OPINIÓ

Ramon Armadàs

pil ta
a terra

FIRMA
CONVIDADA

Ivan Tibau
fundat l’any 1954

publicació gratuÏtA març 2011

LA REVISTA DE LA FAMÍLIA DAMM

22

Don Andrés solidari

Iniesta apadrina la setena edició del llibre d'històries solidàries de l'esport. A la
foto amb Adri i Jandro, capitans del Benjamí A i Infantil B, respectivament
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World Race

REPORTATGE

Nou president a la FCF
Andreu Subies va prendre possessió del nou
càrrec de president de la FCF en un acte
celebrat a l'Antiga Fàbrica Damm.

L'Estrella Damm,
tripulat per
Àlex Pella i Pepe
Ribes, ha creuat
la línia de meta
en quarta posició.
El vaixell català
ha completat
la regata en 96
dies, 20 hores,
45 minuts i 59
segons.

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

editorial

sumari

Temps de canvi
El CF Damm està a punt de viure un canvi generacional al capdavant de la
institució. Durant 50 anys, en Josep Barcons ha conduit la nau cervesera
amb mà ferma i amb un èxit incontestable. El “presi” va recollir el llegat
del seu pare i va col·locar al club de futbol a l’elit del futbol base català i
espanyol. La Damm, gràcies a Josep Barcons, dignifica el futbol i alhora es
posiciona per liderar els valors de l’esport dins i fora dels camps de futbol.
El testimoni el recull ara Ramon Agenjo, besnét del fundador de la companyia, Josep August Damm.
Agenjo coneix el Grup Damm des del dia que va néixer, de manera que
res li vindrà de nou. El Ramon Agenjo és Patró-Fundador de la Fundació
Damm i Conseller-Secretari del Grup Damm. Ell va ser l’encarregat de
portar el taló per comprar l’antic camp de l’AEDA (del carrer La Selva) i ell
serà també el responsable de fer un camp nou. Les actuals circumstàncies
econòmiques han endarrerit la construcció de la nova instal·lació, però el
somni de diferents generacions de cervesers, entre ells el de Josep Barcons,
està a punt de fer-se realitat.
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Recull de notícies relacionades amb el Grup
Damm, la Fundació i el club de futbol.
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BWR
La Barcelona World Race és la primera i única regata a vela al voltant del
món. Aquesta prova, patrocinada per Estrella Damm, s’ha convertit en un
esdeveniment esportiu a nivell mundial. La lluita de dos tripulants envers la
natura dirigint un vaixell IMOCA Open 60 ha provocat un alè d’admiració
en moltes persones desconeixedores de la grandiositat de la regata. Els tripulants han vençut les adversitats de diversos fenòmens meteorològics, com ara
ciclons tropicals, tornados, pluges torrencials i enormes maregasses.
La sortida va tenir lloc el 31 de desembre del 2010, a les 13 hores, davant
de l'Hotel W al port de Barcelona. L'arribada de la primera tripulació va
ser el passat 4 d’abril, 96 dies després de salpar. El recorregut, amb sortida i
arribada a la ciutat de Barcelona, ha passat pels tres caps -Bona Esperança,
Leeuwin, Hornos- i per l'estret de Cook, deixant l'Antàrtida per estribord.
La longitud d’aquest recorregut s’estima sobre les 25.000 milles nàutiques (46.300 km) per l'ortodròmica, la ruta més curta sobre la superfície
de la Terra.
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equips.
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les proves d'esforç als nostres jugadors.
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Diferents imatges de la presentació del llibre solidàri.

Un altre golàs d’In
Andrés Iniesta és estimat per
tothom. Dins del terreny de joc
per la seva qualitat i per marcar
dos dels gols més importants de
la història del Barça i d’Espanya
al camp del Chelsea i a la final del
Mundial. Fora, per la seva humanitat i per la seva solidaritat. Mai
té un ‘no’ per ningú.
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“

Ser futbolista no és només sortir al
camp a passar la pilota i mirar de jugar bé. Els futbolistes gaudim d’una vida
privilegiada i hem d’ajudar a la gent que
ho necessita, en especial si són nens”, va
manifestar Iniesta el passat 20 de març a
l’Antiga Fàbrica Damm, on es va celebrar
la presentació de la setena edició del llibre
solidari dels periodistes esportius Herois
de l’esport.
El recull d’històries ha comptat un cop
més amb la col·laboració de la Fundació
Damm i els beneficis íntegres de la venda

del llibre aniran destinats a l’Associació
Sanfilippo Barcelona, que es dedica a combatre el síndrome Sanfilippo o mucopolisacaridosis. Aquesta malaltia degenerativa
del sistema nerviós és hereditària i ataca
els nens. Es comença a manifestar cap els
tres o quatre anys de vida i provoca que,
entre d’altres coses, poc a poc perdin la
parla i la mobilitat i augmenti la hiperactivitat i l’agressivitat. També hi ha un
deteriorament mental. Una malaltia devastadora que provoca la mort a una edat
prematura.

FOTOS: JORDI COTRINA
FOTOS: DAVID CASTRO

niesta
L’acte, presentat per Sergi Mas, va comptar amb la presència d’Ivan Tibau (Secretari
General de l’Esport), Josep Colomer (President de Caixa Penedès), Jordi Pintó (Relacions externes d’El Corte Inglés), Belén Zafra
(Associació Sanfilippo) i David Torras, en
representació dels periodistes. Per part de
la Fundació Damm, hi van assistir Ramon
Armadàs i Ramon Agenjo, i aquest últim va
ser l’encarregat de donar la benvinguda en
nom de Damm a tots els assistents. També hi va ser present, Enric Crous, director
general del Grup Damm. n

A la conquesta d’Espanya
El projecte solidari dels periodistes esportius de Barcelona es fa gran i per primera vegada uneix forces amb els seus col·legues de Madrid. Aprofitant la devoció
que l’estat espanyol dispensa a l’heroi del mundial s’ha cregut que aquest era el
moment d’ampliar les fronteres arreu d’Espanya i intentar aconseguir més diners
pels nens i nenes amb dificultats. La iniciativa ha estat rebuda meravellosament
pels companys madrilenys i el llibre pot lluir la signatura d’alguns dels periodistes més reconeguts de l’estat. La presentació es va fer a La ciudad del futbol de Las
Rozas, aprofitant la concentració de la selecció de Del Bosque, i va comptar amb la
col·laboració de la RFEF.

pilota a terra
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Estrella Damm
homenatja
'La Masia'

Els nou anunci d’Estrella Damm té com
a protagonista principal ‘La Masia’ del
Barça. La idea de l’anunci és mostrar les
coses bones que tenim a Catalunya. Per
fer-ho, Estrella Damm ha volgut posar
com a exemple els tres millors jugadors
del món (Messi, Iniesta i Xavi), que s’han
criat a ‘La Masia’.
L’anunci ha comptat amb la col·laboració
de l’actor Quim Gutiérrez i del grup revelació del 2010, Els Amics de les Arts. L’espot
es va rodar en un sol dia a Ciutat Vella,
al carrer Riera Baixa de Barcelona. Per
primera vegada, un anunci va incorporar un hashtag a Twitter per compartir
el tema a la xarxa.
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Volta al món sense escales

El dia de cap d’any va ser la data escollida per arrencar la Barcelona
World Race (BWR), la volta al món a dos sense escales. Els 14 vaixells
Imoca Open 60 van salpar de Barcelona per afrontar una aventura
de 46.300 km abans de tornar a la capital catalana, passant pels tres
caps –Bona Esperança (Sud-àfrica), Leeuwin (Austràlia) i Hornos (Xile)- i l’estret de Cook (Nova Zelanda). L’arribada del vaixell guanyador
es va produir el passat 4 d'abril.
El Grup Damm està representat per un veler tripulat pels patrons
Àlex Pella i Pepe Ribes. L’equip català té en possessió el rècord oceànic
entre Nova York i Barcelona. S'ha classificat en quarta posició.

Màster Pàdel Pro Tour 2010

El passat mes de desembre es va celebrar a Madrid l’Estrella
Damm Màster Pàdel Pro Tour 2010, el millor torneig del
món en aquest esport i que premia al final de la temporada als millors jugadors del circuit.
Davant els 5.000 espectadors que omplien les grades del
Pavelló 6 del Recinte Firal IFEMA de Madrid, Juan Martín
Díaz i Fernando Belasteguín, números 1 del món en els
darrers 9 anys, es van proclamar campions per quarta vegada, la segona consecutiva.

pilota a terra
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reportatge

"El Partit de la meva vida"
FOTO: PERE PUNTÍ

L a Fundació Damm ha
col·laborat en l’edició d’un
llibre que parla d’històries
d’amor i de passió per un club
de futbol únic: el Barça.
Els germans Domènech (Joan, Carles i
Oriol) han recollit
en un llibre els testimonis de 14 barcelonistes il·lustres
que desvetllen intimitats i curiositats
relatades en primera persona. La
fotògrafa, Gemma Gómez, ha il·lustrat els
capítols amb fantàstiques fotografies fetes
en exclusiva.
La presentació del llibre es va fer a la sala
d’actes de l’Antiga Fàbrica Damm, al carrer
Rosselló, i va anar a càrrec del periodista
Jordi Basté, anomenat amb raó per Joan
Domènech, el gran dels tres germans, com
el quart germà Domènech. Per part de la
Fundació Damm, Ramon Agenjo va ser
l’encarregat de donar la benvinguda als
assistents i va manifestar públicament la
satisfacció de la Fundació i del club de futbol
per col·laborar en projectes com aquest.
En el pròleg, el ‘mestre’ Joaquim Maria
Puyal cita el passat cerveser del Joan i el
Carles, cinc i set temporades al CF Damm
respectivament, i la relació sentimental i
professional del Carles amb el club i la Fundació Damm. L’Oriol, per la seva banda,
no va tenir "tanta sort" i va acabant jugant
sis temporades a les categories inferiors de
can Barça.
Són catorze històries d’amor i de passió
pel Barça de culers tan significatius com
Sandro Rosell, Johan Cruyff, Joan Laporta,
Carles Rexach, Ferran Adrià, Carles Puyol,
Ernest Benach, Judit Mascó, Quim Monzó,
Mònica Terribas, Enric Masip, Jordi Pujol,
Joan Carles Navarro i Pasqual Maragall. El
llibre ha estat editat per Ara llibres amb la
col·laboració de la Fundació Damm. n
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Oriol, Joan, Gemma Gómez i Carles Domènech.

Una visió de la Sala d'Actes de l'Antiga Fàbrica Damm.

Enric Masip, Marina Penalva, Ramon Agenjo, Joan Domènech, Carles Rexach i Jordi Basté.

FOTOS: FCF

A dalt, Andreu Subies, Ramon Estebe, Ángel María Villar i Ivan Tibau. A baix a l'esquerra, Maldonado, Cruyff, Subies i Tibau. A la dreta, Barcons, Villar i Agenjo.

Subies nou president de la FCF
Més de 250 persones es van
reunir el passat dia 5 a l’Antiga
Fàbrica d’Estrella Damm per
assistir a l’acte de presa de
possessió del president, Andreu Subies.

E

l periodista, Jordi Sunyer, va ser l’encarregat de conduir un acte que va
comptar amb la presència de nombroses
autoritats, expresidents de la FCF, presidents
de clubs, patrocinadors i tots els membres
de la nova junta directiva de la FCF. Ramon
Agenjo i Josep Barcons van ser els representants de la Fundació Damm i del CF
Damm, respectivament.
L’expresident de la Comissió Gestora,
Ramon Estebe, va obrir el torn de paraules
felicitant al nou president, Andreu Subies, i
donant la benvinguda a les autoritats assis-

tents. Seguidament, va tenir lloc de manera
simbòlica el relleu presidencial de mans de
Ramon Estebe a Andreu Subies.
Sota un càlid aplaudiment del públic assistent, Subies va iniciar el seu discurs, dirigint-se
per primera vegada als assistents com a president de la FCF. “Aquest és un dels moments
més importants de la meva vida i ho és perquè
podré continuar estant on més m’agrada estar: dins del món del futbol”, va afirmar.
El president de la catalana va sintetitzar en
diversos punts el projecte que, juntament amb
la seva junta directiva, vol dur a terme al llarg
del seu mandat. Primerament, va remarcar el
compliment dels compromisos adquirits amb
els clubs de Catalunya, així com el compromís a desenvolupar un model de Federació
sostenible i transparent.
El president va agrair la presència d’Ángel
María Villar, president de la Real Federación
Española de Fútbol, destacant l’ajuda que es

rep des d’aquesta institució en un dels projectes més importants que està duent a terme la
catalana: la construcció de la Ciutat Esportiva
Olímpia, a Sabadell.
Seguidament, va ser el torn del president de
la RFEF, Ángel María Villar, que va felicitar
Andreu Subies per convertir-se en el nou president, puntualitzant que el màxim mandatari
d’una federació autonòmica ha de tenir una
especial sensibilitat cap al futbol territorial.
Villar es va mostrar molt optimista i es va
posar a la disposició dels nous dirigents de la
catalana: “els desitjo molta sort i espero que
vostès encertin en l’execució del seu projecte.
Jo estic al seu servei”.
A continuació, el Secretari General de l’Esport, Ivan Tibau, va tenir unes paraules de
felicitació cap a tots els membres que integren
la nova junta directiva de la FCF.
Un cop conclòs l’acte els convidats van poder
degustar el plaer d’una bona cervesa. n
pilota a terra
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Els nostres equips

BENJAMÍ B

Hugo, Adrià, Pablo, Dembele, León, Kilian, Álex, Méndez, Alexis, Romero,
Salinas, Sergio, Pol, Gerard.
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

A dalt, Méndez, Gerard i Romero. A baix, Stephan.

El gol i la feina ben feta
Una nova fornada ha iniciat carrera
al CF Damm. Nens procedents de
l’Escola del club van aixecar el teló el mes
de setembre en aquesta nova temporada
2010/2011. Tots ells desprenen ganes, compromís i, sobretot, molta il·lusió en aquest
nou projecte que han començat.
Ja des dels inicis, l’equip ha jugat sempre
amb la màxima intensitat i amb moltes ganes
de treballar. D’aquesta manera, els jugadors
han fet del gol una culminació de tot el que
estan aprenent. Mostra d’això són unes xifres
que parlen per si soles: a la 18a jornada de
Lliga, sumen 130 gols a favor i només 22 en
contra. Aquest fet comporta que cada partit
que disputen suposi una alegria general pels
10 pilota a terra

pares, pels entrenadors i per ells mateixos.
En l’aspecte competitiu, el Benjamí B també
ha sobresortit amb 16 victòries, un empat i
una derrota, liderant la classificació juntament amb el Sagrerenc A, i a només un punt
del Júpiter. Golejades com la de la Guineueta
(0-17), la del Carmel (1-12) o la valuosa vic-

tòria contra el potent Sant Andreu (1-2), asseguren emoció fins al final de la lliga.
El cert és que l’equip tècnic no pot amagar la
seva satisfacció davant els resultats obtinguts.
Tot i així, tal i com sempre diu l’entrenador
Quique Araujo: “el millor encara deu estar
per arribar. S’ha de seguir treballant, aprenent, gaudint i evolucionant”. Aquesta és la
clau perquè aquest petit equip estigui fins al
darrer partit lluitant per un campionat que
s’està convertint en apassionant. Serà al final
de la temporada quan es recolliran els fruits
que mica en mica s’han anat sembrant. Però
per això encara queden la meitat dels partits
i segurament el doble d’esforç. Però aquest
equip, com sempre, no fallarà. n

Els nostres equips

BENJAMÍ A

Nader, Adrián, Gascón, Jaen, Mariano, Gerard, Marc, Núñez, Pino, Ilyan,
Álvaro, Sánchez, Rubén.
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

A dalt, Mariano, Nader i Pino. A baix, Rubén.

Moltes opcions al títol
El balanç de les primeres 18 jornades
de Lliga per part de l’equip Benjamí
A és molt positiu. A la taula classificatòria
s’han col·locat en segona posició, darrera
del CE Europa, amb 16 partits guanyats, 1
empatat i tan sols 1 partit perdut. Aquests
resultats han estat possibles gràcies a la trajectòria que s’ha dut a terme des de principi de
temporada, mantenint una línia molt regular
i un joc brillant. D’entre tots els partits disputats, cal destacar les dues victòries contra
l’Hospitalet, i la del camp de la Vila Olímpica,
per 1 gol a 8 en ambdós casos.
La plantilla ha anat adquirint hàbits de joc
ofensiu i, amb 133 gols a favor, és l’equip més
golejador del grup. Entrant en noms propis,

Rubén Sánchez i Mariano Larossa han aconseguit 21 gols cadascun d’ells, i Xavi Jaén els
segueix amb tan sols un gol menys, proclamant-se els màxims golejadors de l’equip.
D’altra banda, el benjamí A també és
l’equip menys golejat, adoptant la dinàmica d’intentar no tenir cap error en defensa.
Així ho demostren els 18 gols encaixats, que
equivalen a un gol en contra per partit.
Amb tot això, sembla que la lluita pel campionat i l’ascens de categoria estarien entre
el CE Europa, el Santa Eulàlia i la Damm, ja
que les diferències de joc i de punts són molt
petites. Així doncs, confiem en que l’equip
faci un bon esprint final i pugui acabar liderant el campionat de Lliga. n
pilota a terra
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Els nostres equips

ALEVÍ D

Pedro, Marc, Nathan, Albert, Pau, Mateos, Adrià, Presas, Éric, Ruiz, Genís,
Alexander, Trifol.
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

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

Maleïda pressió
L’Aleví D està en un procés d'acceptació
d’allò que vol ser. Un procés que va
començar el mes de setembre i que, a empentes i rodolons, va prenent forma. Volen ser
millors que al principi, cadascú vol ser més
bo del que era al mes de setembre. L'objectiu
a assolir: el de formar-se com a persona i com
a jugador.
L’equip ha de pensar que són un conjunt de
la Damm i és igual la lletra que els acompanyi.
Els jugadors i el seu entorn pensen més en el
futur que en el present. I és el present precisament el més important. Treballar ara i recollir
els fruits en el futur. Cal treballar, creure en el
que es fa i buscar el propi desenvolupament,
sempre al servei de l'equip. S’ha de recuperar
12 pilota a terra

la calma, la confiança i la paciència perquè les
coses funcionin. Alguns aspectes negatius i
prescindibles que estan en joc i que no haurien
de ser-hi, han fet anar l’equip molt poc a poc.
Però es va endavant, i a més, hi ha aspectes
molt positius i significatius en el progrés dels
jugadors que, al cap i a la fi, és l'objectiu prin-

cipal i que serà determinant pel seu futur com
a jugadors de la Damm.
Cal destacar que els jugadors cada cop participen més del treball d’equip i del joc del
futbol, accepten que poden actuar en altres
posicions i funcionar bé, cosa que els aporta
riquesa en el coneixement de les situacions
del partit. I a més, comencen a veure que és
un joc col·lectiu i no individual. El principi
amb el que ens hem de quedar és: "Progrés és
sinònim de continuïtat". Cal que tinguin una
perspectiva de millora, individual i col·lectiva,
que serà resultat de la suma de les individuals.
A partir d'aquí, les coses van funcionant, i els
“resultats” venen sols. Amb el suport de tots,
ho aconseguiran. n

Els nostres equips

ALEVÍ C

Raúl, Garrido, González, Manel, Pau, Gerard, Thiago, Óscar,
Suárez, Vivanco, Macia, Fornes.
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

A dalt, l'entrenador donant instruccions en un descans. A baix, l'equip fa pinya.

Gaudint del joc
L’aleví C del CF Damm va iniciar els
entrenaments l’u de setembre. Des
d’aleshores aquest grup de jugadors s’ha
mostrat com un equip força competitiu que,
gràcies a les directrius del seu entrenador,
practica un bon joc.
Onze dies després de l’inici dels entrenaments
es proclamava subcampió del Torneig de la
Guineueta. L’equip va realitzar un bon torneig,
malgrat perdre la final contra el RCD Espanyol.
Durant aquest mes de setembre es van realitzar
diferents amistosos per anar agafant la forma
i els diferents automatismes de joc.
Va ser al mes d’octubre quan s’inicià la
competició. El camp de la Unificació Llefià
va ser el lloc del seu debut. El marcador final

va ser de 0 a 4 a favor dels cervesers. Aquest
inici de lliga va ser realment bo, ja que a les
tres primeres jornades es van produir tres
victòries consecutives. Tot el contrari que
les tres jornades següents, amb tres derrotes seguides.
Tot i així, aquests resultats adversos van ser

un punt d’inflexió per a l’equip ja que, des
de la 7a jornada fins a la 18a, no van tornar
a perdre cap altre partit. El resum és de 10
victòries i 2 empats. Destaquen les victòries
aconseguides al camp d’un històric com
el Martinenc, amb la presència del nostre
President, i una altra victòria assolida com a
local contra el Cornellà de segon any.
Enmig d’aquesta bona ratxa de resultats,
l’Aleví C es va tornar a veure les cares en una
final contra l'Espanyol. En aquesta ocasió, va
ser durant el I Torneig de Nadal organitzat per
la Vila Olímpica. L’equip de Javier Garcia es
va proclamar subcampió per davant d’equips
com el Barça, el Girona, el Lleida, el Cornellà
o el Sant Andreu, entre d’altres. n
pilota a terra
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Els nostres equips

ALEVÍ B

Ibou, Raúl, Boza, Víctor, Gabarre, Joaquín, Haile, Miras, Panés, Pérez, Èric,
Pesquer, Pueyo, Ródenas.
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

A dalt, Pérez. A baix, José.

Adaptació positiva
L’Aleví B va iniciar la temporada del
canvi de futbol 11 a futbol 7 amb la
majoria de jugadors de segon any i tres de
primer any. L’adaptació a futbol 7 ha estat
complicada però, a hores d’ara, ja és un fet i
la millora ha estat molt important.
La Lliga es va iniciar a la ciutat esportiva
de Sant Adrià davant l’Espanyol B. L’equip
de Jordi Mas va remuntar fins a dues vegades davant d'un marcador en contra, però
finalment l’equip blanc-i-blau va acabar
imposant-se i adjudicant-se la victòria.
A partir d’aquest moment, l’equip va viure
la competició amb alguns alts i baixos i amb
un inici una mica irregular. Destaquen els
empats aconseguits enfront el Vilassar de Mar
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o el Cornellà i les tres victòries consecutives al
camp del Granollers, del Gimnàstic Manresa i
al Clot de la Mel contra el Mataró. El balanç de
la primera volta quedava de la següent manera: 4 victòries, 4 empats i 7 derrotes.

La gran millora de l’equip s’ha notat a la
segona volta. Una vegada el grup ha aconseguit assimilar els conceptes treballats i la
dinàmica positiva s’ha instal·lat en l’Aleví B,
les victòries s’han convertit en habituals. Al
tancament d’aquest revista, l’equip ja havia
obtingut tantes victòries com les aconseguides
en la primera volta del campionat.
L’evolució de l’equip ha estat molt positiva i
el reflex d’aquesta millora es visualitza en tots
els àmbits, tant en l’aspecte futbolístic com
en el caràcter del grup. Aquesta millora s’ha
reflectit en el joc i en els marcadors. L’equip
tècnic confia que la progressió del planter serà
continuada i es mantindrà en alça fins a final
de temporada. n

Els nostres equips

ALEVÍ A

Angelet, Ávila, Nacho, Cueva, Joel, Ramón, Machuca, Mayorga, Manel,
Biruk, Simó, Torres, Ignasi.
Camp: Clot de la Mel, C/ Andrade, 42

A dalt Biruk. A baix, Nacho.

Superant adversitats
Aquesta nova temporada l’Aleví A, que
compta amb 5 noves incorporacions,
s’ha trobat amb diverses adversitats que està
resolent amb eficàcia.
Per una banda, s’ha de tenir en compte que
amb l’aprovació de la reestructuració del futbol base a l’Assemblea General Extraordinària
de la FCF, la categoria aleví ha passat de la
modalitat de futbol 11 a futbol 7. Per a la
majoria de components de la plantilla, així
com pel seu entrenador, ha suposat un canvi
rellevant ja que era la primera vegada que
competien en aquesta modalitat. El més
important era que l’equip s’adaptés el més
aviat possible a les normes de la competició, al
reglament, a les rotacions obligatòries, etc.

D’altra banda, els jugadors s’han hagut
d’acostumar al terreny de joc i a la superfície
del futbol 7. El Clot de la Mel té unes dimensions més petites a les quals no estan acostumats, i això, tal i com s’aprecia a l’estadística

de 21 punts aconseguits com a locals davant
de 32 com a visitants, és una mostra que beneficia als equips menys tècnics.
Sense deixar de banda l’adaptació al terreny
de joc, un darrer inconvenient ha estat el fet de
no poder entrenar sempre al mateix camp. I
és que això pot perjudicar a l’hora de prendre
referències, de treballar més l’estratègia i, fins
i tot, per a les superfícies de gespa artificial.
Malgrat tots els entrebancs, l’equip es troba
en un bon moment de forma, encara que els
resultats no acompanyin del tot. El cert és
que està realitzant un excel·lent futbol i ara
només li falta aconseguir més eficàcia de cara
a porteria per millorar, d’aquesta manera, la
setena posició actual del campionat. n
pilota a terra
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Els nostres equips

INFANTIL B

Berche, Albert, Edu, Kike, Alberto, Jordan, Marc, Rubén, Jandro, César, Johan,
Pico, Jan, Pol, Salinas, Soler, Juil, Kilian.
Camp: Bon Pastor, C/ Ciutat d'Asunción, 8

A dalt, Alberto. A baix, Rubén, Kike i Pol.

Un futbol molt atractiu
L’Infantil B va finalitzar la primera volta
en vuitena posició, després d’haver
sumat 17 punts (cinc victòries, dos empats
i vuit derrotes) i de marcar 20 gols a favor i
encaixar-ne 32 en contra. Pel que fa a la segona
volta, l’equip l’afronta amb la confiança de
mantenir les posicions capdavanteres de la
classificació.
El cos tècnic, juntament amb l’entrenador
José-Fernando Herrera, són els encarregats
de motivar els jugadors, que mostren totes les
seves ganes i dedicació en els entrenaments i
després posen en pràctica tots els seus coneixements al terreny de joc.
En els cinc primers partits d’aquesta segona
volta s’han aconseguit sumar un total de 7
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punts. Amb 10 partits restants per jugar, la
visió d’aquest Infantil B al llarg de la temporada és molt clara: ha après a jugar un joc atractiu, que ha requerit l’esforç de tots els jugadors,
que ho han donat tot sobre la gespa.
El que sobretot cal remarcar és que els onze
equips contra els que s’ha jugat estaven formats íntegrament per jugadors de segon any
d’infantil. Tot i veure's superat per força, velocitat i resistència, l'equip del CF Damm ha
sabut afrontar el repte i tenir una entrega i
actitud admirable.
És per això que tot el cos tècnic està aplicant tots els mecanismes que té a l’abast per
formar aquests jugadors que treballen amb
il·lusió i interès. n

Els nostres equips

INFANTIL A

Álvarez, Campos, Carmona, Ricard, Jero, Cristian, Carlos, Gómez, Jalal,
Abdo, Adri, Jordi, Marc, Gonzalo, Álex, Erick, Jonatan, Maxim, Pol.
Camp: Bon Pastor, C/ Ciutat d'Asunción, 8

A dalt, Maxim. A baix, Abdu.

Una trajectòria ascendent
Podem qualificar de brillant la temporada que està oferint l’Infantil A.
L’equip ha estat donant bones vibracions
ja des de la pretemporada, quan va guanyar el torneig Joan Babot de futbol base,
una victòria molt significativa tenint en
compte que, fins a data d’avui, només
l’havien guanyat el FC Barcelona, el RCD
Espanyol, el Real Madrid i el Villareal CF.
Ha estat en aquesta desena edició quan
s’ha aconseguit fer història. A les semifinals es va eliminar a la UE Cornellà per 5
gols a 2, i es va passar a la final contra el
RCD Espanyol. Enmig d’un gran ambient
de futbol, l’Infantil A va superar els blanci-blaus amb un resultat final de 3-2.

Des de llavors, l’equip ha anat evolucionant
progressivament i s’ha consolidat com un
grup molt fort, amb un alt nivell tècnic i
amb la iniciativa del joc. Un còctel que es
tradueix en la pràctica d’un futbol brillant
on l’ingredient principal és la pilota. Aquesta
qualitat dels jugadors queda palesa sobre els

terrenys de joc i es demostra en fets com que
sis jugadors han estat escollits per la selecció catalana sub 14, dirigida per l'exjugador
cerveser Carlos Pastor.
Fins a la jornada 23 destaquen diversos partits com l’empat a 2 a casa contra el Barça,
o la victòria al camp de l’Espanyol amb un
contundent 0 a 4. Dos resultats molt beneficiosos per l’equip, que es manté imbatut
fora de casa, amb 82 gols a favor i només
18 en contra.
De fet, només el FC Barcelona ha estat capaç
de restar-li 4 punts entre els dos enfrontaments, després d’un nou empat, aquest cop
a casa seva en la tornada, on el marcador no
es va moure sota un intens diluvi. n
pilota a terra
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Els nostres equips

CADET B

David, Víctor, Aitor, Adonay, Ibra, Ricki, Correa, Javito, Rubén, Manero,
Candi, Nelson, Javi Martínez, Joel, Mejía, Isaac, Alfred, Tenllado, Pablo.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

A dalt, Berrio lluitant per una pilota. A baix, Adonay.

Maduresa futbolística
Canvi de tècnic, noves incorporacions a la plantilla i canvi de terreny
de joc. D’aquesta manera, el Cadet B ha iniciat la temporada adaptant-se de la forma
més natural possible a unes modificacions
més que assumibles. No hem d’oblidar que
ens referim a la màxima categoria on tots
els integrants que poden jugar són de primer any.
El començament de lliga no ha estat gens
fàcil. I és que el calendari tampoc no ha ajudat, ja que les tres primeres jornades van ser
contra els tres rivals forts de la categoria. Tot
i així, dues derrotes i una valuosa victòria.
Acte seguit, el grup s’ha anat situant mica
en mica en zones de privilegi gràcies a un
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futbol pràctic, col·lectiu i molt vistós. Tot
això plasmat damunt el terreny de joc on
s’aprecia la facilitat dels jugadors a l’hora de
realitzar un joc senzill en atac, sumant-hi
la gran generositat col·lectiva i l’adequada
agressivitat en defensa. Un tàndem perfecte que denota la maduresa futbolística d’aquests jugadors. De fet, tot sembla
indicar que aquesta pot ser una excel·lent
fornada de jugadors de cara al futur.
No obstant això, cal seguir treballant dia a
dia i mantenir un bon nivell per aconseguir
realitzar una segona volta igual o millor que
la primera, quelcom que, a priori, és difícil
ja que els equips tenen a aquest Cadet com
una referència dins del grup. n

Els nostres equips

CADET A

Gerard, Bufí, Camps, Castellano, Castillejo, Víctor, Txemi, Joel, Cristian,
Aitor, Òscar, Lázaro, Mas, Mateo, Bernat, Pérez, Alan, Kevin, Israel,
Silvano, Jona, Zajara.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

A dalt, els jugadors del Cadet A respectant un minut de silenci. A baix, Alexis aturant un penal.

Bones perspectives
La temporada 2010-11 l’equip del
Cadet A s’ha reforçat el just i necessari. I és que l’excel·lent qualitat demostrada
pels jugadors que venen de la pedrera ha
creat un equip tècnic que, tot i ser molt
jove, està sobradament preparat.
El cert és que al llarg de la primera volta de la
lliga, l’engranatge de la màquina ha funcionat a la perfecció. De fet, només començar
la temporada, ja es va superar amb contundència a tot un cadet A de l’Espanyol en un
intens partit.
Posteriorment, es va superar al Nàstic a
camp propi, però el Vilassar es va encarregar
de fer-nos tocar de peus a terra en un partit
desafortunat.

Però de tot s’aprèn i, precisament després
d’aquest cop baix, els jugadors s’han tornar
a posar les piles i han aconseguit arribar
al final de la primera volta amb només
dues derrotes, ambdues en camp contrari
i davant d’equips com el Cornellà i el Barça.
Pel que fa a la resta de partits, la majoria
han estat grans victòries, com la que es va

viure davant la Gramanet amb un resultat
de 5 a 1, i també el màgic 0 a 5 a casa del
Badalona. No es pot oblidar el 6 a 2 a la
Blanca Subur, ni l’èpica remuntada a casa
davant un Lleida que va posar les coses molt
difícils des d’un inici, però que els nostres
jugadors van aconseguir batre amb un flamant 5 a 3 en el marcador final.
Finalment, també cal destacar la Copa
Coca Cola d’enguany. En la seva primera
fase d’eliminació, que va tenir lloc el passat mes de desembre, el nostre equip es va
classificar després de derrotar a diversos
equips a la preliminar i, una vegada arribat
a la final, va superar al totpoderós Barça a
la tanda de penals. n
pilota a terra
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Els nostres equips

JUVENIL C

Pol, Calvet, Aleix, Albert, Èric, Rubén, Òscar, Iborra, López, Mellado,
Juanma, Veli, Àngel, Santi, Albert, Agustín, Christian, Néstor, Gerardo.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

Els jugadors abans de sortir al terreny de joc.

Un model a seguir
El Juvenil C ha disputat una espectacular primera volta en la màxima
categoria en la que es pot militar. Acabar
primers amb tots els jugadors de primer
any té un mèrit sense precedents.
Hi ha qui creu que la categoria ha minvat
amb tots els canvis que s’han implantat amb
la reestructuració del futbol base aprovada
per la Federació Catalana de Futbol. Però,
tot i que sí que és cert que existeix algun
equip força fluix, el grup on es troba el
nostre Juvenil C està ple d’equips B de la
categoria de l’Europa, el Sant Andreu i el
Jabac, així com conjunts que han militat en
categories superiors anteriorment, com el
Premià, el Sants i el Júpiter. En aquests, la
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majoria dels seus integrants són jugadors
d'últim any, ben fets i drets. Aquesta és la
realitat. El futbol desplegat per aquests
jugadors es pot resumir en tres paraules:
qualitat, disciplina i companyonia. Tot això,
acompanyat d’un equip tècnic jove i ben
preparat, deixa somniar amb un desenllaç
final molt il·lusionant.
La lliga va començar amb una golejada
al camp del Catalònia i una victòria a casa
davant del Vilassar en un intens partit que
posava en guàrdia a la resta dels equips del
grup corresponent. Posteriorment, tres
empats i una derrota, aquesta darrera, en el
camp del Sant Andreu, va fer tornar als jugadors a la duresa d’aquesta competició. No

obstant això, els jugadors no van abaixar els
braços i amb treball i dedicació van aconseguir només victòries fins a final d’any, amb
l’única excepció d’una petita ensopegada a
casa davant d’un sòlid Badalona B. A partir
d’aquí i fins al final de la primera volta, han
escalat posicions de la taula i, ajudats per la
gran igualtat existent en aquest grup, s’han
col·locat en la primera posició amb 5 punts
d’avantatge del segon classificat.
Ara només queda aguantar la pressió que
suposa ser l’equip a batre setmana darrera
setmana i aconseguir, sobretot, una evolució positiva encaminada a formar part
del planter de les properes plantilles del
Juvenil B i A. n

Els nostres equips

JUVENIL B

Adri, Èric, Oriol, Juancho, Fillol, Gallart, Arnau, Guillem, Ivàn, Lamas,
Èric, Luque, Òscar, Javi, Nieto, Felipe, Serginho, Jandro, Torrecillas, Àlex,
Dani, Lluís i Xavi.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

A dalt, banqueta del Juvenil B. A baix, Xavi.

Dels errors se n'aprèn
Si hi ha un equip que suma a la mala
sort, lesions, infortuni i tot tipus de
desgràcies, aquest és el Juvenil B de la present
temporada. A l’inici d’aquesta, tot semblava
anar bé després d’un empat al camp del Reus
i d’una merescuda victòria a casa davant
d’un duríssim Prat. Seguidament, però, va
arribar el partit contra el FC Barcelona. La
injusta derrota per la desorbitant suma de
gols encaixats a camp blaugrana i l’empat a
casa en el darrer instant del partit davant del
Girona B, van ser els indicis i el començament
d’un mes d’octubre que es podria catalogar
de fosc, pels mals resultats obtinguts.
Tot aquest malestar va acabar desembocant en la dimissió de qui era fins aleshores

tècnic de l’equip, l’Enric Obrador, i en la
seva substitució per part de l’entrenador
Sergio Escobar.
A partir de llavors, l’equip ha anat tenint
els seus alts i baixos propis de la categoria,
però han aconseguit aixecar els ànims en

un mes de novembre on no han sumat cap
derrota, i en un desembre amb alguns dubtes
explicables, tenint en compte que es va jugar
contra l’Europa A i l’Espanyol B.
L’objectiu d’aquest any 2011 és aconseguir
que tots els jugadors treguin tot el futbol
que porten dins i demostrin el seu gran
potencial per poder gaudir d’una aparent
tranquil·litat a la taula classificatòria. Mostra
d’això ha estat la gran victòria a casa davant
del Cornellà B, on es va haver de patir per
aconseguir superar èpicament dos penals
en contra. El porter Felipe va aconseguir
aturar-los. A partir d’aquí, l’emoció està
assegurada amb un Juvenil B que no deixarà
de sorprendre’ns. n
pilota a terra
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Els nostres equips

JUVENIL A

Héctor, Berro, Campos, Rubén, Diego, Iván, Jan, Borja, Medina, Eloy, Rafa, Padilla, Poves, Brian, Pol,
Robert, David, Gabri, Martí, Lluís.
Camp: Horta, C/ Feliu i Codina, 35

Borja rematant una pilota.

Temporada impecable
El segon terç de la temporada ha tingut dues fases ben diferenciades. A la
primera, i seguint la trajectòria de l’inici del
campionat, l’equip ha esdevingut gairebé
perfecte, tant en els resultats com en el joc,
només enfosquit per l’empat a casa envers
el Manlleu o la derrota a casa del líder, el
FC Barcelona. Es va guanyar a casa amb
comoditat al Lleida, Gramenet, Poblense i
al Sallista, i també a domicili del Nàstic i de
l’Osca. Cal destacar la victòria al camp del
Nàstic quan l’equip de Carlos Martínez perdia a falta de pocs minuts de la finalització
del partit. L’equip va treure l’orgull i la seva
enorme qualitat i va aconseguir capgirar un
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marcador immerescut fins aquell moment.
També cal ponderar, malgrat la derrota, el
partit al camp del Barça on la qualitat dels
blaugranes va servir per avançar-se en el
marcador. Els cervesers, però, van jugar els
darrers vint minuts de partit posant contra les cordes al millor equip de la Divisió
d’Honor.
La segona i no tant afortunada fase es
produeix després de passar els Nadals amb
entrenaments intensos i un gran ambient
i companyonia. La desgràcia es va apoderar del vestidor del Juvenil A en forma de
lesions i malalties dels seus jugadors que
van minvar la capacitat de l’equip, que va

passar de disputar el lideratge del campionat
a perdre 15 dels darrers 18 punts.
Tot i això, el planter ha seguit treballant
amb dedicació i il·lusió per aconseguir
revertir la situació i, prova d’això, va ser
la fantàstica victòria al camp del Cornellà.

Finalment el Juvenil A ha
aconseguit una meritòria
quarta posició només superat
per Barça, Espanyol i Mallorca
L’equip va jugar un dels millors partits del
campionat. La comunió entre els jugadors
i els tècnics va quedar reflectida en una
demostració de qualitat, força, entrega i disposició tàctica dins del terreny de joc. n

Ramón Agenjo present
en una sessió de vídeo
El passat 16 de febrer els jugadors
del primer equip
del CF Damm van
rebre la visita de
Ramon Agenjo en
el marc de la primera sessió de vídeo de la setmana.
La sessió va durar al voltant de mitja
hora i es va analitzar el partit contra el San Francisco. L’equip tècnic va
incidir tant en els aspectes positius
com negatius per intentar millorar
el joc. La sessió va tenir la seva recompensa i el Juvenil A va obtenir un
excel·lent resultat al camp del Cornellà, on va aconseguir una important
victòria i, alhora, va deixar enrere
una sèrie negativa de 5 derrotes en
els darrers 2 mesos.
classificació GRUP 3 jornada 30

A dalt, Carlos Martínez i els membres de la banqueta. A baix, Brian superant a un rival.

N

EQUIP

PT

PJ PG PE PP GF GC

1

BARCELONA

71

30 21

8

1

83 22

2

ESPANYOL

71

30 22

5

3

75 22

3

MALLORCA

64 30 20

4

6 66 28

4

DAMM

55 30 17

4

9 59 36

5

CORNELLÀ

48 30 13

9

8

6

LLEIDA

45 30 12

9

9 46 39

7

BADALONA

40 30

11

7

12 50 43

8

GIMNÀSTIC

36 30

9

9

12 33 48

9

MANLLEU

34 30

9

8

13 52 68

10 HUESCA

33 30 10

4

16 35 63

11

33 30

9

6

15 36 49

12 S. FRANCISCO

33 30

8

9

13 26 39

13 J. SALLISTA

31

30

8

7

15 36 61

14 L'HOSPITALET  

31

30 8

7

15 41

15 GRAMANET

23 30

7

2

21 35 69

16 POBLENSE

18 30

4

6 20 33

GIRONA

51 40
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Medicina esportiva
Pàgina coordinada pel
Dr. Carlos Barcons i l'equip mèdic del club

Evitem el risc cardiovas
El serveis mèdics del CF Damm
realitzen unes proves d’esforç per
millorar el perfil de risc cardiovascular. Un servei molt avançat,
del qual només en disposen els
clubs professionals.
Dra. Pilar
Sánchez Chamero

Cardiòloga del Club de Futbol DAMM
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A

quest protocol d’exercici és cada vegada més rigorós, tenint en compte
els casos de problemes cardiovasculars que
es van detectant en els esportistes. És per
aquest motiu que es consideren imprescindibles les exploracions de gran complexitat
per a la detecció de qualsevol tipus d’irregularitat.
L'exercici està recomanat en general a tota
la població, per ser una pràctica saludable
que millora el perfil de risc cardiovascular.
El tipus d'exercici físic anirà en funció
de diferents determinants: l'edat, les malalties que presentin o els factors de risc
cardiovascular. Tot això comporta una sè-

rie de beneficis que repercutiran de forma
favorable en el perfil de la persona que ho
realitzi.
Quan l'exercici va dirigit als esportistes,
des de les categories inferiors a les d'alta
competició, s'ha de disposar de les eines
de diagnòstic necessàries, perquè l'esport,
a qualsevol nivell d'exercici, sigui el més
segur possible.
El primer pas que es realitza és una història
clínica dirigida per a conèixer possibles antecedents familiars que puguin ser hereditaris i
poder detectar-los de forma precoç. L'exploració física i l'electrocardiograma basal són
eines claus per descartar un gran percentatge

Diferents imatges de la Dra. Pilar Sánchez practicant les
proves cardiovasculars a jugadors del CF Damm.

scular
de patologies cardiovasculars que pugui patir
un esportista, tot i que existeixen cardiopaties
que precisen d'exploracions de gran complexitat (tècniques d'imatge, estudis genètics
etc.) per a la seva detecció.
Li segueix en importància la prova d'esforç, imprescindible, sobretot, en aquells
esportistes que presentin símptomes de
palpitacions durant l'esforç, per intentar
detectar i diagnosticar el tipus de trastorn
de ritme, per les implicacions pronòstiques,
a més d'establir exploracions posteriors de
major complexitat.
En el servei mèdic del Club de Futbol
DAMM, les proves d'esforç es realitzaran en

totes les categories, mitjançant cicloergòmetres (exercici dinàmic). El protocol d'exercici
es realitza amb increments progressius de
càrrega, fins a aconseguir com a mínim el
90% de la FMT (Força Màxima Total). Es
duu a terme amb registre electrocardiogràfic
continu, així com amb control de la tensió
arterial en situació basal, durant l'exercici
i en la fase de recuperació. Es valora la capacitat funcional, a través de la durada i
dels METS aconseguits. (MET representa el
consum d'oxigen per unitat metabòlica - en
repòs el consum d'oxigen equival a 3,5 ml/
Kg/min -). Es determina saturació d'oxigen,
basal i en finalitzar l'esforç. Durant l'esforç

i en l’esforç immediatament posterior valorem la presència o no de símptomes, així
com la presència d'alteracions del ritme o
altres anomalies de l'electrocardiograma.
En breu, es disposarà d'una exploració
d'imatge com és l’ecocardiograma, que es
realitzarà a aquells esportistes que mostrin
la mínima sospita de cardiopatia estructural.
La realització sistèmica de tot el protocol
establert, sota la direcció del Servei Mèdic
del Dr. Barcons i amb l'ajuda inestimable
del Dr. Arias com a Metge de Medicina esportiva en l'esportista, permetrà un bon
control minimitzant el fet mai desitjat de
la mort sobtada. n
pilota a terra
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Dues imatges del nou espai web del CF Damm. Francesc Nebot, secretari del club, ha estat l'ànima
d'aquest projecte. Amb ell ha col·laborat el Departament d'Organització i Sistemes del Grup Damm.

cfdamm.cat

Inaugurat el nou espai web del C F Damm. Després d’una profunda renovació estètica i funcional, la plana
del club torna a veure la llum pública amb la voluntat d’oferir major interactivitat i més dinamisme. Noves
seccions permetran la realització de consultes i la descàrrega de comunicacions oficials com la revista.

Francesc Nebot
Secretari CF Damm

La història de la nostra plana web es
remunta a l’any 2004 quan, en el marc
de les actuacions del 50è Aniversari, el CF
Damm decideix impulsar la seva presencia
a la xarxa amb la intenció d’oferir un seguit
d’informacions entre les quals trobem un
important capítol dedicat als actes de tan
assenyalada celebració.
Amb el pas temps, els dirigents de l’entitat
constaten que sorgeixen noves necessitats
comunicatives que no poden ser cobertes amb la plataforma en funcionament
i comença un procés de valoració sobre
com adaptar la plana web a la nova realitat.
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Fins que, ara fa aproximadament un any, la
Fundació Damm encarrega als responsables
del Departament d’Organització i Sistemes
de l’empresa i al secretari del CF Damm el
redisseny complet de l’espai web.
Amb el punt de sortida de l’experiència
anterior, el primer aspecte a resoldre és escollir un entorn tècnic que permeti superar
les dificultats detectades en la versió anterior i crear un producte més àgil a l’hora
d’implementar continguts. A continuació, els
esforços s’adrecen a les diferents seccions, la
seva estètica i les novetats que el ràpid avenç
de la informàtica i Internet ens pot permetre
afegir. D’aquest esforç surten els nous apartats: la possibilitat de descàrrega de l’himne,
la revista i els calendaris anuals, noves galeries
de fotos, enllaços a la ubicació en google maps
dels diferents camps de futbol, formularis

de contacte, secció servei mèdic, formularis
per enviar sol·licituds i d’altres que aniran
apareixent progressivament.
Avui, tornem a la palestra amb una ferma
voluntat divulgativa d’explicar qui som i què
fem, amb la finalitat que el món del futbol
base ens pugui conèixer encara més. Sabem
que resta molta feina per fer, molts continguts per millorar i ampliar, que poc a poc i
amb un millor rodatge, podrem oferir-vos.
Us puc garantir que el denominador comú
de tot plegat és l’enorme il·lusió que hem
posat, posem i posarem en el projecte amb
la intenció que la iniciativa us agradi i amb
l’esperança d’aconseguir potenciar el sentiment de pertinença a un col·lectiu, la nostra
família, el CF Damm. Des d’aquestes línies,
el desig que www.cfdamm.cat no sigui el
nostre espai, que sigui el vostre, el de tots. n

Firma convidada

IVAN

TIBAU
Secretari general de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya
Lloret de Mar, 1973

Els valors de l’esport
L’esport és un dels millors instruments que tenim avui dia per
mantenir cohesionada i saludable la nostra societat. La pràctica
de l’activitat física i l’esport està cada cop més estesa entre tots els
segments de població del país i, més enllà de la vessant estrictament
competitiva, ha anat creixent de manera paral·lela en àmbits com
el de la salut o l’educació.
I és que l’esport porta associats uns valors i uns beneficis que no
podem passar per alt. En la nova etapa que iniciem al capdavant
de la Secretaria General de l’Esport, ens marquem com a objectiu
treballar perquè el potencial del nostre teixit esportiu creixi i perquè valors com el treball en equip, el fair play, l’esperit de sacrifici,
l’esforç i el servei a la ciutadania marquin el dia a dia de l’esport de
Catalunya. Valors que comparteix des del seu naixement el Club de
Futbol Damm, i que són bàsics per assolir grans reptes.
Una bona transmissió d’aquests valors és cabdal perquè contribueixin a millorar l’esport, i per extensió, el benestar de la nostra
societat. I en aquest punt és molt important que se’n faci pedagogia
entre els nois i noies, el col·lectiu que són el futur del país.
Jugar a futbol o bàsquet, practicar l’atletisme o nedar, per posar
alguns exemples, ha de ser per als més petits una activitat d’oci,
gràcies a la qual passen una bona estona amb els companys i companyes, a la vegada que fan salut i aprenen a conviure amb altres
persones. L’obsessió per les marques i els títols no porta enlloc en
aquestes edats, i les famílies han de tenir un paper fonamental per
evitar que els joves esportistes caiguin en aquesta dinàmica.
És per això que des de la Generalitat de Catalunya apostem des de
fa anys per posar a l’abast de tots els escolars la pràctica d’activi-

tats físiques i esportives fora de l’horari lectiu, que lluiti contra el
reduït índex de participació en l’esport escolar i contra els hàbits
sedentaris i l’obesitat. Mitjançant iniciatives com el Pla Català d’Esport a l’Escola, estem incrementant el nombre de nois i noies que
practiquen habitualment esport a les escoles, i avui dia arriben ja
als 300.000.
Gràcies a aquest programa estem educant i promovent els hàbits
saludables entre la població infantil i juvenil del país a través de
l’esport. Aprofitant aquest gran potencial, busquem la participació i la diversitat per damunt de la competitivitat, i potenciem la
funció integradora i de cohesió social de l’esport, al mateix temps
que facilitem l’accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva
escolar, en especial dels nouvinguts.
Si volem gaudir d’una societat moderna, integradora i socialment
justa cal que inculquem al nostre jovent els valors de què parlava
abans, juntament amb tolerància, el respecte als altres i a les regles, o
l’autogestió. Perquè a aquestes edats l’esport pot formar ‘cracks’, però
sobretot educa persones que s’habituen a la presa de decisions.
El Govern està orgullós de la bona feina que realitzen tots els agents
que s’impliquen en la promoció de l’esport. I perquè continuïn
en aquesta línia, serem propers i àgils, sempre al costat dels clubs,
federacions, esportistes i ciutadans, els autèntics protagonistes
d’aquest potencial que fa de Catalunya un país esportiu de primera línia mundial. Volem arribar a tots els àmbits de l’esport català,
començant per l’elit, però centrant molta atenció a l’esport base i
l’esport femení, amb l’objectiu de posar el nostre gra de sorra per
al benestar dels catalans i catalanes.
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On són què fan com els 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 rcd espanyol
rafa jordà I levante ud
sergio tejera I mallorca cf
raul garrido (2 n entrenador) I
villarreal cf

manolo muñoz (entrenador) I
deportivo cali (perú)

Rafa Jordà, Álvaro Vázquez i Sergio García.

SEGONA A

SEGONA B

paco herrera (entrenador) I

JOAQUÍN VALERIO I P. EJIDO

real celta de vigo

ALEIX VIDAL I MALLORCA B

javi lópez (entrenador) I r. huelva

JOAQUÍN SÁNCHEZ I UDA GRAMENET

víctor vázquez I barcelona b

ÁLEX BOLAÑO I REAL UNIÓN DE IRÚN

benja martínez I barcelona b

JOSÉ SANTOS I UDA GRAMENET

cristian tello I barcelona b

DANI MARÍN I UE LLEIDA

Carlos G. Peña I r. valladolid

RUBÉN CASADO I CF BADALONA

curro torres I g. tarragona

MARCOS PÉREZ I CF BADALONA

Andrea Orlandi I Swansea City

SAMUEL BAYÓN I CD BENIDORM

(PAÍS DE GAL·LES)

SITO PALMA I DENIA CD

DAVID MIRANDA I ÀRBITRE
j. carlos barranco I ÀRBITRE assistent
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J. M. MORALES I SANT ANDREU
ALBERT MANTECA I SANT ANDREU

XAVI PELEGRÍ I SANT ANDREU
AITOR RAMÍREZ I DENIA CD
ISAAC CUENCA I CE SABADELL
DÍDAC NAVARRO I CF ALICANTE
TONI VELAMAZÁN I L'HOSPITALET
LUCAS VIALE I L'HOSPITALET
MANEL GÓMEZ I L'HOSPITALET
MUSA BAHDEH I L'HOSPITALET
RAFA LEVA I CF SANTBOIÀ
JOSUÉ FERNÁNDEZ I CF SANTBOIÀ
JORDI VINUESA I DENIA CD
isaac becerra I REAL MADRID CASTILLA
CRISTIAN DEL MORAL I CARAVACA CF

pàgina coordinada per:
Manuel Martín

TERCERA

VÍCTOR MOYA I fc VILAFRANCA

CRISTIAN HERNÁNDEZ I CF ASCÓ

JONATHAN PUCHI I fc VILAFRANCA

SERGIO PRIETO I UE CASTELLDEFELS

ALBERT VIVO I CF GAVÀ

GILBERTO OLIVEIRA I UE CASTELLDEFELS

ALBERT CERVANTES I CF GAVÀ

ALEJANDRO TALAVERA I UE CORNELLÀ

XAVI FONTOVA I CF GAVÀ

DANI MORALES I UE CORNELLÀ

ISMAEL GUZMÁN I AD PRAT

GERARD ALONSO I UE CORNELLÀ

ORIOL GRAU I AD PRAT

SERGIO ARIZA I UE CORNELLÀ

ABEL AUMATELL I CD MASNOU

REMO FORZINETTI I CE EUROPA

XAVI COMAS I CD MASNOU

ALBERTO GALLEGO I CE EUROPA

SERGIO ALBURQUERQUE I CD MASNOU

AIMAR MORATALLA I UE LLAGOSTERA

SISO AMIGO I CD MASNOU

DANI ROMERO I AEC MANLLEU

JAVIER CARRIÓN I FC VILAFRANCA

ALBERTO CRIADO I AEC MANLLEU

FRAN GRIMA I RCD ESPANYOL B

EDGAR SANTOLALLA I CE PREMIÀ

ISAÍAS SÁNCHEZ I RCD ESPANYOL B

ÓSCAR ROMERO I CE PREMIÀ

DAVID LÓPEZ I RCD ESPANYOL B

CRISTIAN BLANCH I CE PREMIÀ

JOAN RAVERT I CF BINEFAR

RUBÉN SALVADOR I CE EUROPA

BENJAMÍN RODRÍGUEZ I cd manacor

PABLO DOÑATE I CE PREMIÀ

JOAN GRASA I CF ALCUDIA

ALBERT CUADRA I CE PREMIÀ

F JOSÉ OCHOA I VALLADOLID B

IVÁN ROMERA I CE PREMIÀ

JONATHAN MARTÍNEZ I CD ALMANSA

CRISTIAN JIMÉNEZ I CE PREMIÀ

RAÚL CABALLERO I CF BORRIOL

FRANCESC PEÑA I CE PREMIÀ

ALEJANDRO CHAVERO I CF BORRIOL

CARLOS HENAREJO I CF VILANOVA

SERGIO MAESTRE I CF ZARAGOZA B

PITU PLAZUELO I CF VILANOVA

MARC DAMA I cf NUMANCIA B

SERGI DÍAZ I CF VILANOVA

GEORGE SAUDERS I CF LEVANTE B

DANI ACOSTA I CF VILANOVA

MIGUEL NAVARRO I CD CREVILLENTE

MARCOS FORZINETTI I CF VILANOVA

CRISTIAN GARCÍA I PINATAR FC

EDGAR ALLUEVA I cF MONTAÑESA

DANI CUEVAS I AEC MANLLEU

DANI GARCÍA I FC VILAFRANCA

VÍCTOR MORILLO I CE PREMIÀ

FERRÀN MELICH I cF MONTAÑESA

POL RUEDA I CE PREMIÀ

JOAN ROIG I cF MONTAÑESA

ÓSCAR SIERRA I CF TERRASSA

RAUL BARRIENDO I cF MONTAÑESA

ANSELMO EYEGUE I AT PULPILEÑO

ACHILLE OUBUGOU I cF MONTAÑESA

(3a MURCIANA)

Rafa Jordà.
pilota a terra

29

OPINIÓ RAMON ARMADÀS I BOSCH

NO EN NOM DE L'ESPORT

A l'Antiga Fàbrica Damm, bullen les calderes

A

viat farà vint anys que es va deixar de fabricar cervesa
a la fàbrica del carrer Rosselló. En una primera fase
es va aturar l’envasat i es van tancar els magatzems.
Durant un cert temps, la cervesa es transportava en cubells fins
a la fàbrica del Prat del Llobregat per a reforçar-ne la producció mentre s’hi feien ampliacions. Finalment, els nostres petits
amics* van decidir descansar i la fermentació es va parar, es va
deixar de moldre malt, es va apagar el foc i les calderes… es
van refredar. Va tornar la calma. Un silenci només pertorbat
per la feina als despatxos, curulls de gent jove i inquieta. No va
passar massa temps fins que aquests joves bellugadissos, vàrem
tenir una idea de bomber: TORNAR A ENGEGAR LES CALDERES!!! Bé, el que vull dir és que van transformar la sala de
cocció i filtres i la sala de màquines en un espai multifuncional
per fer actes i reunions de tota mena. Integrant-ho tot amb el
petit museu que ells mateixos havien muntat al soterrani de
la sala de cocció.
I aquí ens teniu, des del setembre de l’any passat, amb la casa
plena de visitants cada dos per tres. Per què us en feu una idea
del seu abast, us faré una petita relació d’alguns dels actes de CARÀCTER MERAMENT ESPORTIU que hem acollit fins ara:
Pràcticament només obrir, vàrem acollir el lliurament dels
premis SPORT-CULTURA BCN. La Fundació DAMM hi col·
labora de manera molt important. A part de l’extensa llista de
membres de la societat civil que hi assistiren, encara recordem
l’irresistible personalitat de la guardonada Edurne Pasaban.
Quasi de manera simultània i organitzat per la revista DON
BALÓN, vàrem acollir el lliurament de la BOTA D’OR a un noi
que no sé si n’haureu sentit a parlar. Es tracta d’un tal… LEO
MESSI!!! Indescriptible. Només us diré que la Casa era plena de
gom a gom, hi va haver televisió en directe i la Guàrdia Urbana
va haver de tallar el trànsit al carrer Rosselló.
A punt d’acabar l’any, un altre esdeveniment: LA FESTA DELS
ESPORTS DE RAC1. Retransmissió en directe. Record de públic
assistent. Joan Ma Pou i el seu equip, Sònia Gelmà, Jordi Costa…
Més noms? … Carles Rexach, Xavier Bosch, Jordi Basté, Xavi
Puig, Raül Llimós. Què us sembla?
I fa pocs dies… el millor de tots: GENT DE CASA!!! Presentació
“mundial” del llibre dels periodistes solidaris d’enguany. Moltes
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vegades us he parlat de la meva admiració per aquesta INSTITUCIÓ, una obra social que uneix un grup importantíssim de
periodistes esportius. La Fundació Damm hi col·labora amb
entusiasme. Però els patrocinadors principals que van presidir
l’acte i que va ésser un honor que vinguessin a casa són el Sr.
Josep Colomar, president de Caixa Penedés i el Sr. Jordi Pintó,
director de RREE de El Corte Inglés. El llibre es diu “Herois de
l’esport”. L’ha prologat i apadrinat un pare de família ANDRÉS
INIESTA que, per a un servidor –i ho he escrit a aquestes pàgines– és el millor jugador de futbol del món. Alguns noms:
Sergi Mas, Xavi Torres, Carles Domènech. Us recomano: aneu
a comprar ràpidament el llibre a qualsevol centre de El Corte
Inglés. La recaptació va a parar íntegrament a la Fundació Sant
Filippo. La presideix la Sra. Belén Zafra i investiguen la solució
d’una enfermetat poc coneguda, incurable, minoritària i, per
tant, amb poques ajudes. Creieu-me: ho necessiten!
I per acabar, un altre dia de glòria amb gent de la casa: la
presentació “universal” del llibre dels germans Domènech! Es
diu “El partit de la meva vida” i és un recull de 14 entrevistes
relatades. Com sempre, assistència multitudinària. A remarcar: impecable presentació del Sr. Jordi Basté: magistral peça
oratòria. Tota una lliçó. Aquest Senyor s’està convertint en el
referent número u del periodisme radiofònic, no tant sols de
casa nostra. Emotiva l’assistència de la Sra. Elisa, mare d’en Joan,
l’Oriol i en Carles. El pare, el Sr. Joan, va morir fa poc, era un
gran català i un barcelonista irreductible. Entre els assistents,
una colla d’amics, familiars i admiradors de la feina d’aquests
tres germans. Compreu el llibre ara que ve Sant Jordi!!!
Bé, ja veieu el que dona de si tornar a engegar les calderes…
Per cert, m’ho deixava…
*Petits amics: amb aquest nom em vull referir als “llevats”.
Els llevats són uns petits animalons unicel·lulars -és a dir: són
animals del gènere “sacharomyces”. No són vegetals ni fongs,
neixen, es reprodueixen i…moren. Mengen sucre i quan fan
“caca”, deixen anar alcohol!!! I els seus pets són un gas anomenat CO2. En una fàbrica de cervesa –no cal dir– que són més
importants que les màquines més sofisticades. S’han de mirar
al microscopi.

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.

Ateneu Barcelonès
La Fundació Damm ha signat un nou conveni de col·laboració amb
l'Ateneu Barcelonès. Aquest 2011, Damm ha renovat el recolzament
econòmic d'aquesta institució incrementant la seva aportació.

El Grup Damm
col·labora amb
la Universitat
Ramon Llull
La Càtedra Ethos és la càtedra d’ètica
aplicada de la Universitat Ramon Llull de
Barcelona. És una Universitat federada que
integra centres com ESADE, IQS, Blanquerna,
ESDI i la Facultat de Filosofia de Catalunya,
tots ells centres de referència en la seva
especialitat.
Des de la Càtedra, la Universitat Ramon Llull
dóna suport a tots els grups d’investigació
en matèria d’ètica aplicada de la Universitat
i, també, realitzen tasques de consultoria
a altres empreses com el Grup Damm i a
organismes públics com el Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya.
Les línees prioritàries d’investigació i treball
de la càtedra són:
-L’ètica de les organitzacions
-L’ètica de les professions
-La bioètica
-L’ètica dels mitjans de comunicació
-La Responsabilitat Social Corporativa
-Les estratègies educatives per a la divulgació de l’ètica

Beca Josep Damm
A dalt, Ramon Armadàs i Oriol Bohigas. A baix, un moment de la trobada.

L

a Fundació Damm va iniciar la seva
col·laboració amb l'Ateneu l'any 2005,
quan va contribuir a finançar les obres de
reforma del bar de l'entitat, autèntic centre
de la vida social de la nostra seu.
La identificació de la marca amb l'Ateneu,
però, és tan clara, que han seguit apostant per donar-nos suport, patrocinant
també les programacions d'estiu del Jardí
Romàntic, amb els cicles de jazz i cinema
i, a partir de 2007, finançant la part que
correspon a l'Ateneu del cicle Músiques
sota la palmera pels drets humans, orga-

nitzat en col·laboració amb Amnistia
Internacional Catalunya.
En aquest sentit, el recolzament de
Damm s'ha traduït en la revitalització
d'alguns dels espais que més i millor identifiquen l'Ateneu: el bar, el jardí romàntic
i l'entrada de carruatges. Durant el 2010
ha patrocinat un nou cicle de cinema a la
fresca. Sota el títol "Europa, somriu" s'ha
realitzat la projecció d'un cicle de quatre
comèdies europees dirigides per joves
directors, al jardí romàntic de l'Ateneu
Barcelonès. n

El Grup Damm i la Universitat Abat Oliba
CEU han signat un acord de col·laboració
amb l'objectiu d'aconseguir accions concretes en el marc de la Responsabilitat Social
i del Mecenatge. El rector de la UAO, el Dr.
Carlos Pérez del Valle i el Sr. Ramon Agenjo,
patró de la Fundació Damm, han estat els
encarregats de materialitzar aquest conveni
que aposta per l'excel·lència dels joves estudiants universitaris de l’Abat Oliva.
El ferm compromís de Damm per ajudar
als futurs estudiants d'escassos recursos
econòmics però amb un alt nivell de mèrits
acadèmics, queda reflectit en la creació de
la " Beca Josep Damm" en honor al fundador
de la companyia.
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