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Esport

Cornudella i López.

Tota l’estructura del Juvenil A, amb Agenjo i Barcons.

Un moment del campionat.

Bàrbara Cornudella
i Sara López,
campiones
d’Europa júnior

Jorge Carreón, procedent del B, en una jugada.

Agenjo amb els jugadors durant l’stage de pretemporada.

NOUS REPTES PELS EQUIPS DEL CF DAMM
Els catorze equips de la Damm ja han començat els Campionats de Lliga de la
temporada 2015-2016 amb la voluntat d’aprendre i de créixer amb el futbol un any més.

L

a Damm, després de l’extraordinària temporada realitzada el curs passat amb la
classificació per la Copa del Rei i amb
una segona plaça a la Lliga, és un dels rivals
a batre al grup 3 de la Divisió d’Honor Juvenil.
Les noves incorporacions, moltes procedents
del Juvenil B, ofereixen a Parralo un gran ventall
de recursos per suplir l’absència dels jugadors
que van abandonar l’equip la temporada pas-

sada. Cares noves i cares conegudes que ja van
mostrar una gran sintonia durant l’estada de
pretemporada a Puigcerdà. Una nova societat
que comença a donar alegries sobre la gespa,
enfrontant amb optimisme la temporada, i que
promet grans moments de futbol.
Els altres equips cervesers també comencen
la Lliga amb ganes de donar-ho tot i de poder
realitzar una gran campanya. ★

Les catalanes Sara López i
Bàrbara Cornudella, del Club
Nàutic el Balís, es van proclamar
campiones d’Europa júnior de 470
femení, en el campionat que es
va celebrar del 8 al 15 d’agost a
Bulgària organitzat pel Yacht Club
Port Bourgas. López i Cornudella
van entrar a la Medal Race en una
posició pràcticament imbatible,
amb 18 punts d’avantatge sobre
les seves rivals i companyes Silvia
Mas i Paula Barceló, que es van fer
amb la plata. López i Cornudella
competeixen amb el veler de la
Fundació Damm, després que el
passat abril signessin un conveni de
col·laboració amb la Fundació. ★

CP Damm

Grans resultats del CP Damm al Campionat
d’Espanya de Menors de Pàdel
El CP Damm va participar amb tots els seus components al
Campionat d’Espanya de Menors, que es va disputar del 2 al 6
de setembre. D’entre els 1.500 jugadors que van jugar a les pistes
de la Ciutat de la Raqueta de Madrid, el cerveser Àlex Ramillete
es va proclamar Campió d’Espanya Infantil, mostrant-se com un
dels millors jugadors de la seva categoria a nivell estatal. En la
categoria Juvenil, els també cervesers Javier González Barrahona
i Jorge Nieto ‘Coki’, van aconseguir el subcampionat d’Espanya.
La Fundació Damm va estar a peu de pistes per poder acompanyar
als tècnics i jugadors del club durant tot el Campionat. ★

Ramillete campió d’Espanya.

Coki i Barahona subcampions d’Espanya.
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Més de mil
menors, als
casals de ‘Un
Estiu de Tots’

Més d’un miler de nens i nenes
han pogut gaudir aquest estiu
d’activitats lúdiques i formatives
gràcies a la tasca de ‘Un Estiu
de Tots’, que dóna resposta a
les necessitats de socialització,
convivència i educació durant les
vacances dels menors. Aquest estiu
s’han realitzat campus de futbol i
de lleure a les instal·lacions de
La Muntanyesa i de La Guineueta
amb una participació de més de
500 menors en cadascuna de les
seus. A part del servei de lleure
que aquests campus ofereixen, se
li ha de sumar el recurs alimentari
infantil que ‘Un Estiu de Tots’
proporciona a les famílies.★

Societat

Nit solidària a
la Costa Brava
per la recerca
de la sida

El passat 9 d’agost es va celebrar,
al Claustre de Palamós, la Nit
Solidària Costa Brava a benefici de
la Fundació Lluita contra la Sida.
Hi van participar 160 persones,
amb 16 taules patrocinades per
diverses empreses i institucions,
entre elles la Fundació Damm,
encapçalada pels patrons
directors Agenjo i Armadàs.
Durant la gala es van recaptar
prop de 60.000 euros, que van
anar destinats a la recerca de
fons per la línia de recerca sobre
l’envelliment i la microbiòtica
que es duu a terme des de la
Fundació Lluita contra la Sida i
el laboratori Irsicaixa, que dirigeix
el Dr. Bonaventura Clotet.★

El grup de joves del programa ‘Jóvenes y Verano 2015’.

La Fundación Balia i el programa
‘Jóvenes y Verano 2015’

El passat 21 de juliol la Fundació Damm es va desplaçar a Madrid per conèixer
de primera mà la magnífica tasca que duu a terme la Fundación Balia amb el
programa ‘Jóvenes y Verano 2015’ als barris de Tetuán y la Latina.

L

a Fundación Balia és una organització
sense ànim de lucre que es dedica, des
del 2001, al desenvolupament integral
de la infància i de la joventut en situació de
risc. La Fundació Damm és col·laboradora de la
Fundación Balia a través del programa ‘Jóvenes
y Verano 2015’, un projecte que treballa als districtes de Tetuán i la Latina de Madrid on hi ha
un alt índex d’exclusió social entre els joves. El
programa està dividit en dos grans blocs: per una
banda, els grups d’estudi, que consisteixen en de-

senvolupar per afavorir l’èxit escolar dels joves
i ajudar-los a superar les assignatures pendents
del curs escolar, i per l’altra, els tallers d’estiu,
que consisteixen en activitats d’oci saludable
que fomenten els valors i el desenvolupament
de la intel·ligència emocional.
Aquesta fórmula és tot un èxit, ja que
d’aquesta manera molts joves tenen l’oportunitat de gaudir dels mesos d’estiu d’una manera
sana i amb el suport d’una institució que vetlla
pel seu futur i pel seu coneixement.★

Societat

Set anys proporcionant
un ‘Estiu Fantàstic‘
La Fundació per l’Esport i l’Educació va crear, el 2009, el
programa ‘Estiu Fantàstic’ amb l’objectiu de crear una oferta
esportiva i de lleure assequible durant el mes de juliol, en
coordinació amb les entitats esportives en els barris de la
ciutat amb els índex més baixos de renda per càpita.
Els destinataris són nens i joves d’entre els 5 i els 18 anys
i els protagonistes del projecte són les entitats esportives i
els monitors d’aquestes que actuen com a referents. Amb el
desenvolupament del programa s’enforteixen les entitats i es
creen nous vincles d’aquestes amb els ciutadans. Enguany,
en la setena edició d’un ‘Estiu Fantàstic’, hi ha hagut 13 nuclis
d’actuació al voltant de Barcelona. ★
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Entrevista

ISIDRE ESTEVE

La Fundació Isidre Esteve té l’objectiu
de millorar la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat física o amb
mobilitat reduïda. Un dels projectes que
té ara entre mans és el Coixí Intel·ligent.

Com va sorgir la idea de crear
el Coixí Intel·ligent?
Si no arriba a ser perquè estic
en el món de les curses des de
fa molts anys i perquè durant
el 2009 vaig patir l’experiència
de dues úlceres per pressió que
em van tenir un any i mig boca
terrosa entre l’hospital i casa,
aquest projecte no hagués sortit
a la llum. Des de l’experiència
p e r s o n a l va i g ve u re u n a
necessitat que s’havia de cobrir.
A partir de llavors, juntament
amb la Vall d’Hebron, el CAR de
Sant Cugat, Kh Lloreda i diferents
empreses i fundacions, com ara
la Fundació Damm, vam decidir
treballar en un coixí que evités
les úlceres per pressió. Durant
tot el procés hem utilitzat com a
banc de proves la competició i
la meva experiència.
Quines han estat les fases de
creació?
La primera fase va ser obtenir
un coixí que em permetés
córrer amb el cotxe per pistes
durant més de 12 hores al
dia sense tenir problemes de
pressió que poguessin generar
una úlcera. Un cop vam veure
que era possible, la fase dos
ha estat treballar per poder
comercialitzar aquest coixí i així
poder ajudar a molta més gent.
No només quan el producte ja
estigui al mercat, sinó també

Societat

Conveni per ajudar a
crear 20 Coixins per
una prova pilot a la
Vall d’Hebron

durant el procés de producció, ja
que treballarem amb empreses
socials on persones amb
discapacitat física treballaran
en l’elaboració del producte.
Aquest és el gran projecte de la
Fundació Isidre Esteve?
El Coixí Intel·ligent permetrà
a les persones que es mouen
amb cadira de rodes poder estar
asseguts més de 8 hores al dia.
Aconseguir això és millorar la
qualitat de vida de les persones
amb discapacitat física. Si, a més,
podem oferir una oportunitat
de treball a persones amb
discapacitat per elaborar aquest
coixí, doncs encara millor. Aquest
és el gran objectiu de la Fundació
Isidre Esteve. Però també
treballem en altres projectes que
tenen el mateix objectiu, com ara
els Centres Pont.
Què aporta la col·laboració amb
altres entitats, com ara el recent
signat conveni amb la Fundació
Damm?
Per a dur a terme els nostres
projectes necessitem ‘partners’
com la Fundació Damm, que ens
ajudin a créixer i a complir els
objectius. La Fundació Damm i la
Fundació Isidre Esteve creiem en
el mateix objectiu i conjuntament
podem fer realitat la implantació
al mercat del Coixí Intel·ligent per
l’any 2017.★

Armadàs, Gil, Esteve, Guerrero i Galí.

Isidre Esteve i Ramon Armadàs.

La Fundació Damm i la Fundació Isidre Esteve van
signar un conveni de col·laboració pel qual la Fundació
cervesera farà una aportació econòmica destinada al
projecte del Coixí Intel·ligent que s’està desenvolupant
des de la Fundació Isidre Esteve. Aquesta aportació
contribuirà a la producció de vinc unitats del Coixí
Intel·ligent que es destinaran a la prova pilot que es
desenvoluparà a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.
Aquest coixí és una eina que permetrà millorar
significativament la qualitat de vida de les persones
que es mouen amb cadira de rodes ja que evitarà les
ulceres per pressió.
Amb aquest conveni, la Fundació Damm es
converteix en entitat protectora del projecte del Coixí
Intel·ligent de la Fundació Isidre Esteve, que té l’objectiu
de treure el producte al mercat durant el 2017. El
conveni de col·laboració entre ambdues entitats va
ser signat per Isidre Esteve i pel patró director de la
Fundació Damm, Ramon Armadàs.★

Un Coixí Intel·ligent pels afectats de lesió medul·lar

La Fundació Isidre Esteve vol llençar al mercat durant el 2017 el primer coixí intel·ligent per evitar les úlceres
per pressió que pateixen les persones amb lesió medul·lar. Aquesta úlceres són causades degut a la pressió
perllongada sobre la pell. La Fundació Isidre Esteve està confeccionant un coixí que té les cel·les individualitzades
i controlades independentment, amb un element addicional que permet recolzar les cames per transmetre el
mínim pes possible a les zones de risc i augmentar al màxim la superfície de contacte per minimitzar la pressió.★
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Novetats per a la tardor-hivern
del Teatre-Auditori de sant cugat

El TNC dóna el tret de
sortida a la temporada
2015-2016

El Teatre-Auditori de Sant Cugat va presentar els espectacles de
la propera programació: en total 42 espectacles que es podran
veure de setembre del 2015 al gener del 2016.

Fotografia de família del TNC (2015-2016).

El Teatre Nacional de Catalunya va celebrar, el passat
3 de setembre, l’acte inaugural de la temporada 20152016. La Sala Gran va acollir una vetllada on es va fer
un tastet de totes les obres programades: des d’un
musical de Shakespeare fins a espectacles familiars,
passant per propostes més diverses com intervencions escèniques als passadissos del teatre. Es tractarà
d’una temporada on la dramatúrgia catalana tindrà
una presència transversal i intergeneracional: amb la
saviesa de grans mestres de la creació escènica, els
llenguatges polièdrics de creadors més joves, l’estrena
de nous textos teatrals i la vinculació de destacats dramaturgs a les relectures escèniques dels clàssics.★

Un moment de la presentació de la temporada 15-16.

L

a presentació de la tempora- unes grades ocupen part de l’escenari
da, celebrada el passat juliol, per possibilitar la programació d’obres
va comptar amb la presència de proximitat per un aforament de 250
d’alguns dels protagonistes dels dife- persones aproximadament.
rents espectacles i amb les actuacions Entre els espectacles programats desmusicals, entre d’elles
taquen les actuacions
la d’Obeses, que serà L’acte va comptar
de Joan Manuel Serrat,
Niña Pastori, Chucho
l’espectacle patrocinat amb l’actuació
Valdés, Raimon, Joper la Fundació Damm. musical d’Obeses,
Com a novetat d’enburg BalletTerra Baixa,
guany, la platea del que serà l’espectacle Sócrates i La plaza del
teatre es convertirà patrocinat per la
Diamante, entre d’altres.
durant un mes en una Fundació Damm.
Aquesta programació
variada i de qualitat és
sala de cabaret, mentre
es remodela i s’actualitza el pati de la fórmula d’èxit del Teatre-Auditori,
butaques. Aquesta opció es comple- pensada perquè cada santcugatenc i
menta amb la sala escenari que ja es santcugatenca trobi com a mínim un
va promoure la temporada passada, on espectacle del seu gust.★

Cultura

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no va faltar
al concert de la Damm de les festes de La Mercè.

Cultura

DEU anys col·laborant amb el MNAC
La Fundació Damm i el Museu Nacional d’Art de Catalunya van renovar
el seu conveni de col·laboració per un any mes, el passat juliol, de la
mà del patró director de la Fundació Damm, Ramon Armadàs, i del
president del MNAC, Miquel Roca i Junyent. La relació entre ambdues
entitats es remunta al 2005, quan es va signar el primer conveni de
patrocini. Des de llavors, i durant 10 anys, la Fundació Damm ha estat
entitat protectora del MNAC i ha col·laborat en les seves activitats.★

Agenjo, Roca i Armadàs.

Roca i Armadàs signant el conveni.
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