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Societat

Ramon Agenjo i Antoni Negre.

Celebració del
25è aniversari
de la Fundació
Enriqueta
Vilavecchia

Demetrio Carceller i Sra, Bonaventura Clotet i Ramon Agenjo i Sra.

La Fundació, a la 5a Gala Sida

El president i el patró director de la Fundació Damm, Demetrio Carceller i Ramon Agenjo
respectivament, van assistir a la 5a edició de la Gala Sida Barcelona celebrada al MNAC.

M

és de 700 convidats, entre empresaris, societat civil i artistes van assistir a la Gala Sida Barcelona que es va
celebrar el 25 de novembre al Museu Nacional
d’Art de Catalunya. L’objectiu d’aquesta gala
és recaptar fons per a finançar els projectes
d’investigació de la Fundació Lluita Contra
la Sida, encapçalada pel Dr. Bonaventura
Clotet. A l’edició d’enguany es van aconse-

guir 713.658,74€, establint un nou rècord de
donatius.
La novetat d’aquesta edició va ser l’entrega
dels primers premis Barcelona AIDS Awards,
que reconeixen el treball d’una persona i una
entitat que lluiten contra la Sida, tant a nivell
nacional com internacional. Els premis van
recaure en mans del Prof. Bruce Walker i de
l’Obra Social ‘La Caixa’.★

Societat

Celebració del 25è aniversari de mas de
torrent amb una subhasta benèfica
El passat 24 d’octubre, Mas de Torrent Hotel & Spa va culminar la celebració
del seu 25è aniversari amb la subhasta benèfica d’un conjunt de tapets pintats
per rellevants personalitats del món de l’esport, la música, la gastronomia i
l’art, que han plasmat la seva visió particular de la felicitat. Els diners recaptats
van anar destinats a la Fundació Ànima, que ajuda a nens amb càncer i altres
malalties cròniques, i a la Fundació El Trampolí, que treballa amb persones
de l’Empordà que tenen alguna discapacitat psíquica. La Fundació Damm va
assistir-hi de la mà de la directora executiva de la Fundació Damm, Marta Gil,
i va participar de l’acte mitjançant el seu patrocini i la compra d’un tapet.★

Marta Gil, germans Figueras i Conrado Carnal.

Més de 300 persones van assistir al tradicional sopar de la
Fundació Privada d’Oncologia
Infantil Enriqueta Vilavecchia,
el passat 8 d’octubre a l’Antiga
Fàbrica Estrella Damm. Aquest
sopar va ser especial ja que també va servir per a celebrar els 25
anys de treball de la Fundació
Enriqueta Vilavecchia amb joves
i nens malalts de càncer i les
seves famílies.
Durant el sopar es va realitzar un sorteig de regals per recaptar diners que van destinats
al programa de nens i joves en
tractament oncològic i a donar
suport a les seves famílies. La
Fundació Damm va col·laborar
amb la Fundació Enriqueta
Vilavecchia cedint l’espai per
realitzar la gala benèfica.★
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CP Damm

El Club de pàdel DAMM, SUBCAMPIÓ D’ESPANYA

El Club de Pàdel Damm
va fer un gran paper al
Campionat d’Espanya per
Equips 2014, disputat a les
instal·lacions de Padeleku
de Vitoria.

E

ls tres equips del Club
de Pàdel Damm van demostrar la seva qualitat
els passats 14, 15 i 16 de novembre al Campionat d’Espanya de
Menors per Equips, aconseguint
molt bons resultats en les tres
categories en les quals competia.
Els grans protagonistes del
Club de Pàdel Damm van ser
els jugadors de l’equip júnior,
que van obtenir el subcampionat d’Espanya després d’haver
disputat un molt bon torneig
tot i no haver pogut superar
l’equip Sharkpadel a la final,
perdent per 2 partits a 1.. Per la
seva banda, els equips cadet i
infantil van aconseguir una més
que meritòria tercera plaça del
campionat. El Club cerveser i
el Sharkpadel van ser els únics
que van tenir representació al
capdavant de la classificació en
totes les categories.
Amb aquests resultats, el
Club de Pàdel Damm es reafirma en la voluntat de ser un dels
millors clubs de pàdel formatiu
de l’Estat i de crear una gran pe-

Els jugadors del CP Damm, després del campionat.

Xerrada del Director Tècnic, Jorge Martínez, abans de la final.

El Club de Pàdel
Damm es reafirma
en la voluntat de
ser un dels millors
clubs formatius
de l’Estat

L’equip fent pinya.

drera de jugadors perquè després
puguin fer el salt al pàdel professional. Aquest és el cas de Galán,
Castro, Peter, Pablo i Nieto, que
per motius d’edat han de deixar el
programa formatiu del CP Damm.
El campionat va servir, també,

CF Damm

Gran inici de temporada 14/15
De l’inici de la temporada destaca el paper que està fent el Juvenil A del Club en
aquests primers mesos de la competició. L’equip de Parralo va quart a la classificació tenint per sobre, i a pocs punts, a l’Espanyol, el Mallorca i el Barça. Per la seva
banda, el recent creat equip femení és primer a la classificació de la Lliga Juvenil
Cadet, amb 8 partits guanyats i 1 empatat i amb 62 gols a favor i 4 en contra (en el
moment en que s’escriuen aquestes línies).★

per acomiadar-los i desitjar-los
sort en el nou camí que han de
començar. A l’expedició del CP
Damm s’hi van sumar la directora
executiva de la Fundació Damm,
Marta Gil, i el director de comunicació, Carles Domènech.★

Esport

Dinar del centenari del Club
de Golf Sant Cugat
La Fundació Damm, de la mà de Ramon Agenjo, va sumar-se als actes de celebració del centenari del Club de
Golf Sant Cugat i ho va fer convidant a tot el personal
del Club a un dinar a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm.★
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Cultura

La festa dels mecenes
de Microcatalunya
a l’Antiga Fàbrica
Estrella Damm

Cultura

‘El somni d’una nit d’estiu’,
funció patrocinada

El passat 20 de novembre la Fundació Damm va convidar a
treballadors i amics del Grup Damm a la funció d’’El somni d’una
nit d’estiu’ de Shakespeare al Teatre Nacional de Catalunya.
FotoS: ©MAY/ZIRCUS / TNC

Ramon Agenjo dirigint-se als convidats.

La furgoneta de Microcatalunya.

Jaume Vila, fent un cistell davant el públic.

L’Edu Bayer (fotògraf) i el Marc Serena (escriptor) són
els impulsors de Microcatalunya, un web que informa
sobre els 328 pobles amb menys de 500 habitants de
Catalunya. El projecte va ser finançat per 150 mecenes
a través del web de crowdfunding, la Fundació Damm
i una beca de l’Obra Social La Caixa. El projecte va
consistir en fer un viatge amb furgoneta recorrent
tot el país per tal de mostrar i explicar les anècdotes,
costums i estils de vida dels pobles amb menys habitants. Tota aquesta informació es pot consultar al
web www.microcatalunya.cat.
Un cop finalitzat el viatge de l’Edu i el Marc per la
microcatalunya, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm va acollir la festa dels mecenes del projecte, que Microcatalunya.cat
va ser presentada per mostra i explica
la Txell Bonet i que va els estils de vida
comptar amb les actu- dels pobles amb
acions de Jaume Vila, menys habitants
cisteller de Brunyola; de Catalunya
l’acordionista Pep Lizandra i el violinista Elias Porter, de Mussa i El Pont de
Bar; la dansa contemporània de Roberto Provenzano i
Pau Estrem de Les Piles; i l’experimentació de Guillermo
Martorell de Sant Feliu de Boada.★

S

eguint la tradició anual, la
Fundació Damm va compartir
una vetllada al TNC amb amics
i companys de l’empresa. Enguany,
l’obra patrocinada per la Fundació
va ser la comèdia de Shakespeare
d’’El Somni d’una nit d’estiu’. L’obra,
que es representarà al TNC fins el 18
de gener, és la comèdia més popular
de Shakespeare.
La gran escenografia que es veu a
la Sala Gran del TNC, juntament amb
les esplèndides interpretacions del gran
repertori d’actors i actrius de l’obra,
encapçalats per Lluís Marco i Mercè
Arànega, fan que el públic pugui gaudir

de valent de les dues hores i mitja que
dura la funció.
Davant la pregunta sobre si aquesta representació d’’El somni d’una nit
d’estiu’ és d’època o contemporània, el
director de l’obra, Joan Ollé, respon que
“potser l’única modernitat possible consisteix en llegir atentament cadascuna
de les velles paraules, intuir els diversos
humors de l’escriptura, els infinits teatres i jocs de miralls que Shakespeare
posa en joc sobre la condició humana,
la nostra”. Al finalitzar l’obra, els assistents van poder gaudir d’una cervesa i
d’un mos a la balconada de damunt el
vestíbul principal del Teatre. ★
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Societat

Cultura

‘La Traviata’ va
inaugurar la temporada
2014-2015 del Gran
Teatre del Liceu

Ramon Agenjo en el moment de rebre el premi.

Molins i Mas a la inauguració.

El Liceu es va omplir de les personalitats més rellevants de la política catalana, de la cultura, de l’esport,
del món empresarial i de la societat en general que
van voler participar d’una inauguració de temporada
esplendorosa, que alhora va servir per recordar els 15
anys de la reobertura del Teatre. Durant el primer entreacte de ‘La Traviata’, els 2.000 Una inauguració
assistents van ser de temporada
convidats a brin- esplendorosa que
dar amb cava pel alhora va recordar
nou Liceu i, al final els 15 anys de la
de la representa- reobertura del Liceu
ció es va celebrar
un còctel al foyer on es van donar cita els solistes
i l’equip artístic de la producció juntament amb les
autoritats i les cares conegudes.
El director general del Liceu, Roger Guasch, i el
president de la Fundació del Liceu, Joaquim Molins, van
donar la benvinguda al president de la Generalitat, Artur
Mas, que va concentrar gran part de les mirades dels
ciutadans que no es van voler perdre una inauguració
tan simbòlica i especial. ★

El Col·legi d’Economistes
premia a Ramon Agenjo
El Col·legi d’Economistes de Catalunya va atorgar el premi a
l’Economista d’Empresa de l’Any al conseller secretari del Grup
Damm i patró director de la Fundació Damm, Ramon Agenjo.

E

l jurat del Col·legi va atorgar el
premi a Ramon Agenjo com a
“reconeixement a la seva trajectòria professional”, especialment al
capdavant de la Fundació Damm. El
jurat va destacar la sensibilitat d’Agenjo d’impulsar, a través de la Fundació,
programes de mecenatge a entitats
esportives, socials i culturals.
L’acte d’entrega de la medalla va
tenir lloc el passat 11 de novembre
durant el Sopar dels Economistes
2014, celebrat a l’Hotel Majèstic de
Barcelona, que va comptar amb la
presència de més de 180 professionals
i personalitats del món de l’economia.
Aquest va ser el primer acte del nou

Col·legi d’Economistes de Catalunya,
resultat de la unificació dels Col·legis
de Titulats Mercantils i Empresarials
de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i del Col·legi d’Economistes de
Catalunya.
En el marc del sopar també es va
fer entrega de 5 premis més que reconeixen les contribucions dels economistes a la professió i es van desvetllar
els noms del Col·legiat de Mèrit i del
Col·legiat d’Honor per a Antoni Castells,
economista i exconseller d’Economia i
Hisenda, i Mariano Març, catedràtic en
Estratigrafia i professor de Recursos
Energètics i Geologia del Petroli de la
UB, respectivament.★

Societat

Celebració del quart Sopar Solidari
de la Fundació PortAventura
La Fundació Damm va ser convidada a la quarta edició del Sopar Solidari que
organitza la Fundació PortAventura, que recapta diners per a causes solidàries.
Al sopar del passat 2 d’octubre van ser-hi presents més d’un miler de comensals
entre polítics, empresaris, patrocinadors, col·laboradors, proveïdors, clients,
periodistes i representants d’entitats benèfiques i socials i es van recaptar
71.250€ que es destinaran al ‘Projecte Home’ de Tarragona.★

Edita: Fundació Privada Damm. Direcció: Carles Domènech. Redacció i coordinació: Elena Ortiz. Fotografies:
Fundació Damm i entitats. Agraïments: Marta Gil, Fede Segarra i les entitats que apareixen en aquest número
del butlletí Fundació Damm. Projecte gràfic i maquetació: Barnils i Associats. Impressió: Creación Estelar, SL.
info@fundaciodamm.cat

