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Els capitans de tots els equips del CF Damm amb Ramon Agenjo i Demetrio Carceller.

Instant de la tallada simbòlica del pastís.

La taula d’autoritats.

Sopar de final de la temporada
2014-2015 del CF Damm

Els cervesers i cerveseres van acomiadar la temporada i van celebrar els èxits
de la campanya 2014-2015 en el tradicional sopar d’estiu; que també va servir
perquè el Club obsequiés els jugadors que aquest any han finalitzat la seva
etapa formativa al Juvenil A.

l sopar de cloenda de
la temporada del CF
Damm va comptar amb
la presència de personalitats
com Demetrio Carceller, president de la cervesera; Ramon
Agenjo, president del Club;
Josep Barcons, president d’honor; Andreu Subies, president
de la Federació Catalana de
Futbol; Gerard Figueras, director del Consell General de
l’Esport; o el senador Josep
Maldonado, entre d’altres.
Agenjo va elogiar la singularitat del Club i va emfatitzar
la seva aposta pel futbol formatiu, els valors, la gratuïtat i
l’alta competició, dimensions
que converteixen “la Damm”
en un club únic. A més d’agrair
la tasca de tots els equips i el
seu paper en les competicions
d’aquest any, va fer especial esment de l’excel·lent temporada
del Juvenil A, que enguany ha
aconseguit arribar quarts de
final de la Copa del Rei, per sobre d’equips com el Barça i el
Mallorca i eliminant el Màlaga
als vuitens de final, i de l’equip
femení, que s’ha proclamat
campió de Lliga en el seu primer any.
L’acte també va servir per
acomiadar els jugadors que
aquest any finalitzaven la seva
etapa formativa al Juvenil A. Els
ja excervesers van rebre la seva
samarreta que, com va recordar
Agenjo, “només els jugadors que
acaben al primer equip la poden
conservar en propietat”.★

Obituari

La Fundació Damm lamenta la pèrdua de Leopoldo Rodés
Leopoldo Rodés, Barcelona 1935, va morir el passat 8 de
juliol en un fatídic accident de trànsit. La notícia va causar una gran commoció a la societat del nostre país i, especialment, en el teixit empresarial i cultural, del qual Rodés
n’era una de les persones més importants i respectades.

L

eopoldo Rodés, un dels empresaris catalans més destacats, era
president de l’empresa de comunicació Havas Media. Rodés va
rebre la Creu de Sant Jordi el 1999 per l’impuls que va donar a la
candidatura dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, de la qual en fou el president. Dins la seva llarga i exitosa trajectòria professional destaca la fundació
de l’Institut de l’Empresa Familiar, del qual en l’actualitat n’ostentava el
càrrec de President d’Honor. A més, Leopoldo Rodés era membre del Consell
d’Administració de CaixaBank; del Grup Financer INBURSA; president de

l’International Advisory Board d’Abertis Infraestructures; vicepresident del
RACC i membre del Consell d’Administració de Christie’s International Europa.
La relació de Leopoldo Rodés amb la Fundació Damm recau sobretot
en l’àmbit cultural, on mantenien estrets lligams institucionals i un vincle
personal amb els patrons directors Ramon Agenjo i Ramon Armadàs. Rodés
destaca en la seva tasca altruista com a mecenes i patró de nombroses
institucions culturals com el MACBA, la Universitat Ramon Llull, el Gran Teatre
del Liceu, la Fundació del Orfeó Català - Palau de la Música Catalana o la
Fundació Abertis. A més, era president de la Fundación Arte y Mecenazgo,
amb la qual va promoure un nou projecte cultural per incidir en la creació
i la conservació del nostre patrimoni artístic.
Des de la Fundació Damm volem expressar el condol més sincer a la
família de l’il·lustre empresari i lamentem la pèrdua irreparable d’una de
les persones que més ha fet per la cultura del nostre país.★
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XX Concurs de
Cuina i Servei
de Restaurant
del CETT

El jurat i els participants del concurs

La Fundació Damm va patrocinar
el premi del Concurs de Cuina i
Servei de Restaurant del CETT que
es va celebrar el passat 29 d’abril.
El premi va consistir en un joc de
ganivets i una beca d’estudis Josep
Damm pel valor de 1.000€ per als
intergrants del millor equip de restaurant. El concurs va consistir en el
muntatge i decoració de les taules;
preparació dels plats; còctel; servei
i degustació dels snaks; maridatge
de vi; degustació i servei; i postres
dolços. La secretària general de
la Fundació Damm, Marta Gil, va
lliurar els premis del concurs als
cinc guanyadors acompanyada
de la consellera delegada del Grup
CETT, Maria Abellanet.★

Societat

Jornada
solidària
‘Somos uno’
d’Invest for
Children

Ramon Agenjo, Dakota Johnson i Quim Gutiérrez.

Dakota Johnson, Amenábar i Quim
Gutiérrez a l’Antiga Fàbrica Damm

L’Antiga Fàbrica Estrella Damm va acollir la presentació del curtmetratge de l’estiu
‘D’acord’, que ja ha tingut més de 6 milions de visualitzacions a les xarxes socials.

D

ues setmanes després de l’estrena
del curtmetratge ‘D’acord’, el director
Alejandro Amenábar i els actors Dakota
Johnson i Quim Gutiérrez es van reunir a la
fàbrica del carrer Rosselló de Barcelona per
celebrar l’èxit de la campanya i per presentar el
curtmetratge davant la premsa i els companys.
Dakota Johnson va declarar que “està molt
contenta amb l’èxit del curtmetratge”, i que “ el
curtmetratge ‘D’acord’ és d’una gran qualitat

cinematogràfica”. Per la seva banda, Amenábar
va explicar que “el fet que tanta gent hagi visualitzat l’història en tant poc temps és un regal
per aquest projecte i una notícia fantàstica que
celebrarem amb un somriure i una Estrella”.
La visita dels protagonistes del curt va finalitzar amb un actuació de la cantautora Maïa
Vidal, que va interpretar ‘Our Place’, el tema de
la banda sonora de ‘D’acord’, una creació inèdita
per Damm.★

Societat
L’equip de Damm.

L’estadi del RCD Espanyol va acollir, el passat 11 de juny, la tercera
jornada solidaria ‘Somos uno’, organitzada per Invest for Children
amb la col·laboració de la Fundació
Damm, la Fundació Pasqual Maragall i l’Hospital Sant Joan de Déu.
La jornada va començar amb un
torneig de Futbol 7 i va prosseguir
amb un sopar-espectacle-sorteig.
Els fons recaptats al sorteig han estat destinats a la inserció laboral de
persones amb síndrome de Down,
a la recerca per a la prevenció de la
malaltia d’Alzheimer i a la recerca
de malalties greus infantils.★

Representants del RCGP i de la Fundació Damm.

Un moment de la festa.

Festa d’estiu del Reial Club de Golf El Prat
El passat 26 de juny va tenir lloc la ja tradicional Festa d’estiu a la piscina del Reial Club de Golf El Prat, que va
consistir en un sopar informal, un servei de copes i còctels i, també, en un sorteig entre tots els assistents de
diferents regals deferència dels col·laboradors del Club. La música que va amenitzar l’acte va estar interpretada
pel grup ‘Scarbeats, Beatles en viu’. La Fundació Damm, com a patrocinadora del Reial Club de Golf El Prat, no es
va perdre la cita i va compartir amb la resta d’amics del Club una revetlla molt especial.★
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Agenjo, president de Barcelona Obertura

El patró director de la Fundació Damm, Ramon Agenjo, ha estat nomenat
president de Barcelona Obertura, una iniciativa de Barcelona Global que pretén
promocionar la ciutat com a destí per als melòmans.

Tres dies de
ponències sobre
les inquietuds
dels joves

Foto prèvia a les ponències.

Ramon Agenjo.

Ramon Agenjo en un moment del seu parlament.

E

l Liceu, L’Auditori, el
Palau de la Música
Catalana i Ibercamera
s’han unit sota la marca
Barcelona Obertura Classic &
Lyric per coordinar i promocionar la seva programació a nivell internacional i organitzar,
en una segona fase del projecte, paquets turístics musicals
d’alt nivell per a melòmans.
Aquesta iniciativa, que s’ha
presentat després de més d’un
any de gestació i que està promoguda per Barcelona Global,
que agrupa 421 socis entre
institucions i empreses i entre
les quals s’hi troba la Fundació
Damm, vol posicionar l’oferta
musical de Barcelona al mapa
mundial. El patró director de

la Fundació Damm, Ramon
Agenjo, és el president d’aquesta nova marca. “Per primera
vegada les quatre institucions
s’uneixen per agrupar l’oferta
i fer una promoció a l’estranger que projectarà la imatge de
Barcelona com a pol d’atracció per als melòmans”, va subratllar Agenjo acompanyat

de Marian Puig, president de
Barcelona Global.
La primera fase del projecte se centrarà en una campanya als mitjans internacionals i
especialitzats per tal de donar
a conèixer aquesta marca i,
posteriorment, es podrien organitzar abonaments conjunts
i paquets de viatge.★

La Fundació Damm i Unidad Editorial,
l’empresa editora del diari ‘El Mundo’,
van organitzar unes jornades dedicades a analitzar les preocupacions dels
joves d’avui en dia. Les jornades van
celebrar-se durant tres dies a Madrid
i durant cada dia es va tractar una
temàtica diferent. La primera jornada
va tractar el tema dels nadius digitals,
mentre que la segona va estar dedicada a analitzar el paper de les empreses
envers la inserció dels joves al mercat
de treball. En la darrera jornada es
van tenir en compte les preocupacions
socials dels joves, com ara l’aposta
per la innovació, el compromís social
i el voluntariat.
En aquesta darrera jornada,
la Fundació Damm va convidar els
membres de la Fundación Balia, col·
laboradora destacada de la Fundació
Damm que realitza tasques socials
amb infants i joves, a escoltar les
diferents ponències que es van dur
a terme.★

Societat

La Fundació Damm, a la II Nit per
la Recerca a la Catalunya Central
El passat mes de maig es va celebrar la II Nit per la Recerca a la Catalunya
Central, un acte solidari organitzat per la Fundació Lluita contra la Sida, que
té l’objectiu de recaptar diners per destinar-los íntegrament als projectes
de recerca de la Càtedra de Sida i Malalties Relacionades de la UVIC-UCC.
El sopar, al qual no hi va faltar la Fundació Damm de la mà del seu patródirector Ramon Agenjo, es va celebrar al Món Sant Benet i va comptar
amb la presència de diferents artistes, com ara el Mag Lari, Aina Clotet,
Pep Sala, Salva Racero – cantant de Lax’n’Busto, acompanyat al piano de
Dani Garcia-, Damià Olivella i Llibert Fortuny.★

Mag Lari, Pitu Lavin, Ramon Agenjo, Bonaventura Clotet i Aina Clotet.
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Festa de presentació dels
Terrats en Cultura 2015

La Terrassa de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm va acollir la festa
de presentació de la programació primavera-estiu dels Terrats
en Cultura 2015.

L’OBC a la platja.

La Música de l’OBC, a la
platja de la Barceloneta
La platja de Sant Sebastià es va omplir el passat 20 de
juny a la nit de gom a gom amb motiu del concert gratuït
que els musics de l’Orquestra Simfònica de Barcelona
i Nacional de Catalunya van oferir al públic. L’OBC, dirigida per Jaime Martín, va interpretar peces de repertori
clàssic així com obres modernes.★

Convidats i artistes a la presentació.

D

iferents artistes van convertir
la terrassa de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm en un Terrat en Cultura per tal de presentar
la programació d’aquest estiu. Durant l’acte de presentació, els més de
200 assistents van poder gaudir d’un
tastet en directe del que s’ha trobat
als Terrats 2015 amb l’actuació de
la ballarina Ana Paula Ricalde, amb
la seva peça Funus, i amb el concert
d’Anna Moliner, que va interpretar alguns dels seus temes d’Scents que ja
va dur als Terrats el passat setembre
quan encara no havia publicat el disc.
La fórmula de Terrats en Cultura, que

Ramon Agenjo i Josep Ribera.

Conveni amb el Centre
Cultural de Terrassa
rep el suport de la Fundació Damm,
consisteix en la cerca de ciutadans
proactius i compromesos amb la cultura (i que tenen terrat) disposats a
oferir aquests espais tan especials,
trobar propostes de qualitat per durles als terrats i un públic fidel que
els segueix.★

La Fundació Damm i la Fundació Cultural Privada Caixa de
Terrassa han signat un conveni de col·laboració pel qual la
Fundació Damm s’ha convertit en una entitat protectora
del Centre Cultural de Terrassa, una entitat que ofereix una
àmplia activitat cultural amb una programació de qualitat
i varietat artística que dóna resposta a les diferents sensibilitats i públics.★
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Façana de la Universitat.
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Beca Alumni
Universidad Carlos III
Madrid – Josep Damm

Exposició fotogràfica
‘Que arriben els
Beatles!’

La Fundació Damm ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat
Carlos III de Madrid per la qual un alumne de la UC3M amb un bon expedient
acadèmic rebrà un a dotació econòmica
de 3.000 en concepte d’ajudes a les
despeses dels estudis de grau realitzats.
L’entrega de la Beca Alumni UC3M –
Josep Damm tindrà lloc a l’octubre.★

Amb l’ocasió de la celebració dels
cinquanta anys des de l’única actuació de la mítica banda de Liverpool a
Barcelona, la Universitat de Barcelona
i el Centre Cultural El Carme, de
Badalona, han commemorat l’efemèride amb l’exposició fotogràfica ‘Que
arriben els Beatles’. L’exposició es
podrà visitar fins el 15 de novembre.★

Cartell de l’exposició.
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