
L ’obra “Els Jocs Florals de 
Canprosa” de Santiago Rusiñol 
va provocar un cert enrenou 

quan es va estrenar el 1902. Ara, un 
segle després, el text adaptat per 
Jordi Prat ha conver-
tit “Els Jocs Florals de 
Canprosa” en una co-
mèdia musical delirant 
que permet a l’espec-
tador riure, reflexionar 
i comparar situacions 
d’ambdues èpoques.

A la mitja part de 
l’acte, els convidats de la Fundació 
Damm van poder degustar la nostra 
cervesa i diversos entrepans. A més, 
un cop finalitzada l’obra, els actors, 
actrius, músics, cantants i tècnics d’“Els 
Jocs Florals de Canprosa” també van 

compartir espai, cervesa i viandes amb 
Ramon Agenjo i Ramon Armadàs, que 
els van fer arribar els elogis de part de 
tots els assistents. La Fundació Damm, 
gràcies a l’acord de col·laboració amb 

el TNC, va poder con-
vidar prop de 300 
membres de la família 
Damm. 

L a  Fu nd a c i ó 
Damm, temporada 
rere temporada, fa 
partícips als treballa-
dors i treballadores de 

la companyia de l’acord de col·laboració 
que té signat amb el TNC convidant-los 
a una obra de la programació estable 
del teatre. La temporada passada l’obra 
escollida va ser ‘Frankenstein’, basada 
en la novel·la de Mary Shelley.★ Foto de família amb els actors i músics de l’obra.

Els convidats de la fundació en l’entreacte.

Ramon Armadàs i Ramon Agenjo amb Àngels Gonyalons i les germanes Sey.
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300 membres de 
Damm van gaudir 
de l’obra gràcies a 
l’acord de col·laboració 
amb el TNC

Els amics de Damm s’ho van passar d’allò més bé veient l’es-
pectacle teatral “Els Jocs Florals de Canprosa” de Santiago 
Rusiñol. L’obra, adaptada i dirigida per Jordi Prat, es va 
veure a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya.

LA FUNDACIÓ DAMM CONVIDA 
COMPANYS I COMPANYES 
DE DAMM AL TNC  

Una escena de l’obra ‘Els Jocs Florals de Canprosa’.

★   Publicació gratuïta   ★   Novembre 2018   ★   Número  23

Fotos: Fundació Damm / Autor: Jordi Play



L’escenari del Liceu va acollir el sopar solidari.

Un moment de l’espectacle. Gaig, Abellán, Jubany i Adrià preparant el sopar.
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E l passat setembre, el 
Gran Teatre del Liceu 
va celebrar una Gran 

Nit Solidària per recaptar fons 
pel Casal d’Infants. L’acte, que va 
comptar amb la participació dels 
cuiners Carles Abellán, Nandu 
Jubany, Albert Adrià i Carles 
Gaig, va aconseguir recaptar 
65.000€. 

El Casal dels Infants re-
colza als infants i joves en risc 
d’exclusió a la nostra societat. 
L’associació destinarà els fons 
recaptats enguany a l’acompa-
nyament de més de 1.000 infants, 
mares i pares en situació social 
de vulnerabilitat. 

La directora general del 
Casal, Rosa Balaguer, va agrair 
als xefs i a totes les persones 
involucrades en la iniciativa la 
seva solidaritat: “Ara que comen-
ça el curs, el compromís de tots 
i totes ens ajudarà a seguir fent 
costat als qui tenen més obsta-
cles per tirar endavant”.★   

Ramon  Armadàs, present al sopar 
dels 60 anys del CN Sant Feliu

La Fundació Damm, al Sopar Solidari 
d’Esport Solidari Internacional

El Club Nàutic Sant Feliu va celebrar el seu 60è aniversari amb un so-
par de gala pels socis actius i d’honor i autoritats. Entre els assistents 
hi havia l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, el Secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat i president de Ports de la Generalitat, Isidre 
Gavín, o el patró-director de la Fundació Damm, Ramon Armadàs.★

Un any més, la Fundació Damm va ser present al XIV Sopar de l’ONG Esport 
Solidari Internacional, presidida per Josep Maldonado. El sopar serveix per 
recaptar fons per a ESI, una fundació esportiva sense ànim de lucre que 
va néixer amb la voluntat d’ajudar a nens, nenes i joves que viuen en la 
pobresa, la marginalitat o el subdesenvolupament a través de l’esport. ★

Societat

LA GrAN NIT SOLIDàrIA DEL GrAN TEATrE DEL LICEU

Esport

La Gran Nit Solidària al 
Liceu va recaptar 65.000€ 
pel Casal dels Infants. Carles 
Abellán, Nandu Jubany, 
Albert Adrià i Carles Gaig 
van ser els cuiners de la gala.

Societat

Pitu Lavin, Josep Maldonado i Ramon Agenjo.Albert Rosès, Maribel Vela i Ramon Armadàs.

Fotos: Casal d’Infants



Cultura
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La Fundació Damm va 
organitzar una visita 
guiada i personalitzada 
a l’exposició dedicada 
a l’esposa de Dalí que 
va tenir una acollida 
favorable pels membres 
de la família Damm.

La Fundació Damm va convidar una cinquantena d’integrants del grup Damm a una 
exposició d’art inèdita dedicada a la musa del pintor Salvador Dalí, en la que va ser 
la primera exposició protagonitzada per l’esposa del geni del surrealisme.

L’EXPOSICIÓ “GALA SALVADOr DALÍ”, AL MNAC

El grup de companys i companyes de Damm a la sortida de l’exposició.

Un moment de la visita guiada.

U na cinquantena de tre-
balladors i treballado-
res de Damm van tenir 

l’oportunitat d’assistir a l’exposi-
ció “Gala Salvador Dalí. Una ha-
bitació pròpia a Púbol” al Museu 
Nacional d’Art de Catalunya el 
passat 21 de setembre.

Els membres de la família 

Damm van poder gaudir d’una 
visita guiada a la primera ex-
posició internacional dedicada a 
Gala, musa i companya de Dalí i 
figura clau de les avantguardes 
del segle XX.

A través de les obres expo-
sades al museu, els visitants van 
poder apreciar els canvis en la 

imatge i el caràcter de Gala, una 
dona freda i distant, però alhora 
disciplinada davant les peticions 
de Dalí, i el seu paper essencial 
en el desenvolupament artístic 
del pintor català.

Els convidats de la Fundació 
Damm van ser acomiadats amb 
un piscolabis dins el recinte del 
MNAC un cop finalitzada la vi-
sita, format per entrepans, tapes 
diverses i variades i una bona 
cervesa Damm.★

Isabel Tristany i Elisa Llauradó contemplant una obra amb atenció.

Fotos: Fundació Damm / Autor: Jordi Play



Esports

À lex Granell, capità del 
Girona, i Marta Cor-
redera, jugadora del 

Llevant, van ser considerats 
pels federats, clubs i jurat com 
els millors futbolistes catalans 
de la temporada 2017/18. En 
l’apartat de millor entrena-
dor, el trofeu va anar a parar 
a mans de Sergio González i 
Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ 
per l’ascens a Primera Divisió 
amb Valladolid i Osca respec-
tivament.

Carles Aleñá, Maria Llom-
part, Jonathan Soriano, Mari-
ano Díaz, Alexia Putellas, Cris-
tina Baudet i Xavier Estrada 
Fernández van ser els altres 
guardonats de futbol. En aques-
ta edició, el Premi del Jurat va 
recaure a Andreu Subies, ex-
president de la FCF i impulsor, 
entre d’altres, d’aquesta Gala.

A la Gala de les Estrelles 
hi van assistir nombroses 

Àlex Granell i 
Marta Corredera 
van ser els grans 
triomfadors d’una 
vetllada estel·lar

L’ANTIGA FàBrICA ACULL LA 
7a GALA DE LES ESTrELLES 
DEL FUTBOL CATALà
L’Antiga Fàbrica Estrella Damm es va vestir de gala 
per acollir la festa anual del Futbol Català amb la 
celebració de la 7a Gala de les Estrelles. 

personalitats del món del 
futbol, la política i la socie-
tat catalana. El patró-director 
de la Fundació Damm, Ramon 
Agenjo, i el president de la 
Federació Catalana de Fut-
bol, Joan Soteras, van actuar 
d’amfitrions en un acte que 
any rere any es converteix en 
el més important del futbol 
professional català.

A l’Antiga Fàbrica es va presentar el llibre ‘El futbol és així’, un recull de relats que com-
binen l’esport i el gènere negre. Els articles han estat escrits pels periodistes esportius: 
Xavier Torres, Frederic Porta, Josep Gimeno, Gemma Montero i Ruth Gumbau, i per 
escriptors de novel·la negra com ara: Irene Solanich, Xènia Armadàs, Ramona Solé, Aida 
Montoya, Salvador Balcells i Joan Ramon Armadàs. Ha estat coordinat per Joan Ramon 
Armadàs i Irene Solanich, i la il·lustració de la portada és obra de Georgina Armadàs. ★

EL LLIBRE ‘EL FUTBOL 
ÉS AIXÍ’, PRESENTAT EN 
SOCIETAT A L’ANTIGA 
FÀBRICA 

Els autors del llibre durant la presentació a l’Antiga Fàbrica. La portada del llibre.

Un dels moments més 
emotius de la Gala va ser 
l’homenatge que es va fer 
amb un sentit aplaudiment a 
l’exdirectiu de l’FCF i l’LCFS 
Quim Sala, traspassat el pas-
sat de mes de maig.★
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Joan Soteras, Àlex Granell, Ramon Agenjo i Delfí Gelí.

L’Antiga Fàbrica va acollir la gala.

Àlex Granell i Marta Corredera.

Fotos: Federació Catalana de Futbol



S port Cultura Barcelona 
va escollir l ’Antiga 
Fàbrica Estrella Damm 

com la seu per l’entrega dels XIII 
Premis Sport Cultura Barcelona. 
El president d’Sport Cultura, 
Albert Agustí, va donar el tret 
de sortida a la cerimònia pre-
sentant un vídeo que repassava 
la trajectòria dels premis en els 
seus tretze anys d’història. 

El patró-director de la Fun-
dació Damm, Ramon Agenjo, va 
ser l’encarregat de fer la glosa 
del guanyador en la categoria 
Cultura, l’escultor Jaume Plensa. 
Agenjo, gran admirador de l’obra 
de Plensa va fer una lloança 
personal i artística de l’escultor 
català, que per la seva part, va 
declarar que “sempre que hi ha 
un reconeixement a la cultura 
per part de la societat civil és 
un motiu de celebració”. 

Ramon Agenjo, 
admirador de l’obra de 
Jaume Plensa, va lloar 
la trajectòria i obra de 
l’escultor català.

Esports i Cultura

 L’ANTIGA FàBrICA ACULL ELS PrEMIS SPOrT CULTUrA 
El passat mes d’octubre es va celebrar, amb un dinar a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, el lliurament de la XIII edició 
dels Premis Sport Cultura Barcelona. Jaume Plensa, Garbiñe Muguruza i Andrés Iniesta van ser els guardonats.
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Garbiñe Muguruza, repre-
sentada per Àlex Corretja, en la 
categoria Sport, i Andrés Iniesta, 
representat per Guillermo Amor, 
per la seva trajectòria van ser 
els altres guardonats de l’acte. 
Sense oblidar la menció especial 
que es va fer a l’Hospital Sant 
Joan de Déu, un premi recollit 
pel gerent de l’entitat, Manuel 
del Castillo.★

Lliurament de les Beques 
Alumni de la Universitat 
Carlos III de Madrid
L’acte institucional de lliurament de les Beques Alumni de 
la UC3M es va celebrar el passat 8 d’octubre al campus de 
Getafe, amb la presència del rector Juan Romo. Aquestes 
beques reben el nom dels antics alumnes de la UC3M que 
contribueixen amb les seves aportacions a què altres joves 
també tinguin l’oportunitat d’estudiar a la universitat. A més, 
també contribueixen amb el seu finançament professors, 
estudiants, personal de la comunitat universitària, particulars 
i entitats, com és el cas de la Fundació Damm.★

Societat

Els becats amb les Beques Alumni de la UC3M.

Guillermo Amor, Àlex Corretja, Manel Del Castillo i Jaume Plensa.

Un moment del dinar. Ramon Agenjo.

Fotos: SCBCN / Autor: Daniel Loewe



EL SJD PEDIATrIC CANCEr 
CENTEr ES FArà rEALITAT
Leo Messi va escenificar l’inici d’unes obres que ocuparan una 
superfície total de 8.400 metres quadrats en un edifici situat al costat 
de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Societat

Messi entrant a l’Auditori de la mà de dos infants. 

Leo Messi acabant el Lego amb el lema “PARA LOS VALIENTES”.

:   fundació damm 06 Novembre 2018

Hola Barcelona!Cocktail 
reuneix a més 
de 1.500 persones al 
Palauet Albéniz

Conferència de Javier 
Tebas: ‘’Futbol, televisió 
i negoci’’

Barcelona Global, amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Barcelona, va organitzar un any més l’acte 
Hola Barcelona!Cocktail, un acte que reuneix el talent 
internacional establert a Barcelona amb la voluntat 
d’enfortir la relació entre els “Barcelonians by birth” i 
els “Barcelonians by choice”.  L’acte va estar presidit 
per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el pre-
sident de Barcelona Global, Pau Guardans, i també 
va comptar amb la presència del patró-director i del 
coordinador general de la Fundació Damm, Ramon 
Agenjo i Àlex Galí respectivament.★

El president de la Lliga de Futbol Professional, Javier 
Tebas, va donar una conferència sobre futbol, tele-
visió i negoci a la seu del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, en la que hi va assistir el patró-director de 
la Fundació, Ramon Agenjo. En el seu discurs, Tebas 
va recordar que “segons un informe de KPMG, darrere 
la indústria de LaLiga està l’1% del PIB espanyol, 
generant 100.000 llocs de feina directes i indirectes 
a Espanya”. A més va apuntar que “els 40 clubs que 
integren LaLiga aporten 1.100 milions d’euros anuals 
al sistema impositiu espanyol”. ★

Societat

Esports

Imatge dels assistents a Hola Barcelona! Cocktail.

Javier Tebas, Anton Gasol i  Josep Maria Gay de Liébana.. 

Fotos: FC Barcelona / Autor: Miguel Ruiz 

E l passat 18 d’octubre, l’Hos-
pital Sant Joan de Déu va 
anunciar públicament l’inici 

de les obres del futur SJD Pediatric 
Cancer Center de Barcelona. L’acte, 
en el que van assistir prop de 400 
persones, es va celebrar a l’Edifici 
Docent de l’Hospital.

El projecte, que va 
néixer fa gairebé dos 
anys, ha estat possi-
ble gràcies a la con-
tribució econòmica 
de moltes persones 
anònimes, iniciatives 
solidàries i l’aportació 
quantitativa de 10 donants fundadors. 
Entre ells, el futbolista Leo Messi, que 
va ser la persona encarregada de cul-
minar l’acte finalitzant la construc-
ció d’una escultura feta amb més de 
100.000 peces de Lego on es podia 

llegir “PARA LOS VALIENTES”, lema 
de la campanya que va protagonitzar 
el jugador argentí del FC Barcelona 
per aconseguir el finançament ne-
cessari per construir el SJD Pediatric 
Cancer Center.

Durant la celebració de l’acte es va 
anunciar que la Funda-
ció Leo Messi i l’Stavros 
Niarchos Foundation 
havien decidit ampliar 
la seva aportació per 
arribar a cobrir els 2,7 
milions d’euros que fal-
taven per arribar als 30 
milions pressupostats 

per a la construcció del centre mèdic.
La Fundació Damm ha estat im-

plicada en aquest projecte des del 
primer dia, fent una aportació eco-
nòmica important per al seu desen-
volupament.★

La Fundació Damm 
s’ha implicat en 
el SJD Pediatric 
Cancer Center 
de Barcelona des 
del primer dia



Esports

EL CF DAMM 
PrESENTA 
OFICIALMENT 
LA TEMPOrADA 
2018/19
Els 14 equips i els treballadors del 
Club es van reunir a l’Antiga Fàbrica 
Estrella Damm en un acte que va 
comptar amb la presència del pre-
sident Ramon Agenjo.

L ’Antiga Fàbrica va rebre els in-
tegrants del CF Damm en l’acte 
protocol·lari que marca l’inici del 

curs futbolístic 2018/19. El Club va pre-
parar diverses activitats per amenitzar 
la jornada, mentre el president Ramon 
Agenjo enraonava amb tots els membres 
de l’entitat. El president d’Honor, Josep 
Barcons, tampoc va fallar a la cita.

El pati de l’Antiga Fàbrica va ser el 
punt de partida de la vetllada, que va 
començar amb l’estómac ple gràcies als 
“food-trucks” que envoltaven la zona de la 
xemeneia. Després del berenar, els equips 
es van repartir per les diferents zones del 
recinte. Mentre uns practicaven el seu 
millor somriure per posar per les fotos 
oficials, d’altres assistien embadalits a 
l’espectacle del mag Jordi Caps, i els dar-
rers realitzaven un petit examen sobre el 
coneixement del futbol i de la història del 
Club, amb premi d’un dia a PortAventura 
per l’equip vencedor.

Un cop finalitzades les activitats, els 
familiars dels jugadors van ser convidats 
a unir-se a la festa per compartir la in-
auguració de la temporada amb tots els 
membres del Club. El president Agenjo va 
recordar als presents la importància i el 
llegat històric de l’escut que llueixen al pit 
i va augurar una molt bona temporada 
per a tots els equips. ★

Foto de família del CF Damm 2018/19.

Zafra, Castro, Monje i Pellicer.

Ramon Agenjo, Pitu Lavin i Ricardo Rodrigo.

Cultura

Disfrutar, Estimar 
i Via Veneto, al 
pòdium de la guia 
MACARFI

Amb la voluntat d’editar “un model nou de 
guies de restaurants”, el projecte Macarfi es va 
començar a gestar fa 4 anys. El mètode d’ela-
boració d’aquesta guia és diferent dels de la 
resta: són aproximadament 700 ambaixadors, 
aficionats a la gastronomia, els qui contribu-
eixen a realitzar aquesta guia amb les seves 
opinions i crítiques, juntament amb periodistes 
gastronòmics especialitzats i cuiners. El patró 
director de la Fundació Damm, Ramon Agenjo, 
és un dels ambaixadors de la guia. La Guia 
Macarfi 2019, que conté informació sobre els 
500 restaurants més interessants de Barcelona 
i Madrid, es va presentar amb la celebració 
de dues gales simultànies, una a la capital de 
l’Estat i l’altre a la ciutat comtal. A Barcelona, 
el restaurant Disfrutar va repetir com a número 
1, seguit per Estimar, que li pren el lloc a Via 
Veneto, que queda en tercera posició.★

Primera edició de la festa “Fes-te 
de la Llengua” de l’IEC
Amb la voluntat de cohesionar els col·lectius que treballen per difondre i con-
solidar la llengua catalana en els àmbits pedagògics, culturals i de mitjans de 
comunicació, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans va organitzar la Festa 
“Fes-te de la Llengua”. L’acte també té l’objectiu d’encoratjar la seva tasca i 
contribuir a ampliar la difusió de la llengua catalana i fer que aquests col·lectius 
se sentin més propers a la Secció Filològica.★

Societat

07Novembre  2018 fundació damm   :    

Dues convidades a la Festa.

Fotos: Fundació Damm / Autor: Pep Morata
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Bonaventura Clotet, Pitu Lavin i Ramon Agenjo. David Bisbal durant la actuació.

Imatge de la Sala Oval del MNAC.

Societat

ÈXIT DE LA GALA PEOPLE IN rED CONTrA LA SIDA
La gala es va celebrar el 19 de novembre al MNAC amb l’objectiu de recaptar fons per a la investigació en la 
prevenció i cura del virus VIH. La Fundació Damm va ser un dels col·laboradors principals de l’esdeveniment.

L a Fundació Lluita contra la 
Sida i el seu ambaixador, 
Jesús Vázquez, van orga-

nitzar una gala benèfica a la qual 
van acudir més de 800 assistents, 
entre els quals van destacar la 
presència de Martina Klein, Àlex 
Corretja, Vanesa Lorenzo, Carles 
Puyol, Denis Suárez, Ona Carbonell, 
Àngel Llàcer, Mario Vaquerizo, 
Bibiana Fernández, Aldo Comas, 
Macarena Gómez, Los Javis, Juan 
Avellaneda, Pelayo Díaz, Antonia 
Dell’Atte, Risto Mejide i Laura 
Escanes, entre d’altres.

L’acte va comptar amb escenes 
d’humor per part de Carlos Latre, 
Juan Carlos Ortega, Xavier Sardà i 

Los Morancos, actuacions musicals 
d’Antonio Orozco, Amaia, Alfred 
Garcia i Ana Guerra, i un concert 
de David Bisbal com a tancament.

El sopar va ser servit per qua-
tre xefs estrella Michelin sota la 
direcció de Nandu Jubany amb 
l’objectiu de recaptar fons i oferir 
al públic una experiència gastro-
nòmica solidària.

La Fundació Lluita contra la 
Sida ha aconseguit reunir un to-
tal de 720.126 euros fins a la data 
d’avui. Un recapte que se suma als 
6 milions d’euros obtinguts al llarg 
de les vuit edicions anteriors, i en les 
quals la Fundació Damm ha estat 
col·laborant des de ben prop.★

Esportistes, 
presentadors, 
actors, músics, 
humoristes, 
xefs i d’altres 
celebritats van 
recolzar la Gala 
People in Red, 
al MNAC de 
Barcelona, amb 
l’objectiu de 
recaptar fons 
per combatre el 
virus del VIH

Cruz, Agenjo, Vázquez i Clotet durant 
la presentació.

Vázquez i Clotet a la roda de premsa.

Fotos: Fundació Lluita contra la Sida


