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Ramon Agenjo amb el capità del Juvenil A, Kilian Duran.

El CF Damm acomiada la
temporada 2015-2016 amb
un sopar de germanor

Els integrans del Club de Pàdel Damm.

Els equips del CF Damm van compartir una vetllada de comiat i de
celebració dels èxits aconseguits durant la temporada. A més, es
va retre un homenatge als jugadors que, per edat, van finalitzar la
seva etapa formativa al Club.

L

’ Hotel Ju a n Ca rl o s I de
Durant el sopar també es va retre
Barcelona va tornar a ser la un homenatge als jugadors del Juvenil
seu del sopar de cloenda de A que han finalitzat la seva etapa al
la temporada del CF Damm, que va Club: Ignasi Armengou, Carlos Cano,
comptar amb la presència de tots els Jorge Carreón, Kilian Duran, Adrián
Edo, Moha Ezzarfani,
equips cervesers, inCristian Fabra, Marc
closos els del Club de
Una jornada de
García, Joan Inés,
Pàdel Damm, d’autogermanor dels
Adrià Lledó, Sergio
ritats del món de l’esport i de representants
equips de futbol i de Moreno, Joan Pallàs,
Pereira, Pol
polítics.
pàdel per finalitzar Gonzalo
Tarrenchs, Eudald
En el torn de parla temporada
Ve r g é s i C a r l o s
laments, el president
Zorrilla.
del CF Damm, Ramon
Després de gaudir d’aquesta jorAgenjo, va destacar els èxits de la temporada i la gran tasca duta a terme nada de germanor, el CF Damm va
per Cristóbal Parralo, director esportiu donar per finalitzada la temporada
del Club i entrenador del Juvenil A tot esperant que el curs vinent torni
que ha deixat l’entitat per aconseguir a ser motiu d’alegria i d’orgull pels
cervesers.★
noves fites esportives.

Agenjo saludant als equips.

El saló minuts abans del sopar.
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Societat

La Fundació Cruyff segueix amb la seva tasca

Més de 900 nens i nenes
van participar en l’Open
Day organitzat per la
Fundació Cruyff a les
instal·lacions del Complex
Esportiu Municipal de La
Mar Bella.

L

’Open Day és la festa
per excel·lència de la
Fundació Cruyff, on els
nens i nens que formen part
de la Fundació gaudeixen d’un
dia d’esport i diversió. La jornada consisteix en la pràctica
de diferents disciplines esportives (futbol, bàsquet, tennis,
ciclisme, escalada, boccia, eslàlom, atletisme, hoquei, esgrima, golf...) durant tot un dia
en una mateixa instal·lació. En
finalitzar la jornada no existeixen guanyadors ni perdedors;
l’objectiu de l’Open Camp és
posar l’èmfasi en els valors que
transmet l’esport en general.
A més, amb aquesta jornada
ludicoesportiva, la Fundació
Cruyff busca que els nens i
joves integrants de la seva
fundació posin en pràctica
totes les seves capacitats.
La missió de la Fundació
Cruyff és posar a la joventut
en moviment a través de l’esport, que és l’eina ideal per un
òptim desenvolupament, tant

Pati Roura, Jordi Cardoner, Danny Cruyff, Susila Cruyff. Xavier Bartolin i Ramon Agenjo.

Autoritats i esportistes amb una pancarta d’homenatge a Cruyff.

L’Open Day és una
jornada que engloba
valors, esport i
companyonia

Ramon Agenjo conversant amb Marien Kourious.

físic com mental. Per això, la
Fundació Cruyff es dedica a
realitzar diferents projectes
esportius per a nens i nenes
amb discapacitat. En aquest

sentit, l’Open Day és una festa
de final de curs que permet englobar en una mateixa jornada
tots els valors i objectius que
té la Fundació.★

Societat

La Fundació Damm, a la
quarta gala solidaria ‘Somos
Uno’ de Invest for Children

Tècnics del CF Damm.

Treballadors de Damm.

El passat 1 de juny es va celebrar per
quart any consecutiu la jornada soli·
dària ‘Somos Uno’ a l’Estadi del RCD
Espanyol de Cornellà, organitzada per
Invest for Children i les fundacions Aura,
Hospital Sant Joan de Déu, Pasqual
Maragall i la Fundació Damm. ‘Somos
Uno’ és un esdeveniment únic que es
divideix en dues parts: en primer lloc,
consisteix en la celebració d’un torneig
de futbol i, posteriorment, se celebra
un sopar de gala. Tots dos esdeve·
niments són benèfics i se celebren
amb l’objectiu de recaptar diners que

enguany s’han destinat íntegrament a
projectes d’inserció laboral de persones
amb síndrome de Down, en la inves·
tigació biomèdica de malalties greus
infantils i en projectes d’investigació
per a la prevenció de la malaltia de
l’Alzheimer.
La Fundació Damm participa cada
any en aquesta jornada benèfica, tant
en el campionat de futbol com en el
sopar que se celebra sobre la gespa
de l’estadi i que en l’edició del 2016
ha estat presentat pels còmics Santi
Millán i Javi Sancho. ★
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Esport

Els regatistes de la
Fundació Damm,
camí de les Olimpíades
de Rio 2016

Foto de família amb les Campiones d’Europa.

Sara López, Arturo Montes i Bàrbara Cornudella.

Equip paraolímpic espanyol de Rio 2016.

Ramon Armadàs, Pau Furriol i Ramon Agenjo amb la capitana de l’equip, Olga Domènech.

Campiones d’Europa DE
Waterpolo l’any del centenari

Les jugadores del CN Sabadell es van proclamar novament
Campiones d’Europa en guanyar l’equip hongarès UVSE en el partit
decisiu de la final a quatre que es va disputar el passat 24 d’abril.

L

'equip de Nani Guiu va asso- dell. El 22 d'agost de 1915 la secció
lir el quart títol continental d'esports del Centre de Dependents
després d’haver-se fet amb el de Sabadell va organitzar un festival
trofeu l’any 2011 a Sabadell, el 2013 de natació a la ciutat, concretament a
a Hongria i el 2014 també a Sabadell. la bassa de Ca la Paula de la finca del
I com ja es tradició en els darrers molí de les Tres Creus. En aquest fesanys, després de conquerir el títol de tival s’hi van desenvolupar diferents
Campiones d’Europa,
modalitats: salts, waterla Fundació Damm va La Fundació
polo i curses de natació i
homenatjar l’equip del Damm va celebrar és aquest esdeveniment
Club Natació Sabadell l’èxit de l’equip
el que es considera el
tret de sortida del Club
amb un àpat del cuiner
amb un dinar
Natació Sabadell, tot i
català Nandu Jubany
que la seva constitució
a les instal·lacions de a l’Antiga Fàbrica
l’Antiga Fàbrica Estre- Estrella Damm
oficial no va arribar fins
lla Damm.
al 16 de juliol de 1916.
Aquest campionat, però, és dobleEls consellers i patrons de la Funment especial. En primer lloc, pel fet de dació Damm Ramon Agenjo, Ramon
ser el quart títol europeu aconseguit Armadàs i Pau Furriol van acomper aquest gran equip. Alhora, també panyar l’equip de waterpolo femení
perquè coincideix amb la celebració del CN Sabadell en aquest dinar de
del centenari del Club Natació Saba- celebració.★

López i Cornudella amb l’equipació de la Fundació.

Els esportistes patrocinats per la Fundació Damm,
Arturo Montes i el tàndem format per Bàrbara
Cornudella i Sara López, representaran Espanya als
Jocs Paralímpics i Olímpics de Rio de Janeiro, respec·
tivament, després de la decisió presa pel Comitè de
Selecció Olímpica de la Federació Espanyola de Vela.
La parella formada per les barcelonines Cornudella
i López, ambdues del CN El Balís, ja fa nou anys que
navega, els darrers quatre en la categoria de 470, en
la qual competiran a les Olimpíades. Ocupen la posició
número 20 en el rànquing mundial i disputaran enguany
els seus primers Jocs.
Per la seva part, l’andalús Arturo Montes va acon·
seguir el bitllet per competir en la classe 2.4mR dels
Jocs Paralímpics de Rio 2016 en la darrera regata
puntuable de la fase de classificació. Montes navega
des del 1998, però és des del 2011 que ho fa en la
modalitat Paralímpica.
La Fundació Damm, com a patrocinadora de
Montes, Cornudella i López, va assistir a la presentació
dels equips Olímpics i Paralímpics de Vela el passat
14 de juny a Santander. ★
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Societat

Sopar solidari per a la
investigació oncològica

Signatura de conveni
amb la Fundació
Torrente Ballester

Un any més, la Fundació FERO, fundada i impulsada pel Dr. José
Baselga, va organitzar un sopar benèfic per a recaptar fons per
a ser destinats a la investigació oncològica.

Una imatge del lliurament de les beques.

L

a Sala Oval del Museu Nacional recordar amb enyorança a Leopoldo
d’Art de Catalunya va acollir el Rodés, president durant anys del patrosopar solidari que cada any nat de FERO, model de lluita, solidaritat
organitza la Fundació d’Investigació i confiança dels objectius de l’entitat.
La Fundació FERO, gràcies al
Oncològica FERO. Durant aquesta cefinançament de dorimònia, que té l’objectiu principal de recapnants particular i en
tar fons per poder ser
col·laboració amb
institucions públidestinats a la causa,
ques i privades com
es va fer entrega de
la Fundació Damm,
la X Beca FERO, desha posat en marxa
tinada a impulsar el
millor presentat per
nombrosos laboratojoves científics i oncòris d’investigació ciDra. Beatriz Morancho.
legs. La guanyadora
entífica i programes
de la X Edició ha estat
d’investigació clínica
la Dra. Beatriz Morancho, pel seu va- a l’Hospital de la Vall d’Hebron. A
luós projecte “Noves immunoteràpies més, la Fundació FERO és promotora
per a tractar el càncer colorectal i de del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia
mama”. En aquesta gala també es va (VHIO).★

Diferents imatges de les activitats de la Fundación
Torrente Ballester.

La Fundació Damm i la Fundació Torrente Ballester han
signat un conveni de col·laboració que té com a objectiu
la promoció de l’estudi de l’obra de Torrente Ballester així
com la conservació del seu llegat cultural. A més, busca
contribuir a la dinamització cultural de la ciutat de Santiago
de Compostela mitjançant exposicions, conferències, tallers
i presentacions literàries.
Gonzalo Torrente Ballester va ser un novel·lista, crític,
autor dramàtic i periodista gallec que va sobresortir pel
plantejament i resolució irònica de les seves narracions,
sovint comparat com la resposta autòctona espanyola al
realisme màgic hispanoamericà del segle XX.★

Societat

La Fundació Damm patrocina el
Club Natació Sant Andreu
La Fundació Damm i el Club Natació Sant Andreu han signat un conveni
de col·laboració d’una durada de tres anys. A través d’aquest conveni, la
Fundació col·laborarà amb el Club Natació Sant Andreu en totes les acti·
vitats que dugui a terme durant l’any. L’esdeveniment més destacat, i que
també rebrà el suport de la Fundació Damm, és el prestigiós Gran Premi
Internacional de Natació Ciutat de Barcelona.
Durant la signatura del conveni, el patró director de la Fundació Damm,
Ramon Agenjo, va poder signar en el llibre d’honor del Club Natació Sant
Andreu per deixar una empremta de la col·laboració que tot just comença.★

Àngel Bernet i Ramon Agenjo durant la signatura del conveni.
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Renovació del conveni amb l’Agrupació
de Colles de Geganters de Catalunya
La signatura de la renovació
del conveni entre la Fundació
Damm i l’Agrupació de Colles es
va signar en el marc del I Concurs de Ball de Gegants.

L

a Fundació Damm fa tres anys
que és patrocinadora exclusiva de l’Agrupació de Colles de
Geganters de Catalunya i, enguany,
s’ha renovat aquest conveni de col·
laboració. La novetat d’aquest nou conveni és que la Generalitat de Catalunya
s’hi ha volgut implicar, mitjançant el
departament de Cultura.
El passat 5 de juliol, aprofitant la
celebració del I Concurs Nacional de
Balls de Gegants, que es va celebrar a
l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, es va
efectiva la renovació d’aquest conveni
a la sala de braçatge. Els signants van
ser el patró director de la Fundació
Damm, Ramon Agenjo, el president de
l’Agrupació de Colles de Geganters
de Catalunya, Amador Codina, i el
conseller de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, Santi Vila.
L’Agrupació és una entitat federativa que agrupa a la majoria d’associacions que es dediquen a l’activitat
gegantera a Catalunya. Actualment
l’Agrupació compta amb més de

Ramon Agenjo, Santi Vila i Amador Codina.

360 colles associades d’arreu de
Catalunya i també del País Valencià,
País Basc, Andorra, Catalunya Nord i
les Illes Balears. L’objectiu de l’agrupació és la promoció del patrimoni
cultural i de la tradició gegantera
mitjançant la divulgació, la conservació i l’estudi de tots els aspectes
relacionats amb el món dels gegants,
parant una especial atenció a la millora qualitativa de la música popular
i al ball de gegants.★

Moment del brindis.

Societat

Tres anys més de col·laboració
amb el Museu de la Pesca

La Fundació Damm i el Museu de la Pesca han renovat
el conveni existent entre ambdues entitats.

L

a Fundació Damm i el Museu
de la Pesca de Palamós han
renovat el conveni de col·
laboració que ja fa anys que
existeix entre ambdues entitats.
A través d’aquest conveni, la
Fundació Damm col·labora amb
les tasques que du a terme el
Museu de la Pesca a través de
l’Espai del Peix, un espai pedagògic, de coneixement i de
demostració on es difonen a
través de diferents accions els
valors culinaris, gastronòmics,
nutritius i sensorials dels pro-

ductes pesquers de la Costa
Brava. Aquest espai gastronòmic de l’Espai del Peix ofereix la possibilitat de tastar la
cuina marinera amb propostes
de plats cuinats usant espècies pròpies dels nostres mars,
econòmiques i saludables. Per
la seva banda, l’objectiu del
Museu de la Pesca és afermar-se al territori i ajudar a
provocar canvis i reflexions
envers el patrimoni marítim
i pesquer que afavoreixin la
societat.★
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Pere Medina, Carlos Sánchez-Llibre i Manel Rossell.

Futbol cardioprotegit de la mà
de Tomando Conciencia
La Fundació Damm ha col·laborat amb la Fundació
Tomando Conciencia en el projecte ‘Batecs a Consci·
ència, que té l’objectiu de cardioprotegir els camps de
futbol no professionals amb la instal·lació de desfibril·
ladors automàtics i promocionar els hàbits saludables
entre els més joves. En aquest sentit, el passat mes de
maig es va fer entrega d’un desfibril·lador per equipar
les instal·lacions del club de Castelló CD Roda.★
Societat

El grup de treballadors amb Agenjo.

Visita dels treballadors del
Teatre-Auditori de Sant Cugat

Un grup de treballadors del Teatre-Auditori de Sant Cugat va
visitar les instal·lacions de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, acompanyats pel patró director de la Fundació Damm, Ramon Agenjo.

F
Moment del lliurament dels premis.

ruit de les bones relacions que
existeixen entre la Fundació
Damm i el Teatre-Auditori de
Sant Cugat, el patró director de la
Fundació Damm, Ramon Agenjo, va
convidar a un grup de treballadors de
l’entitat santcugatenca a fer una visita a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm.
A més de fer un recorregut per les
instal·lacions del carrer Rosselló de
Barcelona, els treballadors del Teatre van gaudir d’un maridatge de les
diferents cerveses de la companyia,
acompanyat de viandes servides per
Olé Mallorca.
Ramon Agenjo va aprofitar l’avinentesa per explicar la història de
Damm, els projectes de la seva Fun-

La Dra. Maria Abellanet i Àlex Galí.

Entrega de premis dels
Concursos d’Hoteleria del CETT
L’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme de la UB,
el CETT, va celebrar el final de curs amb l’acte de lliu·
rament de diplomes dels Cicles Formatius d’Hoteleria.
Durant la cerimònia també es va fer entrega dels pre·
mis del X Concurs de Cocteleria Bacardi-CETT i del XXI
Concurs de Cuina i Restaurant CETT, que compta amb
la col·laboració de la Fundació Damm. Els guanyadors
d’aquest concurs van ser Àlex Baró, Àlex Cañizares,
Adrián Cebrián, Ángela González i Alba Xifré.★

Un moment de l’aperitiu a l’Antiga Fàbrica.

Ramón Agenjo en un moment de la seva xerrada.

dació i quin és el lligam que es vol
mantenir amb les institucions culturals catalanes, com ho és el TeatreAuditori de Sant Cugat.★
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L’OBC torna a oferir un concert a peu de platja

Un any més, i amb motiu del Dia Mundial de la Música – 21 de juny –, l’Orquestra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya va oferir un concert gratuït a la sorra de la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta.

U

nes 8.000 persones es
van aplegar un cop
més a la platja de Sant
Sebastià per gaudir del concert
que va oferir l’OBC al complet
amb motiu del Dia Internacional
de la Música. El concert a peu de
platja va servir, alhora, per donar
la benvinguda a l’estiu en una
jornada festiva, popular i gratuïta, que va comptar amb la interpretació d’obres de Beethoven,
Copland, Mandelssohn o Dvorák,
entre d’altres, sota la direcció

Milers de persones
van celebrar el Dia
Mundial de la Música
amb un concert de
l’OBC a la platja
de Joan Albert Amargós. A
més, també es van interpretar
obres del repertori popular com
la ‘Carmen’ de Bizet, ‘La forza
del destino’ de Verdi o ‘El llac
dels cignes’ de Txaikovski, en
un esforç per acostar la música
clàssica al públic general. Com
a novetat d’enguany, el concert
també es va poder seguir en directe a través del web de tv3.cat
i en diferit al canal 33.
Celebrar el concert a la vora
del Mediterrani també va servir
per introduir un moment de reflexió sobre la crisi dels refugiats,
amb una intervenció de l’ONG
Proactiva Open Arms, que desenvolupa la seva tasca a l’illa
de Lesbos ajudant a salvar vides
dels naufragis..★

El director Joan Albert Amargós.

El públic gaudint del concert a la platja de l’OBC.

Societat

Presentació de la 8a edició
del programa d’estiu
‘Un Estiu Fantàstic’

Àlex Galí, Maite Fandos, Jaume Mora, David Escudé i Antoni Reig.

L’Antiga Fàbrica Estrella Damm va acollir la presentació
de la 8a edició d’ ‘Un Estiu Fantàstic’, el programa d’acti·
vitats de la Fundació per l’Esport i l’Educació de Barcelo·
na. ‘Un Estiu Fantàstic’ té una durada de cinc setmanes,
entre juny i juliol, i compta amb més de mil cent partici·
pants d’entre 5 i 18 anys cada setmana. Les activitats
que s’ofereixen s’han elaborat en coordinació amb les
entitats dels barris, de manera que els infants han pogut
gaudir de beques per fer l’activitat.★
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Obituari

Memorial Fernando Coll
Ramon Armadàs i Bosch, Conseller de Damm / Patró-Director de la Fundació Damm
Un migdia del passat mes de juny a l’Antiga
Fàbrica d’Estrella Damm es va celebrar un
homenatge en honor a Fernando Coll Picard, qui
fou President de la companyia cervesera des de
1965 fins al 1994.

E

ls primers convidats van anar arribant a poc a poc,
amb tranquil·litat, a la terrassa de la Vella Bohèmia.
Fa vint-i-cinc anys, en aquest emplaçament de l’Antiga
Fàbrica s’hi feia la generació del fred per refrescar el most que
eixia del braçatge. I així va ser fins que s’hi va deixar de fer
cervesa en aquestes instal·lacions. Ara aquesta sala, anomenada de ‘Bàscules’, és un lloc d’esbarjo, presentacions culturals i
dinars de treball. En aquest edifici sobreviuen una bona colla
de màquines, bàscules la majoria. Gruixuts tubs de coure que es
connecten mentre provoquen amagatalls i racons entre parets
i finestres. On abans se suava enmig de la pols, ara hi ha aire
condicionat i tot és net i polit per poder rebre a amics i coneguts.
Al fons, mentre arribaven els convidats, el Jove Cor del
Conservatori del Liceu assajava les cançons que acompanyarien la cerimònia d’homenatge a Don Fernando. De mica
en mica els familiars i amics van seure a la sala. Sobre un
cavallet, la foto del nostre amic i company presidia la sala
de Bàscules. En aquell moment, el jovent del Conservatori va
dibuixar un semicercle davant dels finestrals. Rere el faristol,
Bartolí i un servidor, vam fer el cor fort mentre parlàvem d’ell:
Els estius de Roda de Berà, Sondheim, vivències de l’empresari
que tenia una increïble habilitat per guanyar amics, Verdi,

records d’aquells qui ja fa anys que ens vàrem deixar, el Cant
dels Ocells, Damm, Sitges, Vervier, Viena i Weihenstephan.
A la primera fila la senyora Bartrolí i el senyor Realini
amb prou feines retenien l’emoció, mentre el Cor cantava la
darrera cançó i acabaven els parlaments. Després va arribar
el moment dels pastissets, cassoletes, capricis gastronòmics,
cervesa a dojo (no cal dir-ho), vins del Penedès, xampany...
De sobte, els joves intèrprets del Cor que es van quedar a
gaudir del refrigeri amb els convidats, van arrencar el brindis
de la Traviata a ple pulmó:
Libiamo,
Libiamo
Ne’lieti calici
Que la belleza infiora …
I ens quedem sense xampany….
Era el nostre amic i ja ho va ser dels nostres pares. Germà
gran, company, mestre, soci… Es deia FERNANDO COLL PICARD,
va néixer a la nostra estimada Barcelona fa vuitanta-vuit anys i
va ser President de DAMM, on va deixar una petjada inesborrable.
Ens va deixar a Lausanne un dia d’aquest complicat any
setze, quan tot just acabava l’hivern i despuntava la tímida
primavera suïssa.
SEMPRE EL PORTEM AL NOSTRE COR.★
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