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Els membres del patronat de la Fundació Cruyff.

PRESENTACIÓ DEL NOU PATRONAT

DE LA FUNDACIÓ CRUYFF
La Fundació Cruyff va
presentar, el passat mes
de maig, el nou patronat
format per amics de Johan
Cruyff, col·laboradors i
membres de la societat civil
i esportiva de casa nostra.

P

ep Guardiola, Carles
Puyol, Xavi Hernández,
Fernando Belasteguin,
Joan Laporta, Jaume Roures,
Joan Francesc Pont i Ramon
Agenjo, com a vocals, Xavier
Arbós, secretari, Susila Cruyff,
presidenta, i Pati Roura, com

a directora, seran els encarregats de vetllar pel bon funcionament del llegat solidari de
Johan Cruyff. Cruyff va ser un
dels jugadors i entrenadors més
importants de la història del futbol mundial i la seva petjada no
només ha estat dins del camp

sinó també fora pel seu vessant
més solidari i la creació de la
seva pròpia fundació.
La presentació en societat
del nou patronat es va celebrar durant l’Open Day, el dia
on s’apleguen gran part dels
nois i noies que es beneficien
dels projectes de la Fundació
Cruyff en el nostre país. Més
de 900 esportistes van poder
gaudir d’una gran jornada a
les instal·lacions del Complex
Esportiu Municipal La Mar Bella
de Barcelona amb la companyia
de Pep Guardiola, Carles Puyol
i les jugadores del nostre equip
femení entre d’altres.★

Guardiola, Agenjo, Puyol i Laporta amb un grup de joves.

Jaume Roures, Ramon Agenjo, Pep Guardiola i Carles Puyol.

L’equip Femení també va participar a l’Open Day.
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Foto de família dels amics de la Fundació Damm.

Pep Guardiola i Carles Puyol durant el sopar.

Joan Dausà, David Carabén i Santi Balmes.

MÚSICS I ESPORTISTES, A L’ANTIGA FÀBRICA
Un grapat d’amics de la Fundació es van aplegar a l’Antiga Fàbrica per gaudir d’un
maridatge amb les cerveses més significatives de la companyia. Ramon Agenjo va
exercir d’amfitrió davant un públic que va saber apreciar les varietats cerveseres.

E

l passat mes de juny es
va produir per primera
vegada un sopar d’amics
de la Fundació Damm amb l’única raó de compartir experiències
al voltant d’una taula. Destacats
prohoms de l’esport com Pep
Guardiola, Carles Puyol, Enric
Masip, Pablo Lima, Viran Morros

o Thomas Cristiansen van compartir la vetllada amb alguns
dels músics més representatius
del nostre país: David Carabén
(Mishima), Santi Balmes (Love
of Lesbian) o Joan Dausà.
El sopar va consistir en un
maridatge de cerveses explicat
per Ramon Agenjo, conseller

Pep Guardiola i Carles
Puyol van compartir a
l’Antiga Fàbrica el seu
gust per la cervesa amb
David Carabén, líder de
Mishima, i Santi Balmes,
de Love of Lesbian,
entre d’altres.

de Damm i patró-director de la
Fundació. Cada cervesa estava
relacionada amb un plat idoni
per les característiques de la
cervesa.
L’experiència va ser molt ben
acollida per tots els comensals,
posant de manifest la necessitat
de repetir-ho. Ramon Agenjo va
assegurar que hi hauria una segona edició, fet que va ser molt
ben rebut pels participants en
aquesta lúdica trobada.★
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EL NOU LLIBRE DELS PERIODISTES SOLIDARIS MIRA
AL MEDITERRANI AMB ERNESTO VALVERDE
Ernesto Valverde és el padrí de la 14a edició del llibre Relats Solidaris de l’Esport. La recaptació anirà
íntegrament a l’organització solidària catalana Open Arms, liderada per Òscar Camps.

E

l grup de periodistes
esportius que editen els
Relats Solidaris de l’Esport van presentar, a la seu del
Banc de Sabadell a Barcelona,
la catorzena edició d’aquest
projecte que pretén ajudar a
entitats i organitzacions que es
preocupen per assistir i mitigar
algunes de les mancances de la
nostra societat. L’any 2017 el
padrí del llibre solidari va ser
el campió del món de Moto GP,
Àlex Márquez, i l’ong que va rebre tota la recaptació del llibre
va ser l’Associació Esclat. Aquest
any el privilegi d’exercir de padrí ha estat per l’entrenador
del Barça, Ernesto Valverde,

Valverde i Camps
són les cares visibles
de la 14a edició del
llibre Relats Solidaris
de l’Esport.

El grup de periodistes solidaris amb Òscar Camps i Ernesto Valverde.

La Fundació Damm
col·labora amb el
projecte dels periodistes
esportius des de la
primera edició.
i el receptor de la recaptació
serà l’organització humanitària no governamental i sense
ànim de lucre Proactiva Open
Arms, que lluita al Mediterrani
per salvar un bon nombre de
vides humanes que arriben a
les costes europees fugint dels
conflictes i de les misèries dels
seus països. Es dediquen al salvament de les embarcacions
de persones que necessiten
auxili al Mediterrani, així com
a la denúncia de les injustícies
que estan patint i que ningú
explica. El màxim responsable de Proactiva Open Arms
és Òscar Camps. La Fundació
Damm, que n’és col·laboradora
des de la primera edició del
llibre, va ser present a l’acte
amb Ramon Armadàs, patródirector de la Fundació, i Àlex
Galí, coordinador general.★

Ernesto Valverde, Àlex Galí, Òscar Camps i Ramon Armadàs.

Ernesto Valverde i Òscar Camps.
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La Fundació Damm
col·labora per facilitar
un ‘Estiu Fantàstic’
als col·lectius més
desfavorits

Cristina López, Ramon Agenjo, Ainhoa Grandes i Àlex Galí.

Acte de presentació a l’Antiga Fàbrica.

Ramon Agenjo i Ainhoa Grandes.

Ramon Armadàs i Marta Carranza.

El passat dia 31 de maig es va presentar la desena
edició del programa educatiu i de lleure ‘Estiu Fantàstic’.
Aquest programa neix l’any 2009 amb l’objectiu de
crear una oferta esportiva i de lleure assequible durant el mes de juliol, en coordinació amb les entitats
esportives en els barris de la ciutat amb els índexs
més baixos de renda per càpita.
Els destinataris són nens i nenes d’entre 5 i 12
anys i joves entre 13 i 18. Els protagonistes del projecte
són les entitats esportives i els monitors d’aquestes,
que actuen com a
referents. Amb el La Fundació
desenvolupament Esport i Educació
d e l p r o g r a m a , de Barcelona va
s’enforteixen les crear l’any 2009
entitats i es cre- un programa pels
en nous vincles col·lectius més
d’aquestes amb vulnerables.
els ciutadans.
El representant de la Fundació Damm a l’acte de
presentació va ser el patró-director, Ramon Armadàs,
que va lloar la feina que es fa des de la Fundació Esport i
Educació de Barcelona per facilitar la incorporació dels
col·lectius més desfavorits o vulnerables als programes
d’esport i esbarjo en èpoques de vacances escolars. ★

CONTINUA LA COL·LABORACIÓ
AMB LA FUNDACIÓ MACBA
La Fundació Damm i la Fundació MACBA seguiran treballant
conjuntament amb la intenció de seguir facilitant l’acostament
i la promoció de l’art contemporani als conciutadans.

E

l patró-director de la FundaL’any 1987 una àmplia represenció Damm, Ramon Agenjo, i tació de la societat civil catalana va
la presidenta de la Fundació posar en marxa la Fundació MACBA.
Museu d’Art Contemporani, Ainhoa Des d’aleshores, i gràcies a les geGrandes, van signar a l’Antiga Fà- neroses aportacions dels membres
brica el nou conveni de col·laboració d’aquesta, la seva col·lecció permaentre ambdues entitats. La finalitat nent ha crescut fins a esdevenir
una de les més destadel mateix és facicades d’Europa. La col·
litar i ajudar a la La relació entre
Fundació MACBA a ambdues fundacions laboració estable de la
Fundació Damm amb
complir les finalitats va començar
que s’estableixen en
el MACBA va començar
l’any 2002 per
els seus estatuts. La
l’any 2002. Des d’aleshopromoció i foment consolidar un referent res, la Fundació Damm
de l’art contempora- internacional.
ha donat suport a la geni així com la creaneració i difusió d’una de
ció d'un fons d'art i de documentació les col·leccions d’art contemporani de
mitjançant l'adquisició d'obres són referència internacional gràcies a la
algunes de les bases que s’establei- innovació i singularitat. Amb aquesta
xen per donar continuïtat a la col· col·laboració, la col·lecció amplia i enlaboració entre la Fundació Damm riqueix cada any la seva singularitat
i el MACBA.
incorporant noves obres.★
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PROMOCIONEM L’ESPORT EN ÀMBITS SALUDABLES

La Fundació Damm segueix
col·laborant amb les entitats
dedicades a incentivar les
virtuts de l’esport en àmbits
saludables entre els joves.

E

l patró-director de la Fundació Damm, Ramon Agenjo,
i la presidenta del Club de
Golf Vallromanes, Carlota Sabaté, han signat un conveni de col·
laboració entre ambdues entitats.
La Fundació Damm farà una aportació econòmica amb la finalitat
d’ajudar al Club de Golf Vallromanes amb la seva dedicació en
la promoció de l’esport en àmbits
saludables.
Arran d’aquest conveni, l’entitat
vallesana ha assignat un dels forats
del magnífic camp a la Fundació
Damm: el número 10. Aquest, consta
d’una sortida complicada, en trobar-se un búnquer a 200 metres i
amb la part esquerra fora dels límits del camp. Aquesta dificultat fa
que aquest forat sigui el handicap
1 del camp. El segon cop tampoc
és fàcil, amb un parell de búnquers
protegint l’entrada al green. És un
forat difícil però apassionant per
l’afeccionat més exigent.
El Club de Golf Vallromanes
té per objecte la pràctica i foment
del golf, amb caràcter estrictament
aficionat, així com la de qualsevol
altre joc, esbarjo o esport practicat
també per aficionats.★

Membres del Club de Golf Vallromanes i de la Fundació Damm al forat número 10 assignat a la Fundació.

Les instal·lacions del Club de Golf Vallromanes.

Esports

CONVENI AMB EL CNB PER
SEGUIR PROMOCIONANT L’ESPORT
ENTRE ELS MÉS JOVES
Ramon Agenjo i Bernat Antràs.

Pere Carbó, Bernat Antràs, Ramon Agenjo i Àlex Galí.

La Fundació Damm ha renovat el
conveni de col·laboració amb el Club
Natació Barcelona amb la finalitat de
seguir realitzant actuacions dirigides
a la promoció de l’esport entre la joventut com a un element d’integració i
de formació de les persones, a través
dels casals esportius d’estiu. El conveni va ser signat per Ramon Agenjo
i pel president del club barceloní,
Bernat Antràs.
Fundat l’any 1907, el Club Natació
Barcelona és una de les entitats esportives més importants de l’estat, sent el

degà de la natació espanyola i fundador
de les federacions catalana i espanyola
així com inspirador del Comitè Olímpic
Espanyol. A les seves instal·lacions, a
tocar de la platja de Sant Sebastià de
la Barceloneta, es practica waterpolo,
vela, natació, pilota, salts, karate, pàdel,
triatló i petanca, a part de la resta de
serveis que ofereixen, com ara fitness
i activitats dirigides. El Club destaca
especialment en la natació i el waterpolo, amb dinou títols de lliga, una copa
d’Europa, dues copes Len, vuit copes
del Rei i tres lligues catalanes. ★

06 : fundació damm

Juliol 2018

Cultura

Societat

Foto de família.

Ramon Agenjo rep el reconeixement per part del Teatro Real.

LA FUNDACIÓ DAMM, AMB EL
BICENTENARI DEL TEATRO REAL

La Fundació Damm ha estat una de les institucions que ha
col·laborat en la celebració del Bicentenari del Teatro Real.
Ramon Agenjo va rebre un reconeixement per aquest fet.

E

l Teatro Real va començar a turals de l’estat i un dels escenaris més
construir-se el 23 d’abril de importants de l’òpera internacional.
1818 sota la direcció de l’arEl passat mes de juny, Ramon
quitecte navarrès Antonio López Agenjo va rebre un reconeixement per
Aguado. El Teatro Real, tot i les dife- part del teatre madrileny en agraïment
rents modificacions
a la col·laboració de la
que ha patit durant El president de Damm,
Fundació Damm amb
el segle XX, ha de Demetrio Carceller,
els actes de celebraconsiderar-se obra és vocal de la junta de
ció del Bicentenari. El
d’aquest arquitecte protectors del Teatro Real. president de Damm i
neoclàssic que el va
de la Fundació Damm,
construir per encàrrec de Ferran VII. Demetrio Carceller, és vocal de la junLa major part de la seva obra es troba ta de protectors, que està presidida
ubicada a Madrid.
per Alfredo Sáenz i formada pels màEl Teatro Real és considerat com xims responsables de les empreses
una de les principals institucions cul- més importants de l’estat.★

Ramon Agenjo, present a l’acte de renovació.

La Fundació Damm
col·labora en l’impuls de
l’Aula d’emprenedors
La Fundació Damm ha renovat el conveni amb la Universitat de Navarra mitjançant la Fundació Internacional
IESE, per posar en marxa uns fons que serveixin per
impulsar activitats relacionades amb l’emprenedoria
que s’utilitzaran fonamentalment per finançar projectes d’investigaRamon Agenjo va
ció i programes
signar la renovació del
de beques pels conveni de col·laboració
programes MBA amb la Fundació IESE
i de Doctorat.
L’IESE crearà un espai físic que es denominarà ‘Aula
d’emprenedors’ i que permetrà potenciar les activitats
que fomentin l’emprenedoria. La missió fonamental
de l’IESE és la formació de directius que tinguin un
impacte positiu, profund i perdurable en les persones,
les empreses i la societat.★

Societat

ISIDRE ESTEVE
PRESENTA NUBOLO
A L’ANTIGA FÀBRICA

Els impulsors del projecte amb Isidre Esteve.

Isidre Esteve durant la presentació.

El pilot Isidre Esteve, amb la col·laboració de la Fundació Damm, va presentar la versió comercial del ‘coixí
intel·ligent’ anomenat Nubolo. Aquest dispositiu farà
possible que milions de persones amb problemes de
mobilitat puguin romandre moltes hores assegudes
sense patir ulceres per pressió. El Nubolo permetrà
normalitzar una mica les seves vides.★
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Fotografia al Col·legi Pare Enric d’Ossó.

El Dr. Josep Baselga.

LLIURAMENT DE LES XIV BEQUES
FERO A LA SALA OVAL DEL MNAC

Durant el sopar servit per l’empresa Jubany Events, es va lliurar
la XIV Beca Fero a dues investigadores de l’Institut d’Oncologia
de la Vall d’Hebron i del de Neurociències d’Alacant.

E

l passat 14 de maig la sala oval aquest cas donada per Sol Daurella
del Museu Nacional d’Art de Ca- per desenvolupar tractaments contra
talunya es va omplir amb prop la metàstasi cerebral del melanoma.
El sopar benèfic va comptar amb
de 800 persones que van participar en
el sopar benèfic de la Fundació d’inves- la participació de la Fundació Damm i
tigació oncològica Fero, que presideix va ser un èxit de públic i de recaptació.
el Dr. Josep Baselga.
El Dr. Baselga va declarar
La biòloga de l’Insti- El Dr. Baselga és
que els projectes becats
tut d’Oncologia de la Vall president del
són “pioners a escala mund’Hebron Alena Gros va Comitè Científic de
dial i aporten noves persrebre una beca donada la Fundació VHIO i
pectives per combatre la
per la Fundació Areces president executiu de metàstasi”.
per aprendre a estimular la Fundació Fero.
El Dr. Josep Balselga és
cèl·lules del sistema iml’impulsor de la Fundació
munitari perquè reconeguin alteraci- Fero i una eminència internacional. En
ons específiques dels tumors. La també aquests moments és el president del
biòloga Berta Sánchez-Laorden, per la Comitè Científic de la Fundació VHIO
seva part, va rebre una altra beca, en (Vall d’Hebron Institut d’Oncologia).★

Assistents al sopar.

Nou Espai Cardioprotegit
gràcies a la Fundació
Tomando Conciencia
La Fundació Tomando Conciencia, amb el suport de la
Fundació Damm, fomenta la promoció dels hàbits de
vida saludables entre els més joves a través d’un programa en el qual participen 1.800 alumnes de Barcelona. També treballa en la cardioprotecció d’espais on es
realitza activitat física. Ho fan a les escoles, dotant-les
de desfibril·ladors automàtics per tal que, en cas d’una
aturada cardíaca, disposin de l’aparell necessari per
salvar vides. Aquest any han destinat els recursos per
convertir el Col·legi Pare Enric d’Ossó, de L’Hospitalet
de Llobregat, en un Espai Cardioprotegit.★

Esports

Visita al Gran Teatre del Liceu.

Els amics de l’Associació
d’Esports Olímpics
ens visiten
La directora general d’ADO (Asociación de Deportes
Olímpicos), Mari Carmen Izquierdo, i el seu equip de
treball van visitar Barcelona per reunir-se amb Ramon
Agenjo i els membres de la Fundació Damm. Un cop
acabada la reunió tots dos grups es van desplaçar al
Gran Teatre del Liceu per gaudir d’una visita privada
a les instal·lacions que va ser molt ben valorada per
tothom i va servir per descobrir històries i racons desconeguts per alguns dels presents. Ramon Agenjo, un
gran enamorat del Liceu, va poder delectar als convidats amb els seus coneixements.★
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TANQUEM LA TEMPORADA SOPANT AMB ESTRELLES

El CF Damm va tancar la temporada amb un sopar ple d’al·licients. El més destacat va ser la presencia de Vicente
Del Bosque, David López i Marta Corredera, que van acompanyar a tots els membres del Club durant la vetllada.

E

l sopar de cloenda de la temporada 17-18 va comptar amb
la presència estel·lar del campió del món, Vicente Del Bosque. El
vincle de Del Bosque amb la Damm
es remunta a la dècada dels noranta, quan ell era responsable del futbol
base del Real Madrid. La relació amb el
president d’honor del CF Damm, Josep
Barcons, ha perdurat en el temps i, a
més, s’ha afegit l’entesa personal amb
Ramon Agenjo, president del CF Damm.
El Club, un any més, ha homenatjat
els jugadors i jugadores que per edat
han d’abandonar el CF Damm. Els encarregats de lliurar la samarreta commemorativa i el rellotge personalitzat
han estat l’exjugador cerveser i actual
jugador del RCD Espanyol, David López,
i la campiona de lliga amb l’Atlètic de
Madrid, Marta Corredera.

La personalitat i bonhomia
de Vicente Del Bosque
va captivar tant els joves
com els membres més
veterans del Club.
L’excerveser David López
i la jugadora Marta
Corredera van ser els
encarregats de lliurar les
samarretes i els rellotges
commemoratius.
Durant el sopar, a més, s’ha fet un
repàs dels èxits més destacats d’aquesta temporada i, especialment, la de
l’Aleví A, que s’ha proclamat campió
de Catalunya després de superar el
Barça a la final.
El sopar d’enguany ha comptat amb
la presència del president del CF Damm,
Ramon Agenjo; de la Comissionada
d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona,
Marta Carranza; del representant territorial a Barcelona de la Secretaria
General de l’Esport, Santi Siquier; de
la diputada d’esports de la diputació
de Barcelona, Maite Fandos; i del vicepresident de la Federació Catalana de
Futbol, Joan Soteras.★

Josep Barcons, Ramon Agenjo i Vicente Del Bosque.

Ramon Agenjo durant els parlaments.

La plantilla de l’Aleví A campiona de Catalunya.

Els jugadors i jugadores que abandonen el Club per edat amb les autoritats.
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