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Ramon Agenjo, Nàdia Hernández, Vinyet Panyella, Jesús Carrobles i Liliana Godia.

Vinyet Panyella, Helena Rakosnik i Joan Pluma.

Ramon Agenjo en el seu parlament.

Tancament de l’Any Greco, a Barcelona
La Fundació Damm va organitzar, el passat 23 de gener a la seu de la Fundación
Godia, l’acte de cloenda de l’any commemoratiu del IV centenari de la mort del Greco.
A l’acte hi van assistir personalitats del món artístic, acadèmic i empresarial.

E

l Grup Damm, que ha
estat un dels patroci·
nadors oficials de l’Any
Greco, va organitzar l’acte de
cloenda d’aquest aniversari de
la mà de la seva Fundació. A
la seu de la Fundación Godia
de Barcelona s’hi van trobar un
centenar de personalitats del

món de l’art, dels museus i de
la universitat, a més de patro·
cinadors i autoritats, que van
poder gaudir de l’exposició ‘El
Greco. La mirada de Rusiñol’.
El patró director de la
Fund ac ió Da mm , Ra mon
Agenjo, va posar èmfasi en la
importància de poder celebrar

Un centenar de
personalitats del món
de l’art i de la universitat,
a més de patrocinadors
i autoritats, van poder
gaudir de l’exposició
‘El Greco. La mirada
de Rusiñol’.

l’acte de cloenda a Barcelona
ja que “per la Damm era una
prioritat que El Greco es pogués
veure a Catalunya”. Agenjo va
estar acompanyat pel direc·
tor general de la Fundación El
Greco, Jesús Carrobles.
A l’acte també hi van parti·
cipar les comissàries de l’expo·
sició, Nàdia Hernández i Vinyet
Panyella, així com la presidenta
de la Fundación Godia, Liliana
Godia, entre d’altres.★
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CP Damm

Inici de la temporada
El Club de Pàdel Damm va celebrar l’acte d’inici de la temporada 2015 per acomiadar als jugadors
que per edat han de deixar el Club i per donar la benvinguda als nous, amb la signatura de les
beques de la Fundació Damm.

Fotografia de família del Club de Pàdel Damm.

Javier G. Barahona signant la beca Fundació Damm.

El passat 30 de gener el
Club de Pàdel Damm al
complet es va reunir a les
instal·lacions de Reebok
Sports Club La Finca de
Madrid per celebrar l’inici
de la temporada de pàdel 2015. Durant
l’acte, el president del Club, Ramon Agenjo,
i els nous jugadors que s’incorporen a
la plantilla del CP Damm van signar les
Beques Fundació Damm, que cobreixen
totes les despeses esportives. Per la tem·
porada 2015 el Club de Pàdel Damm té
en plantilla els següents dotze jugadors:
Diego Guilló, Carlos García, Jorge Nieto,
Javier G. Barahona, Javier Collantes, Isabel

Els jugadors del CP Damm que, per edat, deixen el Club.

El Club de Pàdel Damm
compta amb dotze
jugadors en plantilla per la
temporada que comença
Delgado, Víctor Mena, Javier Ramillete,
Iván Ramírez, Icíar Mayorga, Daniel de
Castro i Alex Gil.
Durant l’acte també es va acomiadar
als jugadors que, per edat, aquesta tem·
porada ja no poden seguir jugant al Club.
Es tracta de la Marta Castro, Peter, Pablo,
Marta Talaván, Galán i Mario. Aquests tres
últims, però, no deixen la seva vinculació

amb la Damm ja que ara han passat a
formar part de l’estructura professional
de l’equip de pàdel Estrella Damm.
A la trobada, a part del president
Agenjo també hi va ser present la directora
general executiva de la Fundació Damm,
Marta Gil; el director de comunicació de la
Fundació, Carles Domènech; el president
de la federació madrilenya de pàdel, José
Luís Amoroto; el responsable de les instal·
lacions de Collado Mediano (seu del CP
Damm), Marisi Serrano; el responsable de
la marca esportiva Star Vie que vesteix el
Club, Jorge Gómez de la Vega; el director
esportiu del CP Damm, Jorge Martínez; i
la resta de l’equip tècnic del Club.★
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Societat

Societat

Sopar solidari de la Fundació ESI

La Fundació Damm va assistir al tradicional sopar solidari que organitza la
Fundació Esport Solidari Internacional per recaptar fons per a causes benèfiques.

Celebració de la
18a edició de la
Festa de l’Esport
Català

Entrega del premi a Àfrica Zamorano.

Moment al photocall.

Fotografia de grup dels assistents.

C

inc-centes persones
van assistir, el passat
29 de novembre, a la
desena edició del sopar de
Nadal de la Fundació Esport
Solidari Internacional (ESI),
encapçalada pel senador Josep
Maldonado. L’acte és una fes·
ta solidària per recaptar fons
amb l’objectiu de combatre la
pobresa infantil i, com cada
any, la Fundació Damm va serhi present de la mà del seu
patró director Ramon Agenjo.
Al sopar hi van assistir perso·
nes del món de l’empresa, les
arts, la política i l’esport, com
ara Gervasio Deferr, Joaquim
‘Purito’ Rodríguez, Gerard

Es van recaptar
més de 12.000€
que es destinaran
a projectes
solidaris d’ESI

López o Isidre Esteve, entre
d’altres.
Durant el sopar, ESI va
lliurar tres premis solidaris
2014: a la princesa Nora de
Liechtenstein, a l’empresa Gaes
i a sor Lucía Caram. Després del
sopar es va realitzar una sub·
hasta benèfica que va recaptar
més de 12.000€ que es desti·
naran a projectes solidaris de
l’entitat. Els objectes subhastats
van ser un mallot del líder de la
Vuelta a Espanya de 1991 de·
dicat per Melcior Mauri, un lot
cedit per la família Samaranch
i un casc i una equipació del
pilot català campió del món
de Moto GP, Marc Marquez.★

Entrega del premi a Enrique Hevia.

La Unió de Federacions Catalanes i el
Diari Sport van celebrar, un any més,
la Festa de l’Esport Català, un acte
on es reconeix la feina dels millors
esportistes i entitats esportives de
l’any. L’acte es va celebrar el passat desembre al Museu Marítim de
Barcelona i va comptar amb l’assistència del patró director de la
Fundació Damm, Ramon Agenjo, que
va fer entrega del guardó a l’esportista revelació de l’any a la nedadora
Àfrica Zamorano i va acompanyar al
president del Club de Golf Sant Cugat,
Enrique Hevia, a recollir el premi pels
100 anys d’història del seu club.★
Foto: DANIEL LOEWE

Societat

Cloenda dels actes del 10è
aniversari d’Sport Cultura
Amb motiu dels actes de cloenda del 10è aniversari d’Sport Cultura Barcelona, el passat 2 de desembre es va celebrar un sopar privat al Palauet
Albéniz pels socis de l’entitat. A l’acte hi va ser el patró director de la
Fundació Damm, Ramon Agenjo, que és el secretari d’Sport Cutura.
Durant l’acte, el president de l’entitat, Manuel Carreras, va presentar el
llibre commemoratiu del 10è aniversari, acabat d’editar, el qual resumeix
els esdeveniments que l’associació ha portat a terme durant aquesta dècada. L’acte va ser tancat per l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que va
felicitar Sport Cultura per la tasca realitzada aquests anys.★

Moment del sopar. Ramon Agenjo, al centre.
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Esport

El CF Damm al partit de
la Selecció Absoluta

Esport

El president del CF Damm, Ramon Agenjo, va viatjar a Bilbao
per assistir al partit entre Euskadi i Catalunya, on va trobar-se
amb tres antics jugadors del club cerveser.
Entrega del premi a Sergio García.

Carles Puyol, Carles Domènech i Ramon Agenjo.

Sergio García premiat
com a millor jugador
català de la temporada
2013-2014
Álvaro Vázquez, Aleix Vidal, Ramon Agenjo i Sergio García.

El capità de la
Selecció Catalana
de Futbol

Sergio García ja fa dos anys
que és el capità de la Selecció
Catalana i actualment ostenta
el títol de màxim golejador vestint la samarreta quadribarrada.

E

l passat 28 de desembre, la
Selecció Catalana Absoluta de
Futbol va disputar un partit
amistós contra l’Euskal Selekzioa a
San Mamés per commemorar el cente·
nari del primer partit que van disputar
ambdues seleccions el 3 de gener de
1915. El president de la FCF, Andreu
Subies, va convidar el president del CF
Damm i patró director de la Fundació
Damm, Ramon Agenjo, a la llotja de
l’estadi per presenciar el partit.
Abans de l’enfrontament, però,
Agenjo va poder trobar-se a l’hotel

de concentració amb els tres juga·
dors de la Selecció que anteriorment
havien estat jugadors del CF Damm:
Álvaro Vázquez, Aleix Vidal i Ser·
gio García. Aquest últim va ser un
dels protagonistes del partit, ja que
va aconseguir el gol de l’empat per
Catalunya amb un xut al segon pal
després d’una assistència de Piqué. El
gol dels bascos va ser obra d’Aduriz,
que va avançar a Euskadi al marcador
al minut 1 quedant-se sol davant la
porteria de Kiko Casilla i marcant,
també, amb un xut creuat.★

El jurat de la 3a Gala Estrelles del Futbol Català, organitzada per la Federació Catalana de Futbol, va premiar a
l’ex jugador cerveser Sergio García com al millor jugador
català de la temporada passada. García va recollir el
premi de les mans del president de la Federació, Andreu
Subies, del president del RCD Espanyol, Joan Collet, i
del president del CF Damm, Ramon Agenjo.
La 3a edició de la Gala es va celebrar el passat
novembre a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, on s’hi
van trobar diverses personalitats del món del futbol.
Durant la Gala també es va premiar la trajectòria de l’ex
capità del FC Barcelona, Carles Puyol, així com d’altres
entrenadors, jugadors i àrbitres del futbol català.★

Sergio García i Josep Barcons.
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