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ELS NOSTRES CRACKS

Luis Miguel Carrión
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PUBLICACIÓ TRIMESTRAL GRATUÏTA SETEMBRE 2007

LA REVISTA DE LA FAMÍLIA DAMM

Sopar
de

11

gala

Ramon Armadàs, Iñaki Urdangarín, Ramon Agenjo i Josep Barcons
en el sopar de final de temporada del CF Damm.

REPORTATGE

REPORTATGE

PRIMERS PASSOS

Stage a Llívia

Final del 67

Tamudo

Els jugadors del Juvenil A, Marc Gràcia i
Andreu Borrás, ens fan una petita crònica de
les dues setmanes que l’equip ha viscut a Llívia.

Homenatge als futbolistes
que es van convertir en subcampions d’Espanya l’any 67.

Un recorregut
pels seus inicis
esportius.
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editorial

sumari

Sopar de final de temporada
El passat mes de juny vam retrobar-nos tota la família Damm a La Masia d'Esplugues. Entre els convidats d'excepció destaquem a Iñaki Urdangarín. La presència del Duc de Palma va crear una gran expectativa entre els nens i els joves
del nostre planter. La seva figura supera la vessant estrictament esportiva, ja que
la seva projecció social és d'una dimensió molt gran. Nosaltres admirem a l'ex-jugador que durant molts anys va ser un exemple de comportament tan a dins
com a fora de les pistes: a dins guanyant partits i títols pel Barça i a fora superant dia a dia els seus estudis. A més, un grapat de personalitats ens van arropar
i acompanyar en el tradicional acomiadament dels juvenils que deixen el club.
El sopar va ser un exemple de comportament i de saber estar per part dels jugadors i un model de guia dels tècnics i delegats.

Torna el futbol
Un cop acabat l'estiu i després d'haver gaudit de les vacances torna a la normalitat, els més joves a l'escola, i els grans a la feina, però tots tornem als camps de
futbol. El parèntesis estiuenc es fa massa llarg per la quantitat de 'malalts' que
estimem aquest esport. El retrobament amb els companys, els tècnics o els cuidadors afegeixen goig a la duresa dels primers entrenaments. Ara, ja amb la competició en marxa, només desitgem pels nostres equips els màxims triomfs esportius, el comportament i el respecte que es mereix la samarreta que lluïm i la
sort necessària per evitar lesions.

12 Equips

04 Reportatge
Petit recull de les imatges i dels parlaments
del sopar de final de temporada.

06 Els primers passos de...
Raúl Tamudo,un recorregut per la seva trajectòria futbolística.

08 Els nostres cracks
L’ex jugador de la Damm,Luis Miguel Carrión,
recorda el seu pas per la nostra entitat.

Antonio Puerta
La vida moltes vegades és injusta i quan carrega sobre una persona jove encara
ho sembla més. A la Damm per desgràcia ho hem patit de ben a prop. El setembre de 1994 un jugador del cadet, Cristian, va tenir un fatal accident de bicicleta
que li va costar la vida. Uns anys més tard, el jugador del juvenil B, Israel Vera
'Chiqui', també va morir, en aquest ocasió per un accident de moto.
L'impacte que ha causat en tota la societat la mort d'Antonio Puerta demostra la
repercussió mediàtica que té el futbol. Però un cop s'apaguen els focus, els flaixos
i els micròfons queda el dolor íntim de la família i dels amics.
Des d'aquestes línies volem enviar el més sentit condol a la família d'Antonio
Puerta i, alhora, recordar els jugadors del nostre club Cristian i 'Chiqui'.
Farem nostra la inscripció a la samarreta que els hi van dedicar els seus companys: “Us portarem al cor, companys”.

24 Stage a Llívia

29 Firma convidada
Article d’opinió signat per Òscar Garcia.

31 Agrupació de veterans
Partit i botifarrada de cloenda de les activitats de la temporada.

Edita: Club de Futbol Damm. Direcció i redacció: Carles Domènech. Edició: Silvia Sánchez. Fotografies: Domènec Quintana i Arxiu del CF
Damm. Fotografies equips: Higinio Ballesteros. Enllaç club: Francesc Nebot. Coordinació exjugadors: Juan Barbero. Projecte gràfic i maquetació: Barnils i Associats. Impressió: IGOL SA. Dipòsit legal: B-10264-2005.
Agraïments: Frederic Segarra, Oscar Cosials, Manuel Martín, Pere Puntí, Claudio Chaves, Manel Montilla, Rafa Ramos, David Clupés, Mireia
Flores, Patricia Lledó, Eduard Omedes, Oriol Durán. premsa@cfdamm.com
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reportatge

Iñaki Urdangarín, Ramon Agenjo i Josep Barcons.

Iñaki Urdangarín saludant a Ramon Armadàs.

Urdangarín amb Enric Crous.

Sopar
Temporada

2006-07
El passat 19 de juny es va
celebrar el tradicional sopar de final de temporada. El sopar va ser presidit un cop
més pels Patrons de la Fundació
Damm, Ramon Agenjo, Ramon
Armadàs i Pau Furriol; el Director
General del Grup Damm, Enric
Crous; i el President del CF Damm,
Josep Barcons. La presència del
Duc de Palma, Iñaki Urdangarín, o
de la Secretaria d'Esports de la Generalitat, Anna Pruna, van donar
més rellevància a una celebració
que any rere any serveix per acomiadar als juvenils que per edat
han de deixar el nostre club i alhora per compartir entre tots els
membres del club el goig de pertànyer a aquesta gran Família.

Taula presidencial.

Barcons i Urdangarín.

Alguns dels trofeus aconseguits la temporada 2006-07.

TENEN LA PARAULA...

4 pilota a terra

RAMON AGENJO

IÑAKI URDANGARÍN

ANNA PRUNA

Patró de la Fundació Damm

Duc de Palma

“Volem que els nostres
jugadors juguin a les
màximes categories, en
les millors condicions i
de forma gratuïta.
Tenim el repte
d'encapçalar la
integració dels joves
mitjançant l'esport”

“Sou un grup de persones molt afortunades.
En el meu esport no hi
ha cap empresa com la
Fundació Damm. Però
sobretot no deixeu
d'estudiar perquè es
part de la formació
que us dona la Damm”

Secretaria d’Esport de
la Generalitat

“Voldria expressar des
del Govern el nostre
suport i agraïment per
l'aportació que fa la
Damm a l'esport català. El prestigi que té el
club i l'empresa és molt
gran arreu del país”
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FINS AVIAT

José Mª Santos
i Iñaki Urdangarín.



Gabriel Batalla
i Jordi Roche.



Pablo Doñate
i Anna Pruna.



Un moment de l’aperitiu.

Francesc Ferrer
i Josep Maldonado.



Marc Raventòs
i Jaume Amat.



Anna Pruna amb Iñaki Urdangarín.

Jordi Costa i
Josep J. Pintó.



Fede Segarra amb Pedro Montesinos.

Arnau Molinero
i Josep Lluis Vilaseca.



Jugadors i cos tècnic.

Carles Pérez, Josep Barcons i Oriol Grau.

David Batanero
i Enric Crous.



Siso Amigó i
Pablo Porta.



Ramon Agenjo, Santi Nolla i Josep Barcons.

Urdangarín amb jugadors del club.

Rubén Palma
i Santi Nolla.



PERE ALCOVER

JORDI ROCHE

Delegat d’Esports de
l’Ajuntament de Barcelona.

President FCF

“Per una ciutat com
Barcelona és un luxe
tenir una empresa com
la Damm i un club com
aquest. La Damm aposta per la seva ciutat i
col·labora amb molts
projectes de la ciutat”

“A Catalunya hi ha
molts clubs i m'agradaria que tots fossin com
la Damm. Com a president de la FCF és gratificant comptar amb
l'experiència del ‘Presi’
i els seus consells. Teniu
un gran president”

Roger Matamala
i Pere Alcover.



Oriol Grau i
Ramon Agenjo.
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els primers passos de...

Raúl Tamudo
FOTO: RCD ESPANYOL

Raúl Tamudo ens va rebre a la
Ciutat Esportiva de l'Espanyol.
El seu tracte afable li permet reduir la distancia entre un crackjugador i la resta dels mortals.
Les seves arrels humils, la seva
personalitat i el respecte que
desprèn envers la gent fa entendre per què aquest mite de Santa Coloma és l'ídol indiscutible
de la afecció espanyolista.

6 pilota a terra
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Nom: Raúl Tamudo Montero
Edat: 29 anys
Clubs: RCD Espanyol
Posició: Davanter

F

a pocs mesos el periodista Tomàs Guasch
va escriure un llibre sobre la carrera esportiva de Raúl Tamudo, aquest fet per si
sol ja demostra la importància futbolística i social
que Raúl exerceix al nostre país, a l'estat i sobretot
en tota la massa social blanc-i-blava.
Els seus inicis són al carrer i d'aquí ha mamat part
del seu talent, l'altre part és innata i només els escollits són capaços de fer els gols que l'han conver-

El respecte amb que Tamudo parla de la seva família i els seus amics és encomiable i sembla un dels
suports que el permeten tenir els peus a terra.
La seva progressió a l'Espanyol és sensacional i va
respondre com millor sabia: marcant gols a dojo. El
seus duels amb els defenses centrals del nostre país
i especialment amb Pedro Nieto, exjugador de la
Damm i més tard company de Tamudo, van ser espectaculars.
FOTO: RCD ESPANYOL

Tamudo recorda amb nostàlgia
tit en un dels millors realitza- “Els partits al camp
els enfrontaments amb el CF
dors del món.
de la Damm sempre Damm: “Era un dels rivals més
El seu primer club va ser el
difícils de guanyar i sempre ha
l'Atlético Forum i va tenir que els tenia senyalats
comptat amb grans jugadors.
falsificar la fitxa per poder ju- en el calendari”
Els partits al camp de la Damm
gar-hi. Als onze anys va fitxar
sempre
els
tenia
senyalats
en el calendari”. A més
pel Milán, un dels equips punters de Santa Coloma. Aquí va començar a despuntar i els equips afegeix amb gran respecte que la Damm “és sens
grans van seguir-li les passes. En aquesta època va dubte l'escola de futbol base més ben considerada”.
Va pujar tots els graons del futbol base de l'Espanestar entrenant una temporada amb el Barça i juyol
fins que un dels entrenadors que més el coneixen,
gant amb el Milán. El Barça no es va acabar de decidir i la visió de Josep Mª Nogués i l'exjugador de Paco Flores, li va donar la gran oportunitat: debutar
la Damm i cap del futbol base de l'Espanyol, Josep a Primera. El partit era molt important, l'Espanyol
Manel Casanova, van decidir incorporar-lo a la dis- lluitava per evitar el descens i Raúl va complir amb
ciplina espanyolista. Un temps abans, l'Espanyol ja escreix. S'hi va deixar la pell i va marcar un gol vital
havia pretès el seu fitxatge, però la mare de Raúl va pel futur de l'equip. A partir d'aquí, la glòria. No ha
considerar que el seu fill era massa jove per anar tot estat fàcil, però Tamudo ha aconseguit l'èxit i el reconeixement unànime del món futbolístic.
sol d'un cantó a un altre per entrenar.

Va marcar 5 gols
i el seu equip va
perdre
A la tercera jornada de la
temporada 1991-92 es va
produir una de les remuntades més espectaculars de la història del
Club. L'equip cadet, que
entrenava Juan Barbero,
s'enfrontava al Milán de
Santa Coloma al camp de
la Damm. Als primers minuts, els cervesers ja havien encaixat un gol i, poc
després, van veure com
expulsaven al seu porter,
Luis Guerra. L'equip contrari va aprofitar aquesta
situació i es va col·locar
amb un contundent 2-6
en el minut 55 de partit.
Però la reacció de la
Damm no es va fer esperar i van aconseguir marcar cinc gols en els quinze
minuts posteriors, arrodonint el marcador amb
un gol de Salva, el quart
del seu compte particular, minuts abans de finalitzar el partit (foto). Resultat final Damm 7Milan 6. A l'equip de Santa Coloma hi jugava una
jove promesa, anomenat
Raúl Tamudo, que en
aquest partit va fer cinc
gols i va fallar un penal.
Setze anys més tard, Tamudo recordava amb nosaltres aquell partit i va
reconèixer que “va ser un
partit fora de lo normal.
La Damm tenia un gran
equip amb grans jugadors com Toni, Salva o
Juanjo. Pensàvem que
ja ho teníem guanyat
però la Damm al seu
camp sempre lluitava
fins al final”.
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Estrella Damm patrocina un vaixell
a la Barcelona World Race
Estrella Damm ha presentat el primer vaixell català a la propera regata de la Barcelona World Race 2007. I per tripular-lo ha escollit el barceloní Guillermo Altadill, un dels
navegants més respectats i reconeguts internacionalment com a patró del nou Open
60 'Estrella Damm', que navegarà durant tres mesos sense escales pels oceans més hostils i exigents del planeta.
La Barcelona World Race començarà el proper 11 de novembre al Port de Barcelona i per
primera vegada veurem els millors navegants del món, provenint de les disciplines de regates en solitari i amb tripulació, competint entre ells en equips de dos persones.
Guillermo Altadill, patró del nou Open 60 'Estrella Damm', ha donat sis vegades la volta al món i va formar part de la tripulació que va fer el récord de la volta al món a bord
del Cheyenenne el 2004.

El conveni per
la immigració
signat al camp
de la Damm
La Secretaria per a la Immigració i la Fundació Privada Catalana de Futbol
van presentar un conveni
que pretén promoure la integració de la població immigrant a través de la difusió i promoció de l'esport federat entre aquest col·lectiu. La
iniciativa vol servir per difondre informació i la pràctica de futbol federat entre la població immigrant a Catalunya com una eina d'integració que facilitarà la cohesió social i lingüística entre els joves. El secretari per a la Immigració, Oriol Amorós, i el president de la Fundació privada Catalana de Futbol, Jordi Roche, acompanyats pel patró
de la Fundació Damm, Ramon Agenjo, han estat els encarregats de presentar el conveni al nostre camp del carrer La Selva.
8 pilota a terra

Estrella Damm
patrocina el València CF
El passat 16 de juliol Estrella Damm va
signar un acord de patrocini amb el
València CF. L'acord suposa un gran
pas en el desenvolupament d'Estrella
Damm al País Valencià. Aquest patrocini inclou actius publicitaris en totes
les instalacions del club, drets d'hospitality i marketing. A més, Estrella
Damm també ha arribat a un acord
amb la Federació de Penyes del València CF. L'acord el va signar el president
del València CF, Julio Soler, i el director
general del Grup Damm, Enric Crous.
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els nostres cracks

Luis Miguel Carrión
Luis Miguel Carrión, 'Carri' per a la gent de la Damm, ens va rebre
a les instal·lacions de l'Olímpic de Terrassa. Ara, aquesta és la seva
casa, però durant quatre temporades van ser els espectadors del
camp del carrer La Selva els qui van gaudir del seu futbol.
Fa onze anys que va deixar la Damm
per fitxar pel Barça, però Carrión recorda el seu pas pel nostre club amb alegria i
gratitud: “Vaig estar molt bé. Durant
aquest anys vaig gaudir molt jugant a futbol i tothom va estar molt pendent de mi.
La Damm és com una gran família”.
Els seus inicis van ser a la Verneda i els seus
partits amb la samarreta del Júpiter no van
passar desapercebuts pels observadors de la
10 pilota a terra

Damm. Luís Miguel es va incorporar a l'infantil A del nostre club dirigit, en aquells
moments per Caraballo. La seva adaptació
va ser molt ràpida i de seguida es va convertir en una peça clau del seu equip. Aquell
equip, amb Carrión jugant com a lliure, va
aconseguir guanyar la Lliga Preferent. Dels
seus anys al cadet recorda, sobretot, la derrota a les semifinals de la Copa Catalunya contra el FC Barcelona: “A la Lliga, el Barça ens

va guanyar els dos partits, però nosaltres
sabíem que la competició important era la
Copa.L'entrenador va plantejar molt bé l'eliminatòria però la mala sort dels penals va
impedir que arribéssim a la final”.
Carrión era un lliure amb gran qualitat
tècnica i amb capacitat per liderar l'equip,
pujava a l'atac amb criteri i quan la situació
ho demanava actuava amb contundència.
Totes aquestes qualitats li van permetre debutar a la Divisió d'Honor juvenil en el seu
primer any de la mà de Pepín Cabezas. I a
partir d'aquí, el Barça i una carrera repartida
entre la 2ªA i la 2ªB demostrant el seu bon
futbol dins dels terrenys de joc i les seves
qualitats personals fora d'ells.
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1995

22 penals per decidir una eliminatòria

LUIS MIGUEL CARRIÓN DELGADO
Barcelona, 7 de febrer de 1979
TRAJECTÒRIA
93-96 CF DAMM
96-97 Barça Juvenil
97-98 Barça C
98-01 Barça B
01-02 Gavà
03-05 Gimnàstic de Tarragona
05-07 Córdoba
07-08 Terrassa

A la temporada 1994-95, el cadet A de la Damm va derrotar en quarts de final a l'Espanyol en els dos partits, 3-1 a casa i 0-4 a fora. Però l'equip cerveser va perdre la semifinal del Campionat de Catalunya davant el FC Barcelona. Al partit d'anada el resultat va acabar amb empat a dos. Al de tornada, a les instal·lacions annexes al Mini
Estadi, es va tornar a repetir el mateix resultat. Aquesta vegada els penals havien de
decidir el finalista. Van fer falta vint-i-dos llançaments des del punt de penal perquè,
finalment, el Barça acabés amb la il·lusió dels cervesers de jugar, per tercer any consecutiu, la final del Campionat de Catalunya. Luís Miguel Carrión ho recorda amb
nostàlgia:“És sens dubte un dels pitjors moments que he viscut dins un camp de futbol. Jo vaig marcar un penal durant el partit i quan va arribar l'hora de la tanda final
vaig demanar llançar el cinquè però, el nostre entrenador, Juan Barbero, em va dir
que el porter ja coneixia la meva forma de xutar i que m'esperés. Vaig marcar el primer penal de la segona tanda, tot i que, al final no va servir de res”.

FOTO: TERRASSA FC.
FOTO: EDUARD OMEDES

2007

Una barrera amb passat cerveser
Luís Miguel Carrión, Dani Marín, Raúl Perez i José M. Morales formen, sens dubte, la
barrera més difícil de superar de tota la Segona B.Tres dels millors defenses de la categoria i uns dels porters més admirats han vestit la samarreta de la Damm en els
seus inicis futbolístics.
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Els nostres equips

BENJAMÍ B
Marc, Saul, Ángel, Cueva, Joel, Fode, Joaquín, Miquel, Éric L., José, Éric P.,
J. Manuel, Alejandro, Pesquer, Éric R., Simó i Guillem.

la plantilla / 2007-08

el cos tècnic

1er COGNOM

2on COGNOM

NOM

DATA NAIXEMENT

ANGELET

ROSALEN

MARC

11/03/1999

BLANCO

NARVÁEZ

SAUL

31/05/1999

COUCEIRO

ZAMORA

ÁNGEL

20/08/1999

CUEVA

GARCÍA

GUILLERMO

09/06/1999

DELGADO

GASCÓN

JOEL

07/02/1999

DIAKHABY

BANGALY

FODE

12/02/1999

GIMÉNEZ

RUÍZ

JOAQUÍN

16/06/1999

MIQUEL

29/01/1999

GUTIÉRREZ
LÓPEZ

MAS

ERIC

24/07/1999

MAYORGA

RINCÓN

JOSÉ M.

23/03/1999

PÉREZ

MARÍN

ERIC

02/09/1999

PÉREZ

ESTRELLA

J. MANUEL

18/08/1999

ALEJANDRO

07/05/1999

PÉREZ
PESQUER

MORGADANES

DAVID

12/06/1999

RUÍZ

ARDEVINES

ERIC

29/07/1999

SIMÓ

MIRALLES

ERIC

05/09/1999

TORRES

GÓMEZ

GUILLEM

27/09/1999

12 pilota a terra

Alfredo Anguera.

Emili Jardí.

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

DELEGAT
EMILI JARDÍ
CUIDADOR
EMILI JARDÍ
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Els nostres equips

BENJAMÍ A
‘Javi’, Sergio, ‘Santi’, Fuentes, Cristian, Joan, Álex, Jiménez, Joel,
Ruben, Jandro, Méndez, Carles i Regaño.

la plantilla / 2007-08
1er COGNOM

el cos tècnic
2on COGNOM

NOM

DATA NAIXEMENT

CARRASCO

VELAZ

JAVIER

16/01/1998

FERNÁNDEZ

DELGADO

SERGIO

14/06/1998

FERNÁNDEZ

SOLÍS

SANTIAGO

10/01/2006

FUENTES

FARIÑA

DANIEL

19/07/1998

GARCÍA

MIGUEZ

CRISTIAN

03/08/1998

GÓMEZ

DE LA HOZ

JOAN

31/01/1998

HABAS

RIDER

ÁLEX

25/05/1998

JIMÉNEZ

ANDREU

JUAN

05/05/1998

JUSTICIA

CALZADA

JOEL

05/10/1998

LÓPEZ

MARTÍNEZ

RUBEN

04/08/1998

MEGIA

ASCASO

JANDRO

02/07/1998

MÉNDEZ

ÁVILA

DANIEL

09/09/1998

PÉREZ

SAYOL

CARLES

16/02/1998

REGAÑO

BUATAS

ALEJANDRO

13/03/2006

Ángel Fernández i Ángel Rodriguez.

ENTRENADOR
ÁNGEL RODRÍGUEZ
Barcelona, 22 de maig de 1960
CF Damm, segona
temporada

DELEGAT
ÁNGEL FERNÁNDEZ
CUIDADOR
MANUEL MORENO
pilota a terra
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Jaume, Berrio, Campama, Castillo, Cobo, Kevin, Borja, Richy, García,
Jaraba, Sergio, Llucià, Cristian, Javi, Johnny, Romero i Joel.

Els nostres equips

ALEVÍ B
Cristian, Campos, Capilla, Óscar, Cervera, Éric F., Juan Antonio,
Marc, Álvaro, Sebastián, Pablo, Éric G., Rubén, Víctor, Pedro,
Ortega, Maxim i Pol.

la plantilla / 2007-08
1er COGNOM

el cos tècnic
2on COGNOM

NOM

DATA NAIXEMENT

ALBA

LORENZO

CRISTIAN

12/01/1997

CAMPOS

BAYONA

IVÁN

04/04/1997

CAPILLA

ALCARAZ

ALBERTO

12/11/1997

CARMONA

SÁNCHEZ

ÓSCAR

12/08/1997

CERVERA

COSTA

MARC

09/03/1997

FRANCH

RUÍZ

ÉRIC

09/10/1997

GALLEGO

VALDIVIA

JUAN ANTONIO

23/08/1997

GARCÍA

RECAMALES

MARC

25/08/1997

GARCÍA

VERGEL

ÁLVARO

GIMÉNEZ

SILVERA

SEBASTIAN

04/04/1997

GONZÁLEZ

GÓMEZ

PABLO

30/03/1997

GONZÁLEZ

LÓPEZ

ÉRIC

06/01/1997

LANGA

NAVAS

RUBÉN

21/03/1997

MOLINA

CODINA

VÍCTOR

26/08/1997

MONTESINO

CASTILLEJO

PEDRO

03/04/1997

ORTEGA

MORERA

DAVID

03/03/1997

MAXIM

09/08/1997

POL

10/01/1997

SOROKA
TORRIJOS

14 pilota a terra

MASJUAN

Enric Beltrán.

Francisco Galera.

ENTRENADOR
ENRIC BELTRÁN
Barcelona, 27 de juliol de 1965
CF Damm, quarta temporada
(Aleví B i Juvenil B)

DELEGAT
FRANCISCO GALERA
CUIDADOR
ENRIQUE DE LA ROSA

pilota_1112_maq

26/9/07

14:57

Página 5

Els nostres equips

ALEVÍ A
Berrio, Albert, Castillo, Borja, 'Richi', Garcia, Óscar, Manel, Sergio, Jordi,
Cristian, Javi, Éric, Carlos, Alfred, 'Rodri', Romero, Adrián, Édgar, Joseph,
Tenllado i Pablo.

la plantilla / 2007-08
1er COGNOM

el cos tècnic
2on COGNOM

NOM

DATA NAIXEMENT

BERRIO

AVALOS

VICTOR

CAMÍ

FERNÁNDEZ

ALBERT

03/04/1996
11/12/1996

CASTILLO

ALMAGRO

DAVID

07/01/1996

FIGUEROA

MARTIN

BORJA

06/11/1996

GARCÍA

CASTIÑEIRA

IVÁN

24/01/1996

GARCÍA

PÉREZ

RICARDO

15/03/1996

GARCÍA

POCINO

VÍCTOR

15/07/1996

JIMÉNEZ

HUETE

ÓSCAR

03/04/1996

JIMÉNEZ

RUÍZ

MANEL

29/08/1996

LARA

RODRÍGUEZ

SERGIO

26/02/1996

LÓPEZ

CABEZAS

JORDI

23/01/1996

LÓPEZ

PEÑALVER

CRISTIAN

26/01/1996

MARTÍNEZ

GARCÍA

JAVIER

25/09/1996

MARTÍNEZ

LÓPEZ

ÉRIC

27/04/1996

MOLERO

LÓPEZ

CARLOS

08/11/1996

PLANAS

MOYA

ALFRED

05/02/1996

RODRÍGUEZ

SÁNCHEZ

IVÁN

21/12/1996

ROMERO

PÉREZ

VÍCTOR

18/05/1996

ROMERO

VARO

ADRIÁN

17/07/1996

RUBIO

GARCÍA

ÉDGAR

26/01/1996

RUBIO

GARCÍA

JOSEPH

03/08/1996

TENLLADO

ORTEGA

DANIEL

19/07/1996

ULLOA

GEA

PABLO

17/11/1996

Alexis Sánchez .

Rafa Ruíz.

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

DELEGAT
RAFA RUÍZ
CUIDADOR
XAVIER IRAGO
pilota a terra

15

pilota_1112_maq

26/9/07

14:57

Página 6

Els nostres equips

INFANTIL B
Víctor, ‘Raulito’, Gerard, Marc, Bofarull, Darío, Joan, Adrián,
‘Manolo’, Marc F., ‘Giro’, Yeray, Marc L., Ángel, Montero, Kevin,
Albert, ‘Johny’ i Carles.

la plantilla / 2007-08
1er COGNOM

el cos tècnic
2on COGNOM

NOM

DATA NAIXEMENT

DÍAZ

BARREDA

VÍCTOR

16/10/1995

ABAD

MELENDO

RAUL

04/04/1995

ARTIGUES

FONOLLET

GERARD

10/01/1995

BALAGUERO

ESCABIA

MARC

15/12/1995

BOFARULL

MARTÍNEZ

MARC

01/08/1995

CARRASCOSA

HIDALGO

DARÍO

24/04/1995

CRESPO

ILLA

JOAN

20/10/1995

DEL RÍO

BAUTISTA

ADRIÁN

02/05/1995

ELO

ASANGONO

MANUEL

23/06/1995

FERRER

MARTÍNEZ

MARC

05/09/1995

GIRONÉS

RODRÍGUEZ

FRANCESC

08/03/1995

HUERTA

VALLCORBA

YERAY

01/01/1995

LÓPEZ

CARRERAS

MARC

23/05/1995

MESTRE

SOMOZA

ÁNGEL

24/03/1995

MONTERO

GARCÍA

ANDRÉS

14/01/1995

RUBIO

BELTRÁN

KEVIN

09/02/1995

SÁNCHEZ

PÉREZ

ALBERT

09/02/1995

TOLEDO

GIRALDES

JONATHAN

31/01/1995

VERNET

RIVERO

CARLES

03/09/1995

16 pilota a terra

Santi Barbany.

Juanjo González.

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

DELEGAT
JUANJO GONZÁLEZ
CUIDADOR
JOSEP GUAL

pilota_1112_maq

26/9/07

14:57
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Els nostres equips

INFANTIL A
Édgar, Pol, Canut, Hugo E., Hugo F., Daniel, Mikel, Adrià, 'Juanma',
'Max', Nieto, Quiles, Thomas, Marc, Oriol i Gerard.

la plantilla / 2007-08

el cos tècnic

1er COGNOM

2on COGNOM

NOM

DATA NAIXEMENT

ALONSO

MARTÍNEZ

EDGAR

17/05/1994

BARCONS

VALERO

POL

17/03/1994

CANUT

ESCUDER

SERGI

14/02/1994

EYRE

BERNAT

HUGO

07/05/1994

FERNÁNDEZ

MOLINA

HUGO

13/01/1994

GARCÍA

CASTIÑEIRA

DANIEL

12/02/1994

MARIMON

RODRÍGUEZ

MIKEL

26/02/1994

MILÀ

ESPINA

ADRIÀ

18/01/1994

MIRANDA

RODRÍGUEZ

JUAN MANUEL

01/03/1994

MAXIMILLIAN

23/08/1994

Andrés Jarque.

Lluis Videgaín.

ENTRENADOR
NEVER
NIETO

SÁNCHEZ

SERGIO

27/01/1994

QUILES

BAZACO

DAVID

22/05/1994

ROQUEL

SOMAINI

THOMAS

16/06/1994

SALVADOR

AMIGÓ

MARC

03/06/1994

SIMÓN

IBARS

ORIOL

04/02/1994

VELASCO

SUBIRANA

GERARDO

04/08/1994

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

DELEGAT
LLUIS VIDEGAÍN
CUIDADOR
JOSÉ OLAYA
pilota a terra

17
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Els nostres equips

CADET B
Barea, Éric, Sergi, Víctor,‘Rena’, Font, 'Adri', Iván, Lamas, Luque, Rubén,
'Paco', Borja, Paulino, John, 'Xavi' S., Soto, 'Xavi' T., Vaquero, 'Dani' i Víctor.

la plantilla / 2007-08
1er COGNOM

el cos tècnic
2on COGNOM

NOM

DATA NAIXEMENT

BAREA

CLADELLS

RAMON

05/04/1993

BISBAL

MADRID

ÉRIC

28/01/1993

BORRALLO

FONT

SERGIO

27/05/1993

CANAL

GARCÍA

VÍCTOR

14/02/1993

DUQUE

BALCORTA

RENANTE

26/01/1993

FONT

BECERRA

VICENÇ

09/01/1993

GONZÁLEZ

CARTES

ADRIÁN

24/01/1993

IZQUIERDO

FERNÁNDEZ

IVÁN

03/09/1993

LAMAS

ROMO

ADRIÁN

17/04/193

LUQUE

TENEDOR

DANIEL

05/03/1993

MARTÍNEZ

OLIVARES

RUBÉN

27/02/1993

MASIE NDONG

FERNANDEZ

ANGEL FRANCISCO

30/10/1993

MEDRANO

NÚÑEZ

BORJA

10/02/1993

NDONG ONDO

NFONO

PAULINO

23/07/1993

RAMÍREZ

NEESKENS

JOHN ANDREW

17/11/1993

SERNA

BARCO

XAVIER

31/01/1993

SOTO

GUIJOSA

ALEJANDRO

02/05/1993

TORRENT

GARCÍA

XAVIER

15/09/1993

VAQUERO

ÁLVAREZ

DANIEL

16/03/1993

VELASCO

TEJADA

DANIEL

22/01/1993

YUSTOS

PÉREZ

VÍCTOR

22/07/1993

18 pilota a terra

Fernando Frígula.

Joan Carles Morales.

David Cano.

ENTRENADOR
JOAN CARLES MORALES
Barcelona, 6 de Febrer de 1971
CF Damm, quatre temporades
(Aleví B, Aleví A i Cadet B)

PREPARADOR FÍSIC
DAVID CANO
DELEGAT
FERNANDO FRÍGULA
CUIDADOR
JOAN GUILLÉN

pilota_1112_maq

26/9/07

14:57
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Els nostres equips

CADET A
Gerard, Héctor, Christian, Julià, Cachinero, Campos, Rubén, Iván, Omar,
Jordi, Tanik, Borja, Manel, Santi, ‘Jando’, Marc, Alexis, Poves, Pol, Robert,
Romero, Lluís i Villaescusa.

la plantilla / 2007-08
1er COGNOM

el cos tècnic
2on COGNOM

NOM

DATA NAIXEMENT

ALBALADEJO

ROMANO

GERARD

23/02/1992

ALCAÑIZ

HURTADO

HÉCTOR

18/04/1992

BERBEL

GINER

CHRISTIAN

29/02/1992

BERNET

CAMPS

JULIÀ

04/02/1992

CACHINERO

TRUJILLO

AITOR

24/02/1992

CAMPOS

BAYONA

SERGIO

18/04/1992

CASANOVA

DORADO

RUBÉN

09/03/1992

ESCOBAR

GARCÍA

IVÁN

20/03/1992

FIGUEROA

MARTÍN

OMAR

27/04/1992

FUENTES

OREJA

JORDI

26/04/1992

TANIC

31/03/1992

BORJA

25/11/1992

JUGAEV
LÓPEZ

HINOJOSA

MARTÍNEZ

BEL

JOSÉ MANUEL

25/03/1992

MARTÍNEZ

SESÉ

SANTI

13/02/1992

PLAZAS

ADALID

ALEJANDRO

14/02/1992

PORTERO

ARIZA

MARC

27/04/1992

POSTIGO

GÁLVEZ

ALEXIS

08/05/1992

POVES

RUÍZ

ALEJANDRO

09/03/1992

RAICH

TORRES

POL

05/01/1992

RAMOS

ISUS

ROBERT

11/11/1992

ROMERO

SILES

CARLOS

14/04/1992

TEJERO

LÓPEZ

LLUÍS

09/01/1992

VILLAESCUSA

MIRNI

MARIO

08/03/1992

Antonio Troyano.

Xavier Ruíz.

Juan Fernández.

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

2on ENTRENADOR
ANTONIO TROYANO
DELEGAT
JUAN FERNÁNDEZ
CUIDADOR
RAÚL CARRIÓN
pilota a terra

19
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Página 10

Els nostres equips

JUVENIL C
'Dani', Ramón, Kevin, Carlos, Durán, Pau, Álex, Aitor, 'Riki', Gras, Huete,
Brian, Iván, Víctor, Peña, 'Adri', Kellian, 'Peque', 'Xavi', Éric, Rocamora i Marc.

la plantilla / 2007-08
1er COGNOM

el cos tècnic
2on COGNOM

NOM

DATA NAIXEMENT

AGUILERA

ALCARAZ

DANIEL

CASAS

GONZÁLEZ

RAMÓN

15/02/1991

CORREDERA

MEJÍAS

KEVIN

21/02/1991

DAZA

VALADÓN

CARLOS

11/12/1991

DURÁN

FUENTES

DAVID

07/05/1991

DURÁN

LÓPEZ

PAU

26/03/1991

FERNÁNDEZ

GARCÍA

ÁLEX

29/01/1991

GALOFRE

ACEBEDO

AITOR

18/02/1991

GARCÍA

ARNAU

RICARD

13/12/1991

GRAS

FLORES

ALBERT

10/01/1991

HUETE

CARRERAS

ALBERT

01/03/1991

JUAN

PARRA

BRIAN

17/05/1991

LOARTE

FA

IVÁN

29/01/1991

MOYA

SERRANO

VÍCTOR

01/02/1991

PEÑA

FUENTES

FRANCESC

14/12/1991

PICÓN

BONILLA

ADRIÁN

22/01/1991

PIERA

QUINTANA

KELLIAN

23/07/1991

RAMÍREZ

ESPEJO

AITOR

13/05/1991

RECIO

VAQUE

XAVIER

17/04/1991

REDÓN

VERNIA

ÉRIC

26/01/1991

ROCAMORA

MEDINA

CARLES

03/07/1991

SERRA

SALLENT

MARC

31/07/1991

20 pilota a terra

17/05/1991

Ariel R. Pereira, Juan Gutiérrez i José M. Frígula.

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

PREPARADOR FÍSIC
ARIEL ROBERTO PEREIRA
DELEGAT
JUAN GUTIÉRREZ
CUIDADOR
ARMANDO

pilota_1112_maq
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Els nostres equips

JUVENIL B
Ruben, Jaume, José, Fran, Carmona, Éric, Víctor, Miguel, Marçal,
Carlos, 'Kike', Mateo, Pardo, 'Reve', Joan, Sillero, Tello, Tenllado, Jordi,
Josep, Osuna i Muela.

la plantilla / 2007-08
1er COGNOM

el cos tècnic
2on COGNOM

NOM

DATA NAIXEMENT

ALCARAZ

JIMENEZ

RUBEN

01/05/1991

BOSCH

MARTÍNEZ

JAUME

29/06/1990

CAMPOS

VARELA

JOSÉ RAMÓN

02/06/1990

CAPILLA

ALCARAZ

FRAN

21/02/1990

CARMONA

GARCÍA

SERGI

01/10/1990

FERNÁNDEZ

GÓMEZ

ÉRIC

31/03/1990

GARCÍA

RAMOS

VÍCTOR MANUEL

08/02/1990

GRAUPERA

MARTÍ

JOSEP

07/11/1991

LAVADO

POSTIGO

MIGUEL

25/03/1990

LLADÓ

COMITRE

MARÇAL

23/02/1990

MARTÍNEZ

MORENO

CARLOS

03/01/1991

MAS

RODRÍGUEZ

ENRIQUE

14/02/1990

MATEO

GALLARDO

DAVID

11/05/1990

MUELA

AYO

DANIEL

29/08/1990

OSUNA

PÉREZ

CARLOS

28/09/1991

PARDO

SERRANO

VÍCTOR

10/10/1991

REVENAQUE

POLA

DAVID

23/04/1990

SÁNCHEZ

LESEM

JUAN

02/01/1990

SILLERO

VICENTE

SERGIO

29/07/1990

TELLO

HERRERO

CRISTIAN

11/08/1991

TENLLADO

ORTEGA

ÉRIC

13/06/1990

TUSCÀ

VIDAL

JORDI

24/01/1991

Carlos Martínez.

Xavi Navarro.

J.C. Andreu.

Quique Creus.

ENTRENADOR
CARLOS MARTÍNEZ
Barcelona, 18 d’abril de 1983
CF Damm, primera temporada.
PREPARADOR FÍSIC
QUIQUE CREUS
ENTRENADOR DE PORTERS
XAVI NAVARRO
DELEGAT
J.C. ANDREU
CUIDADOR
KLAUS ALTMANN
pilota a terra

21
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Els nostres equips

JUVENIL A
Imanol, Víctor, Pol, Anselmo, Fontova, Cristian, Marc G., Vicente, Carlos, Sergio, Joel, 'Rooney', Germán,
Prieto, Andreu, Óscar, Rueda, Jaume, Aleix, Romero i Marc H.

la plantilla / 2007-08
1er COGNOM

el cos tècnic
2on COGNOM

NOM

DATA NAIXEMENT

BECERRA

VALLS

IMANOL

BURRELL

ARMENGOL

VÍCTOR

02/06/1989

COLL

AUTET

POL

04/02/1989

EYEGUE

NFONDO

ANSELMO

05/05/1990

FONTOVA

LANZAS

XAVIER

10/07/1989

GARCÍA

MARTÍNEZ

CHRISTIAN

28/09/1989

GRÀCIA

MÉNDEZ

MARC

11/09/1989

GUTIERREZ

FERNÁNDEZ

VICENTE

19/04/1990

HENAREJOS

BAEZA

CARLOS

26/06/1990

HERNÁNDEZ

MARTÍN

MARC

02/03/1991

MAESTRE

GARCÍA

SERGIO

18/11/1990

MARÍN

ÁLVAREZ

JOEL

13/09/1989

PAYÁN

CASTILLO

DAVID

15/03/1990

PEREIRA

JIMÉNEZ

GERMÁN

24/05/1989

PRIETO

LÓPEZ

SERGIO

07/10/1989

RAMOS

ISUS

ANDREU

19/01/1989

ROMERO

DÍAZ

DANIEL

19/03/1990

ROMERO

RECIO

ÓSCAR

08/05/1989

RUEDA

MANGAS

DAVID

18/06/1989

SÁNCHEZ

MEROÑO

JAUME

23/03/1989

VIDAL

PARREU

ALEIX

21/08/1989

22 pilota a terra

30/05/1989

Javier Torrijos.

Xavi Plaixats.

Joan Mateu.

José Luis Aroca.

ENTRENADOR
JAVIER TORRIJOS
Cuenca, 28 d'octubre de 1954
CF Damm, quatre temporades (Juvenil A)
2on ENTRENADOR/PREPARADOR FÍSIC
XAVI PLAIXATS
ENTRENADOR DE PORTERS
JOSÉ LUIS AROCA
DELEGAT
JOAN MATEU
CUIDADORS
FRANCISCO COLLADO I JORDI MORO

pilota_1112_maq
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Una imatge del debut del Juvenil A a la lliga.

Per començar: tres de tres
Una temporada nova i de nou un
inici molt esperançador. L'equip de
Torrijos ha començat el campionat de lliga amb una gran demostració de força i
de superioritat envers els rivals. L'stage de
Llívia, la planificació de la pretemporada
de la mà de Xavi Plaixats i els plantejaments tàctics de l'entrenador semblen
claus en aquest bon inici de la competició.
Tres victòries en tres partits és una fita
difícil d'aconseguir, només l'han assolit
vuit dels cent dotze equips que juguen a la
Divisió d'Honor de l'Estat. El grup d'aquest any està format majoritàriament per
jugadors del nostre planter amb incorpo-

racions d'alt nivell que s'han adaptat de
seguida als nous companys i tècnics.
El campionat es va iniciar amb una victòria contundent davant l'Hèrcules d'Alacant per 3 a 1. Un 'hat trick' d'Aleix Vidal
va ser suficient per doblegar l'equip alacantí. A la setmana següent, primer desplaçament cap al País Valencià i primera
victòria fora de casa. I per mantenir la ratxa no hi podia haver millor rival que el
Barça. La Xarxa de Televisions Locals
(XTVL) va ser testimoni de la tercera victòria consecutiva d'aquest equip que, a l'inici del campionat, està posant el llistó
molt alt a la resta de participants.

La Damm canvía de grup
Aquest any el CF Damm ha canviat de grup a la Divisió d'Honor juvenil. La Damm ha passat del grup III al
VII. La necessitat d'equilibrar el nombre i la proximitat geogràfica dels equips en els diferents grups va fer que
en el grup català hi hagués un excedent d'equips. Dos d'aquest equips havien de jugar al grup del País Valencià i la Comunitat Murciana. La Damm s’hi va oferir i el FC Barcelona hi jugarà per sorteig.

classificació GRUP 7 jornada 3
N

EQUIP

PT

PJ PG PE PP GF GC

1

DAMM

9

3

3

0

0

6

1

2

LEVANTE

7

3

2

1

0

6

1

3

VALENCIA

7

3

2

1

0

7

4

4

AT. MADRILEÑO 7

3

2

1

0

5

2

5

REAL MURCIA

6

3

2

0

1

6

3

6

VILLARREAL

6

3

2

0

1

4

3

7

MURCIA DEP.

6

3

2

0

1

5

5

8

ALICANTE

4

3

1

1

1

4

4

9

CASTELLÓN

4

3

1

1

1

3

3

10 HÉRCULES

4

3

1

1

1

5

6

11

3

3

1

0

2

6

4

12 PUZOL

3

3

1

0

2

3

5

13 SAN BLAS

1

3

0

1

2

3

6

14 ELCHE

1

3

0

1

2

2

6

15 CRACKS

0

3

0

0

3

2

8

16 LA UNIÓN

0

3

0

0

3

1

7

BARCELONA

pilota a terra

23
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Diari del nostre stage
Jugar a futbol ho fan molt bé, escriure... tot és qüestió de gustos. Això és una
visió personal i molt particular del Marc i de l’Andreu de l’stage que el Juvenil
A del CF Damm va fer a Llívia.
TEXTES: MARC GRÀCIA I ANDREU BORRÀS

DIJOUS 2 D’AGOST
Hem sortit cap a Llívia a dos quarts
de deu del matí. El viatge ha estat força amè gràcies a les 'PSP' i a les converses entre els companys.
L'entrenament de la tarda suau per
conèixer el camp... i després de sopar
prospecció al voltant de l'alberg per
trobar noves amistats. A la nit, gresca
a les habitacions.
DIVENDRES 3 D’AGOST
Avui ha costat molt llevar-nos. L'entrenament llarg però entretingut, amb
un partidet de bàsquet i gimnàs. A la
tarda entrenament tàctic. Desprès de
sopar una volta pel poble, partides de
'PRO'* o 'conya' a les habitacions.
* Abreviatura del joc Pro-Evolution de la Play Station.

24 pilota a terra

DISSABTE 4 D’AGOST
Avui ens hem aixecat com cada dia a les
7:45. La sessió del matí, curta. A la tarda, partit contra el Castellciutat i primera victòria: 0 a 5. En arribar a l'alberg
hem anat a donar un vol i a prendre alguna cosa.
DIUMENGE 5 D’AGOST
Dia de descans. Dormir, passar el dia
amb la família o per desconectar.
DILLUNS 6 D’AGOST
L'entrenament ha estat especialment
dur. Tres hores al matí on els 'estimats'
misters no paraven d'exigir més i més.
El resultat de la ‘pallissa’ és que ningú
ha sortit de l'alberg després de sopar.

DIMARTS 7 D’AGOST
Aquest matí la pluja ens ha salvat d'un
altre ‘infern’. La sessió al gimnàs ha estat dura, tot i que hem fet un partidet
d'handbol per divertir-nos. La de la tarda llarga i pesada... les sessions tàctiques
són molt avorrides peró necessàries. El
cansament es nota cada dia més i cada
cop surt menys gent a donar un volt
per Llívia.
DIMECRES 8 D’AGOST
L'habitació dels defenses quasi arriba
tard a l'esmorzar perquè no han sonat
les alarmes. Al matí, entrenament curt
i entretingut. A la tarda, partit i un altre victòria, aquest cop per 0 a 1. Hem
sopat al mateix camp un entrepà de
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‘tres metres’ de llarg. En arribar a l'alberg hem anat tots directes al llit.
DIJOUS 9 D’AGOST
Entrenament de recuperació. Les cames cada cop fan més figa.
DIVENDRES 10 D’AGOST
Avui l'Óscar, el coordinador, ha convidat a berenar a cinc integrants de l'equip. L'Óscar es pensava que amb dues
aigüetes en tindria prou i el personal ha
pres ‘crepes’, Fantas a dojo i cacauets. La
broma li ha costat un ‘pastón’ però tot
estava boníssim.
DISSABTE 11 D’AGOST
L'entrenament del matí força ‘light’,

per preparar el partit de la tarda. Hem
jugat a Andorra i hem empatat 0 a 0.
L'equip ha quedat conmocionat al conèixer la desaparició de tres amics del
nostre company Óscar en un accident
de trànsit.
DIUMENGE 12 D’AGOST
Darrer dia de descans per desconectar i per poder encarar el tram final
de l’stage.
DILLUNS 13 D’AGOST
Entrenament dur i molt intens tan al
matí com a la tarda, les forces comencen a faltar i el planter nota l'esforç.
Tot i això, l'equip aprofita al màxim
les sessions d'entrenament.

DIMARTS 14 D’AGOST
Últim dia de l'infern. Les dues sessions han estat extremadament fortes
i hem donat el cent per cent. És el primer stage per a la majoria dels jugadors i els quinze dies es fan llargs i pesats. Però som conscients de la sort
que tenim de formar part d'aquest
club i poder preparar la temporada en
aquestes condicions.
DIMECRES 15 D’AGOST
Marxem! L'stage s'acabat. Ara estem
baldats però la convivència ha servit
per cohesionar el grup. Al tornar parem a Berga, guanyem per 1 a 3 i
anem cap a casa.
Tot i això, la pretemporada segueix.
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2 DE JULIOL DE 1967: FINAL COPA GENERALÍSIMO. ATHLETIC DE BILBAO

Una fita inoblida

A l’esquerra, sortida dels jugadors al Santiago Bernabeu. Al mitg, el porter de l’Athletic atura el penal xutat per Luis Sánchez. A la dreta, Casanova lluitant per una pilota amb el cap.

Arribar a la final va ser tot un èxit, però valia la pena intentar tocar el cel amb les mans. L'equip va anar a
Madrid una setmana abans de la final. La concentració es va realitzar a l'Escorial i l'ambient que es respirava
era de molta emoció i de gran responsabilitat.

L

'Athletic de Bilbao havia conquerit els darrers quatre títols de campió d'Espanya i era el clar favorit
per guanyar el cinquè campionat consecutiu. La final juvenil entre l’Athletic i la
Damm era, aleshores, la prèvia a la final
dels equips professionals, que aquell any jugarien l'Athletic de Bilbao i el València.
El Santiago Bernabéu era ple de seguidors
de l'Athletic, més de trenta mil aficionats es
van desplaçar fins a Madrid i la majoria van
aprofitar per veure la final de juvenils.
L'Athletic va sortir pressionant i va forçar dos còrners en els primers tres minuts.
Aleshores, els catalans es van treure la pressió del damunt amb contraatacs perillosos.
Durant uns minuts el públic del Bernabéu
va poder gaudir del gran futbol que va
permetre a la Damm arribar a la final. Van
asserenar el joc, controlant el mig del camp
i amb una gran seguretat defensiva es va
produir la jugada clau del partit.

26 pilota a terra

Amb el marcador 0-0 l'àrbitre, Antonio
Rigo, va xiular un penal a favor de la
Damm. El va xutar Luis Sánchez i el va fallar. I no era d'estranyar, la pressió era molt
forta i les grades s'havien convertit en un
crit ensordidor per part dels seguidors de

Aquest equip va entrar per
la porta gran a la història
del futbol català
l'Athletic. Sánchez, que havia xutat unes
vint faltes màximes durant la competició,
no havia fallat cap fins aquell moment. La
falta d'experiència, l'alè del públic rival i el
penal fallat va ser suficient perquè l'equip
de Torres no pogués guanyar la final. Els
bascos, més habituats a les dimensions del
camp, a la gespa i més forts físicament, van
començar a jugar al primer toc, desplegant
un futbol poc vistós, però efectiu. Minuts

després, l'Athletic va marcar el primer gol:
una falta llançada per Etxebarria va ser rematada amb molta habilitat per Platas.
Ja a la segona part, una jugada de la davantera basca la va finalitzar Izaga amb un
xut creuat davant del qual no va poder fer
res López, un dels jugadors més destacats
del partit. La graderia, amb 30.000 afeccionats de l'Athletic, continuava sent una bogeria animant els jugadors bascos. El resultat va ser 2-0. Les llàgrimes van arribar al
vestuari català on l'entrenador, Torres, intentava animar als jugadors amb paraules
reconfortants, però no hi havia consol possible. Tanta il·lusió i esperança perdudes en
només vuitanta minuts.
La decepció dels jugadors va ser molt gran
però la perspectiva del temps ha permès situar aquell equip en un lloc privilegiat a la
història del futbol català i com a referència
de les posteriors generacions de jugadors
que han passat pel camp de la Damm.
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ELS HEROIS
Entrenador // Ricardo Torras
Planter // José Antonio López, Antonio Viudes, José Antonio Clemente, Ricard Roma, Luis Sánchez, Luis Aylagas, Abelardo Hernández,
José Manuel Casanova, Antonio Boix, Albert García, Paquito González, Pepín Cabezas, Sambonete, Melchor Álvarez i Jaume Solé.

1967-2007 // 40 anys de records i amistat
El 2 de juliol d'enguany es va celebrar el 40è aniversari de la Final de la Copa del Generalísimo (ara Copa del Rei) disputada a
Madrid entre el CF Damm i l'Athletic Club.
Per aquest motiu, el club va voler retre un petit homenatge als jugadors que van estar presents en aquesta fita històrica. A l'acte hi van assistir la majoria dels components d'aquell planter: el 'Presi', Josep Barcons; els Patrons de la Fundació Damm, Ramon Agenjo i Ramon Armadàs; i els membres de la junta directiva de l'Agrupació de Veterans. El lloc escollit, no podia ser
un altre: el restaurant La Masia d'Esplugues. El sopar va servir per provocar el retrobament d'antics companys i per recordar una temporada estel·lar.
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On són què fan com els hi va?

FOTO: ORIOL DURÁN

Seguim
triomfant
Amb aquesta secció volem saber:
on són?, què fan? i com els hi va?
als nostres jugadors. Els nostres
cracks són els ambaixadors més
qualificats que té el club i per això
volem saber-ho tot d'ells i, alhora,
convertir-ho amb un lligam de
pertinença i de referència i d'orgull pels jugadors actuals del Club.

Toni Velamazán i Manel Gómez estrelles de la 2ª B.

PRIMERA

SEGONA B

CURRO TORRES I REAL MURCIA

ISAAC BECERRA I ESPANYOL B

CRISTIAN JIMÉNEZ I CD BAZA

SERGIO GARCÍA I REAL ZARAGOZA

DIDAC NAVARRO I ESPANYOL B

F. MARTÍNEZ “KEKO” I UE LLEIDA

JUANJO CARRICONDO I GRANADA CF

TONI VELAMAZÁN I CE HOSPITALET

RAUL PÉREZ I TERRASA FC

DAVID CHARCOS I CARTAGENA

DANI MARÍN I TERRASA FC

ROGER MATAMALA I GAVÀ

JORDI CODINA I REAL MADRID

JOSÉ M. MORALES I TERRASA FC

XAVI PELEGRÍ I ÁGUILAS

SEGONA A

DANI MORALES I HOSPITALET

MARCOS PÉREZ I GRAMENET

RAMON DE QUINTANA I CÁDIZ CF

VÍCTOR VÁZQUEZ I BARCELONA B

JAVIER SIMÓN I GRAMENET

RAÚL CABALLERO I TALAVERA

VÍCTOR MORILLO I M. CASTELLDEFELS

JAVI SANTOS I UE SANT ANDREU

SISO AMIGÓ I SABADELL

MANEL GÓMEZ I M. CASTELLDEFELS

FERNANDO ANTÓN I SABADELL

“SITO” PALMA I UE SANT ANDREU

IVÁN VILLANUEVA I SABADELL

EDU GONZÁLEZ I CE HOSPITALET

ÓSCAR SIERRA I SABADELL

RUBÉN CASADO I CF BADALONA

ALBERT MANTECA I BURGOS

J. CARLOS SANZ I ALBACETE BALONPIÉ
RAFA JORDÀ I CD NUMANCIA
CARLOS G. PEÑA I ALBACETE BALONPIÉ
SAMUEL BAYÓN I D. ALAVÉS
JAVI LÓPEZ I ENTRENADOR I NÀSTIC
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Firma convidada

ÒSCAR

GARCIA
Comentarista esportiu
Sabadell, 1973
Jugador profesional de futbol.
Equips: FC Barcelona, Albacete Balonpié,
València CF i RCD Espanyol.

Passió pel futbol
Has de sentir passió pel que fas. Aquesta és la idea amb la que
s'haurien de quedar tots els nens que comencen a jugar a futbol
pensant que poden arribar a jugar al Barça, a l'Espanyol o a
qualsevol equip de Primera Divisió. Normalment necessites
una formació complerta al futbol base de l'equip en el que estiguis. I hi ha equips que treballen molt bé la base com la DAMM
o el Mercantil de Sabadell per posar dos exemples de clubs que
no tenen equips 'grans'. Durant aquesta etapa has de passar per
moltes situacions que no seran sempre agradables però que has
de superar si realment tens clar el que vols arribar a ser. Conec
molta gent amb talent que a la primera adversitat s'abandonen i
no lluiten per superar-ho. Potser el seu problema ha estat -si no
són casos de força major, com una lesió o altres motius de pesque no els hi ha agradat tant jugar a futbol com possiblement altres companys que han arribat més lluny, no per les seves qualitats tècniques -encara que un mínim sempre s'han de tenir- sino
perquè mentalment han sigut més forts que els altres.
M'agradaria posar l'exemple del Carles Puyol, tothom sap qui és
i a on ha arribat. Doncs el capità del Barça no entrava a les apostes de jugadors que pujarien sí o sí al primer equip quan estava
en el futbol base blaugrana, però les seves ganes i la seva determinació l'han fet arribar a on està, convertint-se potser en el millor defensa del món. És un exemple molt vàlid per a molts jugadors que perden la fe. A ell això el va fer ser més fort i en quant li
va arribar el moment el va aprofitar a la perfecció conscient del
que es jugava i demostrant què és el que volia realment.
Si vals, si ets una persona centrada i tens el cap on l'has de tenir,
tard o d'hora arribarà el teu moment per donar el salt i aconseguir els teus objectius. Però si aquest moment no arriba, si no
has tingut aquest punt de sort que també s'ha de tenir en compte, tampoc passa res. Si el que realment t'agrada és jugar a futbol tant feliç pots ser jugant a categories regionals com a nacionals. La diferència, a part de que com més amunt més pressió,
és el tema econòmic ja que s'ha de ser conscient que molt pocs

hem tingut la sort de poder viure fent el que realment ens apassiona -que és jugar a futbol- i fer-ne d'això la nostra professió.
Tinc amics que són i han sigut feliços jugant a categories més baixes i que demostren dia a dia que per a ells jugar a futbol és tota
una passió ja que després d'una dura jornada de treball van a entrenar amb gran il.lusió i a jugar el diumenge tot i sabent que, depèn a quina categoria, més d'un dia et jugues la cama.
Això sí que és per valorar. Tornant una mica al jugador de base,
no s'ha de tenir pressa per a que arribi el teu moment. No és bo
fixar-se amb superclases com Messi, Giovani o Bojan ja que no és
el procediment normal, ja que ells s'han saltat algunes fases d'aprenentatge perquè han nascut amb un do que els ha permès
aquest luxe. La meva recomanació per a tothom que comença a
jugar a futbol és sempre la mateixa. Primer de tot el teu pensament ha de ser pels estudis, moltes vegades ens deixem enlluernar -em refereixo als pares- pel rendiment del nostre fill al camp.
Hem de ser conscients que si el nen és bo no li fem cap favor
dient-li tot el bo que és. Si ha d'arribar, arribarà si és humil i té
molt clar el que ha de fer i qui és. Una altra forma de fer-ho seria
portar-lo pel camí equivocat. Per això, parlo dels estudis ja que
no saps mai què pot passar al llarg dels molts anys de futbol del
teu fill. Pot apuntar bones maneres, però quants jugadors s`han
quedat pel camí per culpa dels seus pares o de creure's ja una figura? Si et passa això has d'estar preparat ja que hi ha un moment
a la vida que ja veus si pots arribar a ser professional o no, però ja
és a una edat que si no tens la teva carrera o t'has preparat per si el
futbol no sortia bé que et trobes sense una cosa ni una altra.
El futbol, de moment, ha de ser un hobby, t'ho has de prendre així fins que guanyis diners amb ell però fins que arribi aquest dia
la teva prioritat han de ser els estudis o una preparació per qualsevol feina que et pugui agradar. És un dels millors consells que et
puc donar vist el percentatge d'afortunats que arriben a jugar a
Primera Divisió comparat amb els que somnien en fer-ho. Tot i
això, no perdis mai la il.lusió per un esport apassionant.
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Medicina esportiva
Pàgina coordinada pel Dr. Carles Barcons
i l’equip mèdic del Club

Primer de tot: la salut
La prevenció dels riscos inherents
a la pràctica esportiva i, en conseqüència, la salut dels nostres jugadors, és una prioritat dins la filosofia del club davant els anhelats
triomfs esportius.
es de sempre, la salut i la cura de
l'esportista, han estat unes de les
prioritats de la directiva del CF
Damm, fent prevaldre l'atenció mèdica a
l'èxit esportiu.
Per aquest motiu el club va considerar realitzar revisions mèdiques periòdiques, com
a mínim un cop l'any, tant als jugadors com
als tècnics relacionats amb la pràctica esportiva. Aquesta feina va ser encarregada al
doctor Juan Carlos Arias, especialista en
medicina esportiva.
Aquestes revisions serveixen, sobretot, per
prevenir qualsevol símptoma o patologia
física dels jugadors i, en el cas de detectarse serien derivats al pediatra del club, el
doctor Julio Turmo, per orientar els pares i
el cos tècnic i mèdic.
Arrel de la desgraciada pèrdua del jugador
del Sevilla, Antonio Puerta, molts són els
comentaris, a nivell de carrer i en els mitjans de comunicació, sobre les causes i el
procediment que s'hauria d'haver seguit en
aquest trist decés. Aquest fet no és un cas
aïllat i això, evidentment, provoca alarma
social.
Els experts en genètica i patologia cardíaca
afirmen que en el 30% dels casos d'aquest tipus de mort es desconeixen les causes.
La millor manera de lluitar contra aquestes
patologies és la prevenció. I aquesta es fa
realitzant una història clínica el més detallada possible, amb exploracions clíniques i
cardiològiques adequades, electrocardiogra-

D
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Una imatge del desfibrilador que es troba al camp de la Damm.

ma en repòs i, en els casos en que es consideri oportú, proves d'esforç, placa de
tòrax i ecocardiograma.
Un esportista professional té més del
doble de possibilitats de patir una mort
sobtada que qualsevol jove de la seva edat.
Quan es produeix una aturada cardíaca
és clau la intervenció en els tres o quatre
primers minuts. En aquest període de
temps és quan s'han de realitzar les maniobres de reanimació a càrrec de personal
preparat i amb l'ajut del desfibrilador automàtic. Si s'actua dins d'aquest marge de
temps hi ha moltes possibilitats de sobreviure.
Per aquest motiu, el nostre Club, des de
fa anys, té cura que el personal relacionat
amb les activitats esportives rebin els

coneixements i les classes que imparteix el
doctor del SEM-061, Alfonso López, expert en emergències i docent en temes de
reanimació.
A més, el club disposa d'un desfibrilador
automàtic indispensable per a poder
aplicar els coneixements adquirits en cas
d'una aturada cardíaca i, alhora, poder realitzar amb les màximes garanties les
proves d'esforç als nostres jugadors.
Podem afirmar, desprès de les reflexions
que hem fet sobre les mesures de prevenció que prenem des del CF Damm, que la
línea a seguir és reduir al mínim els riscos
inherents a l'espècie humana com a conseqüència de disfuncions genètiques no detectables que podrien provocar una mort
sobtada.
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Agrupació de veterans
L'Agrupació de veterans vertebra les activitats dels ex jugadors afiliats organitzant diferents activitats de companyonia, tant relacionades amb el món del futbol com per fomentar les relacions amb altres entitats.

Imatges del partit de veterans.

Futbol en família
Un cop més la trobada de final de
temporada de l'Agrupació de Veterans
va ser un èxit. Primer, com cada any es va
jugar un partit d''estrelles' i desprès, juntament amb els familiars, va tenir lloc la clàssica botifarrada.
El partit va servir per demostrar que hi ha
virtuts que no es perden amb els anys,
col·locació, tècnica, esforç i, en alguns casos,
una demostració que la 'panxa' no priva de
fer bon futbol. El partit, dirigit per l'Antonio Cifuentes i arbitrat per Francesc Nebot,
va reunir jugadors de diferents generacions
amb un mateix objectiu: gaudir del futbol i

de la bona companyia. Els gols, els renecs o
les protestes a l'àrbitre són aspectes inherents al futbol, però l'ambient que es viu en
aquestes trobades són les que perduren i
mantenen actiu aquest col·lectiu.

BOTIFARRADA

Desprès d'un bon partit de futbol no hi ha res millor que compartir taula amb els companys i amb els familiars. La botifarrada anual pretén involucrar la família dels nostres veterans en les activitats pròpies de l'Agrupació.
pilota a terra
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qui és qui: tomàs abella

“Comptem amb un dels
millors serveis mèdics del país”
TÉ CURA QUE TOT ESTIGUI A PUNT. TANT AL SERVEI MÈDIC DEL CAMP DE LA DAMM COM A LA FARMACIOLA DELS
CUIDADORS. LA SEVA DEDICACIÓ I ESTIMACIÓ ENVERS EL CLUB EL FA IMPRESCINDIBLE DINS L'ORGANIGRAMA MÈDIC
QUE DIRIGEIX CARLES BARCONS.
¿Quan va entrar a formar part del CF Damm?
Va ser just després de jubilar-me. Jo era un gran afeccionat del futbol i un fidel seguidor de la Damm des
de que es va fundar. Feia temps que el president Barcons em deia que quan em jubilés volia que entrés a
formar part del club i l'any 1991 vaig entrar-hi.
¿Vostè treballava a l'empresa Damm?
Si. Curiosament des de l'any 1954, el mateix any de la
fundació del club. Treballava d'administratiu al carrer
Roselló, d’on ve la meva amistat amb el Josep Barcons
i amb els membres més veterans del club.
¿Quina tasca li van encomanar?
Vaig entrar com a directiu del servei mèdic, càrrec que
encara mantinc. La meva tasca era, i és, procurar que
tots els equips, especialment els membres del seu servei
mèdic, tinguin tot el material necessari i en condicions
per poder atendre de la millor manera possible als nostres jugadors.
¿Ha evolucionat molt el servei mèdic del club?
Moltíssim! Tothom recorda, entre d'altres, el senyor
Llorens i l'època en que només teníem quatre cuidadors per tots els equips. Els nostres jugadors sempre
han estat ben atesos però, sens dubte, ara comptem
amb un equip humà increïble i envejable per a qualsevol club professional. Cada equip té el seu propi cui-

dador a més dels fisios, tres metges, pediatra, podòleg...
El servei mèdic que dirigeix Carles Barcons, està sens
dubte, entre l'elit de l'esport català.
¿Com veu el nostre servei mèdic envers els dels altres
clubs no professionals?
Hi ha una diferència abismal. Molts clubs de prestigi
al nostre país no tenen cuidadors pel seus equips.
Clubs on els nois paguen una quota per jugar i ser ben
atesos. Al nostre club tota la despesa la cobreix la Fundació Damm i els Patrons de Fundació no escatimen
ni un cèntim perquè els nostres jugadors estiguin cuidats de la manera que es mereixen.
¿I el futur?
Esplèndid i esperançat. Esplèndid, perquè amb el recolzament de la Fundació podem estar tranquils. No
ens faltarà de res i els nostres jugadors podran seguir
comptant amb un dels millors serveis mèdics del país.
Esperançat, perquè la meva il·lusió és veure el nou
camp acabat. I juntament amb el terreny de joc vull
veure les noves instal·lacions on anirà ubicat el servei
mèdic. La direcció del Carles Barcons apunta cap a la
prevenció i, amb les noves instal·lacions, tot serà una
mica més fàcil.
Vull acabar l’entrevista agraint la comprensió i la col·laboració de tothom durant aquest anys i manifestar que
em sento molt honorat de formar part d'aquest gran club.

Tomàs Abella Ibáñez
Barcelona, 1931
Directiu
Servei Mèdic
Va esperar a jubilar-se
per formar part activa
del club. La seva amistat amb el 'Presi' va ser
determinant per deixar
de ser afeccionat i passar a formar part de la
directiva. Tot i això, no
ha perdut la passió pel
futbol dels més joves.

