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Ramon Agenjo i Jaime Lozoya.

Els integrants del CP Damm encapçalats pel president Agenjo.

Bueno, Lozoya, Gil i Agenjo.

La Fundació i
el Club de Golf
Llavaneres, nous
col·laboradors

Jorge Martínez i Ramon Agenjo.

Martínez, García Campos, Paraled, Guillo i Agenjo.

Nova temporada del CP Damm

El Club de Pàdel Damm va inaugurar la temporada 2016 amb la signatura
de beques per a tots els integrants del Club al Reebok Sports Club de La Finca.

L

’acte de presentació
de la nova temporada
del CP Damm es va
realitzar a les instal·lacions
del Reebok Sports Club La
Finca de Madrid, una de les
seus d’entrenament dels juga·
dors cervesers. Durant l’acte,
el president del Club, Ramon

Agenjo, va manifestar que “per
la Fundació Damm és un ho·
nor comptar amb els millors
jugadors joves de l’Estat” i
va signar les beques de la
Fundació Damm, que cobrei·
xen les despeses necessàries
dels jugadors perquè puguin
competir en les millors con·

dicions possibles. A part de
donar la benvinguda als nous
jugadors, la presentació tam·
bé va servir per acomiadar
als jugadors que, per edat, ja
no poden seguir al CP Damm
aquesta temporada: Irene
Paraled, Carlos García Campos
i Diego Guillo. ★

La Fundació Damm, seguint la
voluntat de col·laborar i treballar
juntament amb l’esport de casa
nostra, ha signat un nou conveni
de col·laboració amb el Club de
Golf de Llavaneres. El conveni
va ser signat pel patró director
de la Fundació Damm, Ramon
Agenjo, i pel president del Club,
Jaime Lozoya. També van ser-hi
presents la directora general de la
Fundació, Marta Gil, i el gerent del
Club de Golf, Lucas Bueno.
El Club de Golf Llavaneres és
un club fundat el 1945, la prioritat
del qual és aconseguir l’excel·
lència en els serveis que ofereix
i en l’atenció al soci i al visitant. ★

Esport

Damm, patrocinadora del Barcelona Open
Banc Sabadell, Trofeu Conde de Godó
L’acord de col·laboració entre el torneig i Damm va convertir a la
marca en la cervesa oficial del Barcelona Open Banc Sabadell. A
partir d’aquest acord, durant la celebració de la 64a edició del Trofeu
Conde de Godó, del 16 al 24 d’abril, Damm va oferir als seguidors del
torneig un espai village, fidel al seu estil mediterrani. Al village s’hi
van trobar per fer un brindis, el director del Barcelona Open Banc
Sabadell, Albert Costa; el director general de Damm, Enric Crous; el
patró director de la Fundació Damm, Ramon Agenjo; i el president
del Reial Club de Tennis Barcelona, Albert Agustí.★

Albert Costa, Enric Crous, Ramon Agenjo i Albert Agustí.
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Foto Colectania
comença una nova
etapa: ‘Però, què és
la fotografia?’

Font, Mendoza, Armadàs, Molins,
Rotllan i Agenjo

La Fundació Foto Colectania, amb el suport
de la Fundació Damm, inicia el 2016 amb
una sèrie de programes que amplien el ventall d’activitats que realitzen i el seu paper
actiu com a centre dedicat a la difusió de
la fotografia. En la configuració d’aquesta
nova etapa destaca la creació d’un tema
anual a partir del qual es derivaran nous
programes. El lema escollit per començar
aquest nou recorregut és ‘Però, què és la
fotografia?’, un interrogant que més que
voler aportar una única resposta, pretén
cridar l’atenció sobre la rellevància que ha
pres la imatge i la fotografia en la societat
i en la cultura contemporània.
La Fundació Damm també col·laborarà
amb Foto Colectania mitjançant la realització de noves presentacions de fotollibres
contemporanis, fotoprojeccions i amb un
nou programa de visionat de portfolis que
restaran oberts al públic i seran participatius. D’altra banda, els tallers educatius
paral·lels a les exposicions continuaran
marcant l’aposta de Foto Colectania per
ser un centre de referència i una plataforma
de la diversitat de pràctiques en l’àmbit de
la fotografia i de la imatge.★

Foto de família dels patrons de la Fundació Isidre Esteve.

Reunió entre la Fundació Damm i
la Fundació Isidre Esteve

La Fundació Damm i la Fundació Isidre Esteve es van reunir per
tractar el projecte del ‘coixí intel·ligent’ per a persones amb lesió
medul·lar que promou la fundació del pilot.

L

a Fundació Isidre
Esteve és una entitat
que té com a objectiu
millorar la qualitat de vida
de les persones amb lesió
medul·lar, tenint en compte
la mobilitat, utilitzant l’es·
port com a eina de motivació
i contribuint a la investigació
mèdica. En aquest sentit, la
Fundació Isidre Esteve ja fa
mesos que està treballant en
el desenvolupament d’un
coixí intel·ligent que ajudi a
evitar úlceres per pressió en
les persones que estan en
cadira de rodes, una de les

Reunió de treball
sobre el ‘coixí
intel·ligent’ de la
Fundació Isidre
Esteve a l’Antiga
Fàbrica
patologies més comunes en
aquests casos. A través del
disseny d’aquest coixí que
serà assequible per a tothom,
s’ajudarà a les persones que
han de romandre en cadira
de rodes a tenir una millor
qualitat de vida, així com a

Societat

La Fundació Damm, guardonada
amb el premi Alegria de Vivir
El passat 3 de maig es va celebrar la quarta edició dels premis
Alegria de Vivir, promoguts per la cantant Lucrecia. L’objectiu
d’aquests premis és reconèixer a aquelles personalitats i entitats
més rellevants que han destacat pel seu bon fer i el seu esperit
positiu, transmetent aquesta alegria de viure. L’exsenador Josep
Maldonado va fer entrega del guardó de la Fundació Damm al seu
patró director, Ramon Agenjo. Els altres premiats de la nit van ser
Alfredo Menéndez, el programa ‘Luar’, la Fundació Arca de Noé,
Christian Escribà, el FC Barcelona, Santiago Dexeus, els Premios
Platino del Cine Iberoamericano i la família flores.★

Ramon Agenjo, Lucrecia i Josep Maldonado.

que puguin accedir a una
vida laboral normalitzada,
sense dependència i social·
ment integrada.
La Fundació Damm col·
labora en aquest projecte
juntament amb altres enti·
tats, les quals es van reunir
a finals d’abril a l’Antiga
Fàbrica Estrella Damm per
tractar aquest tema. A la re·
unió, a banda de la Fundació
Isidre Esteve i Fundació
Damm, també hi van assistir
representants de K7 Lloreda,
de la Fundació Catalunya La
Pedrera i Mengibar..★
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La Fundació Damm i el Museu Nacional
d’Art de Catalunya renoven el patrocini

Entrega de Beques
Josep Damm a alumnes
de la Universitat
Abat Oliba

Aprofitant la signatura de renovació del conveni entre la Fundació i el Museu,
el MNAC va ensenyar les obres romàniques i gòtiques de la col·lecció d’Antonio
Gallardo Ballart recentment incorporades i d’alt valor artístic i històric.

E

l patró director de
la Fundació Damm,
Ramon Armadàs, i el
president del Museu Nacional
d’Art de Catalunya (MNAC),
Miquel Roca i Junyent, van
signar el passat 20 d’abril la
renovació del conveni entre
ambdues entitats. D’aquesta
manera, la Fundació Damm
continua lligada a les activitats
del MNAC, tal i com ho porta
fent des de fa gairebé quinze
anys. Aprofitant l’avinente·
sa de la signatura, el MNAC
va mostrar la col·lecció d’art
romànic i gòtic d’Antonio
Gallardo Ballart als represen·
tants de la Fundació Damm.
Les 20 obres mestres de la
col·lecció són una de les do·
nacions més importants en la
història del museu, que condu·
eixen de la plenitud del romà·
nic a l’època del Renaixement.
Aquest ingrés és el més relle·
vants dels últims anys a les
col·leccions medievals del
museu. D’aquesta col·lecció,
en destaquen la pintura mural
romànica i, especialement, la
pintura sobre taula del gòtic,
dels segles XII-XVI. Una part
important és d’origen català,
amb artistes tan rellevants
com els germans Serra, Lluís

Agenjo amb els alumnes becats.

En el marc de la celebració de la Festivitat
de Sant Tomàs d’Aquino a la Universitat
Abat Oliba CEU, el patró director de la
Fundació Damm Ramon Agenjo va fer
entrega de cinc beques Josep Damm,
valorades en 3.000€ cadascuna. Els
receptors de les beques van ser alumnes amb el millor expedient acadèmic
i en base a les seves circumstàncies
econòmiques que van superar totes les
matèries cursades durant l’any anterior
amb una mitjana acadèmica de 7. La
cerimònia d’entrega de les beques va
comptar amb la presència dels màxims representats de les empreses col·
laboradores, personalitats de la societat
civil, personal docent i laboral, així com
familiars i amics dels becats.★
Societat
Armadàs observant una obra de la col·lecció Antonio Gallardo.

La col·lecció
d’Antonio Gallardo
Ballart és una de
les donacions més
importants en la
història del museu

Borrassà o Bernat de Martorell.
L’ingrés d’aquestes noves
obres demostren el paper fo·
namental que la societat civil
i el col·leccionisme privat han
tingut en la confecció del fons
del museu..★

Signatura d’un
nou conveni de
col·laboració amb
els Lluïsos de Gràcia

Hosta i Agenjo.

Cultura

La Fundació Damm
renova el conveni amb
l’Ateneu Barcelonès
L’Ateneu Barcelonès i la Fundació Damm han signat un nou acord de col·laboració mitjançant el
qual la Fundació Damm realitzarà una aportació
econòmica a l’Ateneu per a les seves activitats
culturals, en especial les incloses a la programació ‘Juliols Joves’, i de la biblioteca. Aquest és
un nou impuls al procés d’ampliar les relacions
i d’estrènyer els lligams entre ambdues entitats.
L’acord es va rubricar per part del patró director
de la Fundació, Ramon Armadàs, i del president
de l’Ateneu Barcelonès, Jordi Casassas.★

Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès.

El passat 1 d’abril, la Fundació Damm
i els Lluïsos de Gràcia van signar un
conveni de col·laboració pels propers
tres anys. En la signatura del conveni
hi van participar el patró director de la
Fundació Damm Ramon Agenjo i el president dels Lluïsos, Oriol Hosta. Segons
el nou conveni, la Fundació Damm col·
laborarà en algunes de les activitats
que els Lluïsos i les seccions de l’entitat organitzin anualment. Els Lluïsos
de Gràcia, presents a la vila des de fa
més de 155 anys, són una associació
sociocultural i esportiva sense finalitat
de lucre que, el febrer del 2009, va ser
declarada entitat d’utilitat pública pel
Govern de la Generalitat de Catalunya.★
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Obituari

Dues pèrdues
irreemplaçables:
Emilia Bosch i
Fernando Coll

Mariona Rajoy i la resta de la comitiva, a la inaguració del museu.

Neix el Museu de l’Agència EFE, amb la
col·laboració de la Fundació Damm

El passat mes de març es va inaugurar el Museu d’EFE amb la presència
del president del Govern Espanyol, Mariano Rajoy. La Fundació Damm
també hi va estar representada pel seu patró director, Ramon Agenjo.

L

a Fundació Damm ha col·laborat
amb el nou projecte de l’agència
de periodisme EFE de ‘La Casa
de les Notícies’, el seu museu. Es tracta
d’un espai on es pot veure l’evolució del
periodisme en tots els seus àmbits, fins
i tot a la pràctica, ja que hi ha un plató
i un estudi per simular un programa de
televisió i de ràdio.
El president del Govern Espanyol, Maria·
no Rajoy, va inaugurar el Museu de l’Agència

EFE i va destacar el paper d’aquest mitjà
de comunicació, del qual va dir que “ha si·
gut i és el documentalista de la història
d’Espanya i el reporter dels esdeveniments
grans i petits”. A la inauguració de l’espai
també hi va estar present el president de
l’Agència periodística, José Antonio Vera, i el
patró director de la Fundació Damm, Ramon
Agenjo, que també va valorar molt positi·
vament l’existència d’un museu d’aquestes
característiques. ★

En aquests darrers dies ens han deixat dues
persones molt importants per a la Família
Damm: la Sra. Emilia Bosch i Salinas, mare del
nostre estimat Patró, Ramon Armadàs; i el Sr.
Fernando Coll i Picart, qui fou el President de
Damm i del seu Consell d’Administració des de
1965 fins 1994. La senyora Bosch, Presidenta
de la Moravia d’Inversions, important grup
d’accionistes de la companyia, estava molt
orgullosa de la seva militància barcelonina,
era molt culta, preparada, viatgera i creient.
Va ser el pal de paller de la família ArmadàsBosch, després de la precipitada mort del seu
marit.Tothom qui la coneixia destacava la seva
catalanitat i la seva passió per Montserrat. Va
ser un exemple pels seus treballadors i molt
estimada per tothom qui la va tractar.
Per la seva part, Fernando Coll, va ser un
empresari innovador i progressista que va
assumir el càrrec després de la mort del seu
pare, Ignasi Coll, qui també va ser president
de la companyia. Al senyor Fernando Coll se’l
recordarà sempre per ser la persona que va
fer créixer l’empresa Damm i per aconseguir
que el Consell d’Administració de Damm fos
una reunió de professionals i, alhora, d’amics.
Qui el va conèixer parla de la singularitat i el
talent del senyor Coll així com de la seva bonhomia personal. Des d’aquestes línies volem
expressar el més sentit condol i acompanyar
en el sentiment als familiars i amics. Us trobarem a faltar.★

Esport

En record de Johan Cruyff: 14 segons d’aplaudiments en el minut 14
El CF Damm va homenatjar a una de les figures més importants de la història
del futbol: Johan Cruyff. L’exjugador i exentrenador del Barça va morir el
passat 24 de març a Barcelona. Abans de començar el partit entre la Damm i
el Barça de la jornada 27 de la Lliga de Divisió d’Honor Juvenil, els entrenadors
d’ambdós equips van sortir a la gespa acompanyant als seus jugadors i portant
el 14 de Cruyff. Cristóbal, el míster cerveser, va ser deixeble de Cruyff durant
la seva etapa al primer equip del Barça. A més, el partit es va aturar en el
minut 14 quan, durant 14 segons, jugadors, tècnics i aficionats van dedicar-li
un sentit aplaudiment. Va ser l’únic partit oficial de lliga que es va aturar per
retre homenatge a un geni del futbol molt proper al nostre Club.★

Els equips juvenils del Barça i la Damm, homenatjant a Cruyff.
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