
E l passat 23 de setembre va 
tenir lloc la cerimònia d’en-
trega de les distincions de 

la Reial Ordre del Mèrit Esportiu 
a Barcelona. L’acte, que va estar 
presidit pel secretari de l’Estat per 
l’Esport, Miguel Cardenal, va tenir 
com a principals protagonistes les 
nedadores Mireia Belmonte i Sarai 
Gascón, que van rebre la màxima 
distinció.

El patró director de la Fundació 
Damm, Ramon Agenjo, va ser l’encar-
regat de fer el discurs dels patrocina-
dors durant la cerimònia. Durant el 
seu parlament, Agenjo va destacar la 
importància de la vinculació entre el 
món empresarial i l’esport, recordant 
que el patrocini i el mecenatge espor-
tiu no és una despesa sense retorn 
per les empreses, sinó una inversió. 
En aquest sentit, Agenjo va explicar 
al públic els projectes propis de la 
Fundació Damm: el Club de Futbol 
Damm i el Club de Pàdel Damm. ★
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Recaptació de més de 800.000€ a la 
Gala de la sida de BaRcelona
En la sisena edició de la Gala de la Sida que organitza la 
Fundació Lluita Contra la Sida es van recaptar 811.360 euros, 
que es destinaran a la investigació per “acabar amb aquesta 
pandèmia”, com va explicar el doctor Bonaventura Clotet, 
president de l’entitat. Una delegació de la Fundació Damm, en-
capçalada pel patró director Ramon Agenjo, va assistir a la Gala, 
que va comptar amb la presència de més de 700 persones. ★

Societat

Bosé, Clotet, Rueda i Izaguirre amb el xec de la recaptació. Els Srs. Agenjo amb Bosé i Rueda.

El patró director de la Fundació 
Damm va fer el discurs dels patro-
cinadors durant la cerimònia de 
la Reial Ordre del Mèrit Esportiu. 

entReGa de 
medalles 
de la Reial 
oRdRe del
mèRit 
espoRtiu

Agenjo i  Alfonso Feijoo.

Agenjo durant el seu discurs. Assistents a la cerimònia.

Fotografia de família de la cerimònia d’entrega dels premis.
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Beques pels alumnes de la 
Universidad Carlos III

Sopar solidari de l’ONG Esport
Solidari  Internacional 

El club de professors de la UC3M va acollir, el 4 de 
novembre, l’entrega de les Beques Alumni a dotze nous 
alumnes de la universitat que van començar els estudis 
en el curs 2015-2016. La Fundació Damm és una de les 
entitats donants d’aquestes beques, que estan valorades 
en 3.000€ cada una i tenen una durada de quatre anys. 
El president de la Fundació Damm, Ramon Agenjo, va 
assistir a la cerimònia d’entrega de les beques.★

Durant el sopar solidari d’ESI, el patró director de la 
Fundació Damm, Ramon Agenjo, el vicepresident del FC 
Barcelona, Jordi Cardoner, i el director del diari Sport, 
Joan Vehils, van fer entrega d’un premi a la Fundació Èric 
Abidal, que va ser recollit per la directora de la Fundació.
A més, durant la subhasta solidària del sopar la Fundació 
Damm va comprar el mallot de ‘Purito’ Rodríguez, els 
diners del qual aniran destinats als projectes solidaris 
de la Fundació ESI.★

Societat

Societat

Agenjo amb la representant de la Fundació Abidal.

Fotografia de família de la Fundació Damm i Bioparc.

Societat

col·laBoRació en pRojectes 
de conseRvació de la natuRa
La Fundació Damm renova la col·laboració amb la Fundació 
Bioparc per seguir treballant en la conservació de la natura a 
través de les accions que desenvolupa Bioparc arreu del món.

E l passat octubre, el patró di-
rector de la Fundació Damm, 
Ramon Agenjo, i el president 

de la Fundació Bioparc, José Maldona-
do, van signar la renovació del conveni 
entre les entitats que representen amb 
la voluntat de seguir preservant el 
medi ambient. Després de la signatura, 
que es va fer a les instal·lacions de 
Bioparc de València, les delegacions 
d’ambdues fundacions van poder visi-
tar les recreacions d’hàbitats africans 
on viuen diferents animals de Bioparc. 

Durant la visita, Agenjo va expli-
car que “per la Fundació Damm és 
un orgull poder col·laborar amb la 
Fundació Bioparc, ja que el respecte 
pel medi ambient és un dels pilars 
fonamentals de la missió de Damm” 
i va afegir que “durant els 139 anys 

Sopar solidari de la 
Fundació Enriqueta 
Villavecchia
El passat 1 d’octubre es va celebrar la 17a 
edició del sopar solidari de la Fundació 
d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia 
a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm.  El sopar 
va aplegar 250 persones i va comptar amb 
la col·laboració de 35 empreses i donants 
particulars. La recaptació va ascendir a 
11.677 euros.★

Societat

d’història de l’empresa, Damm ha in-
vertit molts recursos en reduir l’im-
pacte de l’activitat industrial  en el 
medi ambient, aconseguint resultats 
molt satisfactoris en l’estalvi d’energia 
i de recursos naturals”.★

Agenjo i Maldonado.

Foto de família amb els alumnes becats.

Agenjo, Alari,Maldonado, Lavín i Armadàs.



E l central del FC Bar-
celona, Gerard Piqué, 
va ser reconegut com 

el Millor Futbolista Català de la 
temporada passada durant la 4a 
edició de la Gala de les Estrelles 
del Futbol Català, que organitza 
la Federació Catalana de Futbol. 
Piquè va rebre el premi de mans 
del president del Barça, Josep 
Maria Bartomeu, del Director 
General de Damm, Enric Crous, 
i del president de la FCF, Andreu 
Subies. L’altre gran premi de la 

Gerard Piqué va rebre el 
premi al Millor Jugador 
Català de la temporada 
2014-2015 a l’Antiga 
Fàbrica Damm

Esport

la Gala de les estRelles, de nou a l’antiGa FàBRica
El passat 9 de novembre es va celebrar la 4a Gala de les Estrelles a l’Antiga Fàbrica Damm. Aquests són els 
premis que atorga la Federació Catalana de Futbol als millors futbolistes, tècnics i àrbitres catalans.
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nit va ser el premi del Jurat a la 
trajectòria per Raúl Tamudo, que 
juntament amb Subies també li 
va fer entrega el patró director 
de la Fundació Damm, Ramon 
Agenjo. Els altres premiats de 
la Gala van ser Dani Salgado 
(Millor Jugador Futbol Sala), 
Alèxia Putellas (Millor Jugadora), 
Nerea Vilalta (Millor Jugadora 
Futbol Sala), Xavier Estrada 
(Millor Àrbitre), Héctor Bellerín 
(Jugador amb més projecció), 
Antonio Hidalgo (Millor Gol del 
futbol català), Sergio González 
(Millor Entrenador) i Xavier 
Passarrius (Millor Entrenador 
Futbol Sala).★

El CP Damm, 
campió absolut de 
pàdel infantil 
i júnior a Mèrida

Del 2 al 8 del passat mes de novembre es va celebrar el campionat d’Espanya de menors infantil i 
júnior de pàdel a la ciutat extremenya de Mèrida, organitzat per la Federació Espanyola de Pàdel. El 
CP Damm, per primera vegada en la seva història, es va proclamar campió en ambdues categories. 
L’èxit obtingut referma la feina que està duen a terme l’equip tècnic encapçalat per Jorge Martínez, 
on la qualitat tècnica i l’esforç de tots els jugadors i jugadores del Club s’ha vist recompensat amb 
el títol més important de l’Estat en categories de menors.★

CP Damm

L’equip junior del CP Damm amb el trofeu de Campions d’Espanya.L’equip infantil del CP Damm amb el trofeu de Campions d’Espanya.

Tots els premiats de la 4a Gala Estrelles del Futbol Català.

Bartomeu, Crous, Piqué i Subies.

Alguns dels premiats, durant la Gala.

El Jurat de la Gala.

Tamudo, Agenjo i Subies.



Butlletí Informatiu de la Fundació Dammfundació damm
Cultura

Cultura

‘Cara a cara’, exposició 
patrocinada de Foto 
Colectania
Fins el 13 de febrer, Foto Colectania mostra 
la força del retrat en la fotografia a través 
d’una selecció de més de cent obres de 49 
fotògrafs de la seva pròpia col·lecció. L’ex-
posició, que està patrocinada per la Funda-
ció Damm, mostra una gran riquesa d’apro-
ximacions sobre el retrat que, en aquesta 
ocasió, gira al voltant de dos eixos: la mirada 
i el gest. Com a complement a l’exposició, 
Foto Colectania organitza un programa de 
visites-tallers educatius dirigits a escolars 
d’entre 6 i 12 anys.★

José Miguel de Miguel.

Obeses presenta nou 
disc al Teatre-Auditori 
de Sant Cugat
Després de l’aparició del seu primer disc el 
2011, Obses s’ha convertit en un dels grups 
de referència de la música pop-rock del 
nostre país. El passat 24 d’octubre al Teatre-
Auditori de Sant Cugat, el grup osonenc va 
presentar el seu tercer disc acompanyat de 
la Banda Municipal de Barcelona i d’un cor 
mixt. El concert, que va estar patrocinat per 
la Fundació Damm, va tenir lloc a la Sala Ca-
baret, on el públic va poder gaudir del concert 
amb una copa de cervesa dins el teatre.★

Foto: David Ruano / TNC

Foto: Teatre-Auditori / Localpres

Un moment de l’actuació.

Conveni de col·laboració 
amb la Biblioteca de 
Catalunya
El passat octubre, la directora de la Biblioteca 
de Catalunya, Eugènia Serra, i el patró director 
de la Fundació Damm, Ramon Agenjo, van 
signar un conveni de col·laboració entre les 
dues institucions que representen que podrà 
ser renovat any a any.★

Cultura

Serra i Agenjo signant el conveni.

Els artistes  amb la Fundació Damm. Una imatge general del hall del TNC.

Un moment de l’obra.

la Família damm, a l’oBRa ‘molt 
soRoll peR no Res’ del tnc
La Fundació Damm va convidar al Teatre Nacional de Catalunya a treba-
lladors i amics de la companyia per veure el musical ‘Molt soroll per no res’.

C ada any, la Fundació Damm va 
convidar, el passat novembre, a 
més d’un centenar de treballa-

dors i amics de la companyia al Teatre 
Nacional de Catalunya, per poder gaudir 
plegats d’una jornada lúdica i cultural. 
L’obra escollida d’aquesta temporada va 
ser l’adaptació musical de ‘Molt soroll per 

no res’, de William Shakespeare. El musical, 
dirigit per Àngel Llàcer, està sent un èxit i 
ja té totes les entrades esgotades d’aques-
ta temporada. Al finalitzar l’obra, tots els 
treballadors i membres de la Fundació 
Damm van poder compartir un aperitiu i 
unes cerveses al hall del Teatre Nacional 
de Catalunya.★
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