
E l CF Damm va celebrar, al 
jardí de l’Hotel Juan Carlos 
I, el sopar de final de tem-

porada. Els equips de la Damm 
van ser els grans protagonis-
tes d’un sopar que, a més, va 
comptar amb una nodrida re-
presentació de les autoritats 
esportives i polítiques de l’Estat 
espanyol. Una de les novetats 
d’enguany va ser la presència 
dels jugadors i del cos tècnic 
del Club de Pàdel Damm, que 
van viatjar des de Madrid per 
poder estar juntament amb 
tota la família de la Damm. 

Durant el torn de parla-
ments, el president del Club, 
Ramon Agenjo, va anunciar 
que durant la propera tempo-
rada el Club comptarà amb un 
equip de futbol femení en la ca-
tegoria Juvenil-Cadet. Aquesta 
“és la gran il·lusió del Club”, va 
destacar Agenjo. El president va 
agrair la presència de tots els 
jugadors del Club de Pàdel que 
la Fundació Damm té a Madrid i 
va recordar “que la porta del CF 
Damm sempre romandrà oberta 
per tots els de la família”. ★
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Visita dEls socis d’sport cultura al 
iV cEntEnari d’El GrEco a tolEdo
La Fundació Damm, com a patrocinadora dels actes de com·
memoració del IV Centenari de la mort d’El Greco, i alhora 
patrocinadora i sòcia d’Sport Cultura Barcelona, va convidar 
tots els socis de l’entitat a passar un dia a Toledo. Allà van 
veure les exposicions d’una de les figures més importants 
de la història universal. La visita guiada va anar a càrrec 
del director de la Fundació El Greco, Jesús Carrobles. ★

Cultura

Saló de l’Hotel Juan Carlos I.

Els petits de la casa saludant a l’entrenador del Juvenil A.

El president del Consejo Superior de Deportes. Els jugadors del Club de Pàdel Damm. 

Agenjo i Barcons amb dos jugadors de la Damm.

Ramon Agenjo va anunciar 
que el CF Damm comptarà 
amb un equip de futbol fe-
mení Juvenil–Cadet per la 
temporada 2014-2015. 

Final dE 
tEmporada 
dE la Família
dEl cF damm
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Societat

Inauguració de la terrassa Estrella 
Damm a bord del Tenacia
El buc Tenacia de Transmediterranea, que realitza la travessa Barcelona – 
Palma de Mallorca, compta amb una nova terrassa Estrella Damm de més de 
200 m². L’acte d’inauguració va comptar amb la presència de la quarta Tinent 
d’Alcalde de Barcelona, Maite Fandos; del director de turisme de Barcelona, 
Pere Duran; del Director General del Grup Damm, Jorge Villavecchia; i del 
patró director de la Fundació Damm, Ramon Agenjo; entre d’altres. La terrassa 
es un espai d’oci i ambient mediterrani a disposició de tots els viatgers que 
realitzen la ruta entre la capital catalana i la balear. ★

Edu Bayer i Marc Serena, els impulsors de Microcatalunya.cat

Ceferino, el contrabandista de Montenartró. Tres generacions tornant de l’hort a Meranges.

un projEctE pEr donar a conèixEr  
Els micropoblEs dE catalunya
Neix el web Microcatalunya.cat amb tota la informació sobre els 328 municipis 
de menys de 500 habitants de Catalunya: els micropobles. Els autors del projecte 
viatgen amb una furgoneta per arreu del territori per explicar-ho. 

Societat

CeleBraDa 
la NIt per la 
reCerCa a  
la CataluNya 
CeNtral 

prImera NIt 
Del terror  
De SaNt Cugat  
Del VallèS

La primera Nit per la recerca a la 
Catalunya Central, impulsada per 
la Fundació Lluita Contra la Sida i 
amb la col·laboració de la Fundació 
Damm, va recaptar 49.300 euros 
per continuar promocionant la in·
vestigació per a la lluita contra la 
sida. La Nit va tenir lloc a El Serrat 
del Figaró de Tarradell, al restaurant 
del xef Nandu Jubany i va comptar 
amb la presència de 225 persones, 
entre les quals hi havia el conse·
ller de la Presidència i Portaveu 
del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, Francesc Homs i al·
tres personalitats del món de la 
política, l’empresa, la cultura i 
l’espectacle.★

La Fundació Damm va patrocinar 
la Primera Nit del Terror de Sant 
Cugat, que es va celebrar el passat 
27 de juny en el marc de la Festa 
Major de la localitat. La jornada 
va comptar amb una mostra de 
curtmetratges de gèneres fantàstic 
i de terror i una Zercavila Zombie 
pels carrers de la ciutat. També 
es van realitzar xerrades i taules 
rodones centrades, en aquest cas, 
en l’univers d’Star Wars i l’estat 
de salut del cinema fantàstic i 
de terror asiàtic. Degut a l’èxit 
de la Primera Nit del Terror, els 
organitzadors han confirmat que 
l’esdeveniment tindrà continuïtat 
a la ciutat.★

Societat

a Catalunya hi ha un miler de municipis i 
una tercera part tenen menys de 500 ha-
bitants. El periodista Marc Serena i el fo-

toperiodista Edu Bayer són els impulsors del 
web Microcatalunya.cat, un espai que dóna a 
conèixer aquests 328 pobles. 

Al web s’hi pot trobar un directori amb les 
informacions d’aquests pobles. Es tracta d’una 
base dades que va creixent amb la participació 
de tothom, a través de les xarxes socials. A més, 
des de principis de juliol l’Edu Bayer explica en 

directe cada dia a El Matí de Catalunya Ràdio 
la realitat d’un d’aquests micropobles. 

“Volem posar en valor uns municipis que, 
com que només representen l’1% de la població, 
hi ha qui considera menors i ocupen el 35% del 
territori català”, expliquen els impulsors. 

Microcatalunya es va gestar fa dos anys i 
la primera fase del projecte culminarà a l’oc-
tubre, amb una festa a l’Antiga Fàbrica Estrella 
Damm, ja que la Fundació Damm n’és patro-
cinadora.★  

Cercavila Zombie

Sopar de gala



La Fàbrica de 
Menjar Solidari 
omple el Gran 
Teatre del Liceu
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SocietatEntrevista

FErran adrià
La Fundació Damm va entrevistar al   

xef català abans de la celebració de la 
Fàbrica de Menjar Solidari, acte que 
recapta fons pel Casal dels Infants i 

de la qual n’és la cara visible.

Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, Christian Escribà, 
Joan Roca,Alberto Chicote i Josep Cuní van ser els 
protagonistes de la segona edició d’un espectacle 
ple de sorpreses ambientat en la cuina de la Bar·
celona del 1714. La Fàbrica de Menjar Solidari va 
congregar 1.500 persones que van gaudir de prop 
de 2 hores d’espectacle d’humor i cuina únic al 
món, emmarcat en els actes del Tricentenari i amb 
l’objectiu de recaptar fons pel Casal dels Infants. 

Durant l’espectacle es va projectar un vídeo on 
es va poder veure la realitat dels nens i nenes del 
Casal dels Infants i la directora de l’organització, 
Rosa Balaguer, i el vicepresident de l’entitat, Lluís 
Prats, van sortir a l’escenari. Balaguer va expli·
car que “hi ha molts infants que ho tenen difícil 
per tirar endavant” però que el Casal d’Infants és 
“una entitat positiva i amb molts actius”. Per la 
seva part, Lluís Prats va destacar que el que es 
va recaptar en l’edició anterior de la Fàbrica de 

Menjar Solidari va permetre “triplicar les pla·
ces” del casal d’estiu. Enguany, la Fàbrica 
ajuda a empènyer la campanya de suport 
#SócSomriure al Casal, que pretén acon·

seguir 500 voluntaris per a 
les activitats d’estiu. ★

Quina implicació directa tens amb 
projecte del Casal dels Infants?
Sempre m’han proposat parti-
cipar en actes solidaris, però no 
tinc temps material. Per tant, vaig 
decidir focalitzar tot l’esforç i el 
temps en una sola entitat. El Ca-
sal dels Infants és un mirall per a 
tothom. Ho fan molt bé i són molt 
seriosos. Per això vaig decidir de-
dicar el meu temps 
aquesta entitat. 

Creus que és im-
prescindible que 
projectes com el del 
Casal tinguin el re-
colzament  de l’em-
presa privada?
Sí. Una part dels 
beneficis de les 
empreses haurien 
de retornar a la societat. D’una 
manera natural cada empresa 
decideix quin percentatge desti-
nar a aquestes causes i activitats, 
com és el cas d’Estrella Damm a 
través de la seva Fundació. 

Què espereu de l’acte de la Fàbri-
ca de Menjar Solidari? 
Que sigui millor que l’any passat. 
Ens hem de superar. Per primer 
cop, es tractarà d’una gala te-
màtica: sobre el 1714. Aquest any 
serem menys cuiners, per fer-ho 
més àgil. Sempre s’aprèn d’un any 
a l’altre! 

Aquest és un projecte sense data 
de caducitat a la vista?
Per part meva sí! Però potser 
d’aquí 5 anys fem un altre acte i 
deixem que aquest sigui gestionat 
per un altre grup i així tindrem 
dos actes en comptes d’un, amb 
el Casal. 

A part de la vessant solidària, 
quins són els projectes que tens 
al cap? 
El Bulli Foundation. Ara tenim la 
mateixa sensació que teníem als 
anys 90 a El Bulli, perquè estem 
fent un projecte nou, diferent, es-
trany, que no sabem molt bé on 
ens conduirà, però que és fas-
cinant. Estem en el moment de 

construcció. 

És més apassio-
nant el moment de 
crear el projecte o 
quan ja està fet i 
funciona?
A mi m’agrada molt 
més el moment de 
creació. Arriba un 
moment que en-
tres a una rutina 

quan el projecte ja funciona. En 
els darrers cinc anys, el Bulli era 
una màquina “perfecta”. Ara en 
el moment de creació tenim 
molts dubtes, però és inte-
ressant resoldre’ls.

Una part dels bene-
ficis de les empreses 
haurien de retornar a 
la societat. Les empre-
ses n’han de decidir el 
percentatge. 



Agenjo i Cirlot signant el conveni. 
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Cultura

concErt dE l’obc a la platja 
dE la barcElonEta
L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya 
va celebrar el dia internacional de la música amb un concert 
gratuït a la sorra de la platja de la Barceloneta.

l ’Orquestra Simfònica de Bar-
celona va voler celebrar d’una 
manera diferent i excepcional 

el dia de la música posant el re-
pertori simfònic més popular a 
l’abast de tot el públic, el passat 
21 de juny. El concert va ser gra-
tuït i es va fer a la mateixa sorra 
de la platja a les 20.30 hores a la 
zona del final del passeig Joan de 
Borbó de Barcelona. 

 Centenars de persones van 
poder gaudir, sota la batuta del 
director Jordi Bernàcer, de peces 
com l’obertura Royal Fireworks 
Music de Handel, El vaixell fan-

tasma de Wagner; fragments de 
Carmen de Bizet; l’obertura de La 
forza del destino de Verdi, el vals 
i el final d’El llac dels cignes de 
Txaikovski; i l’obertura de Guillem 
Tell de Rossini. 

La Fundació Damm, reafirmant 
el seu conveni amb L’Auditori i per 
tant amb l’Orquestra Simfònica 
de Barcelona i Nacional de Cata-
lunya, va col·laborar amb aquest 
acte que va permetre gaudir d’un 
gran espectacle cultural en un 
escenari immillorable i en un am-
bient festiu i de germanor a la riba 
del Mar Mediterrani.★

Conveni de col·laboració 
entre la Fundació 
Damm i la Universitat 
de Barcelona
El patró director de la Fundació Damm, Ramon Agenjo, 
i la vicerectora de relacions institucionals i cultura de la 
UB, Lourdes Cirlot, van signar un conveni de col·laboració 
entre les entitats que representen. Amb aquest conveni, 
la Fundació Damm patrocinarà iniciatives educatives i 
culturals que donin suport als joves estudiants univer·
sitaris i difonguin i preservin les tradicions i la cultura 
catalana. El conveni 
alhora és una ente·
sa i un protocol de 
relacions mútues 
en l’àmbit de la 
cultura i les arts, 
la transferència de 
coneixement i la col·
laboració social dins el camp de la recerca i la innovació 
en matèria de producció artística i cultural.

La primera activitat resultat del conveni ha estat 
el concurs de fotografia Sant Jordi 2014 – Premi Jo·
sep Damm, amb el lema ‘Sempre és Sant Jordi’ i amb 
l’objectiu de donar a conèixer una visió personal de la 
celebració de Sant Jordi en qualsevol dels seus àm·
bits.  La guanyadora del concurs va ser l’estudiant de 
Comunicació Audiovisual, Adriana de Sandoval, amb la 
fotografia ‘La pell suau de les paraules’. ★

Cultura

El conveni és 
una entesa i 
un protocol de 
relacions mútues 
en l’àmbit de la 
cultura i les arts.

La platja de Sant Sebastià durant el concert. 

Fotografia guanyadora del Premi Josep Damm.


