
Cortiles i Castro.Nieto i Barahona al podi.

Agenjo, acompanyat de Barcons, dirigint-se a les jugadores.

L’equip Juvenil-Cadet Femení del CF Damm.
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El passat 6 de setembre passarà a la història del CF Damm com la 
data en que, per primera vegada, un grup de jugadores va competir 
amb la samarreta de la Damm. L’equip Juvenil-Cadet Femení del CF 
Damm ja és una realitat.

LA DAmm escriu unA novA 
pàginA A LA històriA DeL cLuB

CP Damm

Els jugadors del Club de Pàdel Damm, Jorge Nieto i Javier 
González Barahona es van proclamar campions d’Espanya 
en la categoria Cadet, en el Campionat d’Espanya de 
Pàdel de Menors. Els cervesers van aconseguir el títol 
després de disputar un fantàstic torneig i de derrotar als 
favorits, Eric Ginel i Diego Gil, per un doble 6/4. Per la seva 
banda, la jugadora de la Damm, Marta Castro, va quedar 
subcampiona Júnior juntament amb Anna Cortiles.★

D urant el sopar de comiat de la 
temporada 2012-2013 del CF 
Damm, el president de l’entitat, 

Ramon Agenjo, va anunciar la volun-
tat de crear un equip femení. Just un 
any després, en el sopar de la tempo-
rada 2013-2014, el mateix Agenjo va 
poder anunciar davant tota la família 
cervesera que l’equip femení del CF 
Damm seria una realitat per aquesta 
temporada. Amb la creació de l’equip 
Juvenil-Cadet Femení, la Damm ha es-
crit una nova pàgina a la història del 
Club.  Aida Garcia és l’encarregada de 
dirigir l’equip, amb la Natàlia Astrain 
com a segona entrenadora i amb el su-
port del delegat i coordinador de l’equip, 
Andrés Jarque. 

El primer partit
L’equip, que juga a la segona divisió 
femenina juvenil-cadet, es va estrenar 
sobre els terrenys de joc el passat 6 de 
setembre contra el RCD Espanyol a les 
instal·lacions de la Teixonera. Agenjo 
va voler acompanyar l’equip en aquest 
dia tan especial i ho va fer juntament 
amb el president d’honor del Club, Josep 
Barcons. Tot i que el partit va comen-
çar amb un avantatge al marcador per 
part de les blanc-i-blaves, les jugadores 
d’Aida Garcia no es van arronsar i van 
aconseguir empatar el partit a 3 gols, 
un resultat força esperançador pel futur 
de l’equip. ★

Les jugadores

Anna Sportiello, Marta Luís, Sheilan 
González, Núria Lorenzo, Georgina 
Campiz, Andrea López, Candela Arias, 
Eva Moreno, Sandra Sánchez, Carla Hu-
atay, Mónica Mayorgas, Clàudia Marcos, 
Irene Fernàndez, Naiara Caballero, Ni-
cole Rubio, Alba Garcia, Natàlia Gómez, 
Mireia López i Ariadna Marzo. 

nieto i BArAhonA, DeL cLuB De  
pàDeL DAmm, cAmpions D’espAnyA



Els jugadors celebrant un gol.
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D es del Prebenjamí fins 
al Juvenil A, passant 
pel Juvenil-Cadet 

Femení de recent creació, tots 
els equips del Club ja estan amb 
les competicions en marxa. 

Un any més, el camp de la 
Teixonera i de l’Horta serà la 
llar esportiva dels jugadors de 
la Damm, on realitzaran les ses-
sions d’entrenament i els partits 
com a locals. Aquesta situació, 
però, és provisional, ja que el 
Club espera poder disposar d’un 
camp únic de l’entitat de cara a 
les properes temporades. 

Ara s’inicia una nova tem-
porada que permetrà seguir de-
senvolupant la feina feta per l’ex 

Arturo Montes i el vaixell  Fundació 
Damm, al Campionat del Món
El regatista paralímpic Arturo Montes ha estat el primer espanyol en 
participar al Campionat del Món de Classes Paralímpiques disputat en 
aigües canadenques. La ciutat costera canadenca de Halifax ha acollit 
el Campionat, que ha estat una primera prova classificatòria de països 
de cara a les properes olimpíades. La cita ha comptat, en la classe 2.4, 
amb la participació de 4 espanyols. Arturo Montes ha estat un d’ells, 
que ha competit amb el vaixell ‘Fundació Damm’ i ha estat el millor 
classificat del grup espanyol, en una vint-i-tresena posició molt meri-
tòria i amb bons parcials.★

CF Damm

Esport

Ja fa un any i mig 
que Parralo està 
al capdavant de la 
direcció esportiva 
del Club.

Montes i el vaixell ‘Fundació Damm’ durant la regata.

Corrales i Agenjo signant el conveni.

Esport

El CF Damm i AGM Sports van signar 
un conveni de col·laboració segons el 
qual els jugadors i jugadores del CF 
Damm que vulguin iniciar o continu-
ar els seus estudis universitaris als 
Estats Units d’Amèrica (EUA), sense 
perdre de vista les seves perspectives 
esportives, puguin desenvolupar-se 
acadèmicament i esportivament. 

D’aquesta manera, els futbo-
listes que compleixin els requisits 
acadèmics i esportius exigits per les 
universitats americanes podran rebre 
beques valorades en milers de dòlars 
per estudiar una carrera universitària 
i continuar amb la pràctica del futbol. 
Amb aquest conveni, el CF Damm vol 
seguir en la línia d’oferir sortides als 
jugadors i jugadores que, per edat, 
han d’abandonar el Club quan acaben 
l’etapa de Juvenils.★

eLs equips comencen LA temporADA

jugador cerveser i alhora tècnic 
del Juvenil A, Cristóbal Parralo, 
que ja fa un any i mig que està 
al capdavant de la direcció es-
portiva del Club. 

Els objectius per a aques-
ta temporada que comença 
són els de sempre: en primer i 
principal lloc, aconseguir que 
els jugadors i jugadores de la 
Damm siguin formats en futbol, 
esportivitat i valors, seguint els 
criteris i la filosofia del Club; un 
cop aconseguit aquest objectiu 
de la mà de tots els tècnics i 
del personal del CF Damm, és 
moment de pensar en aconse-
guir èxits esportius en forma 
de victòries.★

Conveni per 
accedir a les 
universitats 
dels EUA 

Els 13 equips del CF Damm ja han començat els seus respectius campionats de 
Lliga de la temporada. Ara és el moment de fixar els objectius i de situar-se. 

Corrales, Agenjo, Parralo i Torres.



Agenjo rep la medalla 
commemorativa 
del Col·legi de 
Titulats Mercantils

El Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Bar-
celona va voler reconèixer públicament al president de 
la Fundació Damm i Conseller – Secretari de la S.A. 
Damm, Ramon Agenjo, fent-li entrega d’una medalla 
commemorativa. A part d’Agenjo, 19 personalitats més 
del món institucional, econòmic, acadèmic i judicial 
català van rebre aquest reconeixement, que es va en-
tregar durant l’acte de Comiat del Col·legi, després que 
el Parlament de Catalunya aprovés per Llei, el passat 
25 de juny, la seva fusió amb el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya.   

El degà del Col·legi de Titulats Mercantils i Em-
presarials de Barcelona, Eduard Soler, va explicar que 
des del col·legi encaren “amb il·lusió la nova etapa 
protagonitzada per la fusió amb el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya”. Per la seva banda, el president 
del Consell del Col·legi, Alfred Albiol, va destacar que 
“la vocació de servei al col·lectiu professional, de fer-lo 
créixer, defensar-lo, formar-lo i informar-lo és el que 
ens ha fet arribar fins aquí”. 

L’acte, que va tenir lloc a l’Antiga Fàbrica Estrella 
Damm, va comptar amb l’assistència de 200 repre-
sentants de l’àmbit polític, empresarial, econòmic i 
social de Catalunya. Entre els guardonats durant la 
gala hi destaquen el president de la Generalitat, Artur 
Mas; la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria 
de Gispert; els diputats Josep Antoni Duran i Lleida i 
Josep Sànchez Llibre; i el rector de la Universitat de 
Barcelona, Dídac Ramírez. ★  
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Entrevista

rAmon AgenJo
Ramon Agenjo és el Patró-Director 

de la Fundació Damm i el President 
del Club de Futbol Damm i del 

Club de Pàdel Damm, els dos 
projectes esportius de l’entitat. 

Què suposa pel CF Damm la 
creació d’un equip femení? La 
constitució del nou equip femení 
era un repte i un compromís que 
el CF Damm tenia amb la ciutat 
de Barcelona. És un projecte nou, 
en el qual hi hem posat molta 
il·lusió i esforços i, per això, estem 
segurs que sortirà bé. 

Des que va entrar a la presi-
dència del Club aquest era un 
projecte clau. Considera que 
s’ha fet bé la feina? N’estic con-
vençut. Per això hem trigat tant 
en tenir l’equip en marxa. Era 
molt important poder comptar 
amb persones que posessin la 
cura necessària perquè això 
funcionés. Vam pensar en 
l’Andrés Jarque per coordinar 
l’equip, que és una persona molt 
vinculada al Club i que coneix i 
entén la nostra filosofia. A més, 
comptem amb una estructura 
tècnica envejable, amb l’Aida 
Garcia i la Natalia Astrain.

L’equip femení seguirà les línies 
marcades per l’estructura tècni-
ca del Club? Sens dubte. Tenim 
una estructura molt potent i 
professional i la voluntat del Club 
és fer que les noies s’impregnin 
de la manera de jugar i de fer les 
coses que té la Damm. L’equip té 
tota la infraestructura del Club 
a la seva disposició.

Quines expectatives es tenen en 
aquest equip? Hem trigat tant 
de temps en portar a la pràctica 
aquest projecte i ho hem fet amb 
tanta passió que creiem que 
aquest any ja podem anar a 
per totes. Tot i així, no demanem 
resultats, el més important és 
treballar en la línia que volem.

Quina valoració fa del Club 
de Pàdel? La Damm sempre 

ha estat en el món del pàdel, 
però clar, en el món professi-
onal. Per això vam voler fer 
un club de pàdel que seguís 
la mateixa filosofia que la del 
Club de Futbol: 100% formatiu. 
Hi treballen persones de primer 
nivell, però mai vaig pensar que 
en tan poc temps arribaríem a 
aconseguir tants èxits. 

Quin és el camí que ha de 
seguir e l  Club de Pàdel 
Damm? Nosaltres hem anat 
passant diferents etapes i hem 
aconseguit fins i tot un campi-
onat del món amb una de les 
nostres jugadores. Hem posat 
molta il·lusió en el campionat 
per equips que se celebrarà 
el proper més de novembre. 
Volem guanyar-ho tot, com en 
el futbol, però sense renunciar 
mai a la formació i a l’educació 
dels nostres esportistes. 

Quines perspectives de futur té 
la Fundació en la seva vessant 
esportiva? Volem estabilitzar 
la nostra seu per poder tenir a 
tots els nostres equips junts. És 
difícil però hi estem treballant 
per aconseguir-ho en futur pro-
per. També haurem d’analitzar 
l’equip femení i veure quines 
millores s’hauran de fer de cara 
a les properes temporades. Pel 
que fa al pàdel, volem crear 
un club com el que ja tenim a 
Madrid, però a Barcelona. 

Està orgullós del potencial del 
Club de Pàdel i de Futbol de la 
Damm? Molt. Estem molt orgu-
llosos dels nostres esportistes, i 
hem de ser conscients que tot el 
que tenim és gràcies a un munt 
de treballadors que es deixen 
la pell per l’empresa i gràcies a 
uns propietaris que creuen en el 
projecte i el recolzen.★

Societat

Fotografia de família de tots els guardonats.

Agenjo rebent la medalla.
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Societat

LA FunDAció 
DAmm, AL 
‘BArceL-hoLA! 
inspiring 
cocktAiL’ 
La plataforma ciutadana de pen-
sament i acció, Barcelona Global, 
va celebrar el primer ‘Barcel – 
Hola! Inspiring Cocktail’, una re-
unió entre els socis i professionals 
amb seu a Barcelona.

E l compromís  de Barcelona Glo-
bal, de la qual la Fundació Damm 
n’és sòcia, és el de connectar a la 

comunitat internacional amb la societat 
civil barcelonina per tal de promoure l’in-
tercanvi d’experiències i oportunitats de 
negoci a la capital catalana. 

L’acte, que va tenir lloc al Palauet Al-
béniz, va oferir l’oportunitat de presentar 
i compartir els resultats del “Barcelona 
Global International Profesional Talent 
Monitor de 2013. Business, Work and Life 
in Barcelona”, la 
primera enquesta 
anònima dirigida 
a la comunitat de 
talent internacio-
nal que es troba a 
Barcelona.  Aquest 
estudi va ser ana-
litzat per Barcelo-
na Global per tal de recavar la percepció 
del talent internacional que resideix a la 
ciutat sobre els diversos aspectes de la 
seva experiència: raons per a mudar-se 
a la ciutat, les condicions del treball, la 
facilitat per a la creació d’empreses, l’oferta 
escolar, social i la integració professional, 
les càrregues administratives i l’adaptació 
a l’idioma, entre d’altres. 

Aquests resultats serviran a Barce-
lona Global per ajudar a desenvolupar 
estratègies de captació i de retenció de 
professionals, empresaris, investigadors 
i inversors a la ciutat de Barcelona. 

L’acte va estar encapçalat per l’alcalde 
de Barcelona, Xavier Trias, i pel president 
de Barcelona Global, Marian Puig.★

Els assistents al ‘Barcel-Hola!’, al Palauet Albéniz.

Els representants de la Fundació Damm amb Puig.

Hugo, a la presentació de l’exposició.

Esport

Cultura

El CluB DE GolF 
Sant CuGat CElEBra 
El CEntEnarI

Foto ColECtanIa 
ExpoSa ‘KIn’ DE 
pIEtEr HuGo 

La Fundació Damm va assistir al sopar de 
gala que va celebrar el Club de Golf Sant 
Cugat en motiu del centenari de l’entitat. Tot 
i que des del passat mes d’abril el Club està 
celebrant competicions commemoratives 
del centenari, aquest ha estat l’acte cen-
tral de la celebració. Al sopar hi van assistir 
més de 400 persones, encapçalades pel 
president de la Generalitat, Artur Mas; pel 
Secretari General de l’Esport, Ivan Tibau; 
i pel secretari d’Estat per l’Esport, Miguel 
Cardenal; entre d’altres autoritats.★

Foto Colectania mostra per primera vegada a 
Europa l’exposició ‘Kin’ de Pieter Hugo (Johan-
nesburg, 1976). En paraules del propi Hugo, 
‘Kin’ mostra “l’esquizofrènia” de la societat 
sud-africana. Hugo mostra els barris més po-
bres, les zones mineres abandonads, homes 
i dones sense sostre i el primer matrimoni 
homosexual del país. Alhora que ho barreja 
amb imatges íntimes de la seva família. Co-
lectania, amb el suport de la Fundació Damm, 
exposarà ‘Kin’ fins el 10 de desembre.★

Desenvolupar 
estratègies 
de captació 
de talent i 
negocis per a 
Barcelona.

Oleart, Hevia, Tibau i Agenjo.


