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Els jugadors que van jugar la Final de la Copa del Rei de 1967 amb Agenjo i Barcons.

Ramon Agenjo i Jorge Villavecchia.

Una imatge de l’aperitiu.

David López, Sergio González i Roger Garcia.

Paula Gerbolés i Josep Barcons.

La Damm acomiada la temporada
2016-2017 amb un sopar històric
Durant el sopar es va homenatjar a l’equip que el 2 de juliol de 1967 va jugar
la final de la Copa del Rei contra l’Athletic Club al Santiago Bernabéu.

E

l Sopar de Cloenda
d’aquesta temporada
va ser històric per diferents motius: en primer lloc,
i com a novetat, es va celebrar a l’Antiga Fàbrica Estrella
Damm; el Club va homenatjar
els jugadors que van aconseguir la fita més important de
la història de la Damm fa 50
anys; i, per acabar, va ser el primer cop que es va acomiadar

amb ‘honors’ a les jugadores
del Club, que van rebre l’apreciada samarreta de la Damm i
el rellotge commemoratiu que
s’entrega als jugadors que, per
edat, han d’abandonar el Club.
Durant el sopar, a més, es
va fer un repàs dels èxits
més destacats de la temporada mitjançant la projecció de vídeos resums de les
campanyes realitzades per

alguns dels equips de l’entitat,
entre ells, la del Juvenil A dirigit per Roger Garcia.
El sopar d’enguany va
comptar amb la presència
de diferents personalitats
del món del futbol i la política, com ara la del Secretari
General de l’Esport, Gerard
Figueras; el Comissionat
d’Esports de l’Ajuntament de
Barcelona, David Escudé; el
Seleccionador Català, Sergio
González; i l’excerveser i actual jugador del RCD Espanyol,
David López.
Després de gaudir d’una
vetllada de germanor, el CF
Damm va donar per finalitzada la temporada 2016-2017
tot esperant que la campanya vinent torni a ser motiu
d’alegria i d’orgull per a la
família cervesera.★

02 : fundació damm

Juliol 2017

Societat

Col·laboració amb la Fundació Invest for Children
La Fundació Damm va
tornar a participar en
el sopar solidari que
anualment organitza
la Fundació Invest for
Children per a recaptar fons.

E

l passat 8 de juny, l’Estadi del RCD Espanyol
va acollir la cinquena
edició del sopar benèfic ‘Som
un’, que organitza la Fundació
Invest for Children, una fundació sense ànim de lucre que treballa per aconseguir una vida
millor per a les persones amb
discapacitat intel·lectual. El sopar, que va ser presentat per
Santi Millán i Javi Sancho, va
comptar amb la col·laboració
de la Fundació Damm. A més,
la Fundació cervesera també
va participar en el torneig de
futbol dels patrocinadors amb
dos equips de futbol, un del CF
Damm i un altre de la companyia. Els fons recaptats per
Invest for Children a través
d’aquest sopar solidari van
destinats al projecte d’Inserció laboral d’Aura Fundació, a
la investigació per a la prevenció de l’Alzheimer de la
Fundació Pasqual Maragall
i al nou Càncer Center de
l’Hospital Sant Joan de Déu
de Barcelona.★

Cristina Maragall, Manel del Castillo i Glòria Canals.

Equip del club de futbol.

Equip de la companyia.

Esport

Nou conveni de col·laboració
de la Fundació Damm amb el
Club Esportiu Laietà
La Fundació Damm va signar un
conveni de col·laboració amb el Club
Esportiu Laietà que servirà per a poder
impulsar l’esport formatiu del club barceloní. El Laietà és un club poliesportiu
fundat l’any 1922 per exalumnes dels
Escolapis que volien jugar a bàsquet
i en van ser pioners. El primer partit
oficial de bàsquet que es va disputar
a Catalunya va ser entre el CE Europa i
el CE Laietà, el 8 de desembre de 1922.
El Laietà té una superfície de gairebé
30.000 metres quadrats on hi ha 15
pistes de tennis de terra batuda, 11 de

pàdel, un camp de futbol sala de gespa
artificial, una pista d’hoquei, una pista
poliesportiva, un pavelló cobert, una
piscina descoberta i un gimnàs de tres
plantes. Aquet conveni entre les dues
entitats, que va ser signat pel president
del CE Laietà, Domingo Goenaga, i pel
patró director de la Fundació Damm,
Ramon Agenjo, segueix la màxima de
la Fundació Damm de donar suport a
les entitats esportives catalanes que
fomenten els valors inherents a l’esport
entre els més petits i els joves, uns dels
pilars de la societat.★

Ramon Agenjo i Domingo Goenaga.

Sambola, Agenjo, Goenaga i Galí.
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Jordi Cardoner, Ramon Agenjo, Sor Lucia Caram i Nacho Mestre amb els representants de la Fundació Cruyff.

Més de 800 joves i infants, a
l’Open Day de la Fundació Cruyff

L’Open Day de la Fundació Johan Cruyff és una jornada ludicoesportiva que
en l’edició d’enguany ha aplegat a més de 800 joves i infants amb discapacitat

E

l Complex Esportiu municipal
de La Mar Bella va acollir una
nova edició de la jornada Open
Day que organitza la Fundació Johan
Cruyff. En total, més d’una vintena d’activitats van permetre a gairebé un miler de joves i nens gaudir d’una jornada
lúdica i esportiva. La Fundació Cruyff,
amb el suport d’altres entitats com ara
la Fundació Damm, dedica anualment

Imatge dels esportistes participant en l’Open Day.

als beneficiaris dels seus projectes una
jornada que té l’objectiu de convertir la
pràctica esportiva en una font de diversió, desenvolupament personal i inclusió
social. Bàsquet, futbol, tennis o ciclisme
adaptat van ser algunes de les disciplines
que es van poder veure a La Mar Bella,
com a mostra representativa dels projectes esportius que aquesta entitat duu
a terme durant tot l’any arreu del món.
Durant la jornada, els representants
de totes les entitats col·laboradores amb
el projecte van poder fer un recorregut
pels diferents espais habilitats i van poder intercanviar opinions amb els responsables tècnics del projecte, així com
amb alguns dels patrocinadors. Ramon
Agenjo, patró director de la Fundació
Damm no es va voler perdre aquesta
cita anual d’inclusió social a través de
l’esport.★

CP Damm

Víctor Carretón i Rubén Castilla, a
prop del títol de campions d’Espanya
Els esportistes de la Fundació Damm Víctor Carretón i Rubén Castilla van participar en el campionat d’Espanya de pàdel en cadira de rodes, que es va
disputar del 30 de juny al 2 de juliol al poliesportiu Juan Antonio Samaranch de
València. La parella formada per Óscar Agea i Edorta de Anta es va proclamar
campiona després de superar a Castilla i Bernal a les semifinals i a Peinado
i Triviño a la final. La parella campiona revalida el títol i consolida la primera
posició al rànquing estatal. Carretón i Castilla van obtenir la sisena i la tercera
posició respectivament. El campionat va reunir a les 14 millors parelles del
rànquing estatal de pàdel en cadira.★

Víctor Carretón i Rubén Castilla.
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L’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm acull
la presentació del novè Estiu Fantàstic
El passat dimecres, 21 de juny,
es va celebrar la presentació
d’Un Estiu Fantàstic amb la
presència de les parts implicades.

L
Imatge dels representants del novè Estiu Fantàstic.

Ramon Agenjo.

Imatge de l’antiga Fàbrica d’Estrella Damm.

a novena edició d’Un Estiu
Fantàstic es va presentar a
l’Antiga Fàbrica d’Estrella
Damm, amb la presència dels coordinadors i col·laboradors del programa, així com treballadors i representants del Consell de l’Esport Escolar
de Barcelona i personalitats que
contribueixen a fer possible l’Estiu
Fantàstic, com ara el patró director de la Fundació Damm, Ramon
Agenjo. Durant l’acte es van projectar les declaracions del jugador de
futbol sala del FC Barcelona Lassa,
Sergio Lozano, i de la medallista de
natació en estil lliure, Érika Villaécija,
padrins d’aquesta edició d’Un Estiu
Fantàstic. Amb aquesta activitat es
defensa l’empoderament de persones
que formen part dels barris on s’implementa l’Estiu Fantàstic. Aquesta edició
acollirà a més de 1.200 participants
cada setmana durant el mes de juliol.★

Societat

Un nou espai cardioprotegit
gràcies a Tomando Conciencia
L’escola La Salle Comtal ja disposa d’un desfibril·lador
automàtic, gràcies a Tomando Conciencia i a la
Fundació Damm.

L

a Fundació Tomando Con- tació, activitat física, gestió de les
ciencia, amb la qual col·labora emocions i prevenció a les addicla Fundació Damm, continua cions i a les substàncies tòxiques
amb la seva tasca de cardiopro- a través de continguts adaptats
tegir espais esportius i fomentar als nous hàbits de consum digital.
els hàbits saludables
La Fundació
To m a n d o Co n entre els infants. En
La Salle Comtal,
ciencia té com a
aquest sentit, i en
que té un 70%
el marc del prod’alumnes en risc objectius motivar
un canvi d’actitud
grama ‘Tomando
d’exclusió social,
Conciencia Schools’ i
a la societat perquè
ja és un espai
‘La vida d’en Max’, el
entre tots puguem
cardioprotegit
fer un món millor,
passat 28 d’abril es
mitjançant la reva fer entrega d’un
desfibril·lador automàtic a l’escola cerca de recursos econòmics per
La Salle Comtal de Barcelona. A donar suport a projectes socials i
més, a La Salle Comtal també s’hi a través de la comunicació com a
va fer una xerrada sobre alimen- motor de canvi.★

Imatge dels estudiants, professorat i col·laboradors de la Salle Comtal.

Carola García, ambaixadora de Tomando Conciencia.
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Dr. Bonaventura Clotet, Cristina Cifuentes, Miguel Bosé i Mònica Naranjo.

Miguel Bosé dirigint-se als assistents a la roda de premsa.

Cristina Cifuentes i Miguel Bosé.

Presentació de la 8a edició de la Gala Sida
El 3 de juliol es va presentar, a Madrid, la que serà la 8a edició de la Gala Sida,
una gala benèfica promoguda per la Fundació Lluita contra la Sida i en la qual hi
participa la Fundació Damm. Enguany la Gala se celebrarà a la capital espanyola.

E

l La Fundació Lluita
contra la Sida, presidida pel Dr. Bonaventura
Clotet, celebrarà una nova edició de la Gala Sida, una gala
benèfica que té l’objectiu de
recaptar fons per a acabar definitivament amb el VIH. La 8a
edició, que se celebrarà el 28

de novembre al Qizink Center,
de Madrid, no només vol seguir
recaptant fons, sinó que també
té l’objectiu de conscienciar de
la gravetat d’un problema que
afecta cada vegada més als
joves, un col·lectiu que veu la
sida com una malaltia superada. La Fundació Lluita con-

El pròxim 29 de
novembre se celebrarà la
8a edició de la Gala Sida,
amb l’objectiu de recaptar
fons per a la investigació
i de conscienciar sobre
la gravetat d’aquesta
malaltia

tra la Sida, que compta amb el
suport de la Fundació Damm,
ha aconseguit grans avenços
científics centrats en l’erradicació del VIH. El febrer del
2017 es van presentar els resultats d’un prometedor assaig
clínic amb vacuna terapèutica,
amb la qual s’ha aconseguit
per primera vegada reeducar
el sistema immunitari de 5
persones de les 13, per un llarg
període de temps..★

06 : fundació damm

Juliol 2017

Cultura

La Fundació
Damm i la
Sala Beckett
uneixen forces
La Fundació Damm i la Fundació Sala Beckett / Obrador
Internacional de Dramatúrgia
van signar un conveni de
col·laboració.

L

a La Sala Beckett és un espai
de creació, formació i experimentació teatral, dedicat especialment a la promoció de la dramatúrgia contemporània i a la difusió
de l’autoria teatral catalana, alhora
que funciona com a punt de trobada
dels autors teatrals amb altres creadors escènics i amb professionals de
diferents àmbits i disciplines. A la Sala
Beckett s’hi duu a terme una intensa
activitat de producció i programació
d’espectacles, cursos i laboratoris,
conferències, trobades i tota mena
d’activitats d’intercanvi, pensament
i debat sobre dramatúrgia i món contemporani.
El conveni entre la Fundació
Damm i la Fundació Sala Beckett /
Obrador Internacional de Dramatúrgia,
que és l’òrgan rector de la Sala, va ser
signat pel president d’aquesta última,
Sergi Belbel, i pel patró director de
la Fundació Damm, Ramon Agenjo.★

Sergi Belbel i Ramon Agenjo.

Esport

Homenatge als
patrocinadors que
van impulsar
Barcelona 92

Organitzadors i patrocinadors de Barcelona 92’.

L’Ajuntament de Barcelona va retre un homenatge al
grup de responsables que van impulsar i patrocinar
els Jocs Olímpics de Barcelona 92. L’acte, presentat per la periodista Olga Viza, va comptar amb la
presència de la majoria dels actors protagonistes
d’aquell esdeveniment tan important per la història de l’olimpisme i de Barcelona. Josep Miquel
Abad, conseller delegat del COOB’92; Joan Coll,
director dels Jocs Paralímpics; i Ramon Agenjo,
com a representant dels patrocinadors, van ser els
encarregats de recordar l’èxit de Barcelona 92.★
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La Fundació de l’FCF
entrega els seus Premis
Solidaris a l’Antiga
Fàbrica Estrella Damm

Alumnes i professors del CETT amb els membres del jurat.

El president de la Fundació de l’FCF, Pere Guardiola.

Un dels plats presentats al Concurs.

Concurs de Cocteleria i de
Cuina i Restaurant CETT

El 25 de maig es va fer entrega dels premis del XI Concurs
de Cocteleria Bacardi-CETT i del XXII Concurs de Cuina i
Restaurant CETT, en els quals la Fundació Damm hi participa

L

a XXII edició del Concurs de odista gastronòmic), Ramon ArmaCuina i Serveis de Restau- dàs (patró director de la Fundació
rant del CETT va comptar Damm) i Àlex Galí (coordinador
amb la participació de tres equips general de la Fundació Damm).
formats per tres representants de
El concurs consisteix en difeCuina i dos de Serveis de Restau- rents fases: l’elaboració d’un còctel
ració, que van defensar la seva pro- lliure de benvinguda, l’elaboració
d’un entrant, seleccioposta gastronòmica
nat a la fase prèvia i
davant d’un jurat La cervesa Damm,
inspirat en un cuiner
degustador de per- protagonista de
català, maridatge del
sonalitats referents les postres de la
vi català, trinxat i emdel sector i patrociXXII edició del
platat de Bacallà amb
nadors, així com per
pistó, i l’elaboració
un jurat intern for- Concurs de Cuina i
mat per professors Restaurant del CETT d’unes postres de cadel CETT, que van
ràcter lliure, on la base
decidir els guanyadors. El jurat de- va ser la xocolata i cervesa Damm.
gustador va estar format per Juan
Les guanyadores d’aquesta ediCarlos Ibañez (Restaurant Lasarte), ció van ser Alejandra Membibre,
Lluís Estrada (Pastisseria Canal), Assumpta Roig, Matías Trelis, Laia
Vicent Guimerà (Restaurant l’Antic Aribó i Montse Llebot, que van recoMolí), Salvador Garcia-Arboç (peri- llir el premi de mans d’Àlex Galí..★

Agenjo, Guardiola, Sánchez i Subies.

El passat 25 de maig l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm
va acollir la gala d’entrega dels guardons dels primers
Premis Solidaris de la Fundació de la Federació Catalana
de Futbol, que va demostrar el poder solidari de clubs,
futbolistes i persones vinculades al món del futbol.
Aquests guardons, creats enguany, busquen premiar aquelles iniciatives i activitats que fomentin la
solidaritat, l’ètica esportiva i els valors més enllà dels
camps de futbol i pavellons de futbol sala. Ramon
Agenjo, que també és patró de la Fundació de l’FCF,
va dir durant la gala
“entre tots hem de La Fundació
demostrar que cal Damm es va
ser solidari i que implicar des del
tots ho podem ser primer moment
amb petits gestos”. amb els I Premis
Per aquest motiu, i Solidaris de l’FCF
amb aquesta creença, la Fundació Damm es va implicar des del primer
moment en la celebració d’aquests premis, acollint
també a les seves instal·lacions la celebració del dinar
del jurat de la Gala.
Un dels premis més especials de la nit va ser
l’entregat a Raúl Sánchez, una persona que es dedica
a conscienciar sobre la importància de no ser violents
en la pràctica de l’esport, després de patir una lesió
irreversible a la columna vertebral a causa de rebre
una puntada de peu durant un partit de futbol.★
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Celebrat el 21è ‘Guanya’t el cel amb el pare Manel’

El passat 30 de maig es va celebrar, al teatre Victòria de Barcelona, la 21a edició de ‘Guanya’t el cel amb
el pare Manel’, un espectacle benèfic del qual la Fundació Damm en va cobrir totes les despeses.

A

Fotos: Sergio Sabini

mb la sala plena a vessar
i la complicitat i companyia de tantes persones
que donen el suport al projecte del
pare Manel, com ara la Fundació
Damm, es va celebrar la 21a edició
del festival solidari ‘Guanya’t el cel
amb el pare Manel’. Gràcies a la impecable organització i a l’aportació
de tots els col·laboradors, voluntaris
i professionals va començar l’espectacle, que enguany estava dedicat
al record de Carles Flavià.
Les diferents personalitats que
van formar part de l’espectacle van
ser Manel Fuentes, com a presentador, David Baró, Queco Novell, Monica
Green, Pep Plaza i Joan Manuel Serrat,

La Fundació Damm es
fa càrrec de les despeses
del festival perquè la
recaptació es pugui
dedicar als projectes del
Pare Manel.
El Pare Manel és
candidat finalista a
Català de l’Any gràcies
a la important tasca que
duu a terme a Barcelona.
que van donar suport al projecte solidari, efectiu i compromès d’un grup
de persones al voltant del Pare Manel
que, durant tants anys, han fet realitat
un programa d’acció social i educativa per infants, joves i famílies que es
troben en situació de vulnerabilitat
als barris de Verdum i Roquetes de
Barcelona. La Fundació Damm va cobrir totes les despeses d’aquest acte,
fet que permet que tota la recaptació
es dediqui íntegrament al projecte de
la Fundació del Pare Manel.
La societat catalana ha volgut
reconèixer, aquest any, la gran tasca
que duu a terme Manel Pousa i és
un dels finalistes al Català de l’Any
del 2016.★

Imatge del record a Pepe Rubianes i Carles Flavià.

Pare Manel.

Joan Manuel Serrat.
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