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Ramon Agenjo rebent el reconeixement de mans de la Reina Sofía.

Premi per la contribució a l’Any Greco
La Reial Fundació de Toledo va fer entrega d’un guardó a Damm per la seva
col·laboració i patrocini amb els actes commemoratius del quart centenari
de la mort del pintor cretenc que van tenir lloc durant l’any 2014.

E

strella Damm va ser
patrocinadora oficial
de l’Any Greco, que es
va celebrar durant el 2014
per retre homenatge a la figura del prolífic i excepcional artista que va morir fa
quatre-cents anys. El passat
gener, la Fundació Damm va
ser l’encarregada d’organitzar

l’acte de cloenda del centenari
a Barcelona, on les autoritats
presents va poder gaudir de
l’exposició ‘El Greco. La Mirada
de Rusiñol’.
La implicació de Damm
amb l’Any Greco es va veure reconeguda el passat 27 de març
amb l’entrega d’un guardó per
part de la Reial Fundació de

La implicació de
Damm amb l’Any
Greco es va veure
reconeguda amb
l’entrega d’un
guardó per part de
la Reial Fundació
de Toledo.

Toledo a l’acte dels XVII premis anuals de l’entitat. El conseller del Grup i patró director
de la Fundació Damm, Ramon
Agenjo, va rebre el guardó de
la mà de la Reina Sofía, que
també va ser guardonada per
la seva “entusiasta participació” en les activitats de l’Any
Greco. Durant la cerimònia
d’entrega de premis també es
va reconèixer la contribució de
la resta de patrocinadors, els
prestadors i els comissaris de
les exposicions, entre d’altres. ★

Societat

Acord de col·laboració amb el Col·legi
d’Economistes de Catalunya

Encaixada de mans entre Ramon Agenjo i Joan B. Casas.

El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Joan B. Casas, i el patró director
de la Fundació Damm, Ramon Agenjo, van signar un conveni de col·laboració en
virtut del qual la Fundació Damm serà patrocinadora del cicle de conferències
que durà a terme durant el 2015 la Comissió d’Economia i Finances de l’Esport
del Col·legi d’Economistes de Catalunya. El cicle de conferències consistirà
en una sèrie de quatre esmorzars-col·loquis on es presentaran experiències
d’entitats i persones relacionades amb el món de l’esport. ★
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Societat

Renovació del conveni amb el MACBA

La Fundació Damm ha reafirmat el seu compromís amb la Fundació MACBA
renovant el conveni de col·laboració entre ambdues entitats, que existeix des
del 2002, per tres anys més.

Entrega de les
beques Josep
Damm als alumnes
de la UAO

Joan Abellà, Ramon Agenjo i Leopoldo Rodés brindant per l’exit del conveni. A baix, Agenjo i Rodés en el moment de la signatura.

E

l patró director de
la Fundació Damm i
conseller de Damm,
Ramon Agenjo, el president
de la Fundació Museu d’Art
Contemporani de Barcelona
(MACBA), Leopoldo Rodés,
i el gerent del MACBA, Joan
Abellà, han signat l’acord de
col·laboració i patrocini que
converteix Estrella Damm en
el patrocinador principal dels
programes públics del MACBA.
Mitjançant aquest acord, i
durant un període de tres anys
prorrogables, Damm contribuirà econòmicament al programa d’activitats del museu.
El patrocini, encapçalat pel
suport al programa “Macba
es Viu”, permetrà garantir la

Damm contribuirà
al programa
‘Macba es Viu’ i
al creixement del
patrimoni de la
Col·lecció MACBA.

sostenibilitat del programa
i reforçar les campanyes de
comunicació de l’activitat
incrementant el seu abast.
L’objectiu del “Macba es Viu”
és oferir una forma diferent
de viure el museu. Amb un
preu reduït respecte la tarifa
de l’entrada general, cada dissabte a partir de les 19h i fins a
les 21h, els usuaris del museu
poden gaudir d’un espectacle
de dansa, arts performatives,
música o de visites especials
a les exposicions.
D’altra banda, la Fundació
Damm incrementarà el seu suport i compromís amb l’objectiu de contribuir al creixement
del patrimoni de la Col·lecció
MACBA.★

Cultura

Esmorzar de patrocinadors del
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Cada any, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) organitza una
trobada amb els seus patrocinadors per tal de donar a conèixer els projectes del Museu. El patró director de la Fundació Damm, Ramon Armadàs,
i la secretària general de la Fundació, Marta Gil, van assistir a la trobada
d’enguany. Durant aquesta reunió-esmorzar, el director del MNAC, Pepe
Serra, va explicar als assistents les xifres i els projectes en curs del Museu. Després de la xerrada, els patrocinadors van poder veure, encara al
taller de restauració, l’última novetat: dos vitralls d’Antoni Gaudí que han
ingressat a la col·lecció d’art modern del Museu Nacional.★

Un moment de l’esmorzar-reunió al MNAC.

Pau Furriol amb els alumnes.

En el marc de la celebració de la
Festivitat de Sant Tomàs d’Aquino a
la Universitat Abat Oliva CEU, el patró
de la Fundació Damm Pau Furriol va
fer entrega de les cinc beques Josep
Damm, valorades en 3.000€ cadascuna, a alumnes de la Universitat. Durant
el mateix acte també es va realitzar
la investidura dels nous doctors que
passaran a ser inclosos al Claustre
de Doctors. La cerimònia va comptar
amb la presència, entre d’altres assistents, dels màxims representants de
les empreses col·laboradores, personalitats de la societat civil, membres
del personal docent i laboral així com
familiars i amics.★
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Societat

Societat

Reunió de
treball de Ramon
Agenjo amb
Johan Cruyff

Agenjo i Cruyff.

Mascherano, al centre, i les autoritats durant la presentació.

Mascherano i Armadàs.

Els autors de l’onzena edició del llibre.

Nova edició de Relats Solidaris de l’Esport

L’onzena edició de Relats Solidaris de l’Esport, que compta amb el pròleg del
futbolista Javier Mascherano, destinarà els diners recaptats amb la seva venda
a l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett.

E

l llibre Relats Solidaris de l’Esport és una
iniciativa solidària sense ànim de lucre
d’un grup de periodistes per a recaptar
recursos econòmics per a causes benèfiques. El
futbolista Javier Mascherano és l’autor del pròleg
de l’onzena edició d’aquest projecte, que enguany
destinarà els seus beneficis a l’Associació Catalana
de la Síndrome de Rett, una malaltia poc freqüent
que es manifesta com un trastorn neurològic de
base genètica que afecta majoritàriament a nenes

i causa en gairebé tots els casos pluridiscapacitat.
Aquesta edició també va dedicada a Jorge ‘Topo’
López, periodista col·laborador d’aquest projecte
des del seu inici que va morir l’estiu passat en
un accident de trànsit mentre cobria el Mundial
de futbol al Brasil.
La Fundació Damm, que col·labora des de la
primera edició amb aquest projecte, va assistir a
l’acte de presentació que es va celebrar el passat
9 d’abril a l’auditori del Banc Sabadell.★

Societat

Societat

Renovació del
conveni amb
el Reial Club de
Golf El Prat

Agenjo i Montllonch.

Patrocini de les
regatistes catalanes
Bàrbara Cornudella
i Sara López
La Fundació Damm ha signat un conveni de col·laboració amb les regatistes del Club Nàutic El Balís
Bàrbara Cornudella i Sara López per tal d’ajudar-les
a conquerir la fita de classificar-se pels propers Jocs
Olímpics. El conveni es va signar el passat 18 d’abril
a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm amb el patró director de la Fundació Damm, Ramon Armadàs. Durant
la signatura també van ser-hi presents per part de la
Fundació Damm, Marta Gil i Àlex Galí.★

En el marc del I torneig benèfic de
Golf de la Fundació Cruyff, el patró director de la Fundació Damm,
Ramon Agenjo, i el mateix Cruyff
es van reunir per tal de tractar
possibles futures col·laboracions
entre ambdues entitats. La Cruyff
Foundation i la Fundació Damm
comparteixen l’objectiu de formar
i educar els més joves a través de
l’esport; la Fundació Damm ho fa a
través del seu club de futbol i club
de pàdel i la Cruyff Foundation a
través de diferents esports, posant
l’èmfasi a la integració dels joves
amb discapacitat.★

Cornudella i López.

Armadàs, Gil, Cornudella, López i Galí.

El passat 5 de març, el patró
director de la Fundació Damm,
Ramon Agenjo, i el president del
Reial Club de Golf El Prat (RCGP),
Federico Montllonch, van signar
un nou conveni de col·laboració,
que s’allargarà per tres anys més i
reafirma les sinèrgies entre ambdues entitats.
“Per la Fundació Damm és una
gran satisfacció renovar el conveni
amb el RCGP, un club emblemàtic
català, centenari i que s’escau perfectament amb el nostre ideari”,
va afirmar Ramon Agenjo durant
la signatura del conveni.★
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Cultura

Treballadors de Damm
assisteixen a l’òpera
‘Carmen’, convidats per
la Fundació

Lliurament del Premi Josep
Damm de fotografia de la UB
El passat 23 d’abril, la Fundació Damm va fer entrega del Premi
Josep Damm a les tres estudiants guanyadores del concurs de
fotografia de la Universitat de Barcelona.

Fotografia de grup.

Un moment al Cercle del Liceu.

Fruit del conveni entre la Fundació Damm i el Gran
Teatre del Liceu, la Fundació va convidar a una cinquantena de treballadors del Grup a l’òpera ‘Carmen’
de Bizet, el passat 20 d’abril. A part de poder gaudir
de gairebé tres hores d’espectacle, els membres de
la família Damm van poder compartir una vetllada de
companyonia entre ells.
L’objectiu d’aquestes jornades és poder apropar la
cultura i les activitats de la ciutat on hi col·labora la
Fundació Damm a les persones que treballen dia a dia
per fer que Damm sigui una gran empresa.
Durant l’entreacte de ‘Carmen’ la Fundació Damm
va convidar a una cervesa als assistents a una sala del
Cercle del Liceu, emblemàtic espai d’estil anglès que
compta amb un patrimoni artístic únic. A l’espectacle
també hi van ser presents el patró director de la Fundació Damm, Ramon Agenjo; el patró Pau Furriol; i la
secretària general Marta Gil. ★

Agenjo, Bujalance i Cirlot.

E

l Concurs de fotografia Sant
Jordi 2015 – Premi Josep
Damm, amb el lema ‘Sempre
és Sant Jordi’, té per objectiu donar
a conèixer una visió personal de la
celebració de Sant Jordi en qualsevol dels seus àmbits: literari, festiu i
estètic (Sant Jordi com a tradició, el
paper de l’amor, els llibres, les roses, la
diada com a festa de Catalunya, etc).
L’estudiant de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Facultat de Belles Arts Irene Bujalance va
recollir el primer premi del Concurs,
valorat en 1.000€, el passat 23 d’abril.
L’acte va estar presidit per la vicerectora de Relacions Institucionals i
Cultura de la UB, la Dra. Lourdes Cirlot, i pel patró director de la Fundació
Damm, Ramon Agenjo. Les estudiants

Fotografia guanyadora

Meritxell Talavera i Maria SolagurenBeascoa també van ser premiades
amb dos accèssits, de 500€ cadascun,
per les seves fotografies.
La comunitat universitària va ser
l’encarregada d’escollir la fotografia
guanyadora, mitjançant votació electrònica, entre les onze propostes finalistes seleccionades per un jurat especialitzat en imatge i comunicació. ★

Cultura

Cloenda del V Certamen Internacional
de Dansa Ciutat de Barcelona

Entrega de premis.

Una participant del Certamen.

Els passats 9, 10, 11 i 12 d’abril al Mercat de les Flors es va celebrar la
cinquena edició del Certamen Internacional de Dansa Ciutat de Barcelona.
La secretària general de la Fundació Damm va participar a l’entrega de
premis als finalistes, que es va celebrar al Saló de Cent de Barcelona. Els
premis consisteixen en beques per estudiar a les millors escoles de dansa
del món i en residències com a becaris en companyies professionals.★
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