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La FuNdació damm coL·Labora 
amb el DIsc De la Marató
Un any més Catalunya s’ha bolcat amb La Marató organitzada per TV3 i 
Catalunya Ràdio, que enguany està dedicada a les malalties infeccioses. A 
través d’aquest programa solidari, que té la finalitat de recaptar fons per 
a finançar projectes de recerca científica, es combina la sensibilització, 
l’entreteniment i la divulgació. La Fundació Damm, sumant-se també a la 
col·laboració de Damm, ha tornat a donar suport a aquest projecte, enguany 
com a principal col·laboradora del Disc de La Marató.★

Societat

Ramon Agenjo, Núria Llorach, Ramon Armadàs, Brauli Duart i Pau Furriol.

e l calendari del 2018 dels 
Bombers de Barcelona 
és un projecte personal 

del bomber i fotògraf Francesc 
Plana Rafi, que juntament amb 
la Plataforma de Bombers per 
a la Defensa del Patrimoni de 
Bombers de Barcelona, ha pro-
duït un calendari històric on els 
protagonistes són els bombers 
i també els vehicles que han 
format part de la història dels 
Bombers de Barcelona des de 
l’any 1833 fins avui en dia.

Els fons recaptats amb la 
venda del calendari van des-
tinats a La Marató de TV3, 
que enguany es dedica a les 
malalties infeccioses, i a l’As-

L’antiga Fàbrica 
va ser la seu del 
parc automobilístic 
dels bombers de 
barcelona durant  
un dia

sociació Bombers Solidaris, que 
agrupa accions on intervenen 
els Bombers en projectes in-
ternacionals i locals.

La Fundació Damm ha 
aportat el seu granet de sorra 
en aquest projecte mitjançant 
la cessió dels espais de l’An-
tiga Fàbrica d’Estrella Damm 
del carrer Rosselló per fer la 
presentació del calendari, a 
més de financiar-ne la versió 
de luxe. Durant un dia, els patis 
de l’Antiga Fàbrica es van con-
vertir en un parc de bombers 
amb vehicles de fa gairebé 200 
anys així com amb els models 
més moderns, sense oblidar el 
cos de bombers que van ser 
els autèntics protagonistes..★

Els Bombers de Barcelona han escollit l’Antiga Fàbrica Estrella Damm com 
a escenari per la presentació del calendari solidari del 2018 que han fet per 
a recaptar fons per a la Marató de TV3, dedicada a les malalties infeccioses.

L’AntigA FàbricA, es converteix 
per un diA en pArc de bombers

Foto de família.  Francesc Plana i Ramon Armadàs.

Susana Cerezo i Ramon Armadàs.



Societat

Nandu Jubany, Josep Piugbó, Carles Gaig, Bonaventura Clotet, Judit Mascó, Hideki Matsuhisa i Carles Abellán.

Imatge de la sala. Actuació de Desvarío Producciones.

L a fundació liderada pel 
Dr. Bonaventura Clotet, 
Lluita Contra la Sida, 

va organitzar el passat 20 de 
novembre al Palau Reial de 
Pedralbes de Barcelona la se-
gona edició de la festa People 
in Red. Una festa que va reunir 
a més de 500 persones per 
una bona causa: obtenir fons 
per finançar els projectes de 
recerca de la Fundació, cen-
trats principalment en l’estudi 
de diverses estratègies d’era-
dicació del VIH.

El color vermell va ser 
el protagonista de la festa, 
tant pels detalls que tots els 
assistents van incloure a la 
seva vestimenta, com pel seu 
predomini al menú ofert per 
4 xefs amb Estrella Michelin: 
Carles Gaig, Carles Abellán, 
Nandu Jubany i Hideki Mat-
suhisa.

L’esdeveniment, conduït 
pel periodista Josep Puigbó 
i la model Judit Mascó, va 
comptar amb l’assistència, 
entre d’altres, de Carles Puyol 

La Fundació damm, 
sempre al costat 
de les iniciatives de 
la Fundació Lluita 
contra la Sida

500.000 euros per LA LLuitA contrA LA sidA
La festa People in Red, de 
la Fundació Lluita Contra 
la Sida, va recaptar gai-
rebé mig milió d’euros per 
a la investigació per a la 
cura del VIH

i Vanessa Lorenzo, Joan Ma-
nuel Serrat, Bibiana Ballbé, 
Antoni Bassas, Elena Garcia 
Melero, Carlos Cuevas, Aina 
i Marc Clotet, Ona Carbonell, 
Gemma Mengual, Magalí Dalix 

i Joan Dausà. Tampoc hi va 
faltar una representació de la 
Fundació Damm, que sempre 
dóna suport a les iniciatives 
de la Fundació Lluita Contra 
la Sida.★

Ramon Armadàs, la seva dona, Eulalia Alari, el seu germà, Pere Armadàs, i la dona d’aquest, 
Montse Samarra, van ser algunes de les personalitats que van lluir sota els focus vermells 
que identifiquen aquesta acció de la Fundació Lluita Contra la Sida. Molta gent va lloar la 
nova cervesa de Damm, la Malquerida, que amb el seu color vermellós i el seu sabor es 
va convertir en una de les icones de la nit. Per part de la Fundació Damm també hi van ser 
presents els patrons Ramon Agenjo i Pau Furriol amb les seves respectives parelles. ★

La FaMílIa  arMaDàs 
i La MalquerIDa, 
eStreLLeS de 
La PeoPLe iN red

La família Armadàs amb els xefs. Malquerida, la nova cervesa de Damm.
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l ’Auditori RBA de Barcelona va ser 
la seu que va escollir l’associació 
Sport Cultura Barcelona per fer 

entrega de la XII edició dels premis de 
l’entitat. Albert Agustí, el president d’Sport 
Cultura, va donar el tret de 
sortida a l’acte agraint l’as-
sistència de tots els convi-
dats, entre els quals hi era 
present el patró director de 
la Fundació Damm i tam-
bé membre de l’assemblea, 
Ramon Agenjo. Com cada 
any, els premis es dividei-
xen en tres categories: Sport, Cultura i 
Trajectòria.

En la categoria d’Sport el guardó va 
ser per Ruth Beitia, campiona olímpica en 
salt d’altura en els Jocs de Rio de Janeiro 

ramon agenjo 
va ser l’encarregat 
de lloar la 
trajectòria del 
periodista premiat 
Jordi Hurtado

Cultura

sport cuLturA 
bArceLonA 
LLiurA eLs seus 
premis AnuALs
Ruth Beitia, Jordi Hurtado i Joaquim 
Maria Puyal van ser els premiats de la 
XII edició dels premis que entrega anual-
ment Sport Cultura Barcelona.

Jordi Hurtado, Carme Valero, Albert Agustí, Carles Domènech i Judit Esteban.
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Ramon Agenjo.

2016. En el seu lloc va recollir el premi, 
Carme Valero, dues vegades campiona del 
món de cross.

Jordi Hurtado, el presentador de televi-
sió, conegut pel programa ‘Saber y Ganar’, 

va recollir el guardó en la ca-
tegoria de Cultura i Ramon 
Agenjo va ser l’encarregat 
de lloar la seva carrera da-
vant els assistents.  

Finalment, el premi a la 
Millor Trajectòria va recaure 
en el periodista, presentador 
i locutor de retransmissions 

esportives Joaquim Maria Puyal. Carles 
Domènech, director de comunicació de la 
Fundació Damm, i Judith Esteban, ambdós 
membres de l’equip de Puyal,  van recollir 
el premi en el seu nom.★

La Fundació ESI que lidera l’actual 
president de la Taula Assessora de 
l’Esport Català, Josep Maldonado, va 
retre un homenatge a la figura de la que 
fou Directora General de la Fundació 
Damm, Marta Gil. La Marta ens va deixar 
ara fa poc més d’un any però el seu 
record i el seu mestratge encara ens 
guia. La Fundació Damm i la Fundació 
ESI col·laboren des de fa anys i Marta 

Gil va ser una de les persones més 
importants en l’enfortiment d’aquesta 
relació. L’acte es va produir en el trans-
curs del sopar solidari que anualment 
celebra l’ONG de Josep Maldonado. Els 
patrons de la Fundació Damm Ramon 
Agenjo, Ramon Armadàs i Pau Furriol, 
així com el president d’honor del CF 
Damm, Josep Barcons, van fer entrega 
d’un record a la filla de Marta Gil.★

La Fundació esport solIDarI 
InternacIonal ret uN emotiu 
HomeNatGe  a  marta GiL

Ramon Armadàs, Josep Barcons, Elena Ortiz, Pau Furriol i Ramon Agenjo.

 Santi Nolla, Edmilson, Pep Morata i Ramon Agenjo.

Societat



l a Fundació Damm i la 
Fundació Bioparc, dues 
institucions implicades 

amb el futur de la societat, van 
ratificar el compromís com-
partit amb la preservació del 
planeta, renovant un conveni 
que ja fa quatre anys que es 
va iniciar. La signatura d’aquest 
conveni es va fer a València, a 
les instal·lacions de Bioparc, un 
espai considerat com un dels 
deu millors parcs del món.

bioparc és una 
plataforma de 
trobada entre les 
persones i la bellesa 
salvatge de la natura

Societat

renovAció deL conveni Amb LA FundAció biopArc
La Fundació Damm ha renovat el conveni de col·laboració que la uneix des de fa quatre anys a la Fundació 
Bioparc, una entitat dedicada a la preservació de la biodiversitat del planeta.

El patró director de la 
Fundació Damm, Ramon 
Agenjo, va destacar “la satis-
facció en el temps de la relació 
entre ambdues entitats” alhora 
que va emfatitzar en “la neces-
sitat de compartir objectius i re-
alitzar accions conjuntes per a 
la seva consecució”. Per la seva 
banda, la Fundació Bioparc va 
assenyalar la importància de la 
tasca que duen a terme com a 
plataforma de trobada entre les 
persones i la natura, doncs és 
fonamental mostrar la “bellesa 
salvatge que està cada vega-
da més amenaçada per l’acció 
de l’home” amb la finalitat de 
sensibilitzar per a la seva con-
servació i protecció, promovent 
accions a través del respecte a 
la naturalesa..★

Foto de família dels xefs amb Mònica Terribas i Jordi Basté.

Ramon Agenjo i Rosa Martínez en el moment de la signatura.

Àlex Galí i Ramon Agenjo amb els representants de Bioparc. 

Xefs amb estrella michelin 
organitzen un sopar solidari 
per l’Associació Esclat
L’Associació Esclat va commemorar el seu 40è aniversari amb 
un sopar per a recaptar diners per al foment de les activitats 
esportives adaptades per a persones amb paràlisi cerebral i 
altres discapacitats similars. El sopar va comptar amb la col-
laboració de 13 xefs amb estrella Michelin, que van cuinar 
els platets i tapes que es van servir. La Fundació Damm va 
col·laborar a través de la cessió de producte (aigües i cervesa) 
i amb l’assistència al sopar dels patrons Ramon Agenjo, Ramon 
Armadàs i Pau Furriol.★

Societat
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Xavi Aguilar, Carles Puyol, Manel del Castillo, Carles domènech i Fernando Belasteguin.

Àlex Galí i Jan Valls de la Fundació Damm van participar en el ProAm solidari.

Esports

eL torneig xAp de pàdeL 
soLidAri recAptA 70.743 €
El passat 4 de desembre es va fer el lliurament simbòlic de la 
recaptació del torneig solidari a l’Hospital Sant Joan de Déu 
per a la construcció del ‘Pediatic Cancer Center’.

E l Torneig XAP de pàdel so-
lidari es va celebrar a les 
instal·lacions de l’Stars Padel 

a principis d’octubre, però no va ser 
fins al 4 de desembre que es va ce-
lebrar el protocol·lari lliurament del 
taló a l’Hospital Sant Joan de Déu. 
L’acte va comptar amb la presencia de 
Fernando Belasteguin i Carles Puyol, 
padrins del torneig; Manel del Casti-
llo, gerent de l’Hospital Sant Joan de 
Déu; Xavi Aguilar, organitzador del 

torneig; i Carles Domènech, repre-
sentant de la Fundació Damm. Es va 
aprofitar l’acte per jugar un ProAm 
on els participants es van dividir en 
dos equips: equip Bela i equip Puyol. 
En aquesta exhibició hi van participar 
els mateixos Belasteguin i Puyol i d’al-
tres personalitats del món de l’esport 
com Pablo Lima, Enric Masip, Albert 
Luque i Jesús M. Angoy o els nostres 
companys de la Fundació, Àlex Galí 
i Jan Valls.★

el pont de la 
immaculada es viu al 
Reial Club de Polo
Més de 1.200 joves d’entre 8 i 15 anys es van aplegar a les 
instal·lacions del Reial Club de Polo de Barcelona per parti-
cipar en un dels tornejos d’hoquei herba amb més prestigi 
d’Europa: el Torneig Internacional de la Immaculada, en el 
que hi van participar 106 equips de set països diferents. En 
aquesta edició 
es va intensi-
ficar el com-
ponent solidari 
del torneig, amb 
la col·laboració 
amb l’Associació Karuna (promou l’ajuda al tercer món) 
i Mua solidaris (associació que lluita contra la leucèmia 
infantil). A més, es va impulsar de nou el torneig d’hoquei 
inclusiu. En aquesta categoria d’Hoquei + el vencedor 
va ser l’equip holandès del Cheese Heads. La campiona 
olímpica del 92’ amb la selecció espanyola i ex entrena-
dora del RC Polo, Maribel Martínez de Murguia, va ser la 
padrina del torneig.★

Esports
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coL·Laboració 
amb L’HaNdboL sant 
Joan Despí
La Fundació ha subscrit un conveni amb el club 
Handbol Sant Joan Despí, fundat  l’estiu de 1958, per 
recolzar l’handbol formatiu i femení del nostre país. 
En l’actualitat el club està format per 210 jugadors 
i 160 jugadores, sent l’entitat de Sant Joan Despí 
amb més equips i esportistes femenines.★

Esports

el rc Polo va 
organitzar un dels 
tornejos d’hoquei 
herba més importants 
d’europa.

Agenjo amb Barrena i Bonavia. Imatges de tots els esportistes del club.

Un dels equips campions del RC Polo.

 Carles Sitjar, director del torneig, amb esportistes.
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Jorge Martínez amb Mónica Gómez i Ivan Ramírez nous Campions del món de pàdel de la seva categoria.

M ai és fàcil guanyar, però encara 
menys un mundial. Doncs això 
és el que van fer la Mónica 

Gómez i l’Ivan Ramírez amb les seves 
excepcionals parelles. El campionat, ce-
lebrat del 9 al 14 d’octubre, va congregar 
als millors jugadors de pàdel del món en 
les categories sub-14, sub-16 i sub-18, tant 
masculina com femenina. En aquesta edi-

ció la inscripció ha estat la més majoritària 
de la història, amb esportistes de 13 països: 
Espanya, Argentina, Bèlgica, Brasil, Estats 
Units, Mèxic, Paraguai, Portugal, Gran 
Bretanya, Xile, Uruguai, Itàlia i Suècia.

La competició es va desenvolupar a les 
instal·lacions del Real Club El Candado, 
amb una gran afluència de públic que 
va poder gaudir del millor pàdel infantil 

i juvenil. A causa de la gran inscripció 
de participants es van organitzar unes 
prèvies per seleccionar als jugadors que 
acompanyarien a aquells que per rànquing 
s’havien classificat per disputar el quadre 
final. Un èxit de participació i de públic que 
encara dóna més rellevància al triomf de 
la Mónica i l’Ivan en les seves respectives 
categories..★

Gran èxit del CP Damm a la 31a 
edició del campionat d’espanya
El Campionat d’Espanya de Menors és el màxim objectiu dels joves ju-
gadors a l’inici de la temporada. La feina feta durant l’any va fer que els 
nostres esportistes aconseguissin guanyar el campionat infantil mascu-
lí, el subcampionat cadet masculí i la tercera posició en el pòdium de la 
categoria infantil femenina i aleví masculina.
L’equip encapçalat pel director esportiu, Jorge Martínez, va competir 
contra els millors esportistes de l’Estat mostrant la seva capacitat de 
sacrifici i la màxima esportivitat. La Federació Espanyola va organitzar 
el campionat en totes les categories, tant femenines com masculines.★

Pàdel

Chamero i Rodríguez, Campions d’Espanya infantil.

Pàdel

dos deLs nostres, procLAmAts cAmpions deL món
Mónica Gómez i Ivan Ramírez s’han proclamat campions de l’XI Campionat del Món de Pàdel de Menors 
celebrat el passat mes d’octubre a Màlaga. La Mónica ho ha fet de la mà de la seva companya Carmen, i 
Ramírez amb Yanguas.

Gener 2018



Gener 2018

CF Damm

Després de gaudir d’un bon be-
renar, els jugadors es van anar di-
rigint a diferents zones de l’Antiga 
Fàbrica per fer-se les fotos individu-
als i d’equip, per 
participar en un 
concurs sobre les 
Regles de joc que 
els podia portar a 
Port Aventura, i 
per conversar de 
manera distesa 
amb el president del Club. Agenjo els 
va donar la benvinguda i va expli-
car breument la filosofia cervesera 
envers el futbol formatiu, remarcant 

Gran festa a la  presentació dels 
equips del cF damm
L’Antiga Fàbrica va acollir la presentació dels equips del CF Damm de la temporada 2017/18. 
Ramon Agenjo va exercir d’amfitrió i va saludar un per un a tots els integrants del Club.

E l passat 4 de setembre es va ce-
lebrar la presentació oficial de 
tots els equips del Club. Amb la 

presència del president Ramon Agenjo 
i del president d’honor Josep Barcons, 
els 14 equips es van reunir al pati de 
l’Antiga Fàbrica per dirigir-se junts a la 
zona de la xemeneia, on els esperaven 
5 food trucks que van cuinar expressa-
ment per la presentació. Hamburgueses 
ecològiques, botifarres de pagès, ‘burri-
tos’ mexicans, un ‘hot dog’ vegà, patates 
braves i gelats de Rodilla van ser les 
estrelles de la jornada gastronòmica-
festiva, sempre acompanyats dels grans 
productes de la companyia.

que per als nois i noies del planter “el 
més important és estudiar”, afegint: 
“volem guanyar campionats i volem 
jugar molt bé, però el primer que volem 

és que vosaltres 
contribuïu a fer 
un món millor i 
més just”.

Un cop finalit-
zada una vetlla-
da que va servir 
perquè tècnics, 

jugadors, direcció del club i famili-
ars compartissin impressions, el CF 
Damm va donar per inaugurada la 
campanya 2017-2018.★

agenjo, dirigint-se als 
jugadors: “el que volem 
és que contribuïu a fer 
un món millor i més just”
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Foto de família amb esportistes, tècnics, auxiliars i directius.

 Realització de la foto. Presentació gastronòmica.Ramon Agenjo saluda un a un a tots els esportistes.



Antonio Masriera i Ramon Agenjo.

Ramon Agenjo i Fèlix Escalas.
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LA FundAció dAmm segueix 
recoLzAnt eL mArítim i eL nàutic

El Reial Club Marítim i el Reial Club Nàutic de Barcelona seguiran 
tenint el suport de la Fundació Damm durant els propers anys.

E l patró director de la Fundació 
Damm, Ramon Agenjo, va ser 
l’encarregat de signar la reno-

vació dels convenis de col·laboració 
entre la Fundació Damm amb el Reial 
Club Marítim i el Reial Club Nàutic. 
El Reial Club Marítim de Barcelona, 
fundat a finals del segle XIX i pioner 
en la promoció dels esports nàutics 
a la ciutat, ha aconseguit un dels 
millors currículums esportius del 
món amb més de 1.000 medalles en 

competicions nacionals i més de 200 
en competicions internacionals, gua-
nyant la primera medalla olímpica per 
a Espanya el 1932. Per la seva part, 
el Reial Club Nàutic és un club de 
referència en el món de la nàutica 
mediterrània i en la organització de 
regates de competició internacionals. 
L’any 1999 va rebre la Placa d’Or de la 
Reial Ordre del Mèrit Esportiu i l’any 
2003 la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu 
de l’Ajuntament de Barcelona.★

impulsem les arts 
escèniques de la mà de 
l’Atlàntida de Vic i el 
Festival Temporada Alta

L’acord entre Fundació L’Atlàntida de Vic i el Festival 
Temporada Alta amb la Fundació Damm s’allargarà 
un any més per seguir consolidant l’aposta d’amb-
dues entitats per fomentar i impulsar la cultura del 
nostre país.

L’Atlàntida gestiona el Centre d’Arts Escèniques 
d’Osona i l’Escola de Música i Conservatori de Vic 
programant activitats musicals, teatrals, artístiques, 
culturals i educatives. Per la seva part, el Festival 
Temporada Alta és el festival d’arts escèniques que 
se celebra a les ciutats de Girona i Salt durant els 
mesos d’octubre, novembre i desembre.  Al llarg de 
seva història ha guanyat el reconeixement del sector, 
del públic i de la premsa especialitzada.★

Cultura

Erra i Agenjo al balcó de l’ajuntament de Vic.

Presentació del Festival Temporada Alta a Girona.

El Patronat DE la FunDacIó IsIDre 
esteve Es rEunEix a l’antiGa FàbriCa
Isidre Esteve va reunir al patronat de la seva Fundació per explicar i debatre les darreres 
activitats que s’han dut a terme. Durant la reunió es va acordar començar a preparar la 
presentació del coixí intel·ligent. Des de la Fundació Damm, a més, es va explicar l’acció 
que es durà a terme aprofitant el pas del Rally Dakar per la localitat boliviana d’Oruro entre 
l’Associació Atenció Precoç Solidaria i la Fundació Damm amb la presència d’Isidre Esteve.★

Esport
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Isidre Esteve amb els membres del Patronat.


