
L a temporada 2016-2017 
passarà a la història per 
ser el primer cop que es va 

celebrar una presentació oficial 
de tots els equips del Club. Amb 
la presència del President Ramon 
Agenjo i del President d’Honor 
Josep Barcons, els 14 equips es 
van reunir al pati de l’Antiga 
Fàbrica per dirigir-se tots junts a 
la Sala de Màquines on el senyor 
Agenjo els va donar la benvinguda 
i va explicar breument la filosofia 
cervesera envers el futbol forma-
tiu. Després d’escoltar al president 
va procedir a fer una foto de grup 
amb els 250 nois i noies que for-
men part del CF Damm.
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La trobada va aplegar 
per primer cop els 
jugadors, els equips 
tècnics, les famílies i la 
direcció del Club.

El CP Damm CamPió D’EsPanya a saragossa
El primer cap de setmana de setembre va ser la data escollida per disputar 
el XXX Campionat d’Espanya de Menors, una de las competicions més 
importants del món i amb una participació multitudinària. El Club de Pàdel 
Damm va obtenir un èxit extraordinari al guanyar el títol de Campió d’Espanya 
benjamí amb la parella formada per David Gala i Juan Magán i el títol en la 
categoria júnior amb la parella més llorejada del Club: Coki Nieto i Javi G. 
Barahora. El campionat es va celebrar a Saragossa amb la participació de 
726 parelles, 1452 jugadors i jugadores, una participació sense precedents 
que serveix per valorar, encara més, els triomfs dels nostres esportistes. ★

Esport

Un cop realitzada la foto de 
grup els equips es van dividir 
per fer fotos individuals i d’equip 
i per degustar el productes que 
5 food tracks van cuinar ex-
pressament per la presentació. 
Hamburgueses ecològiques, bo-
tifarres de pagès, ‘burritos’ me-
xicans, mandonguilles, un ‘hot 
dog’ vegà i gelats de Rodilla van 
ser les estrelles de la jornada 
gastronòmica-festiva sempre 
acompanyats dels productes de 
la casa (aigua VERI, Cacaolat, 
sucs...) i bona cervesa pels pares 
i els membres adults del Club.

Un cop finalitzada la  vetlla-
da de companyonia i germanor el 
CF Damm va donar per iniciada 
la campanya 2016-2017 tot i que 
tots els equips de l’entitat ja eren 
en marxa i el Juvenil A i B ja 
havien començat la competició 
oficial. ★

L’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm, seu de les oficines de Damm, ha estat el 
lloc escollit per presentar els equips del CF Damm de la temporada 2016/17. 
El President Ramon Agenjo ha exercit d’amfitrió i ha saludat un per un a 
tots els integrants del Club i les seves famílies.

la Damm PrEsEnTa Els EQUiPs DE 
la noVa TEmPoraDa 2016/2017

El President, Ramón Agenjo, s’adreça als jugadors i jugadores.

Les exitoses parelles del CP Damm.

Tots els jugadors i jugadores del CF Damm.

El Juvenil A amb el President Ramón Agenjo, durant la foto de família.



Joan Roca, Laia Sanz i Valentí Fuster.

El Director de la Fundació Damm, Ramon Agenjo.
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lliUramEnT DEls PrEmis DE la Xi 
EDiCió DE sPorT CUlTUra BarCElona
L’onzena edició dels Premis Sport Cultura Barcelona es va celebrar a l’Antiga 
Fàbrica d’Estrella Damm. 

A lbert Agustí, president 
de l’entitat, va obrir la 
cerimònia agraint la 

presència dels guardonats, au-
toritats i personalitats del món 
de la cultura, l’esport i l’empre-
sa, A continuació va presentar 
el vídeo històric que resumeix 
les deu edicions anteriors.

El Primer guardó que es va 
atorgar va ser el de la categoria 
d’esport, que va rebre la pilot 
Laia Sanz, que posseeix disset 
títols mundials i sis participa-
cions al Rally Dakar.

Joan Roca, el xef d’El Celler 
de Can Roca, va recollir el pre-
mi en la categoria de cultura, i 
va fer extensiu l’esmentat reco-
neixement als seus germans i 
va recordar que fa trenta anys 
que es va inaugurar el Celler. 
Ramon Agenjo, Director de 
la Fundació Damm i Vocal-
secretari d’Sport Cultura 
Barcelona, va ser l’encarregat 
de lloar la figura del prestigiós 
cuiner català.  

Finalment, el premi a la 
millor trajectòria va recaure 
en el cardiòleg Valentí Fuster, 
actualment director general 
del CNIC, i cap de la divi-
sió de cardiologia del Mount 
Sinai a Nova York. El Professor 
Fuster va donar les gràcies i 
va comentar que era un honor 
que Barcelona, la ciutat on va 
néixer, li reconegués la seva 
trajectòria després de més de 
quarenta anys vivint als Estats 
Units.★

La Fundació Damm renova el conveni 
amb l’Auditori de Granollers
El passat dia 13 de setembre, es van reunir el Patró Director de la Fundació Damm, 
Ramon Agenjo i l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, per signar el conveni de col·
laboració entre la Fundació Damm i el Teatre Auditori de Granollers amb la presència 
de la regidora de cultura, Mireia López. La Fundació, com va explicar Agenjo, “està 
encantada de seguir col·laborant i recolzant entitats culturals com el Teatre Auditori 
de Granollers. No només farem aquest ajut de mecenatge sinó que us convidem 
a col·laborar en els més de 50 projectes culturals que tenim en funcionament per 
trobar sinergies i treballar plegats en favor de la cultura i les arts escèniques”.★

Mireia López, Ramon Agenjo i Josep Mayoral.

Cultura

Gastronomia 
solidària a 
l’escenari del Gran 
Teatre del Liceu

Societat

Cultura

El Casal dels Infants, LetsBonus i el 
Gran Teatre del Liceu van organitzar 
un sopar solidari en què quatre xefs 
amb Estrella Michelin · Albert Adrià 
(amb la col·laboració de Paco Méndez 
del restaurant Hoja Santa, Nandu 
Jubany, Carles Abellan i Carles Gaig) 
van elaborar un menú especial sobre 
l’escenari del Teatre. La recaptació 
anirà destinada ajudar a més de 6.000 
infants i joves en risc d’exclusió social.

L’escenari del Gran Teatre va ser 
el lloc escollit perquè 400 convidats 
degustessin les creacions d’aquests 
referents gastronòmics. Durant l’ex·
periència culinària, membres del Cor 
del Liceu van oferir una actuació mu·
sical especial dissenyada per l’ocasió. 

Els fons recaptats van destinats 
a l’ONG Casal dels Infants, dedicada a 
acompanyar els nens, nenes, adoles·
cents, joves i famílies vulnerables, fo·
mentant la seva autonomia i confiança 
personal mitjançant la intervenció edu·
cativa, perquè puguin tirar endavant.

La Fundació Damm va ser pre·
sent en aquest esdeveniment solidari 
mitjançant la contractació de dues 
taules per col·laborar i donar suport 
a la magnífica feina que realitza el 
Casal d’Infants del Raval des de fa 
més de 30 anys.★

La cuina, protagonista.



El Dr. Clotet, referent de la lluita contra la Sida.

Imatge del sopar solidari.

Societat

Palamós aCUll la sEgona niT 
soliDària CosTa BraVa
El destacat metge i investigador Dr. Clotet va apel·lar a la soli-
daritat en l’acte que es va celebrar a Palamós, i que va comptar 
amb personalitats de la societat civil i personalitats destacades.

La Schubertiada de 
Vilabertran s’apropa al 
quart de segle

Barcelona Global dóna la 
benvinguda al talent forani

La XXIV edició de la Shubertiada, el festival dedicat a la 
cançó poètica alemanya que organitza l’Associació Franz 
Schubert de Barcelona, va ser un èxit de convocatòria 
en la celebració d’enguany. Més de 3.300 persones van 
assistir a la quinzena de concerts que van tenir lloc a 
Vilabertran en aquest esdeveniment que compta amb 
la col·laboració de la Fundació Damm i que l’any que 
ve celebrarà el seu vint·i·cinquè aniversari.★

El passat 15 de setembre es va celebrar el 4rt Hola 
Barcelona! Cocktail organitzat per Barcelona Global. Va 
comptar amb la presència de més de 1.200 assistents 
i va servir per donar la benvinguda al talent internacio·
nal arribat a Barcelona. L’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau, va convidar als assistents a fer de la ciutat un 
referent d’un model econòmic just i, alhora, va demanar 
que els professionals afincats a Barcelona no només hi 
visquin, sinó que formin part de la capital catalana.★

Societat

Societat

Matthias Goerne i Alexander Schmalcz.
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NovA eDIcIó Del FestIvAl sANt cuGAt 
FANtàstIc, DeDIcAt A les DoNes
16 països diferents, 19 curtmetratges i 19 llargmetratges van omplir la 
programació de l’edició d’enguany, que va posar el focus en el paper de les 
dones en el cinema, especialment en els gèneres de terror i fantàstic. Diverses 
xerrades van analitzar el pes del masclisme en el cinema contemporani. 
El Festival també va rendir homenatge a la sèrie Bola de Drac, que es va 
estrenar fa 30 anys i que va marcar diverses generacions d’infants catalans.★

Societat

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

E l claustre del Mas del Vent va 
acollir la segona Nit Solidària 
Costa Brava, un esdeveniment 

pensat per recollir fons per a l’estudi 
i recerca del VIH. Durant la gala, el 
doctor Bonaventura Clotet va afirmar 
que cada vegada s’és més a prop de 
descobrir una vacuna per la cura de 
la malaltia. A més, Clotet va tornar a 
demanar l’ajuda de tothom per poder 
seguir treballant en la recerca i la in-
vestigació: “com més diners tinguem, 

més avançarem en l’intent de guarir 
aquesta malaltia”. L’acte, organitzat 
per la Fundació Lluita contra la Sida, 
va comptar amb la presència dels pa-
trons de la Fundació Damm, Ramon 
Agenjo, Ramon Armadàs i Pau Furriol 
amb les seves respectives esposes i 
moltes cares conegudes del món de 
l’esport, la cultura i la societat civil 
del nostre país que van gaudir de la 
màgia del Mag Lari i d’un gran sopar 
elaborat per Nandu Jubany. ★

Assistents al festival.
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Societat

A l’estiu, lleure i esport.

Obituari

No t’oBlIDArem 
mAI. t’estImem!
Marta Gil Muro 
Barcelona, 1966/2016

El passat 2 d’octubre ens va deixar la Marta. 
No ho va fer per voluntat pròpia, ho va fer 
perquè una maleïda malaltia contra la que 
va lluitar fins a l’extenuació no ha estat 
justa. No ha estat justa ni amb ella ni amb 
la seva família i, egoistament, tampoc amb 
els que d’una manera o una altra l’estimà·
vem. Nosaltres, des de la Fundació, hem 
patit amargament esperant una bona nova 
que no ha arribat. Ella volia viure i ens ho 
transmetia constantment. 

Professional impecable, exemple dels 
que vam tenir el privilegi de treballar amb 
ella i, alhora, la millor carta de presentació 
d’una gran companyia i de la seva Fundació 
durant gairebé 25 anys. Deixa un llegat 
insuperable, un llegat que assumirem com 
a repte de la feina ben feta amb elegància, 
saber estar, discreció i determinació.

El millor llegat que ens deixa la Marta 
és la seva amistat i companyonia. La família 
de l’Antiga Fàbrica, la del Club de Futbol, 
la del Club de Pàdel... ha perdut molt més 
que una companya de feina. Ha perdut una 
amiga i un exemple de professionalitat i 
de devoció per la feina.

Tota la gent que formem part de Damm 
estem orgullosos d’haver compartit feina, 
espai, vivències i amistat amb una persona 
meravellosa que no marxarà mai. Hi ha 
petjades que no desapareixen, perdu·
ren en el temps i en la memòria de tots. 
T’estimem, Marta.★

EsTiU fanTàsTiC i Un EsTiU DE ToTs, 
llEUrE i EsPorT a l’aBasT DE ToTHom
Els dos projectes recolzats per la Fundació Damm ofereixen la possibili-
tat de gaudir de casals d’estiu de qualitat a famílies amb pocs recursos.

L a Fundació Damm ha col·laborat 
en el VIII “Estiu Fantàstic”, un pro-
jecte que neix  l’any 2009 i que la 

Fundació ha recolzat des de l’inici. Aquest 
programa té l’objectiu de crear una oferta 
esportiva i de lleure assequible durant el 
mes de juliol, en coordinació amb les en-
titats esportives en els barris de la ciutat 
amb els índex més baixos de renda per 
càpita. Els destinataris són nens i nenes 
d’entre 5 i 12 anys i joves entre 13 i 18. 

Alhora, la Fundació Damm també ha 
col·laborat amb el projecte “Un estiu de tots” 
que organitza casals d’estiu adreçats als 
barris del cinturó de Barcelona més em-
pobrits. L’objectiu de la fundació és oferir 
a les famílies amb menys recursos l’accés 
a casals d’estiu de qualitat. Durant el mes 
de juliol més de 300 nens i nenes van par-
ticipar en els casals d’estiu de la Guineueta, 
el Muntanyesa i la Trajana. A l’agost van 
ser els polisportius de la Mina i Ricard.★

NovA col·lABorAcIó eNtre lA 
FuNDAcIó DAmm I lA FuNDAcIó BAlIA
La Fundació Damm ha col·laborat en el desenvolupament dels Tallers d’Estiu 
que ofereix la Fundació Balia, destinats a joves en risc d’exclusió social. 
Durant quatre setmanes, en els mesos de juny i juliol, 31 joves han parti·
cipat en un seguit d’activitats adreçades a la preparació del Camí de Sant 
Jaume. Els objectius d’aquestes activitats són la promoció de l’educació 
emocional i els hàbits de vida saludables, així com potenciar l’educació en 
valors com la solidaritat i el treball en equip.★

Societat

Els joves durant els Tallers d’Estiu.


