm)
premi menció especial de l'esport
de cornellà

Rafael Puga (títol pòstum)
premi ciutat de cornellà

Futbol Club Barcelona

crònica

LA DAMM ENTRE ELS MILLORS
L’Aleví A va disputar el Campionat de Catalunya, del 15 al 17 de juny, i arribà a semifinals

L'entrenador, Xavi García, saludant els jugadors al vestuari.

E

L'equip Aleví A del CF Damm.

ls Campionats de Catalunya, celebrats a Martorell el cap de setmana
del 15 al 17 de juny, van congregar
els millors clubs de futbol catalans, entre els
quals hi havia l’equip aleví del CF Damm.
Des de fa tres temporades, les finals dels
Campionats de Catalunya de Futbol i les de
Copa Catalunya de Futbol Sala es disputen
durant un mateix cap de setmana en una
única localitat de Catalunya, amb l’objectiu de viure una jornada festiva on es pugui
gaudir del millor futbol del nostre país.
Com a novetat d’aquesta edició dels Campionats de Catalunya, es van disputar les
fases prèvies de les categories d’aleví i de benjamí de futbol 7, on es van jugar una vintena
de partits classificatoris, i els alevins de la
Damm van arribar a les semifinals. L’últim
partit de l’equip cerveser va ser contra el FC
Barcelona, que va acabar amb un resultat
de 4-2 favorable als blaugranes. ■
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 fent pinya. A baix, Izan i Darling.

Competir per primera vegada
Aquesta ha estat una temporada exitosa pels pre-benjamins, i no només
pels resultats, tot i que han estat molt
bons i l’equip ha aconseguit guanyar la lliga
amb un ple de victòries. Des d’un principi
els objectius marcats han estat que els nens
es divertissin i aprenguessin els valors de la
Damm: educació, respecte, companyonia i,
sobretot, passió pel futbol.
A més, aquest any els nens han hagut
d’aprendre a competir, ja que per primera

1r

classificat
10 pilota a terra

vegada han format part del grup de prebenjamins de la Federació Catalana.
L’equip ha anat creixent a mesura que la
temporada avançava tant a nivell de grup
com a nivell futbolístic amb una molt bona
progressió dels jugadors gràcies al seu esforç
diari i voluntat per voler aprendre.
Donem l’enhorabona a tot l’equip de petits
grans campions per la feina ben feta i l’esforç
que els ha portat a aconseguir els principals
objectius i gaudir d’aquests moments. ■

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

28

28

0

0

307

14

84

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, Raul. A baix, recuperació d'un lesionat.

Futbol d'atac i control
Apassionant. Aquest és el terme
que defineix la lliga del Benjamí B
d’aquesta temporada. I és que diuen
els entesos que ‘’bé està el que bé acaba’’. Malgrat les situacions delicades, la constància i el
compromís dels nois anaven en augment.
És per això que la Junta Directiva va creure
convenient, analitzant les situacions dels 2
benjamins de l'entitat, confiar en un home de
la casa, Quique Araujo, per intentar redreçar
una situació no massa esperançadora: a la

10è
classificat

Jornada 24, el CF Damm es col·locava en
posicions de descens.
Els nois ho van donar tot i els resultats els
van començar a acompanyar. Destaca l’1-7
contra el Júpiter, que també es jugava el descens, i el 7-0 contra el Martinenc, partit en
que la Damm B va ser un vendaval de joc
ofensiu i de control. Es va aconseguir ple a
les últimes 6 jornades de lliga amb 40 gols a
favor i només 5 en contra i es va deixar l'equip
en posicions intermèdies a la taula. ■

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

13

5

12

102

85

44
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, els jugadors concentrats en defensa. A baix, esperant per sortir al camp.

Temporada irregular
És difícil obtenir bons resultats quan,
malgrat la feina i la constància, el destí
envia reptes difícils de superar. Si els
dos primers quarts de temporades es presumia d’un benjamí A a dalt de tot de la classificació (a la jornada 18 l'equip anava en 4a
posició a 4 punts del Sant Gabriel i només
superats pel Barça i l’Espanyol) el destí va
voler que el final no fos tan agradable.
Ángel Ruíz va substituir al primer entrenador, Quique Araujo, en dues ocasions per mo-

9è

classificat
12 pilota a terra

tius ben diferents. Vicissituds que van afectar
la mentalitat dels jugadors que, malgrat els
canvis que anaven succeint al seu al voltant,
s'anaven adaptant i assumint les noves situacions. Van continuar treballant amb esforç i
humilitat i sempre amb ganes de superació
i constància. Gràcies a això, van aconseguir,
en una categoria molt difícil, mantenir una
bona posició a la taula i acabar la temporada
en una digna 9a posició. I és que, malgrat les
adversitats, s'ha de lluitar sempre. ■

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

28

12

3

13

79

79

39

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, Rubén. A baix, Mariano.

Bona matèria primera
El campionat de lliga disputat per
l'Aleví C ha estat del tot satisfactori. L'equip ha anat de menys a més,
condicionat per les 8 noves incorporacions.
L’equip ha finalitzat en 3a posició, dins dels
objectius marcats des de l'inici de temporada,
tenint en compte la “matèria primera” dels
components d'aquest equip. Els dos primers
classificats, Europa i Vilassar de Mar, eren
equips formats per jugadors de segon any.
Es tracta de l'equip amb més qualitat que,

3r

classificat

segons el mateix entrenador, M. Ponce, ha
entrenat en les 6 temporades que porta al club.
El joc desplegat, la competitivitat, les ganes
d'aprendre i continuar formant-se durant
els entrenaments i els partits, l’han fet gaudir
molt d'aquesta plantilla. Ponce està molt orgullós del reconeixement d'equips contraris,
públic i fins i tot àrbitres, que han felicitat
l’equip pel seu joc i comportament. Cal destacar la pinya que s’ha creat aquesta temporada
entre la plantilla i el cos tècnic. ■

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

20

1

9

126

82

61
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 lluitant per la pilota. A baix, David.

Molt bona segona volta
La temporada de l’Aleví B ha estat
marcada pels nous fitxatges, ja que
només cinc jugadors de l’equip eren
de la casa. L´objectiu era clar: estar entre els
llocs capdavanters, la gran qualitat dels jugadors així ho requeria. De la primera volta
(27 punts) destaca la victòria contra el Barça
per 3 a 1. El grup que s’han trobat els de Jordi
Mas ha estat un grup molt complicat i competitiu, amb els dos A del Barça i l’Espanyol,
que finalment ha acabat líder.

6è

classificat
14 pilota a terra

L’acoblament dels nous jugadors no va ser
fàcil però l´equip va respondre de manera
sensacional i els jugadors han assolit perfectament el nivell de competitivitat.
A la segona volta (24 punts) el nivell de joc
va ser molt millor. L´equip va donar molt
bones sensacions contra tots els equips punters de la categoria. Al final de la temporada
l´equip ha acabat 6è a només un punt del 5è
classificat amb 51 punts, 15 partits guanyats,
6 empats i 9 derrotes. ■

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

15

6

9

83

64

51

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, Aleix i Manuel. A baix, Manuel.

Objectiu aconseguit
La temporada de l’aleví A ha estat
brillant. L’equip dirigit per Xavi Garcia ha acabat 2n classificat a la lliga,
empatat a punts amb el líder. Un sol gol en
qualsevol dels dos enfrontaments directes li
hagués donat el campionat. Això sí, ha estat
l’equip amb més victòries al campionat, 24
sobre 30, el més golejador, amb 165 gols, i
el segon equip menys golejat. L’equip tècnic se sent molt satisfet amb el treball, la
constància i la regularitat que els jugadors

2n

classificat

han mostrat durant la competició. A falta
de 4 jornades per finalitzar el campionat ja
s’havia aconseguit l’objectiu marcat a l’inici
de temporada: disputar el campionat de
Catalunya, amb seu a Martorell, i estar entre
els vuit millors equips de Catalunya.
Destacar el bon paper de l’equip en els
diferents torneigs que s’han jugat durant
l’any. Campions al prestigiós Torneig del
Natació Terrassa i subcampions a la Danone
Nations Cup de la fase nord-est. ■

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

24

1

5

165

49

73
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 celebrant un gol. A baix, Xavi.

La temporada que ve, a Preferent
La propera temporada la màxima categoria d’infantils serà la preferent, dividida en 4 grups de 16 equips d’arreu
de Catalunya. Per aquest motiu, a principis
de temporada, el club va proposar que seria
interessant tenir els dos infantils en aquesta
categoria, i es va decidir que un dels objectius
de la temporada de l’infantil B era intentar
col·locar l’equip entre els 9 primers.
La primera volta va ser molt bona a nivell
de creixement personal i esportiu, tot i que

8è

classificat
16 pilota a terra

l’equip només va poder sumar 15 punts. En
la segona volta, aquest creixement també
va anar acompanyat dels bons resultats de
l’equip, que ha sumat 26 punts i ha acabat la
lliga en 8a posició i com a 4rt equip menys
golejat del grup.
En conclusió, podem dir que la temporada
ha estat molt bona i que l’equip, a més d’assolir tots els objectius planificats, ha competit
molt bé i ha sabut superar totes les adversitats
que s’han presentat durant l’any. ■

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

11

8

11

58

50

41

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, Salinas, Michael, Pol, Liu i Kevin. A baix, Pol i al fons Alejandro.

Reptes acomplerts
Bona temporada en general de l'Infantil A, malgrat que va començar una
mica vacil·lant per la quantitat de jugadors incorporats d'altres equips. Passat
el temps d’adaptació dels jugadors, l’equip
va anar a més fins a aconseguir l'objectiu,
que no era un altre que classificar-se entre
els nous grups de preferent per a la següent
temporada.
Una vegada aconseguit, l'equip va arribar
fins els primers llocs, jugant grans partits amb

6è

classificat

un futbol vistós i eficaç, malgrat la falta de
gol en la primera volta de la lliga. Aquesta
mancança es va resoldre amb el fitxatge del
golejador de l'equip Wuba, que va arribar a
l’inici de la segona volta i que va donar un plus
d'efectivitat de cara a les porteries rivals.
L’arrencada de la segona volta va ser espectacular, amb 6 partits imbatuts. Amb aquesta
situació es va poder reforçar l’Infantil B amb
4 jugadors per pujar de categoria, la qual cosa
es va aconseguir en l’última jornada. ■

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

15

6

9

62

44

51
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 Antoni.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

A dalt, un moment del partit contra l'Europa. A baix, Campos.

Una de cal i una de sorra
Durant la segona part de la temporada, el Cadet B ha seguit la tònica de la
primera volta, amb una de cal i una
altra de sorra. Els jugadors estan en una edat
molt voluble i una setmana semblen un gran
equip i una altra setmana semblen un equip
de mitja taula. El seu joc ha sofert molts alts i
baixos, sobretot a causa de la falta de concreció
de cara a porteria.
Cal destacar el seu gran partit contra la Gramenet, amb un resultat poc generós per a les

6è
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ocasions de què van disposar i amb un joc de
primeríssima divisió.
Són un equip molt tècnic, però depenent de
l'encert atacant els resultats són més o menys
positius. No obstant, aquest grup, reforçat adequadament, té fusta per aconseguir el proper
any una bona classificació a la Divisió d'Honor
de cadets i posteriorment canalitzar l'etapa de
juvenil amb el punt de mira posat en la màxima
categoria del futbol base. Malgrat tot, és una
generació de jugadors il·lusionant. ■

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

14

3

13

57

46

45

Els nostres equips

CADET A

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

A dalt, Isaac, Óscar, Albert, Agustí i d'esquena, Gorrea. A baix, celebrant un gol.

Final amarg
es va perdre a Cornellà i a domicili contra el
Barça, tot i ser el millor partit, atès que faltant
12 minuts derrotaven al campió de lliga per
2-0. Però els detalls dels equips com el Barça,
davant els quals no val adormir-se, afegits a
una injusta expulsió, van fulminar tota esperança de victòria, amb un resultat final de
2-3. Cal assenyalar que el míster Didac Vidal
abandona el Club, i cal reconèixer-li el seu
treball, professionalitat i bona disposició.
Sort allà on vagis. ■

A l'inici de la segona volta el Cadet A
va tornar a ensopegar contra l'Europa,
en un partit molt desencertat. El mes
de març va ser millot, tot i la dolorosa derrota
davant un molt bon Nàstic de Tarragona. Es
va derrotar al Lleida, al Gavà i al Badalona.
Enrere quedava la cua de la classificació i
es mirava amunt amb esperança de quedar
entre els 5 primers. Però el mes d'abril va ser
terriblement amarg. Amb la classificació per
al Campionat de Catalunya molt en contra,

9è
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PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

11

5

14

50

58

38
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Els nostres equips

JUVENIL C

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

A dalt, Joel. A baix, Mateo dedicant un gol.

A un pas del títol
La segona volta va començar com un
cicló guanyant tot el que es posava per
davant. Es va derrotar al Sabadell, Llefià, Can Vidalet, Sant Ignaci, Júpiter i Horta.
Però es va ensopegar contra el Sant Gabriel
i van arribar els dubtes. La setmana següent
es va derrotar a domicili al Gramenet, però
no es va poder fer el mateix en el complicat
camp del Gironès Sabat.
La pressa empenyia, venien els enfrontaments directes contra els conjunts de dalt.

3r
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Aquí és on l'equip va pecar d'excessiva inexperiència en petits detalls, no de joc, i l'Europa
i el Vilassar de Mar ens van derrotar per la
mínima. Havíem perdut la possibilitat del
títol, però hi havia esperances de quedar subcampions atès que el Vilassar va ensopegar
inoportunament. Els dos últims partits, però,
es van saldar amb dues tristes derrotes que
ens van impedir quedar subcampions i aconseguir així la millor classificació de la història
del Juvenil C... i alguna altra cosa. ■

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

18

3

9

65

40

57

Els nostres equips

JUVENIL B

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

A dalt, Pintor. A baix, Chemi.

A només un gol de la salvació
un trist final en el partit contra el Mollet. Per
sort i per sorpresa, en l'última jornada el Jabac
va guanyar al Mercantil donant la oportunitat
de salvar la categoria amb una victòria. Però
no va poder ser. La crònica del partit sembla
un cúmul de despropòsits i malgrat tenir tots
els factors a favor, l’equip es va quedar a un
sol gol de la salvació. Cal fer una profunda
reflexió del perquè d'aquesta relliscada i posteriorment aixecar-se per superar-ho. L'any
que ve guanyarem la categoria perduda. ■

A començaments de la segona volta tot
apuntava a la recuperació de l'equip
després de guanyar seguidament el
Calella, l'Europa, el Figueres, el Premià i de
l’empat a casa contra la Gramenet i l'Hospitalet i en camp contrari als camps de la Floresta i
del Girona, sortint de la posició de descens.
Però la inesperada ensopegada a casa davant
el Mercantil (0–1 al descompte) va marcar un
preocupant període de descens en picat pel
que fa al joc i resultats fins a desembocar en

15è
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PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

34

9

6

19

42

63

33
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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

A dalt a l'esquerra, Bangura. A la dreta, Martí. A baix, els jugadors en una tanca defensiva.

Fregant el descens
Aquesta temporada ha estat una de les
més mogudes de l'última dècada. Feia
temps que no es coquetejava amb el
descens tan directament. La pretemporada
havia estat fluixa i amb massa reforços, però el
calendari convidava a un bon començament
contra equips assequibles.
Però lluny de tota lògica es van perdre els 3
primers partits. Posteriorment es van guanyar
els 3 següents i tot feia pensar que tornava la
normalitat però passades les 2 setmanes de

11è

classificat
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descans federatiu va arribar la cruel realitat i
una gran sorpresa. L’empat a 0 contra el Sant
Francisco va determinar el cessament de Carlos Martínez i la substitució per Carlos Pastor.
La reacció va ser ràpida però no es va deixar de
patir fins al final, amb una merescuda victòria
al camp del Sant Francisco. La lliga va acabar
al camp de l'Espanyol amb doble celebració,
el campionat aconseguit pels periquitos i la
salvació consolidada del Juvenil A. Desitgem
que aquest malson no es torni a repetir. ■

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

10

4

16

34

51

34

Entrevista CARLOS PASTOR

“La meva
idea és estar
a la Damm
molts anys
més”

Quin és el teu primer record de la Damm?
Quan tenia 2 anys el meu pare em portava al carrer La Selva a veure
els partits del Juvenil A de la Damm. Vaig veure jugar a Serrano,
Aguilar, Guilllen, Moya, ‘Guiti’, Muñoz, Gonzalo, etc. De nen sempre
havia somniat jugar algun dia en aquest gran club.

l'Espanyol de la mà del meu excompany a la Damm, Cristóbal
Parralo. La meva última experiència a la banqueta va ser amb la
selecció catalana sub-14.

I després de la Damm…?
En concloure la meva etapa en el Juvenil A de la Damm vaig entrar al món del futbol semi-professional. Vaig jugar 10 anys en la
categoria nacional, Martinenc i Horta, uns clubs que han marcat
la meva carrera. Sóc un enamorat del futbol i en acabar la meva
carrera com a jugador no vaig voler deixar aquest món i em vaig
reciclar com a entrenador. Primer l’Horta, més tard la Damm i
finalment vaig entrar a formar part de la Secretaria Tècnica de

Com veus el futur?
Molt bé! Per la meva part puc assegurar que em deixaré la pell. Aquesta
temporada ha estat molt complicada però confio a invertir la situació.
El president, Ramon Agenjo, és una persona molt preparada i sap
envoltar-se de gent futbolera i molt competent. El club ha decidit que
el proper any seguiré al Juvenil A i ho faré amb orgull i professionalitat.
La meva idea és estar a la DAMM molts anys més independentment
del lloc que ocupi. I tinc la paraula del president. ■

Perquè tornes a la Damm?
Jo tenia moltes ganes de tornar. La temporada passada, amb la retiCom va ser el teu inici com a futbolista?
rada de Josep Barcons i la formació d'una nova estructura tècnica,
Amb 10 anys vaig començar la meva aventura futbolística a l’Horta, el President del CF Damm, Ramón Agenjo, i Carlos Barcons, em
un club que sempre portaré al cor. Als 13 anys es va interessar per van proposar tornar al “meu” club, oferint-me la Direcció Tècnica
mi el club del meu barri “el club de la meva vida”, la DAMM, aquell d'Infantils i F-7, no ho vaig dubtar ni un instant.
dia no vaig dormir. Vaig fitxar durant el primer any d'infantils i
vaig tenir la gran sort de trobar-me amb uns companys exemplars, Però aquesta temporada has tornat a la banqueta...
amb els quals seguim tenint relació, també vaig tenir la fortuna Per desgràcia, en el mes de novembre el Juvenil A no tenia la clasde jugar l'any 82 el Mundialet de clubs, representant a la DAMM, sificació que el club s'esperava per la qual cosa em van proposar
enfrontant-nos a equips de tot el món, i viure grans experiències agafar l'equip. El club tenia un problema i jo no podia fallar-li.
esportives amb els meus companys. Vaig aprendre l'essència de Ha estat una aventura dura, però amb un final feliç.
l’esport a la Damm, em van fer créixer com a persona, (compaQuè esperes de la propera temporada?
nyonia, respecte al rival, disciplina, etc.)
No patir i tornar la Damm a les posicions que es mereix. Per història,
Quins records personals tens d’aquella època?
palmarès i estructura, la Damm ha d'optar als llocs capdavanters de
Amb 17 anys jugant en el Juvenil B, vaig tenir la desgràcia de patir la classificació i aquest és el nostre repte. És fonamental la confiança
la defunció del meu pare; només puc agrair l'ajuda personal i de Ramon Agenjo i la llibertat de Carlos Barcons per poder treballar
moral del “presi” Josep Barcons que es va bolcar totalment en mi lliurement. No hi ha un club com la Damm i cal aprofitar tots els
i en la meva família.
mitjans que posa a la nostra disposició la Fundació Damm.
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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 tenirlos 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
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

luis carrión (entrenador) I
rcd espanyol femení

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
24 pilota a terra

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

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

TERCERA

ISAIAS SANCHEZ I PONFERRANDINA

RAUL BARRIENDO I C.F. MONTAÑESA

JORDI ROGER CORNELLA I (ENTRENADOR)

ACHILLE OUBUGOU I C.F. MONTAÑESA

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

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

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

ISAAC CUENCA

MUSA BAHDEH I L´HOSPITALET

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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Medicina esportiva
Text: Cristina Lagarma, Psicòloga CF Damm

La importància de l'entorn

És ben sabuda la importància
que tenen els pares dels joves esportistes per ajudar els seus fills
a gaudir amb ells de la pràctica
esportiva i d'aquesta manera
facilitar la seva formació tant
esportiva com personal.
26 pilota a terra

D

urant l'evolució del jove futbolista, és important l'actuació de
l'entorn més proper, que són
l'entrenador i els pares. Així aconseguirem que el nen es beneficiï de la pràctica
esportiva i aconsegueixi els objectius que
busquem a aquestes edats, que són:
n Físics: millorar la condició física del nen i
a més afavorir un estil de vida saludable.

n Socials: treball en equip i foment de la
cooperació i del desenvolupament social
del nen.
n Psicològics: desenvolupament de l'autoconfiança i l'autoestima, ajuda per resoldre
problemes i facilitar la presa de decisions,
així com aprendre unes normes i acceptar-les.
Potser com a pares us estareu preguntant...

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

què puc fer jo per ajudar el meu fill en el futbol?

Els pares sou una peça fonamental per al desenvolupament de la confiança del vostre fill, i ho podeu aconseguir fent les següents
tasques amb els vostres fills:
n Fer més èmfasi en les coses que el seu fill fa bé, que en les que fa malament. Recordar-li els encerts enlloc dels errors. Minimitzar la
importància de fallar sobre tota la resta.
n Fomentar l'actitud de “atrevir-se a fallar” davant l'actitud de “por a l’errada”.
n Ensenyar-los que l'error forma part de l'aprenentatge i per això no cal tenir-li por. És molt important valorar l'esforç i no només
els resultats obtinguts.
n Evitar les comparacions amb els altres nens.
Què podem fer després d'un bon partit?

Les reaccions dels pares davant els bons o mals resultats dels seus fills són un missatge directe sobre els valors que importen a l'hora
de competir.
• Si el primer que li preguntem és: quants gols has fet? el nen pensarà que l'única cosa important, sense cap dubte, és el resultat.

		
¿Quants gols has fet?

T’has divertit?
Què has fet bé?
Què podries fer millor?
Què has après?

Què podem fer després d'un mal partit?

És poc recomanable utilitzar això: “vinga, no passa res, demà sortirà millor”. Ens allunya de la realitat del nen perquè pensa “sí que
passa alguna cosa…els meus pares no saben lo important que era aquesta competició per a mi”. Des del moment en què el nen està
trist, decebut o amb ràbia: sí que passa alguna cosa. No passa res a nivell de resultat, però sí passa alguna cosa a nivell emocional.

No passa res

Et comprenc i puc saber com et sents perquè quan a mi no
em surten les coses també em poso trist, però estic aquí per
ajudar-te a que la propera vegada surti millor.

Per finalitzar, i tenint en compte que anirem ampliant informació sobre aquest tema al llarg de tota la temporada, us facilitem un
llistat de coses que podem recordar quan el nostre fill jugui a futbol, ja que per sobre de tot ve a divertir-se i no deixa de ser….UN
JOC EN el qual APRENEN!
n Fomentaré la responsabilitat pel que fa a preparar el material pels entrenaments i partit, menjar, beguda, roba i no donar-li tot fet.
n Col·laboraré en la mesura de les meves possibilitats amb la institució en la qual està el meu fill.
n Entendré que l'activitat que realitza el meu fill no és igual a la que realitzen els professionals del mateix esport. És un joc i els participants,
tant nens, com entrenadors i com àrbitres estan aprenent.
n Intentaré que el nen entengui l'esport com un joc i que s’ho passi bé, recolzant-lo en els moments difícils i gaudint amb ell de les alegries.
n Recolzaré la tasca de l'entrenador i evitaré transmetre missatges que siguin diferents als que li diu al meu fill.
n No pressionaré a l'àrbitre perquè ell també està aprenent i respectaré les seves decisions perquè és un exemple per als nostres fills.
n Entendré que la derrota és una part del joc i sabré “treure-li partit” com a pare.
1n Si l’haig de castigar no serà eliminant la pràctica de l'esport, que suposa la retirada del nen d'una activitat formativa tutelada.
n Seré model de conducta en totes les activitats esportives que realitzi amb el meu fill.
2n Aturaré qualsevol signe de violència que pugui sorgir.
3La formació com a persones i esportistes dels seus fills depèn de tots nosaltres però els pares sempre
són el model en el qual es miren
els nens, així que hem de ser un gran exemple per a ells. ■
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Fundació Damm
La
La Fundació
Fundació Damm
Damm no
no tan
tan sols
sols financia
financia ii recolza
recolza el
el club
club de
de futfutbol
bol sinó
sinó que,
que,reafirmant
reafirmant el
el seu
seu compromís
compromís amb
amb la
la societat
societat civil
civil ii
la
la cultura,
cultura,col·labora
col·labora en
en diferents
diferents activitats.
activitats.
➊

Autoritats i membres d'Sport Cultura amb les premiades.

Premis Sport Cultura Bar
La regatista Anna Corbella i la soprano Montserrat Caballé, han estat premiades per l’Associació Sport Cultura Barcelona. Els guardons es van lliurar
el passat 30 de maig a l'antiga fàbrica d’Estrella Damm de Barcelona.

E

ls VII Premis de Sport Cultura Barcelona 2012 van recaure en Anna Corbella (Premi Sport Cultura a l'esport) i en
Montserrat Caballé (Premi Sport Cultura
a la cultura).
El premi a Montserrat Caballé és un reconeixement a la seva carrera professional
en el món de l'òpera, coincidint amb els
cinquanta anys des que va pujar per pri28 pilota a terra

mera vegada a l'escenari del Gran Teatre
de Liceu, el 1953.
El premi en la categoria d'esport va anar a
parar a mans de la regatista Anna Corbella.
La seva carrera es va iniciar el 2001, quan es
va presentar a la regata Mare Nostrum i des
d’aleshores són molts els triomfs que acumula en la seva curta carrera esportiva.
Els guardons es van lliurar a l'antiga fàbri-

FOTOS: DANIEL LOEWE

Damm i la Fundació
Bioparc s'uneixen
La Fundació Damm i la Fundació Bioparc,amb seu a València, s’han
unit per realitzar projectes de conscienciació i conservació
de la naturalesa a tot el món .

Ramon Agenjo amb els membres de Bioparc.

rcelona
ca d’Estrella Damm de Barcelona per tercer
any consecutiu, ja que la Fundació Damm
és un dels patrocinadors de l’Associació.
L'acte va comptar amb la presència d'Ivan
Tibau, secretari general d'esports de la Generalitat de Catalunya, i Maite Fandos, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona,
que, juntament amb Manuel Carreras Fisas, president de l'Associació Sport Cultura
Barcelona i Ramon Agenjo, Director de la
Fundació Damm i secretari d’Sport Cultura, han estat els responsables de la clausura
d'aquesta setena edició dels premis. ■

La Fundació Damm participa en projectes esportius,
culturals i socials i amb
aquest acord obre una via
de col·laboració a l'àrea de la
conscienciació i conservació
de la naturalesa a través de
les accions que desenvolupa
la Fundació Bioparc arreu
del món.
Les dues Fundacions, malgrat treballar en àmbits
molt diferents, van signar
el passat 7 de juny un conveni de col·laboració amb
l'objectiu de preservar el
medi ambient. La Fundació Damm amplia les seves
actuacions i col·laborarà
econòmicament en el desen-

volupament de les activitats en les quals participa
la Fundació Bioparc.
En la signatura d'aquest
conveni hi van ser presents
el Sr. Ramon Agenjo, Director
de la Fundació Damm i el Sr.
Francesc Pladellorens, Director Comercial d'Hostaleria
per a la zona de València i
per part de la Fundació Bioparc, el Sr. Gonzalo Fernández Hoyo, Secretari, i el Sr.
Luís Ángel Martínez Jutge,
Patró i Director General de
Bioparc València.
Amb aquest acord, la Fundació Damm obre per primera vegada el seu àmbit
d'actuació a àrees tan es-

tratègiques per al futur del
planeta com la conservació
i la conscienciació en conductes responsables amb
el medi ambient.
Fundació Bioparc,promoguda per Bioparc Fuengirola i
Bioparc València té com a
objectiu desenvolupar projectes de conservació “in situ”. El passat 10 de maig, la
Fundació Bioparc celebrava
a Bioparc València el primer
acte públic i comptava amb
la presència de la il·lustre
etòloga i primatòloga britànica Jane Goodall, qui
públicament va elogiar el
parc atorgant-li la “màxima
qualificació”.
pilota a terra
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OPINIÓ RAMON ARMADÀS I BOSCH

No EN NOM DE L'ESPORT

Més rescats, si us plau!

A

ra que les autoritats competents -europees evidentment- seguint les instruccions del Senyor
Mariano (gran Patrici, gran Curator, gran Pretor…) han fet la bona i benèfica obra de rescatar les indemnitzacions dels executius de l’exemplar i soferta banca
de la nostra pell de brau, caldria no oblidar altres sectors
no menys necessitats. Són la pobre i desemparada gent de
determinats sectors del món de l’esport... guaitem-los:
La pobre samarreta del meu estimat FC Barcelona (sóc el
soci 8069) fa temps que ha estat embrutada amb l’excusa de
la manca de diners: “és que els rivals han fitxat a Cristianu
–van dir– i nosaltres només podem aprofitar la canalla de la
pedrera”... Rescatem-lo al que ho va dir! El club, ja se’n sortirà. Ell que no pateixi més de la butxaca... l’hem de rescatar!
El “CIO”!... amb el “cuentu” de la discutible “civilització” Hel·lènica*, té muntat un gran negoci on tothom
hi cau de quatre potes. Rescatem-los!… que agafin una
bona motxilla de doblers i que visquin feliços fins a la
fi dels seus dies. Però que pleguin. L’atletisme, natació,
halterofília, etc., tornaran a ser el que eren, sense banderetes ni medalletes, però sobretot sense negoci fàcil!
El futbol base. Està “intervingut” per una colla d’aprofitats que es dediquen a fer negoci. Pares “pesseteros” que es
pensen que el seu fill els retirarà. Representants que només
van “ a la pela” i negocien amb els pares que, a més a més,
30 pilota a terra

es pensen que són en Pep Guardiola, i es dediquen a col·
lapsar els laterals del camp on juguen els seus fills i no callen,
no callen… i la “caguen”, la “caguen”, la “caguen”… Rescatem-los! Que s’enduguin uns eurets i ens deixin tranquils!
Per caritat humana com deia el “bispeçident”, no us parlaré del
Colegio Nacional de Árbitros, de la Real Federación Española
de Fútbol, el Comité de Competición, Reales Federaciones de
Vela, atletisme, tennis, etc., perquè prou pena tenen i perquè
per acabar d’arreglar-ho se m’està acabant la cinta de la Olivetti.
Malgrat tot, vull aprofitar el darrer alè de tinta per parlar-vos d’un rescat que no calia. Per molts pecats que es
cometin dia a dia en nom de l’esport, no ens mereixem
que la mort ens hagi guillotinat a Manolo Preciado, un
treballador honrat, un obrer de xandall, un home encara
jove… que podia haver arribat lluny, coratge no li mancava, mai se sap… repeteixo: No calia que el rescatessin!
(*) Civilització grega, hel·lènica, aquea… o com vulgueu dirne: moment de la història d’una decadència total. Ningú feia
res, tot ho feien els esclaus. I a més hi havia una colla que es
deien “Filòsofs”. Quina barra! fins i tot hi ha gent avui dia
que els fa cas. Curiosament (i, això ningú s’ho explica), és
l’època de la història amb la més gran, gran, gran Arquitectura i Escultura que es pugui haver somniat mai! Bé, i una
mica de Teatre! Que es pot aguantar si no tens res més a fer...

L’Estrella de l’estiu
La Serra de Tramuntana de Mallorca ha estat l’escollida per Estrella
Damm com a decorat de l’espot d’aquest estiu. Damm vol reivindicar a
tot el món l’estil de vida del Mediterrani, el mateix estil que la cervesa.

F

a tot just un any, la Serra de Tramuntana va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO en la
categoria de Paisatge Cultural. D’aquesta
notícia va néixer la idea de rodar el nou
espot d’Estrella Damm a Mallorca per
reivindicar a tot el món l’estil de vida del
Mediterrani.

La gastronomia, el paisatge, les tradicions,
el clima i l’estil de vida a l’aire lliure, al voltant dels amics i la família, són els ingredients que fa servir Estrella Damm per explicar
el caràcter mediterrani que la diferencia de
la resta de cerveses. I per transmetre aquestes
qualitats, ha escollit la cançó “You can’t say
no forever” del grup suec Lacrosse.

La història gira al voltant del Max, un jove
que decideix escapar-se uns dies d’estiu a
un petit poble de la Serra de Tramuntana
d’on prové la seva família. Allà, coincidint
amb les Festes Majors del poble, s’allotjarà a
casa d’un familiar.
Però el videoclip d’aquest any, presenta
una altra història paral·lela protagonitzada
per un grup de gent més gran i que són un
clar reflex de la colla del Max, però amb 30
anys de diferència.
“Quan estimes el que tens, tens tot el que vols”.
pilota a terra
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Entrevista

ISAAc

cuenca

Futbolista
Reus, 1991

Isaac Cuenca López ha estat aquesta temporada, sense cap mena de
dubte, la gran revelació del futbol català i possiblement del futbol
espanyol. Fa dotze mesos liderava l’ascens del Sabadell de Segona B
a Segona A i avui ja és fixe en el millor equip del món. El davanter és
una de les nostres joies, ja que va vestir la samarreta de la Damm la
temporada 2006/2007, la segona de cadet.
Quins records tens de la teva estada al CF Damm?
Molt bonics. Era un moment difícil perquè deixava el Barça després de tres anys, però vaig jugar tots els partits i m’ho vaig passar
realment bé. A més a més, vaig aprendre valors que m’han servit
després, com la disciplina.
Quin va ser el teu primer contacte amb el primer equip?
En un entrenament de pretemporada en el que vaig participar
amb molts altres jugadors del filial. Va ser just abans de la gira
pels Estats Units.
Què recordes del debut, el 20 d’octubre de 2011, quan vas substituir
Villa contra el Viktoria Pilzen a la Champions?
Que va ser un autèntic somni, i no és un tòpic. És una cosa en la
que hi penses moltes vegades però que no te la pots ni imaginar. I
de sobte et trobes allà al mig. Va ser un dia molt feliç.
A mitja temporada, vas participar en 29 partits, i al final en
molts dels importants, com el del Milan o el Chelsea. Esperaves
jugar tant?
No m’ho imaginava pas. És un somni continu. Va ser un somni
debutar però també anar jugant partits d’aquesta transcendència.

Has donat moltíssimes assistències, com la de Busquets contra el
Chelsea, però també has fet quatre gols. Amb quin et quedes?
Sens dubte amb el primer, al Camp Nou contra el Mallorca. Em va
fer moltíssima il·lusió.
Com és el vestidor del Barça, amb tantes estrelles?
No et pensis. Són estrelles pel nom i perquè ho han guanyat tot. Però
és un vestidor molt humà, són futbolistes molt amables. Impacte
veure com els teus ídols són tan normals.
Quina importància creus que ha tingut Guardiola en l’èxit de
l’equip, que aquesta temporada ha conquerit quatre títols?
Tota. Al marge que en sap moltíssim de futbol, és el que marca el
camí en tot moment.
I en el teu cas personal?
Una importància infinita. Sempre serà l’entrenador que em va fer
debutar al Barça. Ha confiat moltíssim en mi, i no era fàcil perquè
jo tornava d’una cessió al Sabadell.
És difícil conviure amb la fama?
Gens. Tampoc sóc ningú tan important, acabo d’arribar. Ni puc ni crec
que mai m’he de queixar, perquè és un privilegi jugar al Barça.
T’estàs recuperant d’una lesió. Què li demanes al futur?
Seguir triomfant al Barça. És el que ara tinc al cap.
Moltíssima sort. De part de tota la família Damm, que ha estat, és i
serà sempre la teva.

