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Fotografia de família del patronat de la Fundació Isidre Esteve.

L a Fundació Isidre Esteve és 
una entitat que té com a ob-
jectiu millorar la qualitat de 

vida de les persones amb lesió 
medul·lar tenint en compte la 
mobilitat, utilitzant l’esport com 
a eina de motivació i contribuint 
a la investigació mèdica , entre 
d’altre qual s’hi afegeixen els co-
neixements d’aquells s. Aquest 
objectius s’aconsegueixen grà-

La Fundació Damm i la Fundació Isidre Esteve han signat un conveni de col·labo-
ració que ajudarà a desenvolupar un coixí intel·ligent que millorarà la qualitat 
de vida dels afectats de lesions medul·lars que romanen en cadira de rodes.

El finançament de 
la Fundació Damm 
anirà destinat a 
desenvolupar un 
coixí intel·ligent que 
ajudi a evitar les 
úlceres per pressió

CoL·LaboraCió de La FundaCió damm 
amb La FundaCió isidre esteve

cies a la il·lusió de la Fundació 
Isidre Esteve, a la que més en sa-
ben, el treball dels més emprene-
dors i el finançament d’empreses 
i persones amb la capacitat i les 
ganes de compartir i ajudar. Una 
d’aquestes empreses, és Estrella 
Damm, que mitjançant la seva 
Fundació ha signat un conveni 
de col·laboració amb la Fundació 
Isidre Esteve. 

El finançament de la 
Fundació Damm anirà destinat a 
desenvolupar un coixí intel·ligent 
que ajudi a evitar les úlceres per 
pressió, una de les patologies 
més comunes de les persones 
que estan en cadira de rodes. 
Aquesta úlcera es produeix quan 
la persona lesionada passa mas-
sa estona asseguda, mantenint 
una pressió constant sobre la 
mateixa zona que impedeix la 
correcta irrigació dels teixits i 
provoca, en els casos més greus, 
la necrosi d’aquests teixits. 

A través del disseny d’aquest 
coixí assequible per a tothom 
s’ajudarà a les persones que han 
de romandre en cadira de rodes 
a tenir una millor qualitat de 
vida, que puguin accedir a una 
vida laboral normalitzada, una 
vida sense dependència i una 
vida social integrada.★

inauguraCió de ‘the bikeriders’ i ‘up town’
Els patrons de la Fundació Damm Ramon Agenjo i Ramon Armadàs van assistir 
a la inauguració de les dues series icòniques del fotògraf americà Danny Lyon 
a Foto Colectania. La sèrie The Bikeriders (1962-66) és el primer gran treball 
de Lyon, un dels fotògrafs documentalistes més influents del segle XX, on 
descriu la seva convicència amb els ‘moters’ de Chicago Outlaws. La segona 
és Uptown (1996), un reflex de la vida d’un barri d’immigrants de Chicago.★

Cultura



60 aNys DE El Futbol basE

a
quest any el CF Damm celebra el 60è aniversari de la seva fundació. 
Ha passat molt de temps des del kick-off inaugural que va realitzar la 
senyora Josefina Bosch Damm, mare de l’actual president de l’entitat, 

Ramon Agenjo. Des de llavors hem gaudit de molt futbol, 
de molta feina formativa i de bons i mals moments. Tot 
això sense obligar el gran llegat que ha deixat el Club pel 
que fa a la formació del futbol base del nostre país.  

En el record queden el Subcampionat d’Espanya 
de Juvenils de l’any 67, on l’equip dirigit pel Senyor 
Torres va perdre la final contra l’Atlètic Club al Santiago 
Bernabéu; el Subcampionat d’Espanya Infantil; els 
innumerables Campionats de Catalunya assolits a 
totes les categories i altres grans moments que estan a la memòria de tots 
aquells han format part de la família Damm. Els primers forjadors del Club, 
amb la família Barcons al capdavant, van impulsar un projecte del qual ara 

n’estarien, de ben segur, molt orgullosos. Des del CF Damm som conscients 
que res d’això seria possible sense el suport del Grup Damm, un grup em-
presarial que ha potenciat el teixit econòmic, esportiu i cultural català amb 

la força d’un cognom i amb la feina impecable d’uns 
directius que sempre han respectat i estimulat la for-
mació esportiva per davant dels interessos econòmics. 
En aquest moments de crisi, el CF Damm té, gràcies a 
l’aixopluc de la Fundació Damm, un futur engrescador 
liderat des de la presidència per Ramon Agenjo i des 
dels terrenys de joc per Cristóbal Parralo. 

Sempre està bé fer-ho, però durant les celebracions 
és imprescindible mirar enrere i reconèixer la feina de 

tota la gent anònima que ha contribuït a que el CF Damm sigui una de les 
entitats esportives més respectades i lloades dels nostre país i de l’estat 
espanyol. Gràcies a tots per fer-ho possible.★
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Carles Domènech, director de comunicació de la Fundació Damm

És el moment de 
reconèixer la feina 
de la gent anònima 
que ha contribuït a 
que la Damm sigui 
un Club respectat

CF Damm

1972.  El Infantil es proclama Campió de Catalunya 
i Subcampió d’Espanya a la temporada 71-72. La 
plantilla amb el vestit oficial.

1985-86.  Planter del Juvenil A de la temporada 85-
86, que va aconseguir la classificació a la nova Divisió 
d’Honor Juvenil amb Cristóbal Parralo.

2011.  Ramon Agenjo es converteix en el nou president 
del Club i Josep Barcons deixa la presidència activa 
per ser el president d’honor.

1978.  El Club celebra el 25è aniversari.

1982.  La Damm compra l’antic camp de l’Aeda per 
23 milions de pessetes, el 30 de desembre de 1982.

2004  El Club celebra el 50è aniversari amb un 
sopar de gala.

1967.  Equip finalista de la Copa del Rei al Bernabéu. 
Athletic Club 2 - CF Damm 0. 

1954.  Josefina Bosch, mare de l’actual president 
Ramon Agenjo, fent el kick-off de l’estrena de la 
Damm com a Club de Futbol.

1983.  L’any 1983 es crea l’Escola de Futbol.



signatura de renovació 
del conveni amb el Club 
Natació barcelona
La Fundació Damm va signar, el passat 19 de febrer, la 
renovació del conveni de patrocini amb l’emblemàtic Club 
Natació Barcelona (CNB) per uns altres tres anys. La relació 
entre la Fundació Damm i el CNB es remunta al 2009, quan 
es va establir el primer conveni entre ambdues entitats.  
A part de la Fundació, el Grup Damm és el patrocinador 
oficial del Club i té presència a les instal·lacions. D’aquesta 
manera, tant la Fundació com el Grup en la seva totalitat 
donen suport a una força viva de la història de l’esport 
de Catalunya. 
El Club Natació Barcelona és una de les entitats esportives 
més importants de l’estat. Es va fundar el 1907 i va ser pi-
onera en la pràctica d’esports al país, promovent la creació 
de les federacions catalanes i estatals. A les seves instal-
lacions es practica waterpolo, vela, pilota, salts, karate, 
triatló i petanca, a part de la resta de serveis que ofereixen, 
com ara el fitness i les activitats dirigides.★

Esports
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Quina és la salut del CNB?
No massa bona: la mateixa del 
país. Estem aguantant la crisi i 
treballant per aconseguir petits 
ingressos amb esports i activitats 
atípiques, amb allò que ens fa 
únics: la platja. 

Què us fa especials?
Nosaltres som pioners de l’esport. 
D’aquí han nascut la Federació 
catalana i espanyola de Natació 
i també hem estat la llavor del 
Comitè olímpic Espanyol. ara, 
amb les dificultats no hem minvat 
l’elit i estem treballant per potenci-
ar l’esport de base. Però la crisi la 
notem, som un club privat i en un 
moment de crisi la gent es dóna 
de baixa. 

En el futur, si les coses van millor, 
el club pensa revifar l’esport pro·
fessional? 
Estem obligats! Passarà un temps, 
però tornarem a ser referència en 
esports com el waterpolo. Estem 
formant una base molt important 
que d’aquí un temps donarà els 
seus fruits. 

En circumstàncies normals, creu 
que els esports com els que es 
practiquen al CNB s’aguanten 

professionalment i econòmica·
ment?
abans sí, ara ho veig molt difícil. 
actualment rebem l’ajuda dels 
pares i mares dels jugadors, que 
col·laboren pagant els viatges 
dels nanos. tornar com abans, jo 
crec que ni a l’esport ni a la vida. 
també funcionem, en gran part, 
gràcies a la filantropia, com la de 
la Fundació Damm. 

El CNB i la Fundació Damm aca·
bem de renovar el conveni de col·
laboració. Quina importància té 
l’ajut d’empreses o fundacions? 
Molta. Jo conec com treballa la 
Fundació Damm i crec que és un 
exemple a imitar perquè realment 
busca la proliferació de l’esport. 
bàsicament fa allò que es defineix 
per filantropia. la Damm sintonit-
za amb allò que nosaltres pensem. 
tenim el mateix esperit. 

Com veu el futur del CNB? 
l’entitat es mantindrà esportiva-
ment uns anys amb l’objectiu de 
formar la base. En tres o quatre 
anys reprendrem l’esport insígnia, 
que és el waterpolo. D’altra banda, 
també intentarem mantenir-nos 
econòmicament. Però ni somniar 
que tancarem! ★

Entrevista

CF Damm

tertúlia d’Esports amb la Damm de 
protagonista, a l’ateneu barcelonès
El passat 31 de març, en el marc de les Tertúlies de l’Ateneu Barcelonès, el president del 
CF Damm, Ramon Agenjo, va ser convidat per donar una conferència sota el títol El CF 
Damm, formador de persones i viver de grans jugadors. Molts dels assistents a la tertúlia 
són persones vinculades a la gestió i direcció esportiva i es van mostrar molt interessats 
davant les explicacions sobre la tasca del CF Damm. En acabar la conferència es va obrir 
un torn d’intervencions, que va donar lloc a un interessant debat entre els assistents. Per 
acabar la trobada, Agenjo va signar el llibre d’honor de la Tertúlia Esports i Ateneu.★

Juan LuÍs abeLLan
Presentem la darrera entrevista de Juan 

Luís Abellán com a president del Club 
Natació Barcelona, que es va realitzar 

abans que cessés en el càrrec i fos 
substituït per Carmen Bernal.



Exposició de Joan 
Colom: ‘Jo faig el carrer’

Relats Solidaris de l’Esport 
per l’Institut Guttmann

El MNAC presenta la primera gran anto-
lògica dedicada al fotògraf Joan Colom, 
un dels fotògrafs de l’Estat més impor-
tants de la segona meitat del segle XX. 
L’exposició consta de més de 500 foto-
grafies que abasten la seva trajectòria, 
des de les clandestines dels anys 60 al 
Barri Xino fins les dels anys 90.★

La Fundació Damm col·labora, un any més, 
amb el projecte de Relats Solidaris de l’Esport, 
un llibre d’històries esportives que destina tots 
els beneficis a causes solidaries. Enguany, el 
llibre apadrinat per Gerard Piqué i escrit per 
periodistes de renom catalans i de l’Estat espa-
nyol, destinarà tots els ingressos a l’Hospital de 
Neurorehabilitació de l’Institut Guttmann.★
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‘entrena L’ànima’, eL nou anunCi deL grup damm
Estrella Damm ha estre-
nat un nou anunci que 
neix del seu vincle amb la 
cultura i el Mediterrani. 
Amb un missatge clar i 
directe anima a sortir al 
carrer i gaudir de la cul-
tura en totes les seves 
expressions. 

e strella Damm ha estrenat un 
anunci que pretén motivar a 
la gent perquè gaudeixi de 

la cultura i l’espectacle, tenint 
com a referència el Mediterra-
ni, bressol de la cultura i de la 
creativitat que ens fa diferents. 
Aquest anunci, doncs, reafirma 
el compromís del Grup Damm 
amb el patrocini i el mecenatge 
cultural, un projecte que ha anat 

creixent any rere any recolzant 
aquelles iniciatives que ajuden 
a promoure la cultura en tots 
els seus àmbits. 

Estrella Damm dóna su-
port al teatre, el cinema, l’art, 
la música, la gastronomia i 
totes aquelles expressions ar-
tístiques que donen valor a la 
nostra societat i que posen de 
manifest la nostra manera de 

ser. Perquè la cultura ens en-
riqueix i ens fa créixer. 

Seguint aquesta filosofia, 
l’anunci presenta algunes de les 
infinites propostes que podem 
trobar en escena en aquests 
moments, com ara Love of 
Lesbian, Pep Bou, Joan Colomo, 
Clara Segura i el Ball de Diables 
de Tarragona i el Drac de Sant 
Roc, entre d’altres.★

Albert Adrià

Clara Segura

Joan Baixas

Alex O’Dogherty

El Brujo

Joan Rovira

Antonio Díaz

José Corbacho

La Fura dels Baus
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