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Damm és col·laboradora habitual de les iniciatives de l’Hospital Sant 
Joan de Déu per a la investigació i el tractament del càncer infantil. El 
patrons de la Fundació s’han sumat a la campanya #paralosvalientes.

La Fundació damm contribueix 
a La construcció deL 
‘Pediatric cancer center’

L a Fundació Damm ha decidit 
contribuir a fer realitat el pro-
jecte de construcció del ‘SJD 

Pediatric Cancer Center Barcelona’, el 
centre d’oncologia pediàtrica d’Europa. 
La fundació ha realitzat una aportació 
de 100.000 euros a la campanya #pa-
ralosvalientes. L’Hospital Sant Joan de 
Déu de Barcelona, amb la col·laboració 
de la Fundació Leo Messi, la Fundació 
del FC Barcelona i l’escola de negocis 
IESE, ha impulsat aquesta campanya 
amb la finalitat de recaptar els 30 mili-
ons d’euros necessaris per crear el centre 
que pretén ser un referent en l’àmbit 
mundial pel que fa al tractament del 
càncer infantil. 

La Fundació Damm, que col·labora 
amb l’Hospital Sant Joan de Déu en 
altres iniciatives, també és una de les 
entitats organitzadores de SOMOS UNO, 
un sopar solidari que se celebra des de fa 
5 anys sobre la mateixa gespa de l’estadi 
del RCD Espanyol a Cornellà i que té com 
a objectiu recaptar fons per a diferents 
causes, entre elles la investigació que 
es porta a terme a Sant Joan de Déu.

L’acte de signatura del conveni entre 
l’Hospital i la Fundació es va realitzar 
a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm i va 
comptar amb la presència de Ramon 
Armadàs, patró director de la Fundació 
Damm, i Manel del Castillo, director ge-
rent de l’Hospital Sant Joan de Déu.. ★

Ramon Armadàs, Manel del Castillo i Ramon Agenjo donant suport a la campanya #paralosvalientes.

Ramon Armadàs i Manel del Castillo

El passat 7 de febrer es va presentar davant la premsa especialitzada la 
nova estructura de Barcelona Obertura, el projecte musical que engloba 
les tres principals institucions musicals del nostre país: el Gran Teatre 
del Liceu, L’Auditori i el Palau de la Música Catalana.
L’acord el van signar el director del Liceu, Roger Guasch; el de l’Auditori, 
Joaquim Garrigosa; el del Palau de la Música; Joan Oller, i el president 
de Barcelona Global, Gonzalo Rodés, a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm 
en presència del president de Barcelona Obertura, Ramon Agenjo. ★

Els signants de l’acord.

BarceloNa oBertura 
ProMou ‘la gran aliança’

Cultura
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Educació

LLiurament de Les beques JoseP damm de La uao 
Pau Furriol, patró de la Fundació Damm, va ser l’encarregat de fer el lliurament de les beques Josep 
Damm als alumnes de la Universitat abat Oliba el dia de Sant Tomàs d’aquino.

Acte solemne del lliurament de les beques de la Universitat Abat Oliva.

Els alumnes becats amb Pau Furriol.

L a celebració de la fes-
tivitat de Sant Tomàs 
d’Aquino, patró de les 

universitats, va ser el dia es-
collit per fer el lliurament de 
les beques Josep Damm. Pau 
Furriol, patró de la Fundació 
Damm i Conseller de la com-
panyia, va ser l’encarregat de 
lliurar les beques als estudiants 
de la Universitat Abat Oliba 
CEU. Aquestes beques són de 
caràcter anual i dedicades a 
estudiants amb el millor expe-
dient acadèmic, en base a les 
circumstàncies econòmiques de 
cada alumne. La seva concessió, 
o la corresponent renovació, de-
pèn de la superació de totes les 
assignatures i atenent al nivell 
de renda i patrimoni.

Fa més de 80 anys que el 
grup CEU treballa per la for-
mació universitària dels joves. 
Segons la pròpia universitat és 
la institució educativa privada 
de l’Estat que més diners inver-
teix en beques i ajudes pròpi-
es i de tercers. La Universitat 
Abat Oliva està compromesa 
amb la cultura de l’esforç i la 
superació. Creuen en el valor 
de donar oportunitats a tots 
aquells que tinguin una meta 
i lluitin per assolir-la.★

la Fundació Damm 
lliura les beques 
Josep Damm als 
estudiants amb millor 
expedient acadèmic

Carme Ruscalleda guanya el 
Premi Nacional de Gastronomia
L’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició (ACGN) va atorgar el Premi 
Nacional de gastronomia al restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar de 
Carme Ruscalleda. La cuinera catalana és la única amb set estrelles 
Michelin: tres al restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar, dues més al 
Moments de l’Hotel Mandarin Oriental de Barcelona –al capdavant del 
qual es troba el seu fill Raül Balam– i dues més al restaurant Sant Pau de 
Tòquio. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el president de 
l’ACGN, Carles Vilarrubí, van ser els encarregats de fer l’entrega del premi 
en un acte celebrat al Palau de Pedralbes de Barcelona on hi van assistir 
més de 300 persones.★

Societat

Carme Ruscalleda, Cales Puigdemont i Carles Vilarrubí.



Florentyna Parker amb l’Estrella de guanyadora.

Darrer cop de la guanyadora de l’Estrella Damm Mediterranean Ladies Open.

Esport

Parker guanya L’estreLLa damm 
mediterranean Ladies oPen
la britànica s’adjudica, contra tot pronòstic, la primera edició de 
l’Estrella Damm Mediterranean ladies Open disputat a Sitges, 
que conclou amb gran èxit de participació, públic i organització.

l a britànica Florentyna Parker 
ha resultat guanyadora de la 
primera edició de l’Estrella 

Damm Mediterranean Ladies Open 
al Club de Golf Terramar de Sitges. 
Ho ha fet contra tot pronòstic però no 
exempta de brillantor després d’una 
emocionant darrera jornada disputada 
amb sol i vent per quart dia consecu-
tiu, davant l’atenta mirada d’un públic 
nombrós, sobretot en els últims partits 
en els quals es trobaven les espanyoles 
Carlota Ciganda i Azahara Muñoz. 

Parker va guanyar en el quart fo-
rat el desempat a la número 10 mun-

Signatura del conveni 
amb el Club de golf 
Terramar, seu del lET

Presentació de l’Estrellla 
Damm Mediterranean 
ladies Open

La Fundació Damm ha signat un conveni de col·laboració 
amb el Club de Golf Terramar, seu de l’Estrella Damm 
Mediterranean Ladies Open. Des de 2008 que 
Catalunya no acollia un torneig europeu professional 
de golf femení. El Club de Golf Terramar, fundat el 1927 
a Sitges, és un referent en el món del golf per la seva 
història i tradició. El club té un tarannà familiar i està 
situat en un entorn privilegiat al peu del Mediterrani. Les 
seves instal·lacions són modèliques i els socis poden 
practicar diferents disciplines esportives. Terramar es 
distingeix per ser un camp agradable per jugar i no 
gaire difícil. Una de les principals virtuts són els pocs 
desnivells i la possibilitat de poder jugar gairebé durant 
tot l’any amb sol i bon temps.★

El passat 22 de febrer es va presentar l’Estrellla Damm 
Mediterranean Ladies Open, el torneig professional 
de golf femení a nivell europeu celebrat del 20 al 23 
d’abril al Club de Golf Terramar de Sitges (Barcelona). 
A la presentació van intervenir  Antoni Reig, director del 
Consell Català de l’Esport; Jaime Salaverri, vicepresi-
dent primer de la RFEG; Ramón Nogué, vicepresident 
de Relacions Institucionals de la FCG; Francesc Vila, 
gerent de Serveis de Turisme de la Diputació de Bar-
celona; Aurora Carbonell, primera tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Sitges; Josep Maria Gassó, president 
del CG Terramar; Marta Figueras-Dotti, ambaixadora 
del torneig, i Fede Segarra, director de Comunicació i 
Relacions Externes de Damm.★

dial, la sueca Anna Nordqvist, després 
de quedar eliminada inesperadament. 
Ciganda va tenir el triomf a la mà 
però va fallar en l’últim forat. Després, 
per a tristesa de la legió de segui-
dors que no van cessar d’animar-la 
fins al darrer moment, va caure al 
primer extra. 

Marta Figueras-Dotti, ambaixado-
ra del Torneig, va predir que seria una 
setmana espectacular i memorable. 
Així ha estat gràcies a la presència 
d’extraordinàries jugadores, la mag-
nífica organització i la gran afluència 
de públic.★

Josep Maria Gassó i Ramon Agenjo.

Foto de família en la presentació del torneig.
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Els companys de Damm i el senyor Agenjo al Cercle del Liceu.

Ramon Agenjo explicant detalls de l’obra de Ramon Casas. Una vista del Liceu des de la platea.

La  Fundació 
convida  a 
trebaLLadors 
de  damm 
a  L’òpera

U na trentena de treballa-
dors de Damm van as-
sistir al Gran Teatre del 

Liceu el passat mes d’abril per 
gaudir d’una de les grans obres 
mestres del compositor italià 
Giuseppe Verdi: Rigoletto. Abans 
de l’inici de la sessió, el musicò-
leg i crític d’òpera, Pol Avinyó, va 
rebre al grup de treballadors per 
fer-los una explicació del melodra-
ma basat en l’obra teatral ‘Le Roi 
s’amuse’ de Víctor Hugo, un drama 
de passió, enganys, amor filial i 
venjança, que té com a protago-
nista a Rigoletto, el bufó geperut 
de la cort del Ducat de Mantua. 

Durant l’entreacte, el grup cer-
veser va gaudir d’un refrigeri al 

Cercle del Liceu, mentre van po-
der admirar una exposició inèdita 
i única dedicada a la musa del 
pintor modernista Ramon Casas, 
Julia Peraire, en el marc de l’any 
Ramon Casas, que commemora 
el 150è aniversari del naixement 
del pintor, dibuixant i cartellista 
català. 

Ramon Agenjo, patró director 
de la Fundació Damm, va apro-
fitar l’avinentesa per explicar als 
convidats pinzellades de la histò-
ria del Cercle del Liceu, un club 
privat d’estil anglès del segle XIX 
situat a l’edifici del Gran Teatre 
del Liceu que compta amb un pa-
trimoni artístic únic a la ciutat de 
Barcelona.★
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Cultura

Com és habitual cada temporada, la Fun-
dació Damm va convidar a un grup de 
treballadors de la companyia a una nit a 
l’òpera. Enguany, l’obra seleccionada va  
ser rigoletto, de giuseppe Verdi. 



Ramon Agenjo al lliurament de trofeus a l’Open de Santander.

Ramon Agenjo.

Nou conveni de la Fundació Damm 
amb el Junior FC, l’any del Centenari
La Fundació Damm ha signat un nou conveni de col·laboració amb el Junior 
FC per reforçar l’aposta esportiva formativa d’aquest club centenari de 
Sant Cugat. L’acte de signatura es va celebrar a les instal·lacions del club 
santcugatenc amb la presència de Ramon Agenjo, del president del Junior 
FC, Rafael Espino, i de representants d’ambdues institucions.
Espino va explicar als membres de la Fundació les activitats previstes 
per aquest 2017. La nova equipació del club, la Copa del rei i de la reina 
d’hoquei, una caminada de Sarrià a Sant Cugat i un sopar de gala de fi de 
festa, són les principals activitats de l’aniversari. ★

Esport

ramon agenjo 
compaginarà els 
seus càrrecs a 
Damm amb la 
presidència del 
World Padel tour 

Àlex Galí, Rafael Espino, Ramon Agenjo, Ma Rosa Cruells i Sergi Rodríguez.

Esport Esport

la Fundació Damm, 
col·laboradora de  
l’Escola de Tennis 
Taula del CT Barcino

La Fundació Damm ha establert un conveni 
de col·laboració amb el CT Barcino gràcies 
al qual la Fundació oferirà el seu suport per 
a les activitats i la promoció de l’Escola de 
Tennis Taula. L’acte de signatura es va cele-
brar amb la presència del Sr. Ramon Agenjo, 
patró director de la Fundació Damm, i del 
Dr. Rafel Guayta, president del CT Barcino, 
juntament amb el Sr. Román Caudet, vocal de 
Tennis Taula de la Junta Directiva, i integrants 
de la Secció de Tennis Taula del CT Barcino i 
de la Fundació Damm. El CT Barcino, fundat 
el 1928, és un club de caràcter familiar amb 
unes completes instal·lacions on es practica 
el tennis, pàdel, tennis taula, hoquei sobre 
patins, futbol sala i natació.★

ramon agenJo, nomenat nou President 
deL WorLd PadeL tour 
amb la incorporació de ramon agenjo es reforça l’estructura directiva 
del circuit professional de cara a superar els reptes de la nova temporada. 

Agenjo amb membres del CT Barcino.

Foto de família amb Agenjo i Guayta.

Partida entre veterans del Club.
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W orld Padel Tour 
reforça la seva 
estructura direc-

tiva amb la incorporació de 
Ramon Agenjo, que compa-
ginarà els seus càrrecs al 
Consell de la companyia 
cervesera i, els propis de 
la Fundació Damm, amb 
la presidència del Circuit 
Professional de Pàdel.

El nou president lide-
ra un organigrama que té 
com a principals executius a 
José Luis Serrano, Conseller 
Delegat, i a Mario Hernando, 
Director General.

Ramon Agenjo va de-
butar com a president del 
WPT a l’acte de presentació 
de la temporada 2017 cele-
brat a Madrid. Des d’alesho-

res, és habitual veure al nou 
president en les proves del 
Circuit. Agenjo ha estat l’en-
carregat d’entregar els tro-
feus de campions a Paquito 
Navarro i Sanyo Gutiérrez 
en les proves celebrades a 
Santander i Miami.★



Presentació del llibre solidari ‘Relats Solidaris de l’Esport’.

Àlex Galí, Marc Márquez i Ramon Armadàs. Marc Màrquez.
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el llegat més ‘rocker’ de Jordi Tardà 
s’exposa a la seva ciutat natal

Foto Colectania inaugura 
la nova seu a Barcelona

La Fundació Iluro, amb la col·laboració de la Fundació Damm, ha organitzat una 
exposició on es mostra una part de la col·lecció de Jordi Tardà. Tardà, nascut a 
Mataró, va ser un dels periodistes més importants del nostre país i un dels col-
leccionistes musicals més importants del món. L’Exposició Homenatge a Jordi 
Tardà és una oportunitat única per apropar-se al fenomen del Rock.★

La Fundació Foto Colectania va inaugurar la nova seu de 
Barcelona amb l’exposició Fenómeno Fotolibro. La Fundació 
és una entitat sense ànim de lucre, creada a Barcelona al 
2002, amb l’objectiu de difondre la fotografia en tots els seus 
àmbits. La col·lecció de la fundació té més de 3.000 obres.★

Societat

márquez, Padrí deL LLibre soLidari de L’esPort

Cultura

Marc Márquez és el padrí de 
la 13a edició del llibre “relats 
Solidaris de l’esport”, una 
iniciativa impulsada per 40 
periodistes del nostre país que 
destina tots els beneficis a una 
entitat sense ànim de lucre.

É s la primera vegada que 
el padrí no està relacionat 
directament amb el primer 

equip del Barça. Anteriorment, Carles 
Puyol, Xavi Hernández, Andrés 
Iniesta, Leo Messi, Luis Suárez, 
Gerard Piqué o Pep Guardiola van 
ser alguns dels padrins de luxe del 
llibre, que en les 12 edicions ante-
riors han recaptat més de 750.000 
euros. Marc Márquez mai té un no 
quan es tracta de solidaritat.

En aquesta edició, l’entitat be-
neficiària serà l’Associació Esclat, 
una organització amb diversos cen-
tres a Barcelona que fa més de 40 
anys que treballa amb l’objectiu de 
millorar la qualitat de vida de les 
persones amb paràlisi cerebral o 
múltiples deficiències. La Fundació 
Damm, col·laboradora des de la pri-
mera edició del llibre solidari, rega-
larà un exemplar del llibre a cada 
membre del CF Damm al sopar de 
final de temporada.★   

Ramon Agenjo en la presentació de l’exposició homenatge a Jordi Tardà. Ramon Armadàs a la presentació de la seu de Foto Colectania.

Societat



la Fundació Damm convida als socis d’Sport 
Cultura Barcelona a una visita privada al MnaC 

R amon Agenjo, com a patró di-
rector de la Fundació Damm, 
va convidar a tots els socis 

d’Sport Cultura Barcelona a una 
jornada molt especial al Museu 
Nacional d’Art de Catalunya per vi-
sitar l’exposició “Picasso, Romànic”, 
que ha esdevingut una de les pre-
uades de la temporada museística 
de la nostra ciutat.

Organitzada pel Museu Nacional 
d’Art de Catalunya conjuntament amb 
el Musée national Picasso-Paris i amb 
la col·laboració de la Fundació Damm, 
“Picasso, romànic” porta a Barcelona 
40 olis, dibuixos, ceràmiques, escul-
tures i un quadre-relleu de l’artista 
malagueny que, en diàleg amb les 
obres medievals de la col·lecció del 
Museu Nacional, permeten copsar les 
afinitats entre l’obra de Pablo Picasso 
i l’art romànic. A més, presenta una 

interessant selecció de documents in-
èdits de l’arxiu de l’artista que perta-
nyen al museu de París i que revelen el 
seu interès per l’art d’aquest període.

El director del museu, Pepe Serra 
va acompanyar als assistents en el 
recorregut de les sales d’art romà-
nic, explicant les obres de Picasso i la 
relació amb la col·lecció permanent 
d’art romànic del MNAC. L’itinerari va 
finalitzar a la cúpula del museu, on 
va tenir lloc un espectacle de ballet 
clàssic impartit pels alumnes de la 
Corella Dance Academy.★

la Fundació Damm va convi-
dar als socis  d’Sport Cultura 
Barcelona a una visita privada 
i guiada pel Museu nacional 
d’art de Catalunya, per gaudir 
de les 40 obres de l’exposició 
“Picasso, romànic”. 

Cultura

Fundació Damm ha 
col·laborat amb l’exposició 
organitzada pel Museu 
Nacional d’art de catalunya 

Pepe Serra va acompanyar 
als assistents en el 
recorregut per les sales 
d’art romànic del museu
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Els membres d’Esport Cultura al Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Alumnes del Corella Dance Academy. ‘Picasso, Romànic’.

Albert Agustí, Pepe Serra, Ramon Agenjo i Rocío de Aguilera.

Fotos: Daniel Loewe
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L’equip amb el trofeu de Campió.

Campions!

Sanyo Gutiérrez
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eL cP damm es ProcLama camPió 
d’esPanya absoLut a La nucía
El Club professional ha passat a formar part de la secció de pàdel de la Fundació. 
Fins aquest moment el CP Damm només havia dedicat els esforços al pàdel 
formatiu. ara ha obert una plataforma de futur pels nostres jugadors.

E l CP Damm, coordinat per 
Cristóbal Bohorquez i di-
rigit per Ramiro Choya, 

ha debutat a nivell professional 
en aquest Campionat d’Espanya 
per equips de Primera Categoria 
que es va celebrar el cap de 
setmana del 10, 11 i 12 de març 
al País Valencià. L’aposta per 
aquest equip format, entre d’al-
tres, amb alguna de les principals 
figures del circuit professional 
World Padel Tour, com Paquito 
Navarro, Daniel ‘Sanyo’ Gutiérrez 

o Javier Limones, ha estat un èxit 
absolut. Aquest equip ha acon-
seguit el títol després de superar 
a la gran final al Guillem Export 
Pádel Xeresa per un ajustat 3-2. 
L’equip de la comarca de la 
Safor va ser la gran revelació 
del campionat plantant-se  a la 
final després d’eliminar a equips 
tan importants com el Real Club 
de Polo de Barcelona o el Club 
Arena Entrena Pàdel, guanya-
dor del campionat en categoria 
femenina.★

Paquito Navarro 
i Sanyo Gutiérrez 
són dues de les 
figures d’aquest 
excepcional 
equip que ha 
convertit al cP 
Damm en campió 
d’espanya

CP Damm


