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EL CF DAMM,
JOIA DE LA
FUNDACIÓ
Els tretze equips de la Damm
han començat la temporada
2013-2014 amb algunes
novetats en la direcció
esportiva del Club

E

Agenjo, president del Club, i Parralo, entrenador del Juvenil A, amb el primer equip.

l CF Damm, amb gairebé
60 anys de història, és una
entitat esportiva que no
només valora els èxits en les
classificacions, si no que atorga
molta importància a la formació dels seus jugadors en tots
els nivells.
Des del Club es dóna un
impuls al procés evolutiu de
l’entitat per tal de potenciar
els valors que la caracteritzen.
En aquest sentit, els responsables de la Damm treballen per
reforçar les relacions institucionals amb altres clubs per
tal de millorar col·laboració
bidireccional i la fluïdesa en
el moviment de jugadors. Recentment, s’està estructurant
i organitzant el funcionament
del CF Damm pel que fa als
horaris i seus d’entrenaments
i partits ja que es vol potenciar el sentiment de pertinença i
de companyonia entre tots els
membres de l’entitat.
El director esportiu del CF
Damm i, alhora, entrenador del
Juvenil A, Cristóbal Parralo,
està promovent l’aplicació
d’unes estratègies i d’una filosofia que pugui dotar al Club d’un
caràcter encara més particular,
sempre conservant l’essència
i el prestigi dins el futbol formatiu. ★

Cultura

La Fundació renova el compromís amb el MNAC
El passat mes de setembre, Miquel Roca i Junyent, president del Museu
Nacional d’Art de Catalunya, i Ramon Armadàs i Bosch, patró fundador de
la Fundació Privada Damm, van signar la renovació de l’acord de patrocini
que existeix entre ambdues entitats des del 2005. Com a novetat, enguany,
s’ha acordat un augment del 66% en l’aportació filantròpica de la Fundació
respecte la quantitat de l’any anterior. ★
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Presentació

Una eina per explicar què fem

Ramon Agenjo, Patró - Director de la Fundació Damm

C

om a patró director de la Fundació
Damm, em plau dirigir-me a vosaltres a través del nostre butlletí
informatiu, per primera vegada.
Com ja sabeu, la principal vocació de
la nostra Fundació és la d’ajudar al desenvolupament del país des del impuls
a iniciatives culturals, socials i esportives. El fet que més ens identifica, però,
és sens dubte el Club de Futbol Damm.
Un club fundat fa gairebé 60 anys a les
entranyes del carrer Rosselló i que s’ha
convertit en una referència a Catalunya
i a l’estat espanyol per la seva tasca
formativa i educativa.
La Fundació va néixer amb una finalitat molt clara: donar continuïtat a la
relació que l’empresa Damm manté
amb el club de futbol. Completant
aquesta labor, des de fa poc mesos,
la Fundació Damm ha obert una nova
via de formació. És el Club de Pàdel
Damm amb seu a Madrid, format per
jugadors i jugadores de talent i amb
un gran futur.
Ambdues entitats esportives estan dirigides per dos professionals d’un
prestigi inqüestionable en el món del futbol i el pàdel: Cristóbal Parralo
–ex jugador del CF Damm– i Jorge Martínez, respectivament. Aquest fet
ens omple d’orgull, perquè a més a més del seu nivell professional, se’ls hi
afegeix el fet que representen els nostres valors i el sentiment de pertinença
a un grup o, en aquest cas, a un Club.

Però la Fundació Damm no només se
centra en la vessant esportiva, si no que
també aposta per la col·laboració amb
nombroses entitats que nodreixen el teixit
social i cultural del nostre país, mitjançant
aportacions econòmiques i, també, amb
la dedicació i l’esforç dels seus representants. Som conscients que això és possible
gràcies al recolzament del Grup Damm,

El Grup Damm
permet a la
Fundació fer de
la filantropia un
dels seus valors
inherents
líder en el seu sector i permanentment
compromès amb la societat, que ens permet que la filantropia sigui un dels nostres
valors inherents.
Avui engeguem un projecte nou, el butlletí informatiu de la Fundació Damm. Un
projecte que pretén donar a conèixer la
tasca que desenvolupem en el dia a dia, de manera que la cohesió entre
entitats pugui fer-se palesa. En l’àmbit comunicatiu, la Fundació ja fa anys
que compta amb la publicació Pilota a Terra, que dóna veu al CF Damm,
i amb la Memòria d’Activitats de la Fundació. Aquest butlletí també vol
reflectir la nostra posició envers la societat, la cultura i l’esport català, així
com demostrar el compromís global del Grup Damm. ★

Pàdel Damm

Campionat d’Espanya de Pàdel

El Club de Pàdel Damm va participar en el darrer
Campionat d’Espanya de menors, que es va celebrar
a Tarragona del 15 al 17 de novembre

A

questa ha estat la primera
vegada que els jugadors
de la Damm han participat
en un Campionat com a Club
de Pàdel Damm, motiu pel qual
ha estat una participació molt
satisfactòria per l’entitat. El
Campionat, de gran prestigi, va
estar composat per un quadre de
18 equips provinents de tot l’Estat i el nostre equip va estar format per un total de 17 jugadors i
jugadores. El Club va quedar en
una lloable i merescuda quarta
posició. L’entrenador i el director

tècnic del Club de Pàdel Damm,
Jorge Martínez, es va mostrar satisfet del resultat obtingut ja que
es va “competir com un equip i
es van compartir els valors i la
lluita fins el final”.
El patró director de la Fundació Damm, Ramon Agenjo,
així com la coordinadora de
la Fundació, Marta Gil, i el director de comunicació, Carles
Domènech, van acompanyar
els jugadors i el cos tècnic durant la disputa del campionat
estatal. ★

Marta Talaván,
campiona del món
La jugadora del Club de Pàdel Damm, Marta
Talaván es va proclamar Campiona del Món Júnior,
en la categoria sub 18 femenina. El Campionat
es va celebrar a Buenos Aires del 28 d’octubre
al 3 de novembre.
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Grup Damm

Inauguració de la nova fàbrica
de Cacaolat a Santa Coloma

El president de la Generalitat, Artur Mas, a la inauguració de la fàbrica de Cacaolat.

El Grup Damm i Cobega, els copropietaris
de Cacaolat, van presentar el projecte de
rellançament de l’empresa catalana

E

l president de la Generalitat
de Catalunya, Artur Mas, va
assistir a la inauguració de
la fàbrica de Cacaolat, situada
a l’antiga fàbrica de cervesa
Damm de Santa Coloma, i va
celebrar el “miracle” que ha suposat la salvació de la marca
per part de Damm i Cobega.
A l’acte d’inauguració també van ser-hi presents el conseller d’Empresa i d’Ocupació,

Felip Puig; l’alcaldessa de Santa
Coloma de Gramenet, Núria
Parlón; el president del Grup
Damm, Demetrio Carceller;
la presidenta de Cobega, Sol
Daurella; el patró director de
la Fundació Damm, Ramon
Agenjo; i el director general
de Cacaolat, Francesc Lluch,
entre d’altres.
La inversió produïda per
ambdós socis ha permès com-

Cultura

Neix el Circuit d’Art
Contemporani de
Barcelona
L’associació Art Barcelona ha promogut la iniciativa del Circuit d’Art Contemporani de Barcelona,
una proposta que apropa l’art contemporani al
públic, donant visibilitat a 36 galeries d’art de la
ciutat. El Grup Damm col·labora amb el projecte
i n’és patrocinadora. El passat 26 de setembre
es va celebrar la inauguració de la temporada a
les instal·lacions del CCCB i el patró director de
la Fundació Damm va ser-hi present. ★

prar i reflotar la companyia,
salvar 200 llocs de treball i
permetre la continuïtat d’una
marca històrica en l’imaginari
català.
Carceller i Daurella van
destacar que l’objectiu és fer
créixer la marca, expandint-la
a la resta de l’Estat i també a
nivell internacional.
El president Mas també va
destacar que la recuperació
econòmica “no arriba a través
d’estadístiques macroeconòmiques, sinó quan es munten
fàbriques i indústries i la gent
s’anima a consumir”. ★

Carles Domènech
Director de Comunicació
de la Fundació Damm

L’inici
d’un nou
projecte
comunicatiu
Ara fa 10 anys, la Fundació Damm
va decidir fer una aposta per la
comunicació i per la persona que
signa aquestes línies. Primer va
ser el llibre La Damm fa història,
després la revista Pilota a Terra
i, ara, el butlletí informatiu de la
Fundació Damm. La Fundació creu
en la comunicació bidireccional.
La d’anada i tornada. Informar,
comunicar i, alhora, copsar les
necessitats de la societat per poder
donar un cop de mà a les entitats
socials, culturals i esportives del
nostre país.
Des del Departament de Comunicació de la Fundació Damm intentem
aportar visibilitat a la feina filantròpica de la Fundació i, a més,
generar sinèrgies positives amb tot
el Grup Damm. Darrera la feina hi
ha persones. Aquesta meravellosa
història la vam començar de la mà
de Sílvia Sánchez, una prestigiosa periodista mataronina que en
aquests moment és a Londres
vivint altres experiències professionals. El relleu l’ha agafat amb
talent i amb l’explosivitat pròpia de
l’edat, Elena Ortiz. També cal destacar, l’exemple de professionalitat
del cap de comunicació del Grup,
Fede Segarra, i del seu equip, que
ens permet seguir l’estela de la
feina ben feta i d’intentar aportar
un granet de sorra al prestigi del
Grup Damm.★

Esport

Leo Messi va
recollir la seva
tercera Bota
d’Or a l’Antiga
Fàbrica Estrella
Damm. Aquest
guardó el
reconeix com el
màxim golejador
de la temporada
2012-2013 a les
lligues europees.★

fundació damm
Cultura

Butlletí Informatiu de la Fundació Damm

Cultura
Breus

Entrega
dels Premis
Internacionals
Terenci Moix
Durant els Premis Internacionals Terenci Moix 2013, el PatróDirector de la Fundació Damm,
Ramon Agenjo, va fer entrega
del guardó a Philipp Blom, en la
categoria d’Assaig. Altres dels
premiats van ser Maribel Verdú,
J.A. Bayona i Frederic Amat.★

Tercer
aniversari del
reconeixement
de la Unesco
El passat 16 de novembre es
van celebrar els tres anys de la
inclusió dels castells a la Llista
Representativa del Patrimoni
Cultural Immaterial de la
Humanitat per part de la Unesco,
el màxim distintiu a què pot aspirar
un element de cultura popular.
L’acte de celebració, que portava
el títol “El fet casteller, patrimoni
immaterial de la Humanitat”, va
ser organitzat per la Coordinadora
de Colles Castelleres de Catalunya
i es va celebrar a l’Auditori del
Palau de la Generalitat. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell,
va presidir un acte que també
van comptar amb les intervencions de l’exconseller de cultura
de la Generalitat, Joan Manuel
Tresserras, i del director del diari
Ara, Carles Capdevila.
El patró director de la Fundació
Damm, Ramon Agenjo, va ser un
dels convidats a aquesta especial
celebració. Estrella Damm patrocina les Colles Castelleres des del
1997 ininterrompudament, fet que
demostra la seva sensibilització
per la cultura i les tradicions catalanes. Durant el 2012, Damm va
renovar el compromís amb el món
casteller per 5 anys més.★

Inauguració de la
temporada del TNC
El Teatre Nacional de Catalunya va estrenar la
temporada 13-14 amb més de 75 actors i actrius sobre
l’escenari de la Sala Gran amb l’obra Taxi... al TNC!

E

l president de la Generalitat
de Catalunya, Artur Mas, i
la presidenta del Consell
d’Administració del Teatre
Nacional de Catalunya (TNC),
Sol Daurella, van inaugurar la
temporada 2013-2014 del TNC
amb uns breus parlaments des
de l’escenari de la Sala Gran.
Posteriorment, va començar la primera funció de Taxi...
al TNC!, un espectacle de varietats i de revista, que va reunir
als més de 75 actors, actrius i di-

rectors de la resta d’espectacles
programats per la temporada.
La Fundació Damm, com
a patrocinadora del Teatre
Nacional des de fa 8 anys, va
assistir a la inauguració representada pels patrons de la
Fundació Ramon Agenjo, Ramon
Armadàs i Pau Furriol.
Els beneficis de Taxi... al
TNC! es van destinar íntegrament a Apropa Cultura, un
programa d’inclusió social dels
col·lectius més desafavorits.★
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Seminari de
Patrocini d’Sport
Cultura Barcelona
Damm va participar en la VII
edició de Seminari i Patrocini:
filantropia i noves tendències
en el patrocini cultural i esportiu organitzat per Sport Cultura
Barcelona de la mà de Jofre
Riera, responsable de patrocinis del Grup.★

La Fundació
Damm col·labora
amb ESI
La Fundació Damm va participar activament en el sopar solidari organitzat per la Fundació
Esport Solidari Internacional
mitjançant la compra d’un
exemplar del Quixot en la subhasta solidària, que serà cedit
al Castell de Peralada.★

