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Club de Pàdel damm
La Fundació Damm engega un projecte de pàdel formatiu a Madrid

NOTÍCIES
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REPORTATGE

Gala de les Estrelles
La 2a Gala Estrelles del Futbol Català es va
celebrar a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm.

Álvaro Vázquez,
Sergio Tejera,
Jordi Codina,
Cristian Tello i
Sergio García van
ser convocats en
el darrer partit de
Johan Cruyff a la
banqueta.

editorial

sumari

Cristóbal Parralo, nou director
esportiu del CF Damm
Ramon Agenjo, president del CF Damm, ha fet un pas endavant. Fa un parell de setmanes va decidir nomenar Cristóbal Parralo com a nou Director
Esportiu del Club. L’ex jugador cerveser compaginarà la tasca d’entrenador
del Juvenil A amb la feina de Director Esportiu. D’aquesta manera, el de
Montornès assumeix el lideratge esportiu del Club, a proposta de la Directiva,
per unificar el criteri esportiu en tots els àmbits. Així doncs, serà el màxim
responsable de la política esportiva del CF Damm.
Ramon Agenjo va requerir a Cristóbal Parralo la confecció d’una proposta de
treball funcional i metodològica per tal d’unificar el criteri esportiu del CF
Damm i per delimitar els objectius de cada etapa formativa. El document de
treball presentat va ser confeccionat pel propi Parralo i per Joan Torras que
seran els encarregats de desenvolupar-lo i de portar-lo a terme.
El CF Damm és una entitat atípica, pensada i creada per compaginar l’essència
del futbol amb l’educació i la formació integral del jove futbolista. Guanyar és
important, però assolir el repte de formar esportistes encara ho és més.

Club de Pàdel Damm
La Fundació Damm ha parit un nou fill. En aquest cas a Madrid i en un esport molt proper al Grup Damm: el pàdel.
La sinèrgia col·laboracionista entre les diferents branques de Grup Damm
ha provocat la creació d’una nova secció esportiva dins la Fundació. El Club
de Pàdel és la conseqüència de l’expansió de la Fundació i del seu interès en
aportar l’experiència del futbol a altres àmbits i a altres contrades.
Ramon Agenjo està implicat fins el moll de l’os en la formació dels joves esportistes i l’aposta de la Fundació per l’educació global dels nostres jugadors
és inqüestionable.
La creació de noves seccions esportives és un dels grans objectius de la Fundació, així com disposar de l’anhelat camp de futbol que servirà de llançadora
per l’expansió definitiva de l’entitat.
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CLUB DE PÀDEL D

La Fundació Damm engega un projecte formatiu de P

Ramon Agenjo i Jorge Martínez amb els jugadors del Club de Pàdel Damm

El president de la Fundació Damm, Ramon Agenjo, es va
desplaçar a Madrid per tal de presentar oficialment el Club de
Pàdel Damm, a les instal·lacions de Collado-Mediano Star Vie.

E

ls vuit jugadors que formen part
del Club de Pàdel Damm, projecte que va posar-se en marxa
a finals de la temporada 2011-2012, van
ser presents a la presentació oficial que
es va dur a terme a Madrid, el passat 3
de desembre.
L’acte es va celebrar a les instal·lacions
del Club de Pàdel Collado-Mediano Star
Vie, la nova llar esportiva dels jugadors
de la Damm. Allà, els jugadors i els seus
pares van signar el contracte de vinculació
amb la Fundació Damm.
Ramon Agenjo va estar acompanyat per
María de la Sierra, consellera d’Educació
4 pilota a terra

i Joventut de Collado-Mediano; María
Rubio, alcaldessa de Collado Mediano; i
Jorge Gómez, director general d'Star Vie.
A més, també va assistir a l’acte l’equip
tècnic al complet, encapçalat per Jorge
Martínez, coordinador del programa de
formació.
Durant els parlaments, Agenjo va destacar que la intenció de la Fundació és “estar
sempre al costat dels joves esportistes”.
Va recordar que “ja fa 60 anys que s’està
duent a terme amb el CF Damm, on es
prioritza l’educació i els valors esportius per damunt dels resultats; tot i que
l’esperit competitiu és intrínsec a l’es-

port”. Segons Agenjo, “aquest representa
el primer pas de l’aposta formativa de la
Fundació Damm envers el pàdel”.
El programa té una vocació de formació
esportiva i humana i serà des d’aquest
prisma que s’inculcaran i potenciaran els
valors inherents a l’esport com el respecte,
la humilitat, la solidaritat i lleialtat, el
compromís i el sacrifici. Es pretén que
aquest ambiciós programa formatiu ajudi
a preparar els joves per afrontar l’etapa
professional de les seves carreres.
Jorge Martínez, el coordinador del programa de formació assegurava que “el
projecte sorgeix de la inquietud d’un
grup de professionals per promoure el
pàdel, la implicació d’Estrella Damm amb
l’esport i la sensibilitat de la Fundació
Damm en la formació de joves talents i
l’educació a través de l’esport”. n

DAMM A MADRID

Pàdel a Collado-mediano dirigit per Jorge Martínez

Jorge Martínez, Director Tècnic del CP Damm; Maria de la Sierra Serrano, regidora d'esports de Collado-Mediano; Maria Rubio, alcaldessa de Collado-Mediano; Ramon Agenjo,
Director de la Fundació Damm i Jorge Gómez de la Vega, Director General d'Star Vie.

Equip tècnic del Club de Pàdel Damm
Carlos Rivero Campesino
Llicenciat en INEF
Preparador Físic de Fernando Poggi actual campió del món
Ponent en diversos Simpòsiums de pàdel
Jorge Martínez Pérez
Director Esportiu del Club de Pàdel Damm
Responsable del programa de formació de talents del Club de
Pàdel Damm
Seleccionador nacional d'Espanya
Ex seleccionador nacional de Brasil
Ex director tècnic de la FEP
Entrenador de l'actual campió del món Fernando Poggi
Responsable del programa de formació de talents del Club de
Pàdel Damm
David García Campos
Campió del món sub 16 2009
Campió de Seleccions de base 2007 i 2011
5 cops Subcampió d’Espanya Open de base (2005, 2007, 2009,
2010 y 2011)
Manuel Pascual Esteban
Entrenador nacional
Tècnic de Federació Espanyola de Pàdel
Actual director esportiu del club Star Vie
pilota a terra
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D'esquerra a dreta: Martínez, Vilanova, Calzón, Roberto, Busquets, Costa, Torras, Carmona, Estrada i Nsue.

LA 2a GALA ESTRELLES DEL
FUTBOL CATALÀ, A L’ANTIGA
FÀBRICA d'ESTRELLA DAMM
Els millors de Catalunya de les
diferents disciplines de Futbol
i Futbol Sala es van congregar
a l’Antiga Fàbrica amb motiu
de la celebració de la 2a Gala
Estrelles del Futbol Català.

E

l passat 4 de març es va celebrar la
segona edició de la Gala Estrelles
del Futbol Català, organitzada per
la Federació Catalana de Futbol (FCF) i
patrocinada per Estrella Damm i La Caixa.
En aquesta es van atorgar els premis a les
diferents categories als millors de Catalunya del 2012 en el món del Futbol i el
Futbol Sala.
6 pilota a terra

La cerimònia va començar a dos quarts
de vuit del vespre, però minuts abans ja
havien començat a arribar els premiats i
convidats del món del futbol, en total més
de 200 persones. Els amfitrions de la Gala
van ser Enric Crous, Director General de
Damm, Alfred Bustillo, Director de Serveis
de Comunicació i Patrocini de La Caixa, i
Andreu Subies, president de la FCF.
La Gala es va emetre en directe per Esport3 i va ser presentada per Gerard López,
ex futbolista professional, comentarista
de partits de futbol i col·laborador del
programa Hat Trick de TV3, i per Maria
Fernández, presentadora del TN Migdia
d’esports de TV3.
A l’acte van assistir-hi diferents personalitats del món del futbol, com els blau-

PREMIS
Millor Jugador de Futbol
SERGIO BUSQUETS (FC Barcelona)
Millor Jugadora de Futbol
SANDRA VILANOVA (RCD Espanyol)
Jugador amb més Projecció de Futbol
SERGI ROBERTO (FC Barcelona)
Millor Entrenador de Futbol
ROBERT MARTÍNEZ (Wigan Athletic)
Millor àrbitre de Futbol
XAVIER ESTRADA
Millor Jugador de Futbol Sala
JORDI TORRAS (FC Barcelona)
Millor Jugadora de Futbol Sala
ANNETA COSTA (FS Gironella)
Millor Entrenador de Futbol Sala
MARC CARMONA (FC Barcelona)
Millor Gol de Futbol Cat
BARUC NSUE (AEC Manlleu)
Premi Especial del Jurat a la Millor Trajectòri
JOSÉ MARÍA CALZÓN (RCD Espanyol)

L’Aleví C, un dels protagonistes de la Gala

Els jugadors de l’Aleví C de la Damm van protagonitzar un dels
moments més emotius de la 2a Gala Estrelles del Futbol Català
quan van lluir les samarretes dels clubs catalans de 1a Divisió,
2a A, 2a B i 1a Divisió de Futbol Sala, sobre l’escenari. D’aquesta
manera, es va voler fer un homenatge als joves futbolistes d’avui
que poden arribar a ser les grans estrelles del demà.
Els alevins de la Damm van ser els escollits per la Federació Catalana de Futbol i TV3 per representar aquest moment.
Al finalitzar la Gala, els blaugranes Xavi Hernández i Leo Messi
van compartir un moment amb ells, moment que va quedar
immortalitzat en una fotografia que, de ben segur, guardaran
per la posteritat.
FOTOS: EDU BAYER-FCF

Subies, Busquets, Crous, Bartomeu i Gerard.

Marc Carmona amb Ramon Agenjo.

granes Xavi Hernández i Leo Messi, que
van voler acompanyar al seu company de
vestuari, Sergio Busquets en el dia que se’l
reconeixia com el Millor Jugador Català de
Futbol del 2012.
Ramon Agenjo, president del CF Damm,
va ser l’encarregat de fer entrega del guardó
al Millor Entrenador de Futbol Sala Català a
l’ex cerveser Marc Carmona, l’actual míster
del FC Barcelona Alusport. Carmona ja
havia rebut aquest reconeixement per part
del futbol català en l’anterior edició de la
Gala de les Estrelles.
D’altra banda, Enric Crous va fer entrega del guardó de Sergio Busquets, juntament amb Andreu Subies, i Josep Maria
Bartomeu, vicepresident esportiu del FC
Barcelona. n

Xavi, Messi i Busquets.

pilota a terra
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Cesc presenta
l'anunci d'Estrella
Damm
L’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm va acollir
la presentació de l’anunci de la marca cervesera amb la presència de Cesc Fàbregas.
El jugador blaugrana va preparar, amb
l’ajuda del xef català Jordi Parra, un carpaccio de gambes vermelles d’Arenys de Mar,
el seu poble natal, per tal de promocionar
l’anunci on apareix amb el mestre del sushi
Hideki Matsuhisa, posseïdor d’una estrella
Michelin pel restaurant Koy Shunka.

Jordi Parra i Cesc Fàbregas

Cruyff presenta el seu llibre
"Futbol, la meva filosofia"
L'ex seleccionador català, Johan Cruyff, va presentar a
l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm el seu nou llibre amb la
presència del president del CF Damm, Ramon Agenjo.
Johan Cruyff va aprofitar la presentació del llibre
‘Futbol, la meva filosofia’ per fer una pinzellada dels
seus conceptes futbolístics i de la seva particular visió
d’aquest esport. L’acte va comptar amb la presència del
vicepresident de la FCF, Juanjo Isern, del vicepresident
de FC Barcelona, Carles Vilarrubí, i de l’ex president del
FC Barcelona, Joan Laporta, entre d’altres personalitats
i convidats.
L’ex seleccionador català parla en el llibre sobre tots els
aspectes inherents al futbol com ho demostren las darreres frases del pròleg: "el futbol no només és un joc
simple, sinó que fins i tot pot ser una manera de viure.
Com més gent ho entengui, més divertit serà. Tant a
dins com a fora del camp".
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Lima-Mieres i Navarro-Reiter, guanyadors del Master
Padel Pro Tour'12

Cesc Fàbregas i Ramon Agenjo

Carolina Navarro – Cecilia Reiter i Pablo Lima-Juani Mieres van ser les parelles guanyadores del Master Estrella Damm, el passat desembre.
Fede Segarra, responsable de comunicació i relacions externes d’Estrella Damm, va ser
l’encarregat de fer entrega dels guardons als campions del Màster Prou Tour.

Sopar solidari
El passat 31 de novembre es va celebrar el sopar de Nadal de la Fundació Esport Solidari Internacional
(ESI), encapçalada per Josep Maldonado. A la tradicional trobada
nadalenca, que enguany celebrava la vuitena edició, va assistir la
Fundació Damm de la mà dels consellers Pau Furriol i Ramon Agenjo
–també president del CF Damm–,
així com el president d’honor del
club cerveser, Josep Barcons.
ESI és una fundació esportiva sense ànim de lucre que neix amb la
voluntat d’ajudar a infants i joves
que viuen en la pobresa a través de
l’esport. Tant el Grup Damm com
la Fundació Damm col·laboren
amb ESI.
pilota a terra
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FOTOS: MUNDO DEPORTIVO

Copa Nadal

El CF Damm a la
Gala del Mundo
Deportivo
El president d’honor del CF Damm, Josep Barcons, i el vicepresident, Carlos
Barcons, van assistir a la 65a Gala de
Mundo Deportivo en representació del
club de futbol.
Enguany, els protagonistes de la gala
van ser Andrés Iniesta, jugador del FC
Barcelona, i Mireia Belmonte, membre
de l’equip olímpic de natació sincronitzada, premiats com els millors esportistes de l’any 2012.
La vetllada es va celebrar al Palau de
Congressos de Catalunya amb la presència de més de 1.000 convidats relacionats amb el món de l’esport.

Estrella Damm va patrocinar la tradicional Copa Nadal, que va comptar
amb la participació de 400 nadadors.
Aquesta va ser la 103a edició de la travessia al port de Barcelona que es celebra cada 25 de desembre. L’aigua,
enguany, tenia una temperatura de
13’5 graus, segons l’organització.
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La Santboiana,
a l'Antiga Fàbrica

L’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm
va acollir la reunió anual que la
Unió Esportiva Santboiana fa
amb els seus patrocinadors. Estrella Damm, una de les patrocinadores del club de rugbi, va fer
d’amfitriona de la trobada on la
bona cervesa no hi va faltar.

10 pilota a terra

FOTOS: MIGUEL RUÍZ-FCF

DEL CF DAMM A LA SELECCIÓ CATALANA

Johan Cruyff va convocar cinc ex cervesers al partit de la Selecció del passat 2 de gener, contra
Nigèria, a l’Estadi de Cornellà - El Prat
Álvaro Vázquez i Jordi Codina, actuals jugadors del Getafe FC, juntament amb els blanc-i-blaus Sergio Tejera i Sergio García i el jugador del
FC Barcelona Cristian Tello, tots ells ex jugadors del CF Damm, van jugar
el partit de la Selecció Catalana contra Nigèria el passat 2 de gener.
Catalunya va empatar a 1 gol contra Nigèria en el partit de comiat de
Johan Cruyff com a Seleccionador Català. La Catalana es va avançar en
el marcador gràcies a un gol de penal de Sergio González, el jugador
retirat que més vegades ha lluït la samarreta de Catalunya, que va
jugar els 10 primers minuts del partit després de rebre un homenatge
per part de la Federació Catalana de Futbol.
La Selecció es va bolcar en atac buscant el gol, que va arribar després
d’unes mans dins l’àrea visitant que l’àrbitre del partit, Xavier Estrada,
va senyalar. Els següents minuts, després del gol, van ser de domini del
conjunt que dirigia Johan Cruyff.
Durant la represa, els canvis van ser els protagonistes. Johan Cruyff va

donar entrada a tots els jugadors de la banqueta excepte Raúl Rodríguez, que no va participar del partit degut a unes molèsties intestinals.
El joc va continuar monopolitzat per Catalunya que, en el minut 52, va
gaudir d’una gran ocasió en un remat de córner de Jordi Amat que va
acabar sobre el travesser. Un minut més tard, Montoya entrava dins
l’àrea, però sense aconseguir superar la sortida del porter nigerià, que
va refusant la pilota en una jugada on l’estadi va reclamar un penal
que el col·legiat no va concedir.
Els nigerians van saber pressionar i al minut 54 va arribar el gol de l’empat. Bright, des de dins l’àrea, va xutar foradant la porteria de Codina,
deixant així el resultat definitiu al marcador.
Aquest partit va formar part de la preparació de la selecció nigeriana
per la Copa d’Àfrica. De fet, el passat mes de febrer, Nigèria es va proclamar campiona d’Àfrica al guanyar a Burkina Faso a la final de la Copa
Africana de Nacions 2013.
pilota a terra
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Els nostres equips

PREBENJAMÍ B

Xen, Ignacio A., Víctor, Izan, Ángel, Francisco, Ignacio G., Carles,
Martí, Marc i Jordi
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

A dalt, Jordi, Xen, Nacho, Carles i Marc. A baix, Marc.

Sortits de l'Escola
El Prebenjamí B d’aquesta temporada
està compost per jugadors majoritàriament de l’any 2005 i 7 dels 11 components han
sortit de l’Escola de Futbol del club de l’últim
any, així doncs, es tracta del seu primer any
de competició.
Els jugadors han anat assumint bé els conceptes que es van aplicant en els entrenaments i
tenen un bon nivell pel que fa a l'aspecte tècnic,
tot i que els hi falta millorar en l'aspecte físic,
però tots ells demostren tenir una bona educació tant a dins com a fora del camp.
Pel que fa a la competició, estan competint a
un bon nivell des de la pretemporada.A la lliga,
el grup està format per 11 equips, dels quals 3
tenen un nivell clarament superior a la resta, la
12 pilota a terra

Damm, el Sant Andreu i el Perfomance, motiu
pel qual es produeixen resultats molt desiguals.
La mitjana de gols a favor és de deu per partit i
menys d’un en contra. No succeeix el mateix
quan l’equip juga contra un dels altres equips
forts del grup, 1-1 contra el Sant Andreu a casa
i 5-4 contra el Perfomance a camp contrari. En
aquest últim, tot i perdre’l, l’equip va anar guanyant gairebé tot el partit però a l’últim quart
no va aguantar físicament i l’equip contrari va
aprofitar per capgirar el marcador al seu favor.
Malgrat tot, va ser un partit excel·lent en què
el públic va gaudir d’un bon futbol.
Les possibilitats de quedar primers és escassa
però l’equip esgotarà totes les possibilitats per
aconseguir-ho intentant millorar dia rere dia. n

Els nostres equips

PREBENJAMÍ A

Álex, Valentín, David, Xavier, Juan Carlos, Javier, Rubén, Eric i Aaron
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

A dalt, els jugadors escoltant les instruccions de l'entrenador. A baix, Xavier, Rubén i Valentín.

Gran predisposició per aprendre
El balanç de la primera volta de la lliga
ha estat molt positiu pel Prebenjamí A,
tenint en compte que l’equip es va fer integrament nou amb jugadors procedents d’altres
clubs, s’ha aconseguit crear un conjunt molt
bo. Després d’una bona pretemporada, la lliga
va començar en un camp difícil, el del Sant
Gabriel, però el partit es va guanyar.
Amb el treball dels entrenaments, la gran
actitud i predisposició dels més petits de la
casa, l’equip dia a dia va anar assolint els conceptes i posant-los en pràctica a cada partit. La
resta de partits de lliga, es van anar superant
amb victòries i cada vegada amb un joc mes
vistós i associatiu, fent que l’equip es trobés
en la zona més alta de la classificació. Amb

un gran bagatge ofensiu l’equip era el més
golejador, sense oblidar el treball defensiu,
amb un bon balanç de pocs gols encaixats,
que van desmarcar l’equip en la classificació,

juntament amb el Sant Andreu. Cap dels dos
equips havia perdut ni un partit, cosa que feia
preveure que l’enfrontament que havien de
disputar en l’últim partit de la primera volta,
marcaria un punt d’inflexió.
No va ser fins la jornada 15 quan la Damm
rebé el Sant Andreu a casa, segon classificat empatats a punts però amb menys gols.
Finalment, els visitants es van imposar per
2-4 en un mal partit dels cervesers, que no es
van sentir còmodes en tot el partit. Un Sant
Andreu molt ordenat es va emportar els tres
punts del partit i d’aquesta manera es va
col·locar primer en la classificació. Ara queda
però la segona volta, i l’equip ha de seguir
treballant i evolucionant com fins ara. n
pilota a terra
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Els nostres equips

BENJAMÍ B

Izan, Mahamadou, Cristian, Álex, Joel, Oscar, Mario, Pol, Aitor, Gerard,
Marc i Darling P.
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

A dalt, Emili Jardí atenent un jugador. A baix, Darling i Joel.

Adaptació progressiva a la categoria
El benjamí B del CF Damm, format
bàsicament per jugadors de l'equip prebenjamí de l'any anterior, va iniciar la lliga
2012-2013 en un dels camps més complicats
de la categoria: el Municipal d'Horta. L'equip
va notar el canvi de categoria però, sobretot,
va notar la diferència d'edat amb els jugadors
contraris, ja que molts equips d'aquesta categoria són de segon any. El resultat final va ser un
contundent 4 a 1 en contra. Els jugadors, però,
van saber reaccionar ràpidament guanyant
còmodament els partits que van venir a continuació: 4-2 al Martinenc A, 0-3 al Barcino A i
6-1 a l'Escola Stoitchkov.Aquests bons resultats
han fet que poc a poc s'anessin adaptant a jugar
contra jugadors més grans.
14 pilota a terra

La dificultat de la categoria ha fet que
l'adaptació sigui progressiva i que, tot i realitzar
bons partits, el fet de voler tenir un estil de joc
propi, amb possessió de pilota i iniciant el joc
sempre en curt des de l'inici, ha provocat que
no s'hagin aconseguit millors resultats contra
els equips de la part alta de la categoria, com
el 3-1 contra el Sistrells A o el 2-1 contra la
Vila olímpica A.
Tot i això, com ja hem comentat, l'equip ha
anat evolucionant, ha millorat en el joc, tant
ofensivament com defensivament i aquests
fets fan que els benjamins puguin afrontar
amb garanties i amb il·lusió la segona volta
per poder aspirar a guanyar algunes posicions
en la classificació. n
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BENJAMÍ A

Iker B., Sergi, Joan, Arnau, Kemo, Bakary, Yago, David, Iker O.,
Edgar i Hugo
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

A dalt, el Benjamí A sortint al terreny de joc. A baix, Edgar, Hugo i Sergi.

Un equip pràcticament nou
La pretemporada del benjamí A va
començar amb un equip pràcticament
nou, amb moltíssimes incorporacions però
amb molta il·lusió per millorar. Va ser bastant
difícil, amb enfrontaments contra equips de
primer nivell i, tot i que a l’equip li faltava
rodatge, es va aconseguir una victòria (0-1) i
un empat (4-4), amb el benjamí A del Barça.
Gràcies a aquesta pretemporada tant difícil,
l’equip va poder analitzar les errades que es
produïen en el joc i es van anar corregint
mica en mica, arribant abans a l’assimilació
de nous conceptes.
Pel que fa la Lliga, l’equip va començar molt
fort, amb 8 victòries consecutives, practicant
un molt bon joc, creant moltes ocasions en

cada partit i rebent molt poques, sent un equip
molt compacte en totes les línies. La primera
volta s’acaba com a líders de la categoria, a 7
punts del segon, amb 13 victòries i tant sols
2 derrotes, amb 75 gols a favor i 25 en contra,
sent l’equip més golejador del grup. Destaca

la victòria al camp del Vic Riuprimer (2-4),
rival directe en la lluita pel campionat, partit jugat en un camp completament gelat.
Destaquen també les dues últimes victòries
abans d’acabar la primera volta (5-1 amb el
Granollers i 2-6 amb el Mollet), dos partits
en què l’equip va fer un bon joc.
L’equip està en un grup molt difícil, amb
10 equips a la part alta de la classificació,
qualsevol pot guanyat a qualsevol. L’equip
més regular serà el que s’emporti la recompensa del títol.
Els jugadors van evolucionant dia a dia,
gràcies al magnífic treball que realitzen
als entrenaments, amb una predisposició
enorme al treball. n
pilota a terra
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ALEVÍ C

Adrià, Joel, Arnau, Marc, Mario, Antonio, Daniel, Raúl, Hugo,
Xavi i Mamadou
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

A dalt, salutació entre els jugador del Barça i la Damm. A baix, una imatge de joc.

Líder al final de la primera volta
Després d’una dura pretemporada,
arriba la lliga i l'equip es troba amb
un grup complicat i amb el handicap que la
majoria dels equips són un any més grans.
L'inici es presentava complicat davant el
Júpiter i el Tecnofutbol. En cap dels dos
partits s'aconsegueix la victòria però el grup
demostra que pot competir i que és capaç
d'adaptar-se a la nova categoria. Malgrat els
primers resultats l'equip segueix mentalitzat
a treballar i millorar i el cos tècnic no dubta
de la seva entrega i capacitat. Els jugadors van
respondre a la confiança encadenant sis victòries consecutives davant de rivals d'entitat
com Cornellà, Sants o Gramenet.
Després d'aquesta ratxa va venir una
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ensopegada contra el Sant Gabriel. Calia
recuperar-se i no sortir-se de la línia marcada i l'equip va captar el missatge ràpidament. Així arriben tres victòries més contra
Badalona, Europa i Raval, es recuperen sen-

sacions i es marca una data en el calendari: el
partit contra el líder, el Sant Andreu. Malgrat
una bona primera part l'equip se’n va anar
al vestuari amb un 0 a 1. Les consignes van
ser clares: insistir en el plantejament, confiar
en les seves capacitats i ser solidaris amb els
companys. L'equip, finalment, es va emportar la victòria i es va col·locar com a líder en
solitari. Era el moment de seguir treballant
i no caure en la relaxació, els jugadors són
conscients i aconsegueixen dues victòries
més, elevant la ratxa a sis victòries consecutives més.
L'equip finalitza d'aquesta manera la primera volta com a líder en la classificació i
mostrant dia a dia sensacions de millora. n
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ALEVÍ B

Antonio, Albert, Pau, Artur, Konrad, Álex D., Dídac, Sergi,
Daniel, Álex R. i Ot
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

A dalt, els jugadors de l'Aleví B fent pinya. A baix, Sergi.

Complint les bones expectatives
Progressió, treball, esforç i disposició
a tenir bon tracte de pilota són els
termes que defineixen la lliga de l'Aleví B
aquesta temporada.
L'inici, però, va ser dur, ja que 9 dels 11
jugadors eren nous al club, la qual cosa sempre és un handicap a l'hora de l'adaptació
i l’assimilació de conceptes tècnic-tàctics,
però si s'afronta amb ganes es redueixen
aquests contratemps inicials. Els nois dirigits
per Jordi Mas i Quique Araujo van complint
dia rere dia aquestes bones expectatives i van
progressant en el seu aprenentatge.
El campionat es va iniciar de la següent
manera: 1-8 (al camp del Vilassar), 2-4 (a
Terrassa contra el Jàbac), 7-0 (a Granollers);

els resultats van començar a acompanyar
des de l'inici i l'equip es va situar en la primera posició de la classificació empatat
amb l'actual capdavanter, el FC Barcelona.
Només l’ensopegada amb el Mollet (2-4)
va treure els cervesers del liderat, però

aquests van saber assumir-ho guanyant
els dos següents partits a casa (5-4 a Vic
Riuprimer en un vibrant partit i 7-0 al
Badalona) i van treure un valuós empat
en un camp difícil com és el de la Fundació
Calella (2-2) i posteriorment guanyant a
rivals d'entitat com són el Sant Andreu, el
Sant Cugat i l’Hospitalet.
Els difícils partits amb dues derrotes contra
el FC Barcelona (4-0) i el Cornellà (3-7) no
van fer abaixar la moral dels jugadors que van
tornar a situar-se en les primeres posicions
de la classificació just després de l’inici de
la segona volta.
Les expectatives són grans i la il·lusió és màxima per aquesta segona part del campionat. n
pilota a terra
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ALEVÍ A

Pau, Joan, Marcos, Daniel, Martí M., Mika, Daniel, Rubén,
Víctor i Jonathan
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

A dalt, sortida dels jugadors. A baix, Martí, Rubén i Pau.

Equip tècnic en progressió
L'aleví A d’enguany no es caracteritza
per ser un equip físic, però sí per una
tècnica individual en general força alta. Més
de la meitat de la plantilla són noves incorporacions, la qual cosa va donar lloc a un treball
previ d'adaptació, assemblatge i adequació de
tots els components de l'equip als nous sistemes de treball del també nou entrenador.
Durant la primera volta, però, s'ha pogut
constatar que cal guanyar en regularitat per
passar a ser un equip campió i més competitiu. En aquest segon període de competició, s’intentarà inculcar a l'equip que creixi
en intensitat, sacrifici i competitivitat, sense
oblidar els valors de l'esport i el què significa
estar a un club com la Damm.
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A nivell de resultats a favor, destaca el 7 a
0 contra el Cornellà, i, tot i perdre el partit,
els últims 30 minuts jugats contra el FC
Barcelona o els primers 30 contra el Sant
Cugat (4 a 0), on realment l'equip va portar
el pes del partit, va combinar i va finalitzar

les jugades trenades. A nivell de resultats
en contra, als partits contra el Gimnàstic
Manresa, Cerdanyola i Granollers, que no
s’haurien d’haver empatat, es van remuntar
parcials de 3 a 0 gràcies a la qualitat del
col·lectiu i a l'amor propi que van saber
treure.
En definitiva, hi ha hagut un progrés
positiu dia a dia pel que fa a l'inici de
temporada que ha portat l’equip a ocupar la tercera posició, per darrere només
del RCDE i el FC Barcelona. En la segona
fase, però, s’hauria de consolidar la posició,
o intentar-la millorar si cap, una vegada
superades les inseguretats o irregularitats
esmentades anteriorment. n
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INFANTIL B

Aleix, Genar, Raul, Manuel, Carlos, Zhenya, Adrià, Gerard, Daniel,
Carlos P., Óscar, Pol, David, Guillermo, Marc, Daniel T., Marc R. i Jair.
Camp: Bon Pastor, C/ Ciutat d'Asunción, 8

A dalt, Jahir refusant una pilota. A baix, Gerard.

Temporada de transició
La temporada actual torna a ser una
temporada de transició en la categoria
d'infantils ja que el proper any es crearà
una única categoria de divisió d'honor. Per
poder formar part d’aquest categoria, que
estarà composada per setze equips, caldrà
classificar-se entre els quatre primers equips
de preferent. Aquests canvis estan provocant que la competència entre els quatre
grups sigui màxima perquè tots els equips
volen estar la propera temporada a Divisió
d'Honor, una categoria que torna a implementar la FCF.
El grup on està situat el nostre infantil “B”
es podria dir que és el més competitiu dels
quatre, ja que tots els equips són de segon

any i, a més a més, entre ells es troben els
millors equips de Barcelona.
Tenint en compte aquesta informació,
l'objectiu principal per a aquesta temporada
és mantenir la categoria intentant sumar
els màxims punts possibles. A nivell de formació aquesta primera volta ha servit perquè l’equip s’adaptés al futbol-11, i perquè
creixés independentment de quins fossin
els resultats.
Com a conclusió podem dir que l'equip
està treballant força bé i que porta una
línia ascendent. L’equip tècnic confia que
la segona volta l’equip intentarà reflectir
aquest creixement en el camp i millorarà
els seus resultats. n
pilota a terra
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INFANTIL A

Daniel, Marc, Ignacio, Joel, Manel, Pol, Ryuken, Biruk, Adrián,
Adrià, Pau, Daniel R., Joel, Ignasi, Marc i Gerard.
Camp: Bon Pastor, C/ Ciutat d'Asunción, 8

A dalt, a punt de sortir al camp. A baix, Manel.

Primera volta brillant
L’equip va començar a rodar el 27
d’agost. Els resultats de la pretemporada
van ser força bons si es té en compte que tots
els rivals tenien un i, fins i tot, dos anys més
que els jugadors cervesers. Tots els partits de
preparació van estar força disputats i l’equip
va mostrar un bon nivell futbolístic, assimilant
tots els conceptes que s’anaven treballant.
El primer partit de lliga va tenir lloc a
Banyoles, on l’equip va guanyar per un contundent 0 a 5. Aquest va ser l’inici d’una sèrie
de jornades on cap equip va poder fer un gol
als de Xavi Garcia. Van ser un total de 8 jornades i 7 minuts de la novena, la qual cosa
significa que l’equip va estar 567 minuts sense
rebre un gol. Tota aquesta eficiència defen20 pilota a terra

siva, sumada a l’eficàcia ofensiva, va fer que
l’equip es situés clarament al capdavant de
la classificació.
De les 15 jornades disputades l’equip en
va guanyar 12, va empatar 2 i només en va
perdre 1, contra un bon Girona. Pel que fa
als gols, l’equip va materialitzar un total de
73 i només en va rebre 6. Cal destacar que en
tots els partits disputats com a locals, l’equip
sempre va aconseguir la victòria.
Ara queda afrontar la segona volta i cal continuar així, gaudint del joc i de la competició,
millorant com a jugadors i com a equip. El
més important és assolir l’objectiu del club:
ascendir a la Divisió d’Honor Infantil de nova
creació per a la propera temporada. n
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CADET B

Joan, Gonzalo, Nil, Alejandro, Imanol, Jordan, Antonio, Nilojordi,
Iñaki, Éric, Jandro, Marc, Eloy, Michael, Daniel, Xavi, Fede, Álex,
Boubacar i Jaume.
Camp: Bon Pastor, C/ Ciutat d'Asunción, 8

A dalt, sortint al terreny de joc. A baix, Èric.

Futbol espectacular
El cadet B del CF Damm d’aquesta
temporada està format per una petita
base de l’infantil A de l'any passat i compta
amb vuit incorporacions noves. Això podria
haver suposat un handicap d’adaptació, però
ha estat tot el contrari. L'adaptació de tots els
jugadors ha estat fantàstica, ja que els nous
cervesers han arribat al club amb moltes
ganes de gaudir d'aquesta gran oportunitat
de formar part d’una gran entitat i, juntament
amb els veterans de l'equip i el cos tècnic, s’ha
aconseguit construir un equip que s’ha situat
a la tercera posició en una categoria tan difícil
com és la de preferent, amb opcions reals de
disputar el títol.
Però el millor de tot és el futbol que practica

l’equip, amb un joc ràpid, dinàmic i amb un
munt de combinacions entre els jugadors, la
qual cosa fa que sigui molt atractiu i formatiu
de cara a l'any que ve. Es tracta d’una filosofia que l’entrenador, l’Alexis Sánchez, porta
nou anys desenvolupant amb èxit a l'entitat
cervesera.
Gràcies al continuat esforç de tota la plantilla,
aquest grup, així com tots els seus seguidors,
estan gaudint d'un any de molt bon futbol.
Esperem que continuïn amb aquesta dinàmica durant la segona volta que tot just acaba
de començar i que la puguin acabar entre les
posicions més amunt possible. L’objectiu del
club i de l’equip tècnic és el de fomentar un
equip poderós de cara a l'any vinent. n
pilota a terra
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CADET A

David, Enzo, Arnau, Iván, Óscar, Ricard, Guillem, Marçal, Cristian,
Kilian, Christian, Jaewook, Jalal, Adrián, Jordi, Jonatan, Ferràn, Nil,
Isaac, Màxim i Edgard.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

A dalt, els jugadors després de celebrar un gol. A baix, Maksym i Guille.

Treballant en la mateixa direcció
El cadet A d’enguany és un equip amb
moltes noves incorporacions, que va
tenir un inici de lliga una mica difícil ja que
l’equip s’havia d’anar formant i els jugadors
s’havien d’anar coneixent i compenetrant a
poc a poc. I així ho van fer. La prova està en els
resultats aconseguits durant la primera volta,
al final de la qual (jornada 13) l’equip va aconseguir un valuós empat contra el capdavanter, l’Espanyol, per 1-1. Només una setmana
després(jornada 14), i amb els ànims dalt de
tot, els cervesers van protagonitzar una de les
majors golejades de la temporada a la divisió
d’honor, amb un resultat de 7-0 contra el Reus.
L’equip, però, no va poder gaudir gaire de la
victòria, ja que un dels seus jugadors va caure
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d’esquena i es va colpejar el cap amb un mur.
Afortunadament, el jugador està totalment
recuperat a dia d’avui i segueix treballant amb
normalitat amb la resta dels seus companys,
que van mostrar en tot moment una gran
preocupació pel seu estat de salut.
A meitat de la primera volta, l’equip va rebre
la incorporació d’un jugador coreà, que va
arribar al club amb la dificultat de no entendre molt bé l’idioma, però gràcies a l’afecte i
l’esforç dels seus companys, avui és un més
de l’equip i la seva integració és total.
Fins el moment, el cadet A no ha patit moltes lesions, la qual cosa el fa un equip molt
competitiu, que sap jugar la pilota i on tots els
jugadors treballen en la mateixa direcció. n
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JUVENIL C

Albert, Víctor, Joel, Agustí, Carlos, Sergi, Joel, Diego, Jan, Carles,
Marcos, Mario, Iván, José Carlos, Albert, Óscar, David, Ferràn, Pablo,
Andrés, Éric i Álex.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

A dalt, els jugadors i el cos tècnic fent una pinya al vestidor. A baix, David.

Amb opcions de pujar
La temporada va començar amb una
reestructuració de l’equip que va ser
determinant, ja que la majoria va marxar buscant categoria, així que el 80% dels jugadors
eren nous. L’equip està al grup 3 de Lleida,
competint a gran nivell, amb bon futbol i bons
resultats. El juvenil C està format majoritàriament per jugadors de primer any que s’han
d’enfrontar a jugadors de tercer any, la qual
cosa els està fent patir molt fora de casa, ja que
els altres equips tenen molta experiència. Tant
el Manresa Junior, com el Rubí o el Sabadell,
tenen grans equips, i la lliga està molt disputada per quedar a dalt de la classificació.
A casa l’equip està jugant molt millor, només
ha perdut un partit i ha aconseguit resultats

molt amplis, amb 62 gols marcats i situant-se
com a màxim golejador de la categoria. Alguns
dels resultats que s’han obtingut a casa són,
per exemple, el 8-1 contra el Rubí, que és el
quart classificat. El tram final de la lliga, però,
es presenta molt complicat, ja que ens queden
molts desplaçaments i creuaments amb els
equips més forts de la categoria.
D’altra banda, l’equip de Carlos Ortiz té quatre jugadors entrenant regularment amb el
juvenil A, dels quals tres ja han debutat amb
el primer equip de la Damm.
La feina de l’equip tècnic es centra en la
maduració de l’equip per aconseguir alguna
fita important i els seus jugadors estan rebent
les eines necessàries per a la seva formació. n
pilota a terra
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JUVENIL B

Raul, Alexander, Jordi, Xavier, Josep, Guillem, Aitor, Ricardo, Joan,
Cristian, Álex Javier, Xavier L., Adrià, Lauren, Bah, Ian, Éric, David,
Pol, Iván i Marc.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

A dalt, els jugadors celebrant un gol. A baix, Xavi i Ian.

Objectiu: ascens a Lliga Nacional
La temporada 2012-2013 és completament atòpica ja que l’equip ve de
baixar de categoria. Aquest any ha estat molt
difícil mantenir a tots els jugadors però al
final s'ha aconseguit formar un equip per
aspirar a l’objectiu primordial: l’ascens.
La primera volta ha acabat amb l'objectiu
complert a dos punts del segon classificat, amb mèrits i, a més, amb un gran joc
col·lectiu i individual que ha servit per
situar-se i mantenir-se. Els de Jordi Galeri
han acabat amb 35 punts dels 45 possibles, amb 2 derrotes i 2 empats, contra tot
pronòstic però suficients per col·locar-se
liders i després d'un inici complicat on en
els primers 5 partits van patir 2 derrotes
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doloroses contra rivals inferiors. Les 10
victòries consecutives que van venir després han col·locat l’equip a dalt de tot de
la classificació.

L'estil i el model de l’equip és molt clar:
jugar la pilota des de darrere en la mesura
que això sigui possible i no donar puntades.
L'equip és, a hores d’ara, el segon equip més
golejador, amb 44 gols a favor, i el menys
golejat amb 16 gols en contra, mèrit a tenir
en compte, ja que és el grup més complicat
de tots.
Amb tot això es tracta d’un equip humà
extraordinari, que ha patit lesions i sancions,
que ha donat la cara en tot moment i que
no ha perdut mai la il·lusió per aconseguir
l’objectiu últim: l’ascens a Lliga Nacional.
El cos tècnic vol agrair l’esforç dels jugadors
que han decidit quedar-se al club tot i tenir
ofertes de lligues superiors. n
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JUVENIL A

Mamadou, Pol B., David, Anas, Hugo, Josep Miquel, Gerard, Sekou, Éric, Pol G.,
Rubén, José María, Soufiane, Juan Manuel, Pau, Sergio, Evelí, Santiago, Álvaro,
Guillem, Alberto, Jonatan i Christian.

Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

A dalt, Juanma refusant de cap sota la mirada de Carrasco, Gassama i Víctor. A baix, Mia.

Un repte il·lusionant
per Cristóbal Parralo

Acceptar dirigir el Juvenil A va suposar tot
un repte. La situació era delicada ja que era
l’equip més golejat del grup i estava igualat
a punts amb el Manlleu, equip que marcava
el descens. Il·lusionat amb el desafiament,
vaig intentar posar-me al dia, adaptar-me
al funcionament del Club, conèixer la plantilla de jugadors, cos tècnic, jugadors del
Juvenil B-C, equips contraris, reforços, etc.
Implantar un sistema de joc que afavorís les
característiques del grup, motivar i convèncer els jugadors de les seves possibilitats,
era primordial per aconseguir sortir de la
difícil situació.
Els resultats han estat favorables i han
ajudat que l'autoestima i la confiança de

l'equip hagin pujat de manera considerable. Han estat uns mesos molt intensos, una
experiència molt enriquidora, una categoria molt bonica, tot i que acaba molt ràpid
si no et classifiques entre els dos primers.

Queda molt per millorar, han de seguir progressant per acabar la seva etapa de juvenil
amb la millor formació possible. Estem a
la recta final del campionat instal·lats en
una posició còmoda a la taula, però no ens
podem relaxar. Per experiència sé que el
pas pel Club marcarà per a tota la vida, la
convivència amb els companys i persones
del club, els desplaçaments, els triomfs i
les derrotes.
M'agradaria que, en acabar la temporada,
els jugadors que finalitzen l'etapa de juvenil, trobin un bon equip on puguin demostrar les seves qualitats, i puguin donar continuïtat a les seves carreres esportives. Jo
estaré satisfet d'haver-hi contribuït. n
pilota a terra
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reportatge

xerrada
arbitral
amb els
joves
L’àrbitre de Segona divisió A,
David Medié, va donar una xerrada
tècnica i educativa als jugadors
de la Damm per tal d’apropar el
reglament als jugadors més joves.

E

n el marc de la col·laboració entre el
CF Damm i el Comitè Tècnic d’Àrbitres, presidit per Xavier Moreno Delgado, es
va organitzar la segona xerrada tècnica per tal
de promoure el coneixement del reglament i
el respecte cap a l’estament arbitral.
David Medié va ser l’encarregat, aquesta vegada, d’alliçonar els més joves d’una manera
molt educativa i entenedora. David Medié
(Sabadell, 1984) va començar la seva trajectòria esportiva l’any 1999. Després d'anar

Josep Barcons amb el CTA
El President d’Honor del CF Damm, Josep
Barcons, és una persona molt estimada dins
l’estament arbitral i, des de sempre, ha inculcat el respecte a l’àrbitre i al reglament
com un dels aspectes bàsics de l’educació
dels joves futbolistes.

pujant per les diferents categories del futbol
català, va arribar a la 2ª Divisió B on hi va ser
durant tres temporades, arbitrant tres partits
de playoff d'ascens a 2ª Divisió A. L' any 2012
va assolir l'ascens a la 2ª Divisió A al quedar
classificat en el tercer lloc del rànquing 2ª B
entre els 120 àrbitres de tot l’Estat. ■
26 pilota a terra

FOTOS: EDU BAYER

OPINIÓ RAMON ARMADÀS I BOSCH

NO EN NOM DE L'ESPORT

Schmeling i “El negro jefe”

H

i ha qui diu que el primer club de futbol que
va posar publicitat a la samarreta va ser el
Peñarol de Montevideo. També diuen que
un dels seus jugadors es va negar a “lluir-la”.
El rebel es deia OBDULIO VARELA. Era “mulato”. Era
“limpiabotas” i venedor de diaris. Al Wanderers, que
era el seu club d’origen, li deien “el negro jefe”.
Varela va ser el capità de la selecció uruguaiana que
va guanyar el Campionat del Món de Futbol de 1950,
derrotant el combinat del Brasil davant 190.000 persones, a l’estadi de Maracanà, per més “inri” acabat de
estrenar! S’ha escrit molt sobre allò què va passar aquell
dia de juliol. No va ser una final perquè es va disputar
en forma de lligueta i els brasilers donaven el campionat
per guanyat, ja que amb un empat en tenien prou. Brasil
va començar marcant, però el capità uruguaià es va
encarregar de motivar els seus companys i van marcar
dos gols davant la frustració dels milers de brasilers que
atiborraven les graderies. Fins i tot hi va haver una llarga
colla de suïcidis. Obdulio era tant particular que no va
anar a celebrar-ho amb els seus companys de selecció
i encara menys va accedir a fer-se fotos amb els cofois
federatius d’Uruguai amb el trofeu que Jules Rimet li
havia entregat d’amagat i sense himnes nacionals, ni
res, en acabar el partit rodejats enmig d’una marea de
gent embogida.
Tot i que sembli increïble se’n va anar sol pels carrers
de Rio, de bar en bar. Va acabar bevent tot l’alcohol que
va poder amb afeccionats brasilers que volien apagar
les seves penes. Quan el van reconèixer va témer per la
seva vida, però el van respectar com si fos un d’ells, era
“el negro jefe”, era una llegenda… Mai va voler cobrar
més que els seus companys i sovint el seu sentit del
“fair play” el va portar a confessar als arbitres faltes

que havien passat desapercebudes. Va viure pobre i va
morir pobre.
Un altre esportista del qual val la pena parlar és l’alemany MAX SCHMELING.
Qui és considerat com el millor boxejador europeu
de tots els temps era una persona íntegra i exemplar.
Ho havia guanyat tot al nostre continent. Va saltar a
Amèrica i va véncer tots els seus rivals, un d’ells, el basc
Paulino Uzcudun. Però a l’altra banda de l’Atlàntic no
li tenien cap estima, ni en el terreny esportiu ni en el
personal. Érem a la dècada dels trenta. Europa bullia
amb el vendaval hitlerià i la premsa americana el va
batejar com “el gos nazi”.
El campió del món dels pesats era, ni més ni menys,
Joe Louis. El juny de 1936, Schmeling el va deixar KO,
al dotzè assalt, damunt el ring del Yankee Stadium,
arrabassant-li el títol mundial. A Hitler i al Reich els va
faltar temps per apropiar-se la victòria d’Schmeling,
presentant-la com el triomf de la raça blanca sobre la
“decadent i inferior” raça negra. Va tornar a Alemanya i
es va negar a fer-se membre del partit i a col·laborar amb
la propaganda nazi, guanyant-se així el rebuig oficial al
seu propi país. El seu compromís el va portar fins i tot
a amagar ciutadans jueus a casa seva, salvant-los d’una
mort cruel. Passada la guerra va recuperar l’amistat amb
Joe Louis, a qui fins i tot va ajudar econòmicament.
Quan va morir, ara fa vuit anys, tota Alemanya es va
bolcar en lloances i reconeixements. S’ho mereixia!
Potser, si de tant en tant recordéssim aquests i molts
altres exemples de gent que ha fet de la decència el seu
estil de vida, no hauríem de lamentar el lamentable
espectacle de cada dia: corrupció, favoritisme, frau,
abús i tota mena de poca-vergonyes que ens tenen permanentment enfangats. ■
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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 a prop. Els nostres cracs són
els ambaixadors més qualificats
que té el club i per això volem saber-ho tot d'ells i, alhora, convertir
aquestes pàgines en un lligam de
pertinença, referència i orgull pels
jugadors actuals del Club.
PRIMERA
Jordi Codina I getafe CF

sergio garcía I rcd espanyol
álvaro vázquez I getafe CF

rafa jordà I FC Renhe guizhou

sergio tejera I rcd espanyol
VíCTOR VáZQUEZ I F. C. BRUJAS
ISAAC CUENCA I F.C. ajax

cristian tello I fc barcelona

Carlos G. Peña I r. valladolid

manolo muñoz (entrenador) I
deportivo cali

juan CARLOS BARRANCO I ÀRBITRe
ASSISTent

Marc Carmona (entrenador) I
FC BARCELONA fuTbol sala

luis carrión (entrenador) I
rcd espanyol femení

SEGONA A
aleix vidal I almeria Cf

benja martínez I girona fc
isaac becerra I girona fc

isaías sánchez I sd ponferradina
david lópez I se huesca

Andrea Orlandi I brighton fc
áNGEL MARTíNEZ I blackpool fc
juanjo carricondo I
apep kyperoumdia

albert manteca I sankt polten
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Álvaro Vázquez

pàgina coordinada per:
Manuel Martín

FOTO: GETAFE FC

SEGONA B
LUCAS VIALES I G TARRAGONA

JOHN NEESKENS I SANT ANDREU

MARCOS PéREZ I CF BADALONA

CARLOS CLERC I RCD ESPANYOL

JUAQUíN SáNCHEZ I CF BADALONA
XAVI PELEGRí I CF BADALONA

SAMUEL BAYON I CF BADALONA

JOAN GRASA I CF BADALONA

JAUME SOBREGRAU I CF BADALONA
AIMAR MORATALLA I LLAGOSTERA

JOSé. M. MORALES I SANT ANDREU
DíDAC NAVARRO I SANT ANDREU
BORJA LóPEZ I SANT ANDREU

èRIC ALCARAZ I SANT ANDREU

JONATHAN del AMO I RCD ESPANYOL
òSCAR SIERRA I AD PRAT

ROGER MATAMALA I AD PRAT
RUBEN ALCARAZ I AD PRAT

MANEL GóMEZ I CE L´HOSPITALET

MOUSSA BANDEH I CE L´HOSPITALET
ALBERT VEGA I CE L´HOSPITALET

FRANCISCO OCHOA I C.D. GUIJUELO

TERCERA
XAVI COMAS I U AT GRAMANET

MARC GRàCIA I UE VILASSAR DE MAR

ANSELMO EYEGUE I U AT GRAMANET

QUim SOLANO I UE VILASSAR DE MAR

edgar allueva I U AT GRAMANET

JUAN LUQUE I UE VILASSAR DE MAR

DANI ACOSTA I CF MONTAÑESA

joan lladó I UE RUBí

IVAN ROMERA I CF MONTAÑESA

jaume a. sánchez I CE JúPITER

DAVID PAYAN I U AT GRAMANET

REMO FORZINETTI I U AT GRAMANET

ADRIà ESCRIBANO I UE VILASSAR DE MAR

VíCTOR COCERA I CF MONTAÑESA

SERGI DIAZ I UE RUBí

DANI GARCIA I CF MONTAÑESA

GRABIEL SANTIAGO I UE RUBí

ADRIà PADILLA I CF MONTAÑESA
RUY GAMA I CF MONTAÑESA

FERRAN MELICH I CF MONTAÑESA
xavi torrent I CF MONTAÑESA

RAúL BARRIENDO I TERRASSA FC
JOAN ROIG I TERRASSA FC

FRAN GRIMA I TERRASSA FC

JORDI VINUESA I TERRASSA FC

CRISTIAN DEL MORAL I SANTBOIà FC
alex bolaños I SANTBOIà FC

JORDI ROGER (entrenador) I CORNELLà UD
JOEL MARíN I CORNELLà UD
ALBERT VIVó I CF GAVà

ALBERT CERVANTES I CF GAVà

SERGIO PRIETO I CASTELLDEFELS UD

GIRBERTO BRAZ OLIVEIRA I CASTELLDEFELS UD
JOSE SANTOS I CASTELLDEFELS UD

ALBERTO TRIGUERO I CASTELLDEFELS UD

josué fernández I CASTELLDEFELS UD
ORIOL GRAU I CASTELLDEFELS UD
ISAAC CUENCA

JUAN C. CERVANTES I UE VILASSAR DE MAR

guillem roquet I CASTELLDEFELS UD

alex garcía I CE JúPITER

ELHADJI BANDEH I CE JúPITER
pedro muñoz I CE JúPITER

JUANJO GARCIA (entrenador) I CE
JuPITER

pol coll I UE VIC

MARTí SOLER I UE VIC

ALEJANDRO POVES I UE VIC
RAFA LEVA I EUROPA CE
ELOI MIR I EUROPA CE

DANI ROMERO I EUROPA CE

RUBEN CASANOVAS I POBLA MAFUMET
DAVID BATANERO I CF PALAMóS

JONATHAN PUJIBET I FC VILAFRANCA
BRAIN QUEIJADA I FC VILAFRANCA
alberto tavira I FC VILAFRANCA
RAúL CABALLERO I CF BORRIOL

MIGUEL NAVARRO I LA HOYA-LORCA C.F.
AITOR RAMíREZ I PEÑA DEPORTIVA IBIZA

èRIC LLOPIS I C.AT. MONZON

SERGIO MAESTRE I R. CELTA-B

juancho fernández I terrassa fc

pilota a terra

29

Entrevista I MARC CARMONA, entrenador del FC Barcelona Alusport

“Tinc molts bons rec
L’estada de Marc Carmona (Barcelona, 1964) al
CF Damm va ser breu però els records encara
pred o m i n e n e n l’ e n tre nad o r catal à m é s
guardonat de la història del futbol sala (1 UEFA

futsal Cup, 2 Lligues i 3 Copes). El passat 4 de març
va ser nomenat, per segona vegada consecutiva,
Millor Entrenador Català de l’any de futbol
sala a la Gala de les Estrelles de la FCF.

E

t puc considerar un ex jugador de la Damm?
I tant! Tot i que només vaig jugar una temporada guardo
molts bons records de la meva estada al club.

que més podríem dir que s’assembla al nostre esport. Juga amb
espais reduïts, amb jugadors que tenen molta tècnica, jugadors
que amb poc espai són capaços de fer moltes coses.

Quan s’aconsegueixen tots els títols possibles, es valora menys
l’esforç que s’ha de fer per aconseguir-los?
Nosaltres no. Però sí que és veritat que en el món professional
on treballem, en la societat en la que vivim, quan guanyes molt
sovint es tendeix a no donar-hi el valor que pertoca. Sembla que
ja sigui una cosa normal, fàcil, quan no és així. En qualsevol esport
professional, quan un equip guanya molts títols, i molt seguits,
s’ha de saber valorar. Senyal que les coses s’han fet molt bé.

Quan decideixes penjar les botes per fer d’entrenador?
Ho vaig tenir molt clar. Amb 29 anys, quan jugava, el meu cap ja
anava més enllà. Sempre pensava si estàvem ben col·locats o coses
d’aquest estil. Havia acabat INEFC i sempre havia tingut al cap
que volia entrenar i la veritat és que ho vaig decidir molt ràpid.
Sempre explico que al deixar de jugar tothom em deia “ostres,
com ho deus trobar a faltar, no?”, i la veritat és que no m’ha passat
mai. Tenia clar que volia entrenar, és una feina molt dura i molt
apassionant a la vegada. Hi ha hagut molt poques vegades que
m’hagi passat allò d’“avui em vindria de gust jugar”.

Ets entrenador del Barça des de l’any 2004. Com ha evolucionat
aquest equip des de llav ors?
L’equip d’ara no té res a veure amb el d’aleshores. Primer vam
haver de fer un esforç dins la casa perquè no tothom creia que això
pogués arribar fins al punt on som ara. Vam haver de millorar a
nivell de tot: de planificació de viatges, d’horaris d’entrenament,
de material… No va ser tasca fàcil. I al mateix temps, també calia
convèncer la gent de fora del club, als jugadors. Se’ls havia de fer
veure que això era un projecte seriós. Poc a poc ho hem anat fent
i hem tingut la sort de poder arribar allà on somiàvem.
Parla’ns una mica dels teus orígens dins d’aquest esport, Marc.
Tu vas jugar a l’elit amb el Cacaolat i amb el Barça, però abans jugaves a futbol 11. Per què aquest canvi de futbol a futbol sala?
Amb 18 o 19 anys vaig començar primer d’INEFC i al mateix
temps jugava a futbol al Canovelles. Llavors era juvenil de tercer
any. Havia jugat alguns minuts amb el primer equip a 3a divisió
però jo ja veia que aquell somni de ser professional del futbol em
quedava molt lluny. A INEFC vaig conèixer a un noi que era jugador internacional i competia a la divisió d’honor i em deia “va,
per què no vens a provar algun dia?”. Ho vaig provar i quan vaig
acabar aquella temporada al Canovelles vaig dir-me: “saps què?
Ja que no puc jugar a primera de futbol ho provaré a la primera
de futbol sala”. I allà va començar tot.
A nivell tècnic i tàctic, futbol i futbol sala tenen gaire a veure?
Tècnicament tenen coses semblants. Tàcticament, però, són totalment diferents. El futbol sala té més coses dels esports indoors
que del futbol gran, tot i que segurament el Barça actual és l’equip
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Marc Carmona de peu, el segon per la dreta, en el camp de la Damm.

En l’època complicada que estem vivint actualment a nivell econòmic, creus que la base és una garantia per mantenir el nivell
de competitivitat que s’ha assolit?
La base s’ha de tenir en compte sempre, independentment del
moment, i treballar-la bé. El moment actual és difícil per qualsevol
esport, i el futbol sala no n’és aliè. El bàsquet està patint, l’handbol,
i fins i tot el futbol. Pel que sents al teu voltant, hi ha molts clubs
grans que ho estan passant molt malament.
Si degut a aquesta situació es decideix potenciar la cantera, possiblement ens trobem davant d’una de les poques coses positives
del moment conjuntural negatiu que estem vivint. Ara, més que
mai, és imprescindible un club com la Damm. La tasca que fa per
fomentar el futbol base és encomiable. ■

cords de la Damm”
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reportatge

LA FUNDACIÓ
DAMM, AMB
RUGBY
BARCELONA
El passat 9 de febrer, la selecció Rugby
Barcelona va jugar contra el Munster Academy
un partit patrocinat per la Fundació Damm
que va congregar més de 1.000 aficionats al
nou camp de rugbi d’Esports UB.

R

ugby Barcelona, la selecció que engloba els clubs històrics
de la ciutat (FC Barcelona, Club Esportiu Universitari,
CN Poblenou – Enginyers RUFC, Gòtics RC, Químics ER), va
jugar un partit contra el Munster Academy, una de les quatre
seleccions d’Irlanda.
El resultat del partit, clarament favorable als irlandesos (7-95),
no va impedir que el partit fos viscut com la gran festa del
rugbi de la ciutat. Estrella Damm, la patrocinadora oficial de
Rugby Barcelona, va estar ben present al matx internacional,
sobretot al 3er temps: la tradició en què l’equip local convida al
visitant a menjar i beure després de finalitzar el partit, d’aquesta
manera es reforcen els vincles i l’amistat i s’exalten els valors
associats al rugbi.
Patrocinadors oficials.
La Fundació Damm ha signat un contracte amb Rugby Barcelona per la qual es converteix en Patrocinador Oficial de la
marca. D’aquesta manera, Damm ajudarà al rugbi de la ciutat
a visibilitzar-se i donar a conèixer els seus projectes.
Els objectius de la marca Rugby Barcelona neixen arran la necessitat de promocionar l’esport per tal de captar nous jugadors
per les escoles de rugby de Barcelona. Tot això, sota la consigna
que “el rubgi és un esport que educa per la vida”.
L’estiu passat es va celebrar la primera edició del Rugby Fun
Week, que enguany tornarà a celebrar-se. Es tracta d’un campus
d’estiu per a nens i nenes d’entre 6 i 14 anys on es combina el
joc del rugbi amb l’aprenentatge d’anglès. D’aquesta manera,
es patrocina l’esport entre els més petits, aprenent els valors
del rugbi amb tècnics del Munster Irlandès.
La Fundació Damm s’ha involucrat en el projecte perquè creu
en l’esforç, la superació, el treball en equip i la preseverància,
valors que defineixen aquest esport.
Aquesta, pot ser la primera pedra de cara a la visibilització
d’un esport que s’espera que, en els propers anys, augmenti en
nombre de jugadors i d’aficionats. ■
32 pilota a terra

❶

❷

❸

❹

1 i 2- Diferents imatges del partit.
3- Els jugadors de Rugby Barcelona i el Munster
Academy després d'acabar el partit.
4- Pau Furriol i Jordi Homs, President de Rugby
Barcelona, mostrant la samarreta de la
selecció a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm.
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Fundació Damm
La
Dammno
notan
tansols
solsfinancia
financia
i recolza
el club
de
La Fundació
Fundació Damm
i recolza
el club
de futfutbol
sinó
reafirmant
el compromís
seu compromís
la societat
bol sinó
que,que,
reafirmant
el seu
amb amb
la societat
civil i
civil
i la cultura,
col·labora
en diferents
activitats.
la cultura,
col·labora
en diferents
activitats.

Ramon Agenjo, Ramon Armadàs, Joan Francesc Marco, Jordi Vallverdú i Marta Gil.

LA FUNDACIÓ DAMM
DÓNA SUPORT AL LICEU
La Fundació Damm i el Gran Teatre del Lliceu van signar un conveni utilitzant el seu marc com a espai de relade col·laboració pel qual la Fundació se suma al grup d’empreses que cions públiques corporatives i associant la
imatge corporativa al prestigi del Liceu.
donen suport a la fundació cultural com a Entitat Protectora.

E

l Patró i Director de la Fundació
Damm, Ramon Agenjo, i el Director
General de la Fundació del Gran Teatre del
Liceu, Joan Francesc Marco, van signar el
conveni de col·laboració que converteix
la marca cervesera en Entitat Protectora
del Liceu.
La Fundació Damm, convertint-se en
Entitat Protectora, s’ha vinculat al Liceu
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La marca cervesera reprèn, així, el contacte i la col·laboració amb el Gran Teatre
del Liceu ja que anys enrere ja havia estat
mecenes de l’entitat barcelonina.
Durant el moment de la signatura,
també van ser-hi presents el Patró de la
Fundació Damm Ramon Armadàs, la
coordinadora general de la Fundació
Damm, Marta Gil Muro, així com Jordi
Vallverdú. ■

Ramon Agenjo i Josep Maria Amorós.

Damm i l'Auditori de Barcelona, units
La Fundació Estrella Damm ha començat l’any 2013 signant un contracte de patrocini amb l’Auditori de Barcelona. El Director i Patró
de la Fundació cervesera, Ramon Agenjo, es va trobar amb el Director de Serveis de l’Auditori, Josep Maria Amorós, per tal de signar el
text que vincula ambdues entitats pels propers 3 anys. Durant la signatura, Agenjo i Amorós van prendre una Estrella i van brindar
per celebrar el patrocini i la unió de l’Auditori i la Fundació Damm.
Aquesta és la primera vegada que la Fundació Damm es vincula amb l’Auditori de la ciutat, i ho fa per seguir amb la línia de promoure i ajudar les entitats que fan viva la nostra ciutat a través de la cultura.

Acord amb Barcelona Global

Ramon Agenjo, Enric Pinyol i Emilio Quatrecasas.

La Fundació Damm és Soci Corporatiu i Protector de Barcelona Global, una associació civil
privada, independent i sense ànim de lucre
formada per líders empresarials, emprenedors i professionals que viuen i treballen a
Barcelona.
Ramon Agenjo, Director i Patró de la Fundació
Damm, va signar el conveni de col·laboració

amb el President de Barcelona Global, Emilio
Cuatrecasas, i amb el Secretari, Enric Picanyol.
Ambdós també són membres de la Comissió
Executiva de la nova associació barcelonina
que té la missió de “contribuir activament a fer
de Barcelona una de les ciutats més atractives
del món per desenvolupar talent i l’activitat
empresarial”.
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