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LA REVISTA DE LA FAMÍLIA DAMM

Cesc Fàbregas
“Guanyar al camp de la Damm
sempre ha estat molt difícil”

FUNDACIÓ

ELS NOSTRES CRACKS

REPORTATGE

Solidaritat

Benja Martínez

L'Escola al 2010

Un repàs per les diferents activitats
relacionades amb l’esport on la
Fundació Damm ha col·laborat.

El jugador de Sant Cugat ens
explica la seva gratificant
experiència a la Damm.

L’Escola és una referència i amb més de 100
nens proporciona la primera fornada de
jugadors pel primer equip federat del club.
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editorial

sumari

Fundació Damm
Cada mes de juny, quan fem el balanç de la temporada, apareixen irremeia·
blement les victòries i les derrotes, els èxits i els fracassos. La Damm, però,
és diferent i, en la valoració global també es té en compte l’educació, el com·
promís o la solidaritat. El CF Damm, amb gairebé seixanta anys d’història,
no és un projecte engegat abans d’ahir sinó que els principis fundacionals de
l’any 1954 es poden extrapolar tranquil·lament als nostres dies.
El CF Damm és el ‘producte estrella’ de la Fundació Damm. El prestigi dels
seus dirigents encapçalats per Josep Barcons i la progressiva rellevància
pública de Ramon Agenjo fan més fort un propòsit de servei cap a un col·
lectiu de joves esportistes que tenen en l’aixopluc de la Damm la millor
cobertura possible.
Jugar a la Damm és un luxe i, generalment, aquest fet es valora quan un ja
no hi és. Molts dels ex jugadors del club parlen meravelles de la seva estan·
ça a casa nostra, però també és obligació dels tots els membres de l’entitat
procurar que aquest fet sigui consensual a la pertinença al CF Damm.

Campions
Tot i la valoració filosòfica real de l’inici de l’editorial, el CF Damm és
un club de futbol i ens agrada guanyar, per això estem tremendament
orgullosos del paper de l’Infantil B de l’Alexis Sánchez i del Benjamí B de
Quique Araujo. Els dos campionats assolits i l’ascens de categoria perme·
ten continuar creient en la feina ben feta que realitzen els membres del
club. Dins de l’extrema competitivitat a l’elit del futbol del nostre país,
la Damm segueix ocupant les posicions capdavanteres tant en l’aspecte
competitiu com en el formatiu.
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amb el Grup Damm.
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Un nou repte per a
la vela oceànica
El rècord de navegació entre Nova York i
Barcelona ha quedat establert en 12 dies, 6
hores, 3 minuts i 48 segons. Àlex Pella, Pepe
Ribes i Stan Schreyer, patrons de l’Estrella
Damm inscriuen el seu nom dins la història
de la vela oceànica per ser els més ràpids
en unir las ciutats de Nova York i Barcelona
en un veler. La NY-BCN Transoceanic Sailing
Record és una prova esportiva de vela entre
les dues ciutats i amb dues embarcacions
bessones, Imoca Open 60, l’Estrella Damm i
el W Hotels. L’objectiu de la prova era establir el rècord de navegació entre Nova York
i Barcelona, així com estrènyer els llaços
entre les dues ciutats amb programes socioculturals, educatius i esportius.
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Rafa Nadal campió del Masters de Madrid

Rafa Nadal va guanyar el Màsters 1000 de Madrid en derrotar a la final a Roger Federer per 6-4 i 7-6. D’aquesta
manera, el jugador manacorí es va poder revenjar del suís que el va derrotar a la final de l’any passat. Nadal
ha guanyat els tres Màsters 1000 de terra batuda, Roland Garrós i ha recuperat el número 1 mundial.
pilota a terra
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El Barça campió
de la Lliga dels
Rècords

El Barça de les sis copes, el Barça de Pep
Guardiola, el Barça del futbol excels, va
conquerir el títol de campió de la lliga espanyola en una edició marcada pels rècords aconseguits. L’equip blau-grana ha
sumat 99 punts, superant els 92 del Madrid
de Capello. A més, Messi, amb 34 gols s’ha
convertit en el ‘Pitxitxi’ i Valdés amb només
24 gols encaixats, en el ‘Zamora’.
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Una parella
amb estrella

Estrella Damm ha fitxat a la parella número 4 del món del pàdel, Miguel Lamperti i
Matías Díaz. El Grup Damm fa 14 anys que
participa en el món del pàdel i, a més, és el
patrocinador del Màsters Padel Pro Tour, el
millor torneig del món i del Circuit de Pàdel
Estrella 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 tenir-los una mica més aprop. Els nostres cracks 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.

SEGONA B
Víctor Vázquez I Barça AtlÈtic

xavi pelegrí I CE Sabadell

JOSÉ M. morales I UE Sant Andreu

alberto criado I TERRASSA FC

benja RODRÍGUEZ I Barça AtlÈtic

fran grima I UE Sant Andreu

Francisco Martínez 'Keko' I UE Sant Andreu
Óscar Sierra I Terrassa FC
david lópez I Terrassa FC
Xavi Fontova I CF Gavà

Marcos Pérez I CF Gavà

PRIMERA
Jordi Codina I getafe CF

isaac becerra I panionios (GRÈCIA)

Isaias Sánchez I CF Badalona

alfred zardoya I CF Gavà

ALBERT manteca I CF Gavà
Dani Marín I UE LLeida

joaquín GARCÍA I UDA Gramenet
Rubén Casado I CF Badalona

sergio tejera I mallorca b
samuel bayón I CD benidorm

Joaquín E. Valerio I Polideportivo Ejido
sito palma I CD Denia

jordi vinuesa I CD Denia

Cristian Del Moral I CD Denia
albert CUADRA I TERRASSA FC

roger matamala I Cd mirandes
oriol grau I Cd tenerife b

alberto montero I Cd alavés
luis m carrión I Cd alavés
sergio maestre I Cd lugo

SEGONA A
Carlos G. Peña I r. huelva

curro torres I g. tarragona

TERCERA

sergio garcía I r. betis b.

Paco Carballo (Entrenador) I CD Blanes

albert vivo I cf pobla mafumet

Andrea Orlandi I Swansea City

pitu plazuelo I CD ALFARO

aleix vidal I cf pobla mafumet

sergi díaz I CD Blanes

marc arquilue I ce Premià

rafa jordà I LLEVANT CF
(PAIS DE GAL·LES)

PACO HERRERA (entrenador) I VILLARREAL B
DAVID MIRANDA I ÀRBITRE

David Miranda

víctor garcía I CD Blanes

rubén salvador I ce Premià

raul troyano I UE cassà

gerard alonso I ce Premià

cristian pérez I UE cassà

siso amigo I ce Premià

sergio prieto I UE castelldefels

alejandro chavero I ue rapitenca

gilberto braz oliveira I UE castelldefels

rafa leva I fc santboià

achile oubougou I UE castelldefels

carlos alonso I fc santboià

alejandro talavera I ue cornellà

josué fernández I fc santboià

raul pérez I ue cornellà

albert culla I fc santboià

albert cervantes I ue cornellà

quim ayats (entrenador) I fc santboià

sergio alburquerque I CE europa

carlos benarejos I cf vilanova

javier simón I CE europa

remo forzinetti I AEC MANLLEU

lucas viales I CE l’hospitalet

gabriel santiago I cf almería

dani morales I CE l’hospitalet

cristian jiménez I cf novelda

toni velamazán I CE l’hospitalet

joan ravert I cf binefar

manel gómez I CE l’hospitalet

benjamín rodríguez I cd manacor

aimar moratalla I ue llagostera

Fco. josé ochoa I cf villarreal

david andreu I aec manlleu

juan c. cervantes I alfaro cf

marc raventós I CF olesa

jonathan martínez I cd almanza

álvaro méndez I palamós cf

juan carlos sanz I AEC MANLLEU

david charcos I palamós cf

víctor morillo I CD BLANES

DANI ROMERO I AEC MANLLEU

anselmo enyague I GETAFE B
pilota a terra
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els primers passos de...

Cesc Fàbregas
FOTO: José Antoni SIrvent

Campió d’Espanya Cadet, millor jugador i màxim golejador del Mundial Sub 17, jugador més jove en marcar un gol a la història de l’Arsenal, jugador més jove en els darrers vuitanta anys en debutar amb la selecció
espanyola, va participar al Mundial de 2006 i va guanyar la Eurocopa en el 2008, amb un gol decisiu contra
Itàlia. I ara està a Sudàfrica. Però abans va trobar un moment per explicar-nos les seves experiències i els seus
enfrontaments amb el nostre club.

E

l capità de l’Arsenal i alhora un
dels millors migcampistes del
món va començar, amb només
6 anys, a donar les primeres puntades a la
pilota a l’equip de futbol sala de l’escola
La Presentació d’Arenys de Mar. Al par·
quet de l’escola va ser on Cesc Fàbregas
va iniciar una meteòrica ascensió a l’elit
del futbol, pujant ràpidament els graons
naturals de les categories. Després del fut·
bol sala va venir el futbol-7, aquest cop
amb un equip sorgit de la unió de l’equip
de l’escola i el CF Arenys. Amb un any de
futbol-7 els tècnics de l’Arenys en van te·
nir prou per intuir les qualitats del Cesc i
essent benjamí ja jugava amb l’aleví A. En

els camps de futbol del Maresme ja es par·
lava del talent d’aquell jove i el CE Mataró
va decidir incorporar-lo al seu equip de
Divisió d’Honor. Durant aquesta tempo·
rada a Mataró, un dia per setmana Cesc
compartia vestidor i entrenament amb els
alevins de Can Barça i que la temporada
següent serien els seus companys. Cinc
temporades a la pedrera blau-grana li van
servir per adquirir el segell Barça, una
etiqueta que li va permetre enlluernar els
observadors de l’Arsenal anglès. L’apos·
ta del club londinenc va ser ferma des del
primer moment i fins a quinze partits van
veure els tècnics de l’Arsenal abans de pre·
sentar-li una oferta formal.

Molts pares creuen tenir un crack a casa
però quan la família de Cesc Fàbregas va
rebre l’oferta de l’Arsenal de mans d’Arse·
ne Wegner, entrenador del primer equip,
va tenir una constatació fefaent de que la
projecció del seu fill era prou evident. El
projecte esportiu i econòmic presentat pel
tècnic francès era molt engrescador. La va·
loració familiar va concloure amb una de·
cisió afirmativa del propi jugador. Amb 16
anys i després de deixar al cadet del Barça
com a campió d’Espanya es va acomia·
dor dels Messi, Piqué i Víctor Vázquez per
compartir vestidor amb els Henry, Pires,
o Lehman. Qui sap si en breu es retrobarà
amb el Leo i el Gerard. El desig hi és. ■
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Nom: Francesc Fàbregas Soler
Edat: 23 anys
Clubs: Arsenal
Posició: Migcampista

toni SIrvent

"Era molt difícil guanyar
a Nou Barris"
En Cesc va ser un dels rivals més difícils que van
patir els nostre equips en les sis temporades
que ens hi vam enfrontar. Des de ben petit ja
destacava pel seu caràcter i per la facilitat per
veure el futbol. Els seus partits a Nou Barris
encara són recordats pels espectadors del camp
del carrer La Selva i pels tècnics i personal del CF
Damm. “Guanyar al camp de la Damm sempre
ha estat molt difícil, els partits eren complicats
i amb molts gols. El millor record el tinc en un
partit que vam començar perdent per dos gols
i se’ns complicava molt el campionat de lliga.
Vam aconseguir remuntar el partit i ens vam
proclamar campions”, explica en Cesc.

pilota a terra
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Els nostres equips

BENJAMÍ B

Nader, Adrián, Dani, Xavi, Jumilla, Mariano, Gerard, Marc, Núñez, Pino,
Ilyan, Á lvaro, Sánchez i Rubén.

A dalt, David . A baix, Mariano.

Campions i ascens
El títol aconseguit és el millor resum
de la gran temporada realitzada per tot
el planter del Benjamí B. Aquest grup
és el col·lectiu més jove federat dins la nostra
entitat i juga amb la desavantatge de l’edat en·
vers els seus rivals. La història, a més, dirà que
l’equip dirigit per‘Quique’Araujo i Emili Jardí
és el primer equip de futbol-7 del CF Damm.
Mirant els números de l’equip, veiem que no·
més ha perdut dos partits en tota la tempo·
rada i un va ser enfront el segon classificat:

1r

classificat

el CE l’Hospitalet. Els nois del Benjamí B han
aconseguit marcar 145 gols i només n’han
rebut 41. El 2 de juny del 2010 serà recordat per
tot el planter com un dia de joia pel campionat
guanyat. La satisfacció del Club és immensa,
tant per l’èxit esportiu com per la implicació
de tot l’equip a l’hora de lluitar pel projecte
guanyador iniciat aquesta temporada. El grup
liderat pel ‘Quique’ Araujo ha demostrat la
seva qualitat, el seu esforç i el seu compromís
dins i fora del terreny de joc. ■

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

28

24

2

2

145

41

76
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Els nostres equips

BENJAMÍ A

Marc, Pedro, Nathan, Eric, ‘Chato’, Albert, José, Pau, Haile, Óscar, Panés,
Adrià, Pinto, Xavi, Roda, Genís, Alexander i Trifol.

A dalt, els jugadors celebrant un gol. A baix, Adrià.

Prova superada
L’equip d’Ángel Rodríguez ha realit·
zat una molt meritòria segona volta
del campionat de lliga sumant qua·
tre punts més que en la primera. L’inici de
la segona volta no va ser prou bo en quant a
joc, però tot i això, els resultats seguien sent
positius. El Benjamí A va recuperar el seu alt
nivell futbolístic i va superar clarament tres
dels millors rivals del campionat: Sant Andreu,
Singuerlín i Sant Gabriel. El planter dirigit
per l’Ángel és un grup molt compensat i amb

7è

classificat

una gran capacitat de sacrifici. Cal recordar
les dificultats reals de l’equip envers els seus
rivals: el Benjamí A juga a la segona divisió
d’alevins amb nois entre un i dos anys més
grans que ells. Els joves jugadors van adquirint
les ensenyances del cos tècnic amb facilitat i
desenvolupen les propostes de l’entrenador
mostrant un joc fluid i alegre. Des del primer
moment els joves jugadors han interpretat
perfectament la filosofia de la Damm tant a
dins com a fora del terreny de joc. ■

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

18

4

8

94

47

58
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Els nostres equips

ALEVÍ B

Ibou, Raúl, Javi, Víctor, Cueva, Joel, Joaquín, Mayorga, Xavi, Manel, José,
Eric, Pesquer, Quique, Ruíz, Eric, Simó, Marc, Biruk i Torres.

A dalt, Biruk amb la pilota. A baix, Joel.

S'hi deixen la pell
L’Aleví B, tot i les mancances físi·
ques per la diferència de edat amb
els seus rivals, no ha patit en tota la
temporada. La seva qualitat i la predisposició
pel bon joc, li han permès conviure entre les
posicions més tranquil·les de la classificació.
L’equip de José Fernando Herrera ha finalitzat
el campionat en una molt còmoda vuitena
posició amb 47 punts i a 30 de les posicions
de descens. Els jugadors han desenvolupat
un joc molt vistós i atractiu, i han estat feli·

8è

classificat

citats, al final de la majoria de partits, pel seu
comportament i l’actitud demostrada dins
del camp. Tot i que 11 dels seus rivals eren de
segon any i els superaven en moltes ocasions
en força, velocitat i resistència, l’Aleví B els
superava en futbol. El cos tècnic està molt or·
gullós del seu planter i vol felicitar tot l’equip
per l’esforç en els més de 100 entrenaments
de la temporada. Els nois s’han comportat
com uns autèntics campions i han treballat
tota la temporada per ser-ho. ■

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

13

8

9

43

42

47
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Els nostres equips

ALEVÍ A

Albert, Víctor, Quique, Alberto, Jordan, Marc, Joel, Ruben, Jandro, Joan,
Freddy, Regaño, Reñé, Salinas, Filian.

A dalt, sortida dels jugadors al terreny de joc. A baix, Pol.

Millorant partit a partit
L’Aleví A ha tingut una progressió as·
cendent durant tot el campionat. La
primera volta no va ser tan reeixida com
s’esperava, especialment pel potencial dels juga·
dors, però poc a poc l’equip s’ha anat aclimatant
a la categoria i ha començat a demostrar la seva
veritable vàlua. La segona volta ha estat millor
que la primera, tant en joc com en resultats.
Si la primera volta només es van aconseguir 4
victòries, a la segona s’han doblat i s’ha capgirat
la tendència negativa. El nivell de joc ha millorat

7è

classificat

molt i s’ha guanyat en competitivitat. La millor
ratxa de l’equip va ser entre les jornades 22 i 29
quan l’Aleví A va estar 7 jornades consecutives
sense perdre. Finalment, l’equip ha acabat el
campionat en una digna setena posició, des·
tacant la línia ascendent dels jugadors, l’esforç
i la implicació en aquest projecte comú. Des
de la direcció tècnica de l’equip es pondera la
consecució dels objectius fixats a l’inici de la
temporada així com la millora del joc indivi·
dual i col·lectiu. ■

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

13

7

10

41

44

43
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Els nostres equips

INFANTIL B

David, Campos, Cervera, Coronel, Cristian, Juana, García, Alexis, Pau,
Abdoul, Marc, Iker, Álex, Erick, Requena, Soroka, Pol i Edgar.

Dues imatges dels jugadors i el tècnic celebrant la promoció.

Espectacular
Només hi ha una paraula per definir la
temporada de l’infantil B: espectacular.
El grup liderat per l’Alexis Sánchez ha
assolit amb escreix totes les fites encomana·
des: el campionat de lliga i l’anhelat ascens de
categoria. La superioritat demostrada durant
tota la temporada es mereixia el premi del
triomf i així ha estat, només tres derrotes en
tot el campionat són el bagatge impol·lut d’un
equip destinat a donar moltes alegries al CF
Damm. Després d’aconseguir el campionat

1r

classificat

calia superar el segon escull, la promoció. El
rival, l’Atlètic Vallès. La primera bona notícia
va arribar amb el sorteig, l’Infantil B jugaria
el partit de tornada al seu camp. Tot i aquest
punt favorable, l’equip en va tenir prou amb
el seu bon futbol i la superioritat tècnica dels
seus jugadors, a més, del perfecte plantejament
tàctic en els dos enfrontaments. La Damm va
superar el seu rival en els dos partits, 2-3 a
Granollers i 6-0 a Nou Barris, i va aconseguir
merescudament l’ascens de categoria. ■

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

30

25

2

3

132

32

77
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Els nostres equips

INFANTIL A

Berrio, Nacho, Rubén, Ibra, Gorrea, Javi, Carlos, Jiménez,
Manero, Cándido, Nelson, Martínez, Joel, Alfred, José, Tenllado,
Pablo i Kilian.

A dalt, l'Infantil A amb un combinat japonès. A baix, Berrio.

A un pas de l'èxit
L’inici del campionat de lliga no va ser
gens fàcil. Els resultats no van acom·
panyar l’equip i això va afectar el joc
col·lectiu. Tot i això, poc a poc els jugadors van
anar agafant el ritme de la competició i van co·
mençar a alternar els bons resultats amb d’altres
no tan bons. L’equip de l’Andrés Jarque anava
escalant posicions a la taula classificatòria i la
tendència de l’equip era molt positiva.
La segona volta va ser molt exitosa i fins la dar·
rera jornada l’Infantil A va tenir opcions de par·

5è

classificat

ticipar en el campionat de Catalunya. Només
van faltar dos punts. L’equip va demostrar el
seu potencial guanyant els dos enfrontaments al
Cornellà i també amb la victòria a Nou Barris
contra l’Espanyol.A més, l’equip va guanyar en
el difícil camp del Gironès Sabat (només ho ha
fet la Damm i el Barça).Aquests resultats, i altres
partits importants, serveixen per demostrar la
vàlua del grup i perquè l’equip tècnic es mostri
orgullós del seu planter i dels col·laboradors que
acompanyen habitualment l’equip. ■
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Els nostres equips

CADET B

Sergi, Aparicio, Gerard, Bufí, Xavi, Castillejo, Víctor, ‘Chemi’, Joel, Cristian,
Aitor, Lázaro, López, Mas, Bernat, Alexis, Alan, Kevin, Israel, Silvano, Carles
i Zájara.

A dalt, Sergi. A baix, Víctor.

Magnífica segona volta
La segona volta que ha protagonitzat
el Cadet B es podria catalogar com
a magnífica i espectacular. Després
d’una primera volta una mica irregular, els
jugadors amb molt d’esforç i sacrifici, varen
agafar el pols a la categoria d’una manera
molt lloable, tal i com ho demostren els seus
números. A la segona volta, l’equip dirigit per
Rafa Porras, només va perdre un partit. Des·
taquen les victòries al camp de la Gramenet
o del Sant Gabriel, i els empats als camps del

7è

classificat

Sant Andreu i el Lleida, equips que acabarien
pujant a Divisió d’Honor, així com l’empat
a Sant Adrià enfront l’Espanyol. La golejada
de la segona volta se la va endur el Mataró
per 6-0. Al final, l’equip va sumar 51 punts
amb una mitjana d’1,90 gols per partit en una
categoria molt forta amb un munt d’equips
de segon any. El cos tècnic i la coordinació del
Club enalteix el grau de compromís del grup
que li ha permès superar sense problemes les
baixes importants de l'equip. ■
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Els nostres equips

CADET A

Pol, Ricard, Font, Àlex, Grau, Grice, Maikel, Frederic, Mas, Mellado, Juanma, Moliner, Alberto, Adri, Agustín, Nieto, Noguera, Carlos, Christian i
Gerardo.

A dalt, Kevin. A baix, Sergio Nieto després de proclamar-se campió d'Espanya sub-16 amb la selecció catalana.

Temporada complicada
Decebedora temporada la del Cadet
A, sobretot per les grans expectatives
dipositades en aquest bon planter de
jugadors. Tot i això, aquest equip no ha tingut
la sort de la seva part i ha patit un munt de
lesions que no li ha permès tenir continuïtat en
les alineacions. A més, cal recordar, els canvis
d’entrenador que ha patit l’equip, que no han
facilitat la consolidació del grup. Fins a cinc
jugadors del Cadet B han participat en el decisiu
darrer tram del campionat. Les derrotes, entre

10è
classificat

d’altres, al camp del Mataró o de la Gramenet,
van provocar que l’equip s’acostés perillosa·
ment a la zona de descens. Finalment, quan la
classificació estava molt ajustada i el patiment
semblava fer-se fort a l’equip, aquest va treu·
re tot l’orgull i va guanyar els decisius partits
enfront el Badalona i el Gavà. Aquesta difícil
experiència els ha fet madurar i comprendre
que lluitant tot l’equip en la mateixa direcció és
possible adreçar situacions complicades com
les que han patit aquesta temporada. ■
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Els nostres equips

JUVENIL C

Adri, Jesús, Aranyó, Eric, Fillol, Marc, Guillem, Iván, Lamas, Luque,
Rubén, Molina, Morales, José, Orozco, RodríguezSerna, Jandro, Torrecillas, Xavi, Torres, Dani, Verdejo i Lluís.

A dalt, Eric i Guillem. A baix, Marc.

Èxit sense precedents
L’espectacular final de temporada de
l’equip dirigit per l’Enric Obrador ha
trencat gairebé tots els registres del Ju·
venil de primer any del Club a la categoria
Preferent. L’equip ha finalitzat el campionat en
una destacada quarta posició, essent el segon
equip màxim golejador amb 72 gols, havent
guanyat sis partits de manera consecutiva i
mantenint la imbatibilitat durant dotze jor·
nades seguides. El Juvenil C va concloure la
primera volta de la lliga amb 15 punts a la taula

4t

classificat

classificatòria però una fantàstica reacció li
ha permès sumar 35 dels 45 punts en joc de
la segona volta. Cal destacar la contundent
victòria enfront el campió Can Vidalet per
4-1 o també altres victòries acompanyades
de bon joc i gols (Bellvitge 0-3, Balafia 6-1 o
Junior 5-1). La feina de l’equip tècnic ha donat
finalment els seus fruits, després que aquests
hagin iniciat una nova forma de treballar, ba·
sada en un plantejament del futbol modern i
adaptat a les noves tecnologies. ■
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Els nostres equips

JUVENIL B

Gerard, Héctor, Christian, Rubén, Bilbao, Campos, Casanova, Marc, Iván,
Borja, Medina, Rafa, Aleix, Jandro, Poves, Pol, John, Ramos, Romero,
Jordi, Gabri i Tejero.

A dalt, els jugadors celebrant un gol. A baix, l'entrenador Robert Moreno.

Gran temporada
Bon final de temporada del Juvenil B
que ha complert amb els dos objectius
proposats a l’inici: desenvolupar un
joc de qualitat basat en el bon tracte de la
pilota i la intensitat i la d’abastar de jugadors
el primer equip de l’entitat. Fins a quatre ju·
gadors han jugat de forma continuada amb
el Juvenil A i altres cinc hi han debutat. En el
darrer tram de la lliga l’equip ha estat capaç
de guanyar sis partits consecutius amb una
demostració continuada de futbol combi·

5è

classificat

natiu i de joc de possessió. Ni les absències
per auxiliar el Juvenil A, ni les baixes per le·
sions van minvar en cap moment la capaci·
tat futbolística d’aquest planter. Les bones
sensacions que ha deixat aquest grup permet
confiar plenament en ell i, se’ns dubte, serà
la base del Juvenil A la temporada que ve.
Treball, serietat, companyonia i sacrifici han
estat els denominadors comuns dels mem·
bres del Juvenil B aglutinats per un cos tècnic
encapçalat per Robert Moreno. ■
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Els nostres equips

JUVENIL A

Rubén, Sani, Ramon, Toni, Durán, Fernández, Grasa, Ismael, Marc, Huete, Manel, Moraguez, Moya, Osuna,
Padilla, Víctor, Peña, Bryan, ‘Peque’, Serra i Tuscà.

A dalt, Huete. A baix, 'Peque'.

Temporada irregular
La temporada del Juvenil A no ha estat
tan reeixida com es preveia. El gran
potencial que mostrava a l’inici de la
temporada no s’ha pogut manifestar dins del
terreny de joc. El campionat va començar prou
bé però la contundent derrota a casa davant
el Girona va encendre les alarmes futbolísti·
ques. Una posterior ratxa d’empats va conduir
l’equip a un sotrac de joc i resultats que va pro·
vocar la dimissió de Javi Torrijos, l’entrenador
del Juvenil durant les darreres sis temporades.

9è

classificat

L’arribada a l’equip de Carles Martínez es va
produir durant el mes de desembre amb un
panorama desolador: l’equip es jugava el futur
amb els quatre equips grans del campionat.
Amb l’arribada del nou any l’equip va co·
mençar a jugar amb criteri i actitud. El primer
repte va ser consolidar l’equip fora de la zona
de perill i això es va reflectir durant els mesos
de gener i febrer amb set victòries i només
dues derrotes. Finalment, l’equip va superar
la temporada sense angoixes. ■
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Rubén en el sorteig de camp el dia de l'Espanyol.

Noves tecnologies pel Juvenil A
La propera temporada, el Juvenil A comptarà amb un nou reforç dins l’estructura organitzativa de l’equip. Incorporant la figura de
l’analitzador de vídeo (tant per analitzar els partits dels equips contraris com de l’anàlisi individual i col·lectiu del nostre equip). Aquesta
experiència pionera en el nostre club ja s’ha experimentat amb èxit amb el Juvenil B. ■
FINS AVIAT, AMICS

Aquests jugadors formen part
de la història de la Damm i des
d'aquestes pàgines intentarem seguir la seva evolució com a futbolistes i recolzar-los en tot moment.
Molta sort!

CARLOS OSUNA

RUBÉN ALCARAZ

28/09/1991 • 2 Temporades 01/05/1991 • 8 Temporades

JORDI TUSCÀ
24/01/1991 • 4 Temporades

ISMA GUZMÁN

FRAN PEÑA

VÍCTOR MOYA

04/04/1991 • 2 Temporades

14/12/1991 • 11 Temporades

01/02/1991 • 4 Temporades

MARC HERNÁNDEZ
02/03/1991 • 6 Temporades

JOAN GRASA

RAMÓN CASAS

AITOR RAMÍREZ

DAVID DURÁN

ALBERT HUETE

12/12/1991 • 2 Temporades

15/02/1991 • 10 Temporades

13/05/1991 • 4 Temporades

07/05/1991 • 4 Temporades

01/03/1991 • 3 Temporades

pilota a terra
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Tortell Poltrona, Joan Grasa, Rubén Alcaraz i Pep Guardiola.

Guardiola, els pallassos
i els periodistes
units per el somriure dels infants
El grup de periodistes solidaris que
anualment editen un llibre a favor d’una
causa solidària, han dedicat els seus esforços a
cobrir, en la mesura del possible, la mancança
emocional de milers de nens d’arreu del món.
Els encarregats de fer somriure els nens no
podien ser uns altres que Pallassos sense
Fronteres, liderats per Tortell Poltrona i el
padrí del projecte, l’entrenador del Barça de
les sis copes, Pep Guardiola.

“

Vinc a demanar-te una cosa. I no em podràs
dir que no”. D’aquesta manera es va presentar
Santi Padró, periodista de TV3, al despatx de
Pep Guardiola. I no va dir que no. A partir d’aquell
moment l’entrenador del Barça ha estat un pallasso
més, o un periodista més. El tècnic de Santpedor s’ha
involucrat totalment en el projecte solidari.
Va ser el passat mes de març, quan a l’Hotel W de
Barcelona es va presentar el projecte públicament. El
llibre recull 37 històries relacionades amb els mundials
de futbol escrites per 35 periodistes esportius i dues
firmes convidades, Andoni Zubizarreta i Xavier Azkar·
gorta. La recaptació total del projecte anirà destinada a
l’oenegè Pallassos sense Fronteres.

Foto de família amb els periodistes, Guardiola, Azkargorta i Tortell Poltrona.

Jaume Mateu ‘Tortell Poltrona’ va proclamar emocio·
nat: “Ens ha tocat la loteria amb aquesta iniciativa i
seguirem lluitant perquè el món sigui més rodó del
que és”. Pallassos sense Fronteres va ser capaç de pro·
vocar el somriure a més de 250.000 nens durant l’any
passat, en les 448 representacions en 28 expedicions,
des del Sàhara fins a Jordània o recentment Haití, pas·
sant per Somàlia, Palestina, la República del Congo,
Namíbia, Kosovo...
Guardiola, a més de posar-se el nas vermell, va relati·
vitzar la seva aportació i, referint-se al merescut guardó
de ‘Català de l’any’, va manifestar públicament la seva
admiració als pallassos: “ Vosaltres sou uns verdaders
ídols, verdaders herois i verdaders catalans de l’any”. ■

2010

Relats del Mundial

Pep Guardiola
Pallassos sense fronteres

22 pilota a terra
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Firma convidada

JAUME

MATEU
‘Tortell Poltrona’

Pallasso

Barcelona, 1955

Riem perquè és bo
El pallasso és per a mi, alguna cosa més que una paraula que defineix
una activitat artística. Aquestes lletres les entenc com una manera
de viure, de viatjar, de patir, de lluitar, de guanyar i de perdre, en
definitiva, una manera de ser i de viure la vida. Us puc assegurar que
aquesta paraulota ha omplert de sentit gran part del meu viatge en
aquest món de bojos.
Quan estic actuant, envoltat de gent i amb la nàpia posada no especulo,
penso i decideixo sense por, sóc lliure. I quan acabo l'espectacle recullo
els riures i somriures que m'han donat, els llenço a les estrelles i vaig a
per a més. Com més gran em faig, més que el “què”, m'interessa el “per
què”, m'importa molt el “com” i sobretot m'enamora el “sentit”.
El pallasso és la figura còmica per excel·lència. Ell és, a més a més,
l’esbojarrada expressió de la comicitat: som tràgicament còmics. Tot
allò que és al·lucinant, excèntric i absurd és propi del pallasso, amb
un objectiu: fer sentir, fer riure.
Quina és la funció del riure? Riem perquè és bo i amb això ja n’hi ha
prou. El plaer té sentit en sí mateix, no demana explicació. I potser
aquí estigui un dels punts més importants de la nostra figura,“el pallasso”: la seva gratuïtat. La nostra funció social és fer riure i procurar
plaer. No descobrim les lleis que regeixen l’univers, sinó que volem
generar bon rotllo i viure amb més felicitat. Aquesta és la nostra
incomparable funció a la societat. Mentre que milions de persones
es dediquen a les nobles tasques de matar, apropiar-se de territoris
veïns i acumular riqueses, el pallasso es dedica a provocar el riure
dels seus semblants. El pallasso no es dedica a les grans qüestions,
gasta el seu temps i el dels altres amb... ximpleries!. El pallasso és el

sacerdot de l’estupidesa, de les inutilitats, de la ximpleria... Tot allò
que no té importància ens interessa.
Normalment s'associa el pallasso amb els nens, ells són els nostres
mestres, són capaços d'expressar els seus sentiments sense por a fer
el ridícul, malauradament aquesta capacitat la perdem quan ens fem
adults i aprenem a dir mentides sense que se’ns noti, el nostre repte
és no perdre aquest sentit.
A començaments de 1993, arran dels nens i nenes de l'escola Projecte
de Barcelona, vam iniciar la història de Pallassos sense Fronteres a
Iugoslàvia. Ells varen tenir la iniciativa de pensar que un pallasso
podria ser útil en un camp de refugiats . I gràcies a ells cada any
milers de nens que no tindrien cap mena de possibilitat de trobar
un moment de felicitat ho fan gràcies a aquella iniciativa, que ja s'ha
estès per més d'una dotzena de països.
L'any passat els equips de pallassos sense fronteres d'Espanya van
realitzar 448 actuacions en 24 sortides que van arribar a més de 250.000
infants de llocs tant conflicitus com Palestina,Israel, el Kivu (Congo),
Kosovo, Líban, Síria, Moçambic, El Salvador, Colòmbia, Namíbia,
Costa de Marfil, etc. Aquest any ja portem 12 sortides, i en farem
més gracies al llibre Relats del Mundial, del grup de periodistes esportius amb el padrinatge d'en Pep Guardiola, l'ajut, entre d’altres,
de la Damm i de tots els que el comprin, que espero sigueu molts!
Infinites gràcies a tots.

Conec la utilitat de lo inútil i tinc la riquesa de no voler ser ric.
(Joan Brossa)
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Els nostres cracks
2010

Benja Martínez
Finalment, el 'Benja' i els seus companys del Barça Atlètic han aconseguit l’anhelat ascens a Segona
Divisió A. La feina i els gols del davanter de Sant Cugat han estat claus per classificar el seu equip
per a la promoció. En una de les eliminatòries, fins i tot, el ‘Benja’ va aconseguir un ‘hat trick’.

24 pilota a terra
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Benja a la sala de brasatge de l'antiga fàbrica Damm.

Benjamím Martínez ‘Benja’ és un jugador alt, fort, treballador, xuta amb
les dues cames i té un instint demolidor dins
de l’àrea. La seva qualitat i els més de 30 gols
que va aconseguir a Preferent jugant amb el
Mercantil van ser més que suficients perquè
el coordinador dels juvenils de la Damm,
Óscar Cosials, considerés imprescindible
el seu fitxatge per encarar amb garanties la
temporada 2005-2006. “Mai havia jugat a
l’elit i enfrontar-me a equips com el Barça, l’Espanyol, el València, el Vila-real o el
Llevant, va ser una experiència molt enriquidora. Vaig tenir una oferta del Cornellà
però vaig escollir la Damm per història i
per prestigi” ens va declarar el ‘Benja’ a la
remodelada sala de brasatge de l’antiga fàbrica Damm del carrer Rosselló.
El ‘Benja’, tot i néixer a Terrassa, es considera fill de Sant Cugat i en el club d’aquesta
població va començar a marcar els seus primers gols. A la categoria de cadet va donar
el salt al Mercantil de Sabadell i en el darrer
any de juvenil va ser la Damm l’equip que
va gaudir i es va beneficiar del seu olfacte
golejador i de la seva feina dins del camp.
“A més de ser un davanter centre de molta

2005

BENJA
MARTÍNEZ

Terrassa, 23 d'agost
de 1987
TRAJECTÒRIA
05-06 CF DAMM
06-08 C.E. Europa
08-09 Reus Esportiu
09-10 Barça Athlètic

qualitat, el ‘Benja’ és una molt bona persona, un jugador que fa grup i ho dona tot a
cada entrenament”. Així és com el defineix
l’Óscar Cosials, el culpable del fitxatge del
‘Benja’ per la Damm.
L’Espanyol va ser l’afortunat que es va
endur el ‘Benja’ en finalitzar la seva etapa
juvenil però no va creure prou en ell i el
va cedir a l’Europa. La darrera temporada a l’equip escapolat va ser molt bona i

això va servir perquè els tècnics del Barça
estudiessin la possibilitat d’incorporar-lo
quan finalitzés el seu contracte. I així va ser,
la temporada passada el Barça va fitxar el
‘Benja’ per cedir-lo al Reus però aquest cop
en va tenir prou amb quatre mesos per demostrar la seva vàlua. Luis Enrique el va
repescar i el ‘Benja’es va convertir en una
peça bàsica del projecte blau-grana per pujar
de categoria. ■
pilota a terra
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L’Escola del CF Damm, establerta des de l’any
1983 a Nou Barris, funciona amb unes directrius clarament formatives, treballa per a la integració dels nens del barri i fomenta la iniciació dels més petits a l’esport. L’escola és pionera,
metòdicament complerta i totalment gratuïta
pels joves jugadors. Des de l’any 2002, l’ex jugador cerveser Juanjo Galbis, n’és el director.

Les tardes de dimecres i els matins de dissabte, el camp
del carrer La Selva irradien il·lusió. La il·lusió de desenes
de nens que per primera vegada formen part d’un col·lectiu
esportiu. Els nens, acompanyats dels pares i mares, d’avis, de
tiets... inicien el seu recorregut cap el vestidor amb els nervis
propis de l’edat. L’encaixada de mans amb el director de l’Escola
és el primers pas abans de posar-se la roba d’entrenament,
calçar-se les botes i començar a donar puntades a la pilota
sota la supervisió dels monitors del club.

L’escola del CF Damm és una referència dins del món futbo·
lístic del país i segueix les mateixes directrius del club de futbol:
la formació integral del jugador, tant des de el punt de vista
futbolístic com dels principis fonamentals de la persona.
L’escola està formada per gairebé 100 nens, d’entre cinc i
vuit anys. El cos tècnic està format per entrenadors titulats i
monitors. La darrera finalitat de l’Escola és la d’aconseguir
bons jugadors per formar part del Benjamí B de la Damm, el
primer equip federat del club. n

La gran escola del CF Damm
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pels joves jugadors. Des de l’any 2002, l’ex jugador cerveser Juanjo Galbis, n’és el director.

Aquesta temporada, l’escola de la Damm ha incorporat
una dona en el seu staff. La pionera, de només 16 anys, és
diu Anna Agenjo i com el seu cognom fa preveure és filla
de Ramon Agenjo, Patró-Director de la Fundació Damm i
Conseller del Grup Damm. L’Anna és descendent en cinquena generació de Joseph Damm, fundador de la companyia cervesera. La tasca de l’Anna es centra en l’apartat
administratiu i en el tracte directe amb els nois de l’Escola.
Per a ella, aquesta col·laboració, una vegada complert el
primer any, ha suposat una experiència molt enriquidora:
“Estic orgullosa d’haver entrat a l’escola, d’haver compartit

Una nova incorporació

calçar-se les botes i començar a donar puntades a la pilota
sota la supervisió dels monitors del club.

moments amb aquesta gent meravellosa que forma part
d’un gran equip. És increïble la professionalitat i el sentiment que els uneix, i ara, que m’uneix a mi també”.
L’Anna valora positivament el tracte rebut per la gent de
l’escola, “el tracte que he rebut a l’escola és immillorable,
em va impressionar des del moment que vaig entrar, la
gent, els entrenadors, els nens i sobretot el gran mestre
que he tingut, parlo del Juanjo Galbis”, i afegeix, “el
futbol és disciplina, els primers dies d’escola els nens
no coneixen aquesta pràctica, però gràcies a l’esforç d’el
Juanjo i del seu aprenentatge, a més, no recordo cap nen
que no em donés la mà al principi de l’entrenament, tot
un símbol del nostre club”.

bons jugadors per formar part del Benjamí B de la Damm, el
primer equip federat del club. n

OPINIÓ RAMON ARMADÀS I BOSCH

NO EN NOM DE L'ESPORT

Vergonyes del nostre món

F

a molt de temps, Sud-àfrica era un país proscrit, estig·
matitzat… Era lògic: l’havien fet molt grossa. Sense
cap mena de vergonya mantenien un sistema soci·
al impresentable. Els blancs –una exigua minoria– tenien
apartats i arraconats els negres. Mentre un dels seus líders
més carismàtics es podria a la presó, els negres no podien
anar ni als metges, ni als col·legis, ni als parcs, ni als teatres
ni cinemes, ni als bars ni restaurants… ni enlloc on tenien
preferència i accés exclusiu els
blancs. Els negres estaven rele·
gats a les feines més baixes i més
mal pagades, i no cal dir que els
drets humans no els veien ni
en pintura, mentre malvivien
sense esperança als seus barris
marginals.
La majoria de països del món
van boicotejar de forma seve·
ra Sud-àfrica, política, cultural,
comercial i esportivament.
Avui dia, després d’haver supe·
rat ja fa anys el malson, viuen en
pau i tranquil·litat el Campionat
del Món de Futbol mentre s’es·
pera que el país doni un tomb i
superi els greus problemes soci·
als que encara arrosseguen.
Altres països, però, són més
“afortunats” que Sud-àfrica.
Malgrat l’oposició de bona part del seus ciutadans, els seus
governs ni respecten els drets humans ni pensen respectar-los,
entre altres motius perquè, com que ningú els fa cap mena
de boicot, no en tenen cap necessitat.
Fixeu-vos: el govern xinès no sols va ser premiat generosament
amb uns lucratius Jocs Olímpics, sinó que precisament ara
que fa vint anys de la matança de Tiananmen, tot el món
“civilitzat” s’està bolcant en la fira de Shangai. Enlluernats
pels doblers que plouen del cel oriental, ningú pensa en les

minories perseguides, els “tibets” envaïts, ni en les inacabables
execucions a les que tan afeccionats són aquells “democràtics”
funcionaris. El que més em dol és haver vist que gent de casa
nostra de provada progressia hagi exhibit aquests dies el seu
incontenible entusiasme per la seva participació en el joiós
esdeveniment. A l’altra banda d’Àsia, el molt “laic i demo·
cràtic” govern de l’estat d’Israel es carrega des de fa anys totes
les normes de convivència i respecte als drets humans a costa
dels palestins, fins al punt d’as·
sassinar i segrestar els que els hi
porten ajuda humanitària. Però
us penseu els hi caurà algun ti·
pus de boicot polític, comercial
o esportiu tot i que participen
a les competicions esportives
europees? No! Què va! Són
uns clients importantíssims
dels productes del vell conti·
nent i, sobretot, estant recolzats
per governs tan defensors dels
drets humans com els de USA
i, fins i tot, de Rússia.
Parlant dels nostres amics (foto
de les Açores) de l’altra banda
de l’Atlàntic i del seu amor pels
drets humans barrejats amb un
més que admirable domini de
l’espectacle, us recomano que
entreu a l’hemeroteca de La
Vanguardia i busqueu l’article anomenat “Morir fusilado
en Utah”, publicat el diumenge 16 de maig d’enguany a les
pàgines d’Internacional. Ja m’ho sabreu dir…
Per cert, hi ha un país de gent admirable amb una gran cultura
humanística, científica i artística amb grans figures a les dife·
rents disciplines esportives. Malgrat que ells mai rebran cap
“propina”, ni Jocs Olímpics, ni Fòrums, ni Fires de Mostres
Internacionals. Es tracta de la República de Cuba. Pateixen
un boicot unilateral. No interessen. Són pobres.
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Medicina esportiva
Pàgina coordinada pel
Dr. Carlos Barcons i l'equip mèdic del club

Esquinç de turmell
Autor

Lluís Tejero López

Jugador Juvenil A Damm
Revisió

Dr. Juan Carlos Arias Estévez
Servei Mèdic Damm

E

l futbol, com esport d’equip i de
contacte, presenta un risc que
comporta un conjunt de lesions
que pateixen els seus practicants. El futbol
és un dels esports en què la incidència de
lesions és més alta.

Materials.
El treball s’ha realitzat amb les dades de 5
equips del club: 2 cadets i 3 juvenils, que
representen un total de 109 jugadors. Aquests
equips militen en les categories més altes
del futbol base català. L’edat dels jugadors
es troba entre els 14 i els 18 anys.
Cadets (14-16 anys):
Preferent/ Divisió d’Honor
Juvenils: (16-19 anys):
Preferent /Nacional / Divisió d’Honor

Una limitació de l’estudi ha estat la impos·
sibilitat d’obtenir les fitxes mèdiques que
comprenen tota una temporada ja que el club
només disposava de les d’aquesta temporada
que compren des de setembre a desembre
del 2009.
Objectius
Els objectius es basaven en l’estudi de quins
són els factors interns i externs de risc de lesió
en l’esportista i la realització d’un estudi de
lesions dels jugadors d’un club de futbol base
(veure esquema). Aquí presento un aspecte
concret de l’anàlisi: la freqüència i la tipologia
de les lesions.

TIPOLOGIA
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ARTICULARS

53%
OSEES

28%

ALTRES

14%
EXTERNS

INTERNS

MUSCULARS

14%

TIPUS DE LESIÓ

FACTORS DE RISC

Aquest fet determina que cada vegada més
s’estiguin fent estudis epidemiològics que
analitzen les causes que incideixen en l’ele·
vat nombre de lesions. Treballs recents fets
a Espanya analitzen factors i incidències de
risc de patir lesions en jugadors d’escoles
de futbol i proposen sistemes de prevenció.
Amb l’ajuda dels serveis mèdics del club de
futbol DAMM, que han posat al meu abast
la informació necessària, he pogut fer un
estudi d’un conjunt de jugadors per elaborar
el meu treball de recerca (en aquest article
hi presento una petita part).

Les fractures d'ossos només s’han presentat
en 2 casos.

FRACTURA
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Resultats
Freqüència de les lesions: El resultat obtin·
gut en la mostra objecte d’estudi, ens dóna
una incidència global de jugadors lesionats
del 34,8 % .
110

CADETS
83

JUVENILS
TOTAL

55

28
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NÚM. JUGADORS

NÚM. LESIONS

NÚM. JUGADORS LESIONATS

Tipologia de les lesions: Les lesions muscu·
lars han estat predominants amb un percen·
tatge del 53,5%. Després de les musculars,
les lesions articulars són les més nombroses
amb un 28% de recurrència.

ESQUINÇ TURMELL
CONTRACTURES
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7%
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RUPTURES FIBRIL·LARS
CONTUSIONS

16%
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23%

ESQUINÇ DE GENOLL
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Conclusions
• La freqüència de les lesions obtingudes en
l’estudi confirmen l’alt risc de lesionar-se,
la probabilitat que un jugador pateixi una
lesió es troba entorn el 80% durant una
temporada.
• La lesió més recurrent (23%) és la ruptura
fibril·lar. El 76,8% de les lesions es produ·
eixen en els membres inferiors.
• Els defenses i porters presenten un major per·
centatge de lesions que la resta de jugadors.
• Els futbolistes que juguen més temps pre·
senten més probabilitat de patir una lesió.
• Hi ha una relació directe entre la catego·
ria de joc i les lesions. Els jugadors amb la
categoria de divisió d’Honor presenten una
probabilitat de lesió del 46% davant un 8,3%
de la categoria preferent.
• S’estableix entre els diferents factors de risc
una interacció molt complexa. n
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Fundació Damm
La Fundació Damm no tan sols financia i recolza el club de futbol sinó que, reafirmant el seu compromís amb la societat civil i
la cultura, col·labora en diferents activitats.

A l’esquerra, tots els ‘culpables’ del campus solidari ‘Un estiu
fantàstic’. A dalt, Ramon Agenjo, l’ex jugador del Barça Guillermo
Amor i Josep Barcons.

Un estiu fantàstic

L

a Fundació de l’Esport Escolar de
Barcelona va presentar un nou pro·
grama d’estiu per promoure la pràctica de
l’esport i la cohesió social entre la població
jove de Nou Barris.
La presentació va comptar amb la presència

de Carmen Andrés, Regidora del Districte
de Nou Barris; Josep Monràs, Diputat d’es·
ports de la Diputació de Barcelona; Oriol
Amorós, Secretari per a la immigració de la
Generalitat de Catalunya i José Luis Velasco
(FEEB). Ramon Agenjo, Patró-Director

de la Fundació Damm, i Salvador Arnal,
Director d’àrea de Negoci de Les RoquetesVerdum (“la Caixa”) van ser els represen·
tants dels espònsors.
El programa compta amb l’apadrinament
i el suport tècnic d’Andrés Iniesta, jugador
del FC Barcelona, i dels ex esportistes pro·
fessionals Guillermo Amor, Andoni Zubi·
zarreta, Rafa Jofresa i Carles Folguera. ■

Seminari de Patrocini a l'IQS
A la seu de l’Institut Químic de Sarrià (IQS) es va celebrar el Seminari
Patrocini, formes de finançar una causa (cultural, social i esportiva).
El format va constar de tres blocs: el primer, “Criteris de selecció del
Ramon Agenjo
destí de patrocini”, va anar a càrrec de Ricard Valls, soci fundador de
l’Associació Espanyola de Fundraising. En el segon bloc, Ramon Agen·
jo, Patró-Director de la Fundació Damm, va centrar la seva exposició
en el Grup Damm, des dels seus orígens i constitució fins a l’actualitat,
centrant-se especialment en els patrocinis esportius i culturals. De la
Fundació Damm en va explicar la seva filosofia i, alhora, va incidir
en el CF Damm i els seus principis fonamentals: el desenvolupament
integral de la persona. El tercer bloc va anar a càrrec de Rafael Vila·
sanjuan, subdirector del CCCB i responsable de la candidatura de la
Fundació de Vicente Ferrer al Premi Nobel de la Pau, que va explicar
el crowdfunding, una idea que neix com a finançament alternatiu, uti·
Ramon
Agenjo
Pere Alcover
i Ramon Agenjo
litzant el potencial d’Internet per a projectes creatius. ■
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També són futbolistes
A través de l'ONG Esport Solidari Internacional hem pogut conèixer el camí cap a la Pau que un grup de joves amputats
va iniciar fa anys. Mitjançant la potència del seu joc han aconseguit transformar-se en exemple per a la seva societat.

➊

➍

➋

➎

➌

➏

Ramon Agenjo

E

l passat 30 de maig uns jugadors
de futbol de Sierra Leona van ve·
nir a ensenyar-nos com juguen. Ho fan
molt bé, però a diferència de Messi, Xavi,
Iniesta o Piqué, ells juguen amb crosses.
Són amputats de guerra i ara exhibei·
xen el seu futbol participant en activitats
d’educació i sensibilització de pau mit·
jançant l’esport.

Els joves amputats, icones de la guerra de
Sierra Leona, passen a ser ara les icones
de la reconstrucció i reconciliació social.
Ells són les víctimes del passat i l’espe·
rança del futur. L’acte, patrocinat per la
Fundació Damm, es va celebrar al pavelló
de L’Hospitalet Nord i va comptar amb
la presència de diferents personalitats i la
participació dels nostres alevins. ■

1. Els jugadors de Sierra Leona escalfant abans
del partit.

2. Pep Plaza, el Guardiola de Crakòvia, amb els
jugadors de la Damm.

3. Els jugadors africans agraint els regals rebuts.
4. Josep Maldonado i Sergi Agustí explicant
el projecte.

5. Tots els participants de l’acte.

6. Josep Maldonado, Ramon Agenjo, Francesc Orriols
i Jordi Casals.
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qui és qui: alexis sánchez

“Dins del club
te n'adones
dels valors que
estem ensenyant
als nens”
Va néixer a França però des de ben petit ha viscut a Sant Andreu, un barri i un club de futbol que
ha pogut gaudir de la millor versió de l’Alexis futbolista. Per sort, la millor versió de l’Alexis
entrenador l’estem gaudint al CF Damm.
Com i quan entres a formar part de la Damm?
Ara fa sis anys jo estava entrenant el Cadet A de l’Eu·
ropa. Un dia, el meu germà, que entrenava el Cadet B
de la Damm, em va trucar i em va dir que necessitaven
un entrenador per l’Aleví A. Tot i la meva experiència
en el món del futbol, aquesta notícia em va emocionar.
Entrenar a la Damm és el somni de qualsevol entre·
nador. I des d’aquell dia, cada vegada que comença la
pretemporada noto els mateixos nervis i la il·lusió del
primer dia.
Quin va ser el treu primer equip?
Com a jugador, vaig passar per totes les categories in·
feriors del Sant Andreu, però en la categoria d’infantil
de primer any vaig anar a fer una prova a la Damm. Em
van agafar però als 3 mesos l’entrenador va decidir no
comptar més amb mi. Va ser molt dur però sabia que
treballant aconseguiria el meu somni que era jugar a la
màxima categoria possible. I ho vaig a aconseguir: amb
el Sant Andreu vaig jugar a Segona B i a Tercera, a més
de jugar també a Preferent i a Primera Catalana. Du·
rant tots aquells anys vaig estar indirectament lligat
a la Damm, perquè el meu descobridor va ser Pepín
Cabezas, una persona molt unida a aquest club. Mentre
era jugador vaig aprofitar per treure’m el títol d’entre·
nador, i això em va ajudar per entrar en aquesta casa.
Vas notar diferència entre la Damm i els altres clubs
que has entrenat?
Tothom parla molt bé de la Damm però fins que no
estàs a dintre no ets conscient de la magnitud d’aquest
club. Des de ben petit jo volia donar la mà com ho fan
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tots els membres de la família Damm i una vegada dins
del club te n’adones dels valors que estem ensenyant
al nens. L’educació, el respecte, el bon comportament
dintre i fora del camp i, naturalment, saber competir,
saber guanyar i saber perdre. A nivell institucional i
esportiu estem parlant d’un referent en el nostre país.
Com veus el club respecte dels rivals?
No té res a veure ser entrenador de la Damm amb serho d’un altre equip, amb tots els respectes. Tots els nens
volen vestir la samarreta vermella i això fa que tinguis
un bon ventall de possibilitats per fitxar. Però no no·
més és això sinó que tu arribes a camp contrari i no et
falta de res. Saben els equips contraris que som un club
modèlic i així ens fan sentir.

Alexis Sánchez

Tolouse (França),
16 d´agost de 1977

Entrenador Infantil B
Va tenir la sort de
compartir moltes
alegries amb el seu
germà Jonathan,
dins del club, que va
ser una ajuda molt
important per ell.

I el futur?
Molt bé i esperançat. Sóc una persona molt competi·
tiva i m’agradaria arribar a entrenar al màxim nivell
possible. Sé que estic en el millor club per aconseguir
aquesta fita i sempre estaré molt agraït a les persones
que van confiar en mi i a tot el CF Damm.
Quina valoració faries d’aquesta temporada i de l’èxit
del teu equip?
Aquest any ha estat fantàstic! He coincidit dos anys
seguits amb aquest grup de jugadors. Hem estat una
pinya i això ha donat els seus fruits: l’equip s’ha pro·
clamat campió de lliga i ha aconseguit l’enyora’t ascens
a Preferent. Estic en el club perfecte, rodejat de grans
jugadors i grans persones, un marc perfecte per assolir
tots els èxits personals i col·lectius que ens proposem.
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