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LA REVISTA DE LA FAMÍLIA DAMM

Paco Herrera:
“La Damm 
és casa meva”

La revista, a Mónaco 
amb els ‘supercampions’
Rafa Benítez i Fernando Morientes, entrenador 
i jugador del Liverpool FC, ens reben per parlar 
de Paco Herrera i els seus últims èxits. 
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Comença una nova temporada amb el bon regust que ens va deixar el sopar

de cloenda de la temporada passada. La presència del President del Parla-

ment de Catalunya, Ernest Benach, del Secretari d'Esports Rafel Niubò i del

Regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona Pere Alcover, així com de

destacats amics del club per acompanyar als patrons de la  Fundació Damm

i al nostre President, va servir per enaltir un acte molt important per si ma-

teix que té com a finalitat reunir a tots el membres del Club i acomiadar

com es mereixen els juvenils que per edat tenen que deixar-lo.

El primer pas ja està fet. La remodel·lació del camp de l'Horta amb la col·lo-

cació de gespa artificial d'última generació ha suposat el primer del esforços

econòmics que la Fundació Damm té previst fer per dotar d'infrastructures

de primer nivell al club. El segon, com tots sabeu i espereu, és la construcció

del nou camp del carrer La Selva, anhelat per tothom i que ben aviat serà

l'orgull de tots.

La presència de Paco Herrera en un dels clubs més importants del món ens

ha facilitat la feina per aconseguir reunir a les pàgines de la revista a Rafa

Benítez, l'únic entrenador que ha aconseguit guanyar la Copa de la UEFA, la

Champions League i la Supercopa d'Europa de forma consecutiva, i de Fer-

nando Morientes, quatre vegades Campió d'Europa i davanter de la selecció

estatal de futbol. Tots tres han tornat el Liverpool FC al primer nivell del

futbol mundial, lloc que no tenia que haver deixat mai. Tots tres coneixen la

Damm, tots tres han jugat al camp de la Damm, però només un ha tingut el

plaer de formar part del nostre club: Paco Herrera. Als altres, malgrat això,

no els hi ha anat gens malament.
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Quins records tens de la Damm?
Tinc els signes d'identitat de la Damm gra-
vats al cervell. Ha estat sempre la meva re-
ferència i, curiosament, a mesura que pas-
sen els anys tinc més clars tots els records.
Amistat, compromís, respecte... són valors
que em van ensenyar en aquesta casa. Se-
gueixo pensant que la Damm és casa meva.

Paco Herrera va jugar a la Damm des de la temporada 1963-64 fins a la

1971-72. Va arribar al club de la mà d'Antonio Cifuentes i durant aquests

anys va destacar sempre com a jugador.Va formar part de la selecció cata-

lana i va ser campió de Catalunya infantil (68-69) i juvenil (71-72).

Segueixes mantenint algun vincle amb el
club?
Si, però per desgràcia menys del que vol-
dria. Fa 30 anys que el futbol m'ha allunyat
una mica del vincles que m'unien a la me-
va ciutat. Amb el nostre president, el Sr.
Barcons, així com amb antics companys de
promoció, parlem per telèfon, formo part

4  pilota a terra 

1- Els quatre tècnics espanyols del Liverpool: Rafa Benítez,
Paco Herrera, Paco Ayesterán i José Manuel Ochotorena,
amb el trofeu més preuat del futbol europeu 2- Paco He-
rrera, amb els herois de la passada final de la Copa d’Eu-
ropa a Estambul contra el Milan.

reportatge: les estrelles del Liverpool

Paco Herrera
de Nou Barris a Anfield



de l'Agrupació de Veterans i, des de fa un
temps, estic informat mitjançant la revis-
ta Pilota a Terra. A l'estiu quan vaig a Bar-
celona tinc una visita obligada al camp de
la Damm.
Quan i com es produeix la proposta del
Liverpool?
Fa dos anys, mentre estava a Faro (Portu-
gal) veient el partit Espanya-Rússia de
l'Eurocopa vaig rebre una trucada de Rafa
Benítez oferint-me aquesta possibilitat.
Concretament em va dir: “Vaig a fer un
viatge a la Lluna i necessito els millors per
fer-lo”. Això em va fer dir que si.

Quina relació tens amb Rafa Benítez?
Fa molts anys que ens coneixem, però la
nostra amistat es va consolidar quan vam
fer el curs d'entrenadors. Vam estar un
mes concentrats, i durant aquests 18 anys
hem mantingut la nostre amistat a base de
llargues converses de futbol.
Com valores aquesta primera tempora-
da a Anglaterra?
Molt complicada, amb molts lesionats.
Haig de reconèixer que hem pagat una mi-
ca la inexperiència del futbol anglès. Però
després de guanyar la Champions i haver
arribat a la final de la Carling Cup, si a la

Premier haguéssim quedat quarts enlloc
de cinquens, la temporada hauria estat
senzillament perfecte.
Quina és la teva funció en l'equip tècnic
del Liverpool actualment?
Entreno l'equip reserva, amb la idea de
formar-los pel primer equip. Aquesta fei-
na la compagino amb la de Chief scout que
equival més o menys a la de Secretari Tèc-
nic. Us puc assegurar que li dedico moltes
hores, igual que els meus companys. És
una feina esgotadora però apassionant
Aquest és un dels grans secrets de Rafa Be-
nítez, el treball.

pilota a terra 5

FRANCISCO ‘PACO’ HERRERA LORENZO
Barcelona, 2 de desembre de 1953

TRAJECTÒRIA
Jugador: dels 10 als 18 anys (Damm) / 18-20 Sabadell
(2a div.) / 20-23 Sporting Gijón (1a div.) / 23-25
Llevant (2a div.) / 25-33 Badajoz
Entrenador: Badajoz (2A- 2B) / Numancia (2A-1a div)
Merida (2A) / Albacete (2A) / Poli Ejido (2A) / 
R. Huelva (2A) / Liverpool (2004-...)

1971 2005
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Va néixer a Cáceres, però la professió
del seu pare va fer que als cinc anys
es desplacés a Sonseca (Toledo), on
es va iniciar en l'art del futbol. Més
tard es convertiria en un dels millors
davanters del món.

Fernando Morientes

Va debutar amb l'Albacete a Primera Di-
visió amb només 17 anys. En el trans-

curs de la seva carrera ha acumulat un pal-
marès envejable i molt difícil d'igualar.
Després de jugar a l'Albacete,va passar pel Sa-
ragossa, el Real Madrid, el Mònaco i actual-
ment és el davanter del supercampió d'Euro-
pa, el Liverpool, i de la selecció espanyola.

Fernando Morientes és un dels molts fut-
bolistes que actualment triomfen a Espan-
ya o a l'estranger que en el seu dia van tre-
pitjar el camp de La Selva. El davanter ho
va fer com a jugador de l'Albacete en un
partit de la inesborrable per tots lliga Sub-
19. “M'enrecordo perfectament tant de la
Damm com del seu terreny de joc, petit i
estret. Era molt difícil de sortir-ne amb una
victòria”, destaca Morientes, que té molts
bons records d'aquell any: “Era una com-
petició molt maca, i molts dels jugadors
que ens vam enfrontar en aquella època
com a juvenils hem anat coincidint després
en el futbol professional”.

El golejador de la selecció, que desconei-
xia que Paco Herrera havia passat per la

Damm, deixa pels núvols la seva feina: “És
una persona bàsica dins l'organigrama tèc-
nic. S'encarrega de veure jugadors, fer in-
formes, de la secretaria tècnica en general i
de portar el segon equip que, a Anglaterra,
és molt important. Tot i això es nota que
quan trepitja la gespa és quan s'ho passa bé
de veritat. La seva gran vocació és la d'en-
trenador. És un amant del futbol però, so-
bretot, una gran persona”.

Al primer equip del Liverpool juguen quatre espanyols més: Rei-
na, Josemi, Luis García i Xabi Alonso. Dos s’han format a casa nos-
tra, al Barça, Reina i Luis García, aquest últim després de passar
també per un altre gran club formatiu, el San Gabriel. Els dos, in-
ternacionals amb Luis Aragonés, atravessen per un moment bri-
llant: el porter, al tancament d’aquesta edició, encara no havia
rebut cap gol a la Premier després de quatre partits, i l’extrem és
una peça decisiva. Luis va marcar a la final de la Supercopa con-
tra el CSKA de Moscú i l’any passat va resoldre les eliminatòries
de vuitens, quarts i semifinals de la Champions amb gols deter-
minants al Bayer Leverkusen, la Juve i el Chelsea.

Reina i Luis García, dos més de casa

4 Champions League (97/98, 99/00,
01/02, 04/05) 

2 Supercopes d'Europa (02/03, 05/06)
2 Copes Intercontinentals (98/99,

02/03)
2 Lligues espanyoles (00/01, 02/03)
3 Supercopes d'Espanya (97/98, 01/02,

03/04) 

reportatge: les estrelles del Liverpool

UN PALMARÈS EXTRAORDINARI

Fernando Morientes amb la revista Pilota a terra.

Pepe Reina i Luis García



Rafa Benítez

L a temporada 2003-04 es va procla-
mar campió de Lliga i de la UEFA

amb el València. Va haver de deixar Mes-
talla, va iniciar una nova aventura a An-
glaterra i els èxits no s'han aturat: ja ha
guanyat la Copa d’Europa i la Supercopa
amb el Liverpool. Fa uns dies el vam en-
trevistar a Mònaco poques hores abans de
guanyar el màxim títol continental con-
tra el CSKA de Moscú, de manera que es
va convertir en l’únic entrenador capaç de
conquerir de forma consecutiva la UEFA,
la Champions i la Supercopa d'Europa.
Tot i que sempre és un plaer parlar de fut-
bol amb ell, aquest cop la raó d'aquesta
trobada té un nom propi: Paco Herrera.

Quan i com vas conèixer Paco Herrera?
Ens coneixem de la època en que els dos
jugàvem a futbol, érem rivals i com els
dos la tocàvem bé de cap... topàvem de
tant en tant! Més tard les coincidències al
camp es van convertir en amistat i en bo-
na relació professional.
Perquè incorpores a Herrera al teu
equip?
Perquè tenim una bona relació personal i
professional. Fa molts anys que nosaltres
parlem de futbol, dels nostres equips, de
la feina de l’un i de l'altre. Quan el Liver-
pool em va proposar que formés el meu
equip no m'ho vaig pensar dues vegades i
li vaig proposar que s'incorporés tant pels
seus coneixements en el món del futbol
com per la seva qualitat humana.
Quina importància té el teu equip de
treball en els teus èxits?
En el meu cas és fonamental, perquè sóc
jo qui forma l'equip i, a més, valoro molt
la feina de tots ells i els seus coneixements.

L'equip serveix, entre d'altres coses, per
reafirmar els teus plantejaments i a vega-
des per fer-te obrir els ulls i poder veure
que estàs equivocat.
Del camp de la Damm a campió de la
Champions. T'imaginaves l'evolució que
has tingut com a entrenador?
No d'aquesta manera. Però sempre tens

il·lusió per millorar i arribar a aconseguir
el màxim possible, i més tenint en comp-
te que no vaig ser un jugador d'elit. És
una gran satisfacció aconseguir èxits i
proporcionar felicitat a la gent del teu vol-
tant. De la meva evolució estic satisfet pe-
rò sempre destaco que sobretot estic or-
gullós de tenir un gran equip de treball.

El millor entrenador del moment es va formar a les categories inferiors del Real Madrid, amb qui va visitar el camp
del carrer La Selva per enfrontar-se a la Damm a l'època de la categoria sub-19. Amb motiu de la realització del lli-
bre del cinquantè aniversari vam parlar amb ell i ens va dir: “La forma tan altruista de veure el futbol que té la
Damm, des del meu punt de vista, és lloable i , per això, hi hauria d'haver més equips com aquest”.

pilota a terra 7

Benítez a Mònaco amb la samarreta de la Damm.



Alfredo Anguera i Rafa Ruíz

Els nostres equips BENJAMÍ B
Cristian, Campos, Albert, Oscar, Eric, Gallego, Marc, Pau, Eric, Langa,
Ima, Molina, Pedro, David, Mario i Pol.

8  pilota a terra 

ENTRENADOR
ALFREDO ANGUERA
Barcelona, 11 de desembre de 1957
CF Damm, sis temporades 
(Escola, Benjamí A i B i Aleví B)

DELEGAT
RAFAEL RUÍZ

CUIDADOR
MANUEL MORENO

la plantilla / 2005-06 el cos tècnic

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

ALBA LORENZO CRISTIAN 12/01/97

CAMPOS BAYONA IVÁN 04/04/97

CAPILLO ALCARAZ ALBERTO 12/11/97

CARMONA SÁNCHEZ ÓSCAR 12/08/97

FRANCH RUÍZ ÉRIC 09/10/97

GALLEGO VALDIVIA JUAN ANTONIO 23/08/97

GARCÍA RECAMALES MARC 25/08/97

GONZÁLEZ GÓMEZ PABLO 30/03/97

GONZÁLEZ LÓPEZ ÉRIC 6/01/97

LANGA NAVAS RUBÉN 21/03/97

LÓPEZ GRANADOS IMANOL 10/01/97

MOLINA CODINA VÍCTOR 26/08/97

MONTESINO CASTILLEJO PEDRO 03/04/97

ORTEGA MORERA DAVID 03/03/97

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ MARIO 21/03/97

TORRIJOS MASJUAN POL 10/01/97



Els nostres equips BENJAMÍ A
Jaume, Berrio, Campama, Castillo, Cobo, Kevin, Borja, Richy, García,
Jaraba, Sergio, Llucià, Cristian, Javi, Johnny, Romero i Joel.

pilota a terra 9

Emilio Jardí Miguel Ponce

ENTRENADOR
MIGUEL PONCE
Badalona, 30 d'abril de 1970
CF Damm, tres temporades 
(Benjamí A i B i Aleví B)

DELEGAT
EMILI JARDÍ

CUIDADOR
EMILI JARDÍ

la plantilla / 2005-06 el cos tècnic

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

BARBANY ARIAS JAUME 10/06/96

BERRIO AVALOS VICTOR 03/04/96

CAMPAMA HERRERA DANIEL 10/11/96

CASTILLO ALMAGRO DAVID 07/01/96

COBO GÁMIZ ÓSCAR 21/07/96

FERRANDIZ ORTIZ KEVIN 29/02/96

FIGUEROA MARTIN BORJA 06/11/96

GARCÍA PÉREZ RICARDO 15/03/96

GARCÍA POCINO VÍCTOR 15/07/96

JARABA CURRIUS ADRIÀ 05/06/96

LARA RODRÍGUEZ SERGIO 26/02/96

LLUCIÀ BARBERO VÍCTOR 22/10/96

LÓPEZ PEÑALVER CRISTIAN 26/01/96

MARTÍNEZ GARCÍA JAVIER 25/09/96

RANGEL ESCAMILLA JONATHAN 24/08/96

ROMERO PÉREZ VÍCTOR 18/05/96

RUÍZ LLOREDA JOEL 09/07/96



Els nostres equips ALEVÍ B
Camorri, Darío, Adri, Víctor, Ferrer, Gironés, Antonio, Morera, Àlex,
Sergio, Kevin, Albert, Johnny, Javi, Sergi i Villena.
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Francisco Galera i Manuel Yeste

ENTRENADOR
MANUEL YESTE
Barcelona, 6 de maig de 1975
CF Damm, quatre temporades
(Benjamí A i B, Aleví B i Infantil B)

DELEGAT
FRANCISCO GALERA

CUIDADOR
ENRIQUE DE LA ROSA

la plantilla / 2005-06 el cos tècnic

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

CAMORRI DÍAZ ÉRIC 11/05/95

CARRASCOSA HIDALGO DARÍO 24/04/95

DEL RÍO BAUTISTA ADRIÁN 02/05/95

DÍAZ BARREDA VÍCTOR 16/10/95

FERRER MARTÍNEZ MARC 05/09/95

GIRONÉS RODRÍGUEZ FRANCESC 08/03/95

MIRANDA ANTONIO  01/08/95

MORERA GONZÁLEZ CARLOS 11/11/95

PÉREZ MARÍN ÁLEX 31/08/95

PÉREZ TRENADO SERGIO 15/09/95

RUBIO BELTRÁN KEVIN 09/02/95

SÁNCHEZ PÉREZ ALBERT 09/02/95

TOLEDO GIRALDES JONATHAN 31/01/95

VÁZQUEZ LÁZARO JAVIER 21/07/95

VILLANUEVA GUIRADO SERGI 10/08/95

VILLENA GIL ROGER 22/11/95



Els nostres equips ALEVÍ A
Alonso, Pol B., Jordi, Canut, Cazalla, Corella, Edu, Adri D., Iván, Hugo,
Mussu, Adri M., Juanma, Maxi, Pol M., Sergio, Miki, Pardillos, Éric i Vila.

pilota a terra 11

Ángel Fernández i Alexis Sánchez

ENTRENADOR
ALEXIS SÁNCHEZ 
Toulouse, 16 d’agost de 1977
CF Damm, dues temporades 
(Aleví A)

DELEGAT
ÁNGEL FERNÁNDEZ

CUIDADOR
XAVIER IRAGO

la plantilla / 2005-06 el cos tècnic

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

ALONSO MARTÍNEZ EDGAR 17/05/94

BARCONS VALERO POL 17/03/94

CAMÍ FERNÁNDEZ JORDI 07/08/94

CANUT ESCUDER SERGI 14/02/94

CAZALLA LÓPEZ JOSÉ 25/07/94

CORELLA VERDU SERGIO 11/02/94

DE LAS HERAS PIJUAN EDUARD 08/03/94

DÍAZ GONZÁLEZ ADRIÁN 21/08/94

DÍAZ CANO LEITE IVÁN VÍCTOR 08/08/94

EYRE BERNAT HUGO 07/05/94

LÓPEZ GONZÁLEZ ANTONI MARC 17/12/94

MILÀ ESPINA ADRIÀ 18/01/94

MIRANDA RODRÍGUEZ JUAN MANUEL 01/03/94

NEVER MAXIMILLIAN 23/08/94

MORENO SÁNCHEZ POL 19/05/94

NIETO SÁNCHEZ SERGIO 27/01/94

OTERO MARCH MIQUEL 25/01/94

PARDILLOS BOADA SERGIO

VALDÉS TORRES ÉRIC 21/01/94

VILA AMADO VÍCTOR 07/10/94



Els nostres equips INFANTIL B
Bubu, Arnau, Eric, Víctor, Àlex, Alejandro, Adrián, Iván, Pujol,
Javi, Dani, Serna, Solano, Soto, E. Torrent, X. Torrent, Vea, Dani i Toni.
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Santi Barbany

ENTRENADOR
SANTI BARBANY
Barcelona 09-10-1966
CF Damm, vuit temporades 
(Escola, Benjamí A, Aleví A y B, Infantil B)

DELEGAT
EVARISTO ÁLVAREZ

CUIDADOR
XAVI CONDE

la plantilla / 2005-06 el cos tècnic

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

BALDEH BAH FANDING 11/02/93

BASAGAÑA DEL MORAL ARNAU 22/02/93

BISBAL MADRID ÉRIC 28/01/93

CANAL GARCÍA VÍCTOR 14/02/93

DOLS CARDONA ÁLEX 28/01/93

GARCÍA CARRETERO ALEJANDRO 14/11/93

GONZÁLEZ CARTES ADRIÁN 24/01/93

IZQUIERDO FERNÁNDEZ IVÁN 03/09/93

PUJOL MEDINA ALEXANDRE 16/07/93

RUÍZ CADENAS JAVIER 20/08/93

SALILLAS MÁRMOL DANIEL 31/03/93

SERNA BARCO XAVIER 31/01/93

SOLANO MOLINS ALBERT 26/02/93

SOTO GUIJOSA ALEJANDRO 02/05/93

TORRENT GARCÍA ENRIC 15/09/93

TORRENT GARCÍA XAVIER 15/09/93

VEA MEDINA JORDI 30/08/93

VELASCO TEJADA DANIEL 22/01/93

VILA LORENZO ANTONIO 15/02/93



Els nostres equips INFANTIL A
Gerard, Héctor, Eric, Cristian, Sergio, Carlos, Iván, Angelillo, Jordi, Adri, Borja,
Josep, Luque, Manel, Jandro, Johnny, Joan, Pablo i Ruíz.

pilota a terra 13

Juan Gracia i Andrés Jarque

ENTRENADOR
ANDRÉS JARQUE
Badalona, 20 d'Abril de 1966
CF Damm, vuit temporades 
(Benjamí A i B, Aleví A i B, Infantil A i B)

DELEGAT
JUAN GRACIA

CUIDADOR
JOSÉ OLAYA

la plantilla / 2005-06 el cos tècnic

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

ALBALADEJO ROMANO GERARD 23/02/05

ALCAÑIZ HURTADO HÉCTOR 18/04/92

ALCARAZ JIMÉNEZ ERIC 01/05/92

BERBEL GINER CHRISTIAN 29/02/92

CAMPOS BAYONA SERGIO 18/04/92

CLERC MARTÍNEZ CARLOS 21/02/92

ESCOBAR GARCÍA IVÁN 20/03/92

FUENTE OREJA JORDI

FERNÁNDEZ SANTIAGO ÁNGEL 11/09/92

GUERRERO SABIDO ADRIÁN 18/07/92

LÓPEZ HINOJOSA BORJA 25/11/92

LOZANO CAMPUZANO JOSEP 17/10/92

LUQUE PRADOS JUAN 16/07/92

MARTÍNEZ BEL JOSÉ MANUE 25/03/92

PLAZAS ADALID ALEJANDRO 14/02/92

REYES JIMÉNEZ JONATHAN 28/01/92

ROSSINYOL BATLLE JOAN 04/11/92

RUÍZ DE UGARTE PABLO 09/05/92

RUÍZ GALLEGO JAVIER 22/01/92



Els nostres equips CADET B
Rubén, Ramón, Kevin, Alex, Aitor, Gras, Alberto, Toni, Iván, Luis,
Mendo, Carlos, Enric, Lio, Peña, Jou, Eric, Serra i Berni.
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Jonathan Sánchez i Fernando Frígula

DELEGAT
FERNANDO FRÍGULA

CUIDADOR
JOAN GUILLÉN 

2on ENTRENADOR
MANOLO MARTÍN 

la plantilla / 2005-06 el cos tècnic

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

ALCARAZ JIMENEZ RUBEN 01/05/91

CASAS GONZÁLEZ RAMÓN 15/02/91

CORREDERA MEJÍAS KEVIN 21/02/91

FERNÁNDEZ ALEX

GALOFRE ACEBEDO AITOR 18/02/91

GRAS FLORES ALBERT 10/01/91

HINAREJOS GALLARDO ALBERTO 30/01/91

JIMÉNEZ DÍAZ ANTONIO 11/03/91

LOARTE FA IVÁN 29/01/91

LÓPEZ PINTADO LUÍS 18/10/91

MENDOZA FERNÁNDEZ SERGIO 19/03/91

MORETA CORDERO CARLOS ANDRÉS 05/01/91

MORRAL MONREAL ENRIQUE 11/03/91

NGALANI BAITA LIONEL 21/02/91

PEÑA FUENTES FRANCESC 14/12/91

QUER CALZADA JOU 22/04/91

RODÓN VERNIA ÉRIC 26/01/91

SERRA SALLENT MARC 31/07/91

VALLÈS OLIVET BERNAT 17/02/91

ENTRENADOR
JONATHAN SÁNCHEZ
Barcelona, 7 de Febrer de 1981
CF Damm, dues temporades 
(Juvenil C i Cadet B)



Els nostres equips CADET A
Mario, Fran, Uric, Abel, Anselmo, Isi, Dani, García, Vicens, Lavado, Marc,
Sergio, Mateo, Rony, Plata, Oscar, Rebollo i Romero.

pilota a terra 15

la plantilla / 2005-06

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

CALCEDO MINA MARIO 22/01/90

CAPILLA ALCARAZ FRAN 21/02/90

CÁRDENAS TORRAS ORIOL 19/04/90

CRESPO LORENTE ABEL 12/05/90

EYEGUE NFONDO ANSELMO 05/05/90

GARCÍA AUTILLO ISAAC 30/12/90

GARCÍA CURRIUS DANIEL 07/01/90

GARCÍA RAMOS VÍCTOR MANUEL 08/02/90

GUTIERREZ FERNÁNDEZ VICENTE 19/04/90

LAVADO POSTIGO MIGUEL 25/03/90

LÓPEZ GÓMEZ MARC 20/08/90

MAESTRE GARCÍA SERGIO 18/11/90

MATEO GALLARDO DAVID 11/05/90

PAYÁN CASTILLO DAVID 15/03/90

PLATA MUÑOZ DAVID 17/04/90

RAMÍREZ OSCAR

REBOLLO TUBIO JAVIER 07/05/90

ROMERO DÍAZ DANIEL 19/03/90

Juan Fernández i Xavier Ruíz

DELEGAT
JUAN FERNÁNDEZ

CUIDADOR
RAÚL CARRIÓN

2on ENTRENADOR
ANTONIO TROYANO

el cos tècnic

ENTRENADOR
XAVIER RUÍZ
Mataró, 13 de gener de 1969
CF Damm, vuit temporades
(Cadet A i Juvenil B)



Els nostres equips JUVENIL C
Imanol, Bufí, Cata, Manu, Fontova, Pablo, Luis, Marc, Gerard, López,
Maño, Montes, Mora, Víctor, Pau, Pujol, Oscar, Trigui i Tudi.

16  pilota a terra 

José María Frígula i Juan Gutiérrez

ENTRENADOR
JOSÉ MARÍA FRÍGULA
Barcelona, 5 d'octubre de 1957
CF Damm, cinq temporades 
(Aleví B, Juvenil C i B)

DELEGAT
JUAN GUTIERREZ

CUIDADOR
LUIS DEL PINO

la plantilla / 2005-06 el cos tècnic

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

BECERRA VALLS IMANOL 30/05/89

BUFÍ MARTÍ MARC 31/03/89

CATALÁN CORZO JORDI 03/04/89

CAZALLA LÓPEZ MANUEL 16/10/89

FONTOVA LANZAS XAVIER 10/07/89

FRANCO GARCIA PABLO 01-/08/89

GARCÍA SÁNCHEZ LUIS STARLYN 23/03/89

GRACIA MÉNDEZ MARC 11/09/89

HERNÁNDEZ NOVOA GERARD 22/05/89

LÓPEZ SILVA DAVID 09/10/89

MAÑOSA VILA ORIOL 11/01/04

MONTES HERNÁNDEZ DANIEL 08/04/89

MORA DÍEZ DANIEL 24/04/89

MORENO AMADOR VÍCTOR 06/02/89

MORENO MARTÍNEZ PAU 20/08/89

PUJOL BURGUILLOS GERARD 11/05/89

ROMERO RECIO ÓSCAR 08/05/89

TRIGUERO MARTÍNEZ ALBERTO 29/07/89

TUDELA ALARCÓN SERGI 16/01/89

PREPARADOR FÍSIC
QUIQUE CREUS



Els nostres equips JUVENIL B
Rubén, David, Pol, Corbi, Pablo, Ferrer, Garrido, Marc, Genís, Arnau, Kity,
Miguel, Prieto, Raventós, Robert, Jaume, Davis, José, Toni i Català.
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la plantilla / 2005-06

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

BERNARDINO ANGUERA RUBÉN 26/05/88

BRUNAT AVILÉS DAVID 03/03/88

COLL AUTET POL 04/02/89

CORBI GALLEGO JOSEP 03/05/88

DOÑATE REINA PABLO 23/06/88

FERRER VIDAL FRANCESC 14/03/88

GARRIDO ARRAIZ PABLO 09/01/88

GUZMÁN SÁDABA MARC 03/09/88

MOLAS CORTIJO GENÍS 08/02/88

MOLINERO FRANCO ARNAU 25/04/88

PÉREZ RUÍZ CHRISTIAN 20/01/88

PLANAS LABRADOR MIGUEL ÁNGEL 23/02/88

PRIETO LÓPEZ SERGIO 07/10/89

RAVENTÒS ALMIRALL MARC 02/05/88

ROBERT RAMON ADRIÀ 10/12/88

SÁNCHEZ MEROÑO JAUME 23/03/89

SÁNCHEZ VELASCO DAVID 03/04/88

SANTOS BELTRÁN JOSÉ MARÍA 24/03/88

SERRANO SÁNCHEZ ANTONIO 05/04/88

VALLESPÍ CATALÀ GERARD 08/01/88

Cristian Colás i José Luis Duque

DELEGAT
J.C. ANDREU

CUIDADOR
JESÚS SARRIAS

ENTRENADOR DE PORTERS
JULIÁN RODRÍGUEZ

2on ENTRENADOR
CRISTIAN COLÁS

el cos tècnic

ENTRENADOR
JOSÉ LUIS DUQUE
Santa Coloma de Gramenet,
5 d'agost de 1975
CF Damm, tres temporades  (Juvenil B i C)



Els nostres equips JUVENIL A
Acosta, Sergio, Ciso, Belmar, Chicho, Jose, Joel, Dani, Marc, Cristian,
Josué, Joan, Uri, Manteca, Benja, Joan, Isma, Ribas i Pol.
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la plantilla / 2005-06

1er COGNOM 2on COGNOM NOM DATA NAIXEMENT

ACOSTA BALSALOBRE DANIEL 22/02/87

ALBURQUERQUE RODRÍGUEZ SERGIO 11/06/87

AMIGÓ DE BONET IBÁÑEZ NARCISO 02/09/88

BELMAR CONTRERAS MIGUEL ÁNGEL 28/09/87

CASTAÑEDA LÓPEZ CARLOS 15/05/87

CHUECOS ABELLÁN JOSÉ LUÍS 01/02/87

CORREDERA MEGÍAS JOEL 30/03/87

CUEVAS QUIROS DANIEL 14/01/87

ENRÍQUEZ TORRES MARC 21/04/87

FERNÁNDEZ NAVARRO CRISTIAN 18/05/87

FERNÁNDEZ SOLANO JOSUÉ 27/04/87

GÓMEZ ROMÁN JOAN JOSEP 19/04/87

GRAU CARRERAS ORIOL 09/04/88

MANTECA BULDÓ ALBERTO 10/06/88

MARTÍNEZ MARTÍNEZ BENJAMÍN 23/08/87

MUÑOZ PÉREZ JOAN 14/02/87

PORCEL ORTIZ ISMAEL 02/05/87

RIBAS FISHER DANIEL 19/05/87

RUEDA ROMERO POL 25/01/87

Aroca, Mateu, Plaixats i Torrijos

DELEGAT
JOAN MATEU

CUIDADORS
FRANCISCO COLLADO I JORDI MORO

ENTRENADOR DE PORTERS
JOSÉ LUIS AROCA

2on ENTRENADOR/PREPARADOR FÍSIC
XAVI PLAIXATS

el cos tècnic

ENTRENADOR
JAVIER TORRIJOS
Cuenca, 28 d'octubre de 1954
CF Damm, dues temporades (Juvenil A)



¿Cuál es el verdadero interés que nos mueve a los padres cuando
pretendemos que nuestro hijo, cada vez que vamos a verle jugar, lo
haga todo bien, destaque del resto y su equipo consiga la victoria?
¿Queremos que ocurra todo esto por su felicidad o por la nuestra? 
Si es por la suya tal vez deberíamos preguntarnos qué más pode-
mos pedir que tener un hijo que en lugar de quedarse en casa ju-
gando con la Playstation, chateando en el Messenger o viendo se-
ries de televisión haya decidido entrenar tres días y jugar otro a la
semana con otros chicos con los que va a conversar, gastar bromas,
compartir un esfuerzo físico y solidarizarse para conseguir un mis-
mo objetivo.Y que va a obedecer las órdenes de una persona que le
dirigirá para alcanzar esos retos, y a respetar unas normas para que
esos retos sean más fáciles de lograr, y que cada día tendrá que ir co-
rrigiendo cosas para cometer cada vez menos errores y mejorar así
su rendimiento. Si es por su felicidad está claro que de lo que real-
mente debemos estar orgullosos es de que nuestro hijo haya opta-
do por jugar a fútbol y enriquecerse tanto a nivel deportivo como
humano.

Ahora bien, si lo que realmente nos importa es la posibilidad de
que después de unos años le pueda llegar la oportunidad de ser pro-
fesional y convertirse en una persona rica y famosa, tal vez seamos
demasiado egoístas y estemos pensando más en nuestra felicidad
que en la suya. Porque si realmente nuestro hijo tiene alguna posi-
bilidad (el porcentaje es muy pequeño), esa posibilidad llegará por-
que reúne condiciones, porque trabaja cada día para ser un poco
mejor, porque tiene claro que lo que realmente quiere hacer en el
futuro es dedicarse al fútbol por encima de todo, pero seguramente
sobre todo porque cuenta con un entorno familiar que le ayuda a
superar los momentos difíciles y a disfrutar con él de los buenos.

Si realmente pensamos en la felicidad de nuestro hijo, pensemos

en esto, que disfrute, y que si en algún momento no consigue lo que
se propone nos tiene a nosotros para animarle, para que siga con su
afición al fútbol, que no la pierda nunca. Ésta tiene que ser nuestra
idea cuando lo acompañamos al fútbol. Dejemos que se lo pase
bien, que juegue relajado y no presionado por vernos cerca espe-
rando su gran jugada personal. Limitémonos a aplaudir todo lo que
haga bien o bien a animarle si las cosas no le salen a él o a su equi-
po. Y cuando acabe el partido mostrémonos lo más felices posible
para demostrarle que el que haya disputado ese encuentro ya es un
motivo de satisfacción.Y si no ha jugado, vamos a ayudarle porque
seguro que lo está pasando mal: no le añadamos además nuestra
frustración.

Y, por otro lado, respetemos el trabajo del entrenador. Sobre todo.
Es fundamental. Cuando llevamos a nuestro hijo al colegio confia-
mos en que su profesor le enseñará más o menos pero seguro que
se preocupará por él.Y como sabemos que en esa parcela no nos po-
demos meter apoyamos su trabajo incondicionalmente. Pues en el
fútbol debe suceder lo mismo. Cuando llevamos a nuestro hijo a un
colegio pensamos en su formación académica y por lo tanto en su
felicidad; en cambio, en muchas ocasiones, cuando lo llevamos al
campo de fútbol en lugar de pensar en su formación humana y de-
portiva tal vez lo hacemos más en nuestros sueños y en nuestra pro-
pia felicidad. Esto no puede ser así, hay que respetar al entrenador
de la misma manera que al profesor.

Por último, quiero aprovechar estas líneas para agradecer el exce-
lente trabajo formativo del CF DAMM durante estos últimos cin-
cuenta años, tanto a nivel humano como deportivo, y también para
felicitar a un miembro de su familia, mi colega Paco Herrera, por
contribuir con sus conocimientos y experiencia y junto a otros téc-
nicos y futbolistas españoles a los últimos éxitos del Liverpool.

¿Pensamos en nuestros hijos o en nosotros?

EUSEBIO
SACRISTÁN

Entrenador
És el jugador de camp amb més partits
a Primera. Va guanyar la Copa d’Europa
amb el Dream Team i actualment és
ajudant de Frank Rijkaard al Barça.

Firma convidada
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notí
cies

El dia 9 de setembre la Damm va ser convidada per oferir la conferència de cloenda de les
jornades formatives “Plà Experimental d'Esport a l'Escola” que s'han fet al CAR de Sant Cu-
gat. El curs dirigit a més de 300 joves en edat escolar, té la intenció de formar nois i noies de
tot Catalunya i convertir-los en dinamitzadors de l'esport i futurs dirigents. La presenta-
ció va anar a càrrec de Rafel Niubò, Secretari d'Esport de la Generalitat, que va ressaltar la
tasca formativa de la Damm i va declarar que “si el meu fill volgués jugar a futbol l'apun-
taria a la Damm”. La conferència de Josep Barcons, president del club, i de Francesc Nebot,
secretari, van ser un èxit entre els joves del curs. Niubò va agrair la feina de la Damm i, di-
rigint-se a Ramon Armadàs, patró de la Fundació Damm, va encoratjar a la empresa a se-
guir amb la seva tasca envers el futbol base català i la va posar com exemple a l'hora de ti-
rar endavant un projecte esportiu i educatiu.

El passat 27 d'agost va tenir lloc el torneig
anual en memòria de l'ex jugador del juve-
nil A de la Damm, Salva Ribas, mort en acci-
dent de trànsit durant la temporada 99- 00.
Salva, natural de la Bisbal del Penedès, feia
dues temporades que era cerveser. Actual-
ment, els seus pares, Salvador i Anna Mª or-
ganitzen un torneig en la seva memòria
que, aquest any, s'ha celebrat a El Vendrell.
La Damm, el Nàstic, el Barça i el Madrid, han
format el cartell de luxe per recordar de la
millor manera possible al jove jugador.

L'infantil A va jugar el passat 7 de ju-
liol dos partits de futbol-7 a les ins-
tal·lacions del  Centre Educatiu 'Els
Til·lers' de Mollet del Vallès. La
Damm,com a entitat,està molt sen-
sibilitzada amb les necessitats de la
societat. Abans ja  ho havia fet amb
el Centre Penitenciari de Can Brians.
La directora del centre 'Els Til·lers',
Laura Claveria,va agrair la presència
de l'infantil i va felicitar a Manuel
Martín com a responsable del Club.

La Damm al CAR de Sant Cugat

Partit a Els Til·lers 

5è Memorial Salva Ribas

Inauguració de la gespa del camp de l'Horta
Aquesta temporada s'ha renovat el camp
de la Unió Esportiva Horta, seu dels nostres
juvenils des de la temporada 2003-04. L'ex
jugador i actual delegat del Juvenil C, Joan
Gutiérrez, com a Gerent de l'empresa Ur-

bacons, ha estat l'encarregat de la col·locació de gespa artificial d'últi-
ma generació, la renovació total de l'enllumenat i l'adequació del ves-
tidors. L'esforç econòmic ha anat a càrrec del CF Damm, mitjançant la
Fundació Damm, l'empresa Danone i l'UE Horta.
Aquesta ha estat la primera acció de les que es duran a terme durant
els propers mesos per millorar totalment les instal·lacions del club. El
proper pas, com tots sabeu i espereu, serà la remodel·lació del camp del
carrer La Selva.

NOTICIESDAMM NOTICIESDAMM NOTICIESDAMM NO-
TICIESDAMM NOTICIESDAMM NOTICIESDAMMNOTI-
CIESDAMM NOTICIESDAMM NOTICIESDAMMNOTICIES



Tot va començar a Vallgorguina, més tard a Vidrà, però tot i els esforços fí-
sics, els jugadors tornaven a casa amb més quilos. L’any 1983 va ser a Fre-
des, un poble muntanyenc de Castelló. I després, va venir Llívia.

reportatge

A ra fa dinou anys que Josep Barcons
va pensar que el primer equip del

club s'havia de preparar en les millors con-
dicions possibles. El mirall eren els clubs
professionals que feien part de la seva pre-
paració en alçada per oxigenar millor el cos
davant de l'esforç. Els preparadors físics ai-
xí ho aconsellen i la Damm sempre ha
comptat entre el seu equip amb grans pro-
fessionals.

Els paratges del nostre país permetien es-
collir entre un ampli ventall de possibili-
tats, però la predilecció del “presi” per la se-
va estimada Cerdanya, així com les
condicions de les instal·lacions esportives i
d'allotjament, van fer que la localitat esco-
llida fos Llívia. Situada a 1.223 metres so-
bre el nivell del mar, Llívia és, com a con-
seqüència del Tractat dels Pirineus de 1659,

una vila catalana dins de territori francès.
La proximitat de Barcelona i la seva tem-
peratura (22º de mitjana a l'estiu) fan que
reuneixi totes les condicions i necessitats
d'un equip d'elit  per a fer una concentra-
ció de quinze dies. Pocs equips professio-
nals tenen les possibilitats del juvenil de la
Damm per fer una pretemporada en
aquestes condicions.

Els objectius fonamentals que persegueix
l'equip tècnic en aquest període de convi-
vència de grup són tres:
a) Enfortir la interrelació personal entre els
diferents components del grup, per a una
major cohesió, col·laboració i respecte.
b) Aconseguir una excel·lent preparació fí-
sica i prevenir possibles lesions.
c) Adquirir els coneixements tàctics bàsics
del nostre sistema.

08:00 Diana
08:15 Esmorzar
09:30 1a sessió d'entrenament
12:00 Piscina - bany
13:30 Dinar
14:30 Becaina 
17:00 2a sessió d'entrenament
19:30 Temps lliure
21:00 Sopar
22:00 Temps lliure
22:45 Habitació
23:30 Dormir

Pretemporada a Llívia
HORARI

JAVIER TORRIJOS ENTRENADOR
XAVI PLAIXATS PREPARADOR FÍSIC
JOSÉ LUIS AROCA PREPARADOR PORTERS
JORDI MORO FISIOTERAPEUTA
RUBÉN ANAYA FISIOTERAPEUTA
JUAN DEL AMOR ENCARREGAT MATERIAL

OSCAR COSIALLS COORDINADOR
ENRIC OBRADOR AJUDANT COORDINADOR

STAFF TÈCNIC

Diverses imatges dels entrenaments a les instal·lacions de Llívia.
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Com a preparador físic del Juvenil A, la meva inten-
ció és desenvolupar al màxim les diferents capaci-

tats físiques que han de tenir els nostres futbolistes amb
la finalitat d'augmentar el seu rendiment esportiu.
En aquest article intentaré explicar de manera sintetit-
zada, els sistemes de planificació, els objectius i els con-
tinguts que es desenvoluparan durant tota la tempora-
da en el primer equip, amb especial atenció a la
pretemporada.

Metodologia d'entrenament
La metodologia d'entrenament que portem a terme
es troba contextualitzada dintre de l'anomenat “Mo-
del global”, que està basat en la relació inassociable
dels tres grans aspectes que integren l'estructura del
rendiment: TÈCNICA,TÀCTICA I PREPARACIÓ
FÍSICA.

Pretemporada
Respectar la salut del jugador. No té sentit realitzar
un treball específic de condicionament físic en un or-
ganisme que presenta patologies. Per això, abans de
començar a treballar la condició física i concretament
el primer dia d'entrenament, el nostre servei mèdic
s'encarrega de realitzar un complet control per obte-
nir les dades fefaents envers la salut del jugador.
Test físic. El següent pas és valorar en quin estat de for-
ma física es troben els jugadors després de les vacan-
ces. Per esbrinar-ho, apliquem diferents controls (cour-
se-navette, velocitat 10 i 30 metres i potència tren
inferior) que ens permetran individualitzar el treball
físic posterior.
Prevenció de lesions. Microcicle d'adaptació. S'ha de
destacar que durant la primera setmana d'entrena-
ment, a més de realitzar revisions mèdiques i tests fí-
sics, fem un treball de prevenció de lesions per reduir
el número d'aquestes durant la temporada. Aquest ti-
pus de feina comprèn exercicis compensatoris, poten-
ciació de la cintura pèlvica, estiraments, etc.

Dintre de la secció de Medicina esportiva ens
preocupa molt la preparació física. Amb aquest
primer article ens endinsem una mica en la
metodologia d’entrenament.

Medicina esportiva
Xavi Plaixats
Llicenciat en Ciències d'Activitat Física i Esportiva. Master en Alt Rendiment.
Entrenador Nacional d'Atletisme. II Nivell d'Entrenador de Futbol

A la Damm juguem com entrenem (I)
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6 SETMANES
Des de l'inici dels en-
trenaments fins a l'i-
nici de la competició
oficial.

32 SETMANES
Des de l'inici de la
competició fins el 
darrer partit oficial.

4 SETMANES
Des de la finalització
dels entrenaments,
fins el començament
de la següent tempo-
rada.

-Adquisició de la for-
ma esportiva.

-Adquisició dels conei-
xements tàctics propis
del sistema de joc.

-Manteniment
de la forma esportiva.

-Descans i recuperació
física i psíquica.

-Microcicle d'adaptació.
(entre 7 i 10 dies ini-
cials d'entrenament
específic per a la pre-
venció de lesions.

-Fase competitiva I.
-Fase competitiva II.

-Descans total (15 dies).
Fase d'activació (15
dies abans de comen-
çar la pretemporada
realitzar un treball fí-
sic concret.
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CICLE DE L’ENTRENAMENT

PERÍODE PREPARATORI PERÍODE COMPETITIU PERÍODE TRANSITORI

Exercici destinat a la prevenció de lesions.
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I TROBADA D’EX JUGADORS
El passat mes de juny es va produir
la Primera Trobada d'ex jugadors
convocada per l'Agrupació de Vete-
rans. L'acte va constar d'un partit en-
tre membres de l'Agrupació i d'una
posterior botifarrada que va congre-
gar un bon nombre de socis i els
seus familiars. El berenar-sopar va
ser sufragat pel club de futbol i no
va suposar cap despesa per l'econo-
mia de l'Agrupació. Pel proper any
esperem veure augmentat el nom-
bre de veterans millorant així la co-
hesió de l'Agrupació.

ESCUT DE L’AGRUPACIÓ
La nostra Agrupació ja té el nou escut
corporatiu. Gràcies a Ramon Armadàs,
patró de la Fundació i creatiu, i amb l'a-
provació de la Junta Directiva, els Vete-
rans ja tenen escut propi. El color verd i
vermell representen el passat, el present
i el futur, i l'espiga d’ordi i la pilota, la re-
lació entre l'empresa i el club.

I PAELLA A CAN ESCOFET 
Com a nexe d'unió entre els membres
de l'Agrupació hi ha el futbol i el bon
menjar. L'ex jugador Paco Escofet va or-
ganitzar una paella a la seva casa del
Baix Empordà oberta a tots els socis de
l'entitat. L'encarregada de fer gaudir al
paladar de tots els assistents va ser la
Maria, dona del Paco Escofet.

L’opinió dels veterans Agrupació de veterans

U s parla un jove de 29 anys que ha estat
deu anys com a jugador a la Damm,

des d’els benjamins fins els juvenils, passant
després per la 2na Divisió B, per diverses ca-
tegories amateurs, i continuant avui dia la
pràctica del futbol i de l'esport de lleure. És
per això que he viscut el món de l'esport des
de dins, des de la base i fins el 'qüasiprofe-
sionalisme', o si més no, havent compartit
diverses estones amb esportistes i directius
professionals del món del futbol. A més, avui
dia mantinc encesa la flama de l'esport tant
amb la pràctica com amb la formació, ja que
mai un s'ha d'aturar en continuar millorant i
aprenent, i perquè la vida mai saps on et
portarà.

En l'esport competitiu el fonamental és l'en-
trenament. A partir d'aquest es pot arribar a
on un esportista vulgui, ja que des del co-
mençament és l'element que depèn d'un ma-
teix, i que s'ha de saber aprofitar i explotar.
Aquesta tasca és desenvolupada pels monitors
i entrenadors esportius, els quals hi juguen un
paper molt important en tot moment i han
de tenir també clars aquests conceptes per tal
de fomentar la idea de que el futbol, com
molts altres esports, és una pràctica de con-
junt, d'equip. Ara bé, l'esportista ha de saber
que per part d'ell no pot quedar res sense es-
forç, amb la consciència sempre ben tran-
quil·la d'haver-ho donat tot en tot moment.

Hi han elements externs, tant de positius
com de negatius, que influeixen considera-
blement en un esportista, es troben la sort, les
lesions, la família, els entrenadors, els direc-
tius, els agents-representants ... Però aquests
factors externs, que no depenen d'un mateix,
s'han d'anar deixant al marge de la vida es-

portiva diària. La disciplina, l'ordre, l'orgull,
el saber estar, són valors interns que s'aprenen
dins el món esportiu i que depenen d'un ma-
teix, a més de la tècnica, la tàctica, la prepara-
ció física, la disciplina, la constància, la humi-
litat, la lluita i les ganes d'aprendre en tot
moment.

És per això que totes aquestes premises s'han
de conjugar i inculcar als joves el més aviat
millor, per tal que siguin ells els que les desen-
volupin a la competició esportiva. Tots aquests
ingredients interns fan que una persona, un
esportista, progressi a qualsevol sector de la vi-
da social. Aquestes bases educatiu-socials són
del tot transcendents quan una persona és
dins d'una societat i, més concretament, dins
d'una pràctica competitiva. Es tracta d'apren-
dre a assumir i superar tant els fracassos com
els triomfs en tots els moments i en totes les
edats.

No cal dir que el CF Damm és un lloc genuí
per tal d'assimilar tots aquests valors educa-
tius i esportius. Es tracta d'un club de refe-
rència obligada, tant en el futbol base català,
com estatal. El principal avantatge que té la
nostre entitat, per sobre de la resta, és la figu-
ra del 'Presi', en Josep Barcons, ja que ha sa-
but escollir en tot moment tant les millors
persones, com les millors decisions. Tots
aquests motius serveixen perquè avui dia la
Damm estigui al capdavant del món futbolís-
tic en tots els sentits i, ja que el seu èxit ha es-
tat, està i serà què des de ben d'hora es conju-
guen i s'ensenyen tots els valors als que he fet
referència. La nostre entitat forma als seus ju-
gadors, tant a nivell personal com esportiu,
perquè puguin ser professionals del futbol o
de la vida laboral i social.

A la revista hi té cabuda tothom i més si ha jugat amb nosaltres. Marcos de Pe-
dro, un ex jugador que va deixar empremta al club, reflexiona envers allò que ell
tant estima: el futbol.

Marcos de Pedro

Funcionari i advocat
Màster en Dret Esportiu
Doctorat en Dret

Educació i esport 



qui es qui: manuel martín

En què consisteix la teva feina actualment al club?
El meu treball consisteix en coordinar esportivament
el club. Estructurar els planters, les altes i les baixes, els
sistemes de joc i controlar els partits, els entrenaments,
els desplaçaments, etc. A més disciplinàriament m'en-
carrego del bon comportament tant a dins com a fora
del terreny de joc, dels jugadors, entrenadors, delegats
i cuidadors. També dono el recolzament personal, es-
portiu i escolar dels jugadors que ho necessiten durant
la temporada, així com m’encarrego de fomentar el
tracte humà del qual ens enorgullim tots els que for-
mem part de la família Damm.

Pel nostre camp has vist passar grans jugadors. Des-
taca'ns alguns.
Del nostre equip molts però destacaré al Toni Velama-
zán, “Curro” Torres, De Quintana, Dani Garcia, Dani
Marin, Valerio, Raúl Pérez i els germans Nieto. Dels
equips contraris, puc enumerar jugadors que han arri-
bat a dalt de tot com el Cuéllar amb el Betis, Julen
Guerrero, Vicente del València que va venir amb el Lle-
vant i per exemple Morientes amb l'Albacete. Em dei-
xo molts, com els jugadors catalans de Primera i Sego-
na divisió amb els que podríem omplir tota la revista.

Ha canviat molt el tracte amb el jugadors i el seu en-
torn?
El tracte del Club cap els jugadors no ha canviat, és el
mateix de quan jo vaig entrar, però ens esforcem ca-
da dia perquè no els hi falti res. L'entorn del jugador
sí ha canviat, és més complex, la societat d'ara no és la
mateixa que fa 16 anys i nosaltres desgraciadament no
podem evitar-ho.

Com veus el futur del futbol base?
El futur del futbol és molt complicat pels interessos
que comporta. No és possible que jugadors de 14, 15,
o 16 anys ja actuïn com a professionals amb els seus
representants al costat i pensin que arribaran a Pri-
mera Divisió, quan el que s'ha de fer a aquesta edat és
centrar-se en els estudis i passar-ho bé jugant a futbol.
L’esport s’ha de disfrutar.

I del nostre club?
El nostre club el veig molt bé, però amb la remodela-
ció del camp del carrer La Selva, les noves infrastruc-
tures i el recolzament de la Fundació Damm, molt mi-
llor i encarant el futur amb moltes possibilitats d'èxits.
Visca la Damm!

MANUEL MARTÍN I LA DAMM ENGRANDEIXEN LA VIDA DE NOU BARRIS, MARTÍN HI VIU I A MÉS PASSA

LA MAJORIA DE LES SEVES TARDES AJUDANT A TIRAR ENDAVANT UN PROJECTE DE CLUB DEL QUE SE SENT

PARTÍCIP I ORGULLÓS DE FORMAR-HI PART.

“Fomentem el tracte humà”

Manuel Martín
Fernández
Écija, 1953
Coordinador
del CF Damm

S’incorpora a la Damm
la temporada 89-90
com entrenador del Ju-
venil C, però a la sisena
jornada substitueix
l'entrenador del Juvenil
B a la Lliga Nacional i
s'hi queda tres anys.
Ara coordina tots els
equips de l’entitat fins
als cadets.


