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David López, Álvaro Vázquez, Aleix Vidal, Sergio García i Keita Balde.

CINC EX-CERVESERS A LA CONVOCATÒRIA

DEL CATALUNYA - EUSKADI
David López, Álvaro Vázquez, Aleix Vidal, Sergio García i Keita Balde
van vestir la samarreta de la Selecció davant d’Euskadi en el partit
que es va celebrar el 26 de desembre al Camp Nou.

E

ls seleccionadors del conjunt català, Gerard López i Sergio González,
van voler comptar en el seu combinat amb jugadors que en algún moment
de la seva trajectòria han passat pel CF
Damm. Professionals que estan gaudint
d’una carrera futbolística, tant dins com
fora de les nostres fronteres, i que no es van
voler perdre l’esdeveniment més important
de l’any de la Selecció Catalana Absoluta.
Sergio García, actualment jugador de
l’Al Rayyan (Qatar) i capità de la Selecció,
va abanderar la representació cervesera
completada pel nou fitxatge del Barça, Aleix

Vidal, pel jugador del Getafe, Álvaro
Vázquez, i pels catalans de la lliga
italiana David López, del Nàpols, i
Keita Balde, de la Lazio.
Malgrat la derrota per zero gols
a un davant de la selecció basca,
els ex-cervesers van gaudir de la
festa del futbol català representant
un combinat de primer nivell. Fins i tot
hi va haver lloc per a les retrobades
amb vells amics del Club, ja que Juan
del Amor i Emilio Jardí van formar
part de l’staff del conjunt català com
a encarregats de material.★

Els capitans, Sergio García i Xabi Prieto, amb el conjunt arbitral.

Vázquez saludant a Emili Jardí. Darrera, Juan del Amor.
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Vehils, Esteva, Agenjo i Carnal.

El jurat de la 19a Festade l’Esport Català, a l’Antiga Fàbrica.

Bartomeu i Agenjo.

El M.H. president de la Generalitat.

Gerard Piqué i Núria Picas.

Agenjo, Mestre i Carnal.

La 19a Festa de l’Esport Català
El Museu Marítim de Barcelona va acollir, el passat 25 de gener, la 19a edició de la Festa de
l’Esport Català, organitzada per la Unió de Federacions Esportives Catalanes i pel Diari Sport.

L

a Festa de l’Esport Català, que
va comptar amb l’assistència de
gairebé 500 persones, va ser el
punt de trobada entre esportistes, entitats i amants de l’esport de casa nostra.
El patró director de la Fundació
Damm, Ramon Agenjo, i el director de comunicació de la Fundació Damm, Carles
Domènech, van formar part del Jurat de
la 19a edició de la gala, que enguany
va tenir com a grans protagonistes el
futbolista Gerard Piqué i la corredora de muntanya Núria Picas, que van
guanyar el premi als Millors Esportistes
Catalans 2015. Picas es va guanyar el
premi després que l’any passat es pro-

clamés campiona de l’Ultra Trail World jecció; Diego León, per la seva dedicació
Tour, per segon any consecutiu. Per la al voleibol; la Federació Catalana de
seva banda, Piqué va aconseguir 5 títols Tir amb Arc, per la seva gestió federativa; el veterà
amb el Barça, cona t l e t a Va l e nt í
vertint-se en una Gerard Piqué i Núria
Huch , pel s eu
peça imprescindiesperit esportiu;
ble per entendre Picas van ser els grans
l’exjugador d’hol’èxit del seu equip. protagonistes de la nit
herba, Santi
Durant la nit
rebent el premi als Millors quei
F re ixa; i el FC
també van ser reconeguts la Federació Esportistes del 2015.
Barcelona, com el
Catalana d’Atletismillor equip catame, que l’any passat va celebrar 100 là. Ramon Agenjo va ser l’encarregat
anys; els clubs esportius centenaris; la d’entregar aquest darrer premi al vicetenista Paula Badosa i el ciclista Marc president de l’àrea esportiva del club
Soler, com a esportistes amb més pro- blaugrana, Jordi Mestre.★
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Els equips de futbol
7 del CF Damm,
a la recerca de la
fórmula secreta

Ramon Agenjo durant el seu discurs de benvinguda

Sopar de Nadal de l’staff del
CF Damm a l’Antiga Fàbrica
Personal tècnic, serveis mèdics i una representació de la Junta de
Veterans es van reunir per gaudir del tradicional sopar de Nadal
a les instal·lacions de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm.

Peu foto

Peu foto

R

amon Agenjo, president del CF
Damm, va lloar els valors que
representa el club cerveser
abans de donar el tret de sortida a
un sopar de tradició alsaciana, regió
de la qual prové la família fundadora
de Damm. Els comensals, entre els
quals van assistir també el president
d’honor del Club, Josep Barcons, el
patró director de la Fundació, Ramon
Aramdàs, i el cap dels serveis mèdics,
Carles Barcons, van gaudir de l’àpat
en un ambient familiar on el personal
del Club es va poder reunir un cop
més abans de les festes nadalenques.
Al sopar no hi van faltar els pretzels, els frankfurts ni la xucrut, que
els assistents van degustar com a
autèntics alsacians.★

Una representació del Club, durant el sopar.

Peu foto

Peu foto

Acompanyats del president del CF Damm i conseller
de Damm, Ramon Agenjo, els equips cervesers de
futbol 7 van visitar les instal·lacions de la fàbrica de
Cacaolat (del grup Damm), on van poder conèixer els
secrets del batut de xocolata. Els jugadors van poder
visitar, de la mà de les guies de les instal·lacions, l’antiga fàbrica cervesera on ara es produeix Els jugadors
el Cacaolat.
de la Damm
La fàbrica compvan visitar
ta amb els sistemes
l’antiga fàbrica
més moderns per
assegurar una pro- cervesera on
ducció respectuosa ara es produeix
amb el medi ambi- el Cacaolat.
ent, emetent només
vapor d’aigua a l’atmosfera i maximitzant l’eficiència
energètica, així com el reciclatge del plàstic i del vidre.
Tot i que la fórmula d’aquest producte, pioner en el
seu moment, va romandre secreta, els jugadors van
estar obsequiats amb un bon carregament de productes Cacaolat que els van servir per carregar-se de
calci i vitamines per seguir mantenint el seu excel·lent
rendiment esportiu.★
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Nou èxit d’assistència
a la 52a edició del
Festival de la Infància

Presentació de la temporada del
Teatre-Auditori de Sant Cugat
El Teatre-Auditori de Sant Cugat va presentar, a l’Antiga Fàbrica
Estrella Damm, els espectacles de la nova temporada amb 32
muntatges programats de febrer a maig de 2016.

Sandro i Aleix Vidal signant autògrafs.

Fotografia de família entre el Teatre-Auditori i la Fundació Damm.

Una activitat del Festival de la Infància.

El Festival de la Infància va tancar les portes amb un
nou èxit de públic. L’excel·lent afluència va confirmar
l’encert d’ampliar l’oferta lúdica per a cobrir les franges d’edat per sota dels 4 anys i per sobre dels 10
que, fins ara, no assistien massivament al Festival.
Per aquest motiu es van incorporar a les activitats
habituals l’esdeveniment “Un dia amb Peppa, el festival”, orientat als més petits, i el certamen d’oci i experiències multimèdia ‘XD Young Fest’, pensat per als
nens més grans i adolescents. En total, més de 90.000
nens, joves, familiars i acompanyants van assistir al
Festival de la Infància, celebrat durant les passades
vacances de nadal.★

L

a presentació va comptar amb
la presència del patró director
de la Fundació Damm, Ramon
Agenjo, i de l’alcaldessa de Sant Cugat,
Mercè Consera, d’alguns dels protagonistes dels diferents espectacles i amb
les actuacions musicals d’Andrea Motis & Joan Chamorro, Cristina Casale,
Mercè Martínez i Marc Pujol, Izah i la
maga Melanie.
L’equipament santcugatenc, que rep
el patrocini de la Fundació Damm, ofereix per aquests mesos 32 muntatges:
9 produccions teatrals, 5 de música
clàssica, 5 de música contemporània,
3 de dansa, 2 d’òpera, 1 de màgia i 7
espectacles familiars. Una programació variada perquè cada espectador
trobi com a mínim a un espectacle al
seu gust.★

Societat

L’Antiga Fàbrica Estrella Damm, il·luminada
de vermell contra la sida
El passat 1 de desembre, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm i uns altres 27 edificis emblemàtics
de la ciutat de Barcelona, es va tenyir de vermell en motiu del Dia Mundial contra la Sida
com a mostra de solidaritat. Aquesta iniciativa que promou la Fundació Lluita contra la
Sida amb la qual hi col·labora la Fundació Damm, també pretén ser una acció que permeti
incrementar la conscienciació ciutadana dels riscos del virus del VIH. Una malaltia de la
qual cada any es detecten 700 nous casos a Catalunya.★

L’Antiga Fàbrica Estrella Damm, de vermell.
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