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La guia explicant als convidats les obres del jardí exterior del Macba.

Glückauf?, una cortina de lletres amb la
Declaració Universal dels Drets Humans.

Ramon Armadàs es dirigeix al companys de Damm.

Observació de ‘Silence’.

Visita exclusiva de companys de
Damm a l’exposició de Jaume Plensa
L’exposició de Jaume Plensa al MACBA finalitza a finals del mes d’abril. Les obres
de Jaume Plensa es poden admirar regularment a París, Chicago i Nova York.

U

na cinquantena de
companys de Damm
van poder assistir el
passat 2 d’abril a una visita ex·
clusiva i guiada per l’exposició
de Jaume Plensa al MACBA.
Plensa és un artista barce·
loní que es considera un escul·
tor creatiu. Les seves creacions,
fruit de múltiples referències
artístiques, abracen la condició

física i espiritual de l’ésser i la
seva relació amb els elements
de la natura, a través dels quals
busca que els visitants també
hi formin part.
Els membres de Damm van
gaudir d’una exposició amb
obres des de la dècada dels 80
fins a d’altres més actuals d’un
dels escultors catalans amb més
projecció internacional. L’art de

Les creacions de
Plensa abracen
la condició física i
espiritual de l’ésser
i la seva relació
amb els elements
de la natura

‘Self portrait with music’, una esfera de ferro.

Jaume Plensa ha estat guar·
donat amb nombrosos premis
com Medaille de Chevalier des
Arts et des Lettres , lliurat pel
Ministeri de Cultura de Francès
l’any 1993, o el Premi Nacional
de Belles Arts de la Generalitat
de Catalunya l’any 1997.
La Fundació Damm té un
conveni de col·laboració amb el
MACBA des de l’any 2002. Des
d’aleshores, la Fundació Damm
ha donat suport a la generació i
difusió d’una de les col·leccions
d’art contemporani de referèn·
cia internacional gràcies a la
innovació i singularitat.
Després de la visita, la gent
de Damm va finalitzar la vet·
llada amb unes viandes i pro·
ductes de la companyia a les
instal·lacions del MACBA.★
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Els treballadors de Damm gaudeixen amb l’OBC

Entre el repertori que es va interpretar a l’Auditori de Barcelona cal destacar l’obra del també xinès Tan
Dun, autor de la música dels Jocs de Pequín i guardonat amb un Oscar per la seva música cinematogràfica.

E
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l 23 de febrer un cente·
nar de treballadors de
Damm van gaudir del
concert ofert per l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Na·
cional de Catalunya (OBC) i
el jove violinista taiwanès, cri·
at a Austràlia, Ray Chen, una
de les figures emergents més
destacades del panorama in·
ternacional.
L’acció, fruit de la col·
laboració entre la Fundació
Damm i l’Auditori, va perme·
tre als convidats gaudir d’un
concert únic dirigit per la pres·
tigiosa directora d’orquestra xi·
nesa Xian Zhang, la primera
dona que, entre altres fites, va
ocupar un càrrec principal en
una orquestra de la BBC.

Ray Chen és un
violinista amb
presencia mediàtica
que trenca els
estereotips del músic
clàssic del segle XXI
Durant l’entreacte del con·
cert es va servir l’habitual ape·
ritiu acompanyat de cerveses
Damm, un moment de germa·
nor en el qual els convidats van
intercanviar les impressions
de la jornada. Ramon Agenjo,
patró-director de la Fundació
Damm, no es va voler perdre el
concert a l’Auditori i va aprofi·
tar el descans per comentar-lo
amb els companys de Damm i
convidats.★

Ray Chen en un moment del concert a l’Auditori.

Detall de l’entrada pels convidats de la Fundació Damm.

Foto: Barcelona Obertura

Cultura

Presentació del Barcelona
Obertura Spring Festival
al Palau de la Música

Foto de família entre tots els artífexs del Barcelona Obertura Spring Festival.

El patró-director de la Fundació Damm i president de
Barcelona Obertura, Ramon Agenjo, va ser l’encarregat
d’obrir la presentació del Barcelona Obertura Spring Festival a la sala Mirador del Palau de la Música. L’acte va
comptar amb la presència Mariona Carulla, presidenta de
l’Orfeó Català, Robert Brufau, director de L’Auditori, Christina Scheppelman, directora artística del Gran Teatre del
Liceu, i Joan Subirats, comissionat de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, entre d’altres.★
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Foto de família dels participants al concert pel Casal d’Infants.

La sala Razzmatazz s’omple en
favor del Casal dels Infants

Love of Lesbian, Els Catarres, Joan Dausà i Elefantes van ajudar, amb
la seva música, a que molts nens i nens del Casal d’infants estiguin una
mica menys desvalguts.

E

l passat 30 de gener, la sala
Razzmatazz va acollir un con·
cert solidari per recaptar fons
pel Casal dels Infants. Love of Lesbian,
Els Catarres, Joan Dausà i Elefantes van
integrar el cartell d’un esdeveniment
musical que va durar dues hores i que
va sumar prop de 30.000 euros.
Els ingressos d’aquesta segona
edició del concert “Veus per la igual·

Santi Balmes.

tat d’oportunitats dels joves” aniran
destinats a l’acompanyament de més
de 1.700 joves en situació de vulnera·
bilitat que participen en el Casal dels
Infants a través de serveis de lleure i
participació comunitària, així com de
formació i inserció sociolaboral.
Alguns d’aquests nois i noies van
ser també els protagonistes d’una nit
molt emotiva, ja que van comptar
amb la complicitat dels artistes per
donar-se a conèixer i reivindicar que
qualsevol jove, sigui quina sigui la
seva situació, ha de poder accedir a
oportunitats per construir la seva vida.
La Fundació Damm és entitat
col·laboradora del Casal dels Infants,
que en l’edició de l’any passat ja va
omplir la sala Barts amb l’actua·
ció d’Estopa, Els Amics de les Arts,
Judit Neddermann, Ramon Mirabet i
Blaumut.★

Foto: Fundació NASCO

Societat

Una nit solidÀria amb Ousman
Umar a l’Antiga Fàbrica

Pablo Rochen, Ousman Omar i Ramon Agenjo.

La Fundació NASCO Feeding Minds va organitzar un acte a l’Antiga Fàbrica Damm
per mostrar la feina que es fa per aconseguir crear una xarxa d’aules d’informàtica
a escoles rurals de Ghana. La iniciativa busca garantir que tots els nens i nenes
del país disposin de les eines i els coneixements que els permetin desenvolupar
el seu talent i accedir a la informació necessària per crear oportunitats i decidir
el seu futur. Ramon Agenjo, patró-director de la Fundació Damm i Pablo Rochen,
tècnic del CF Damm van acompanyar al fundador de NASCO, Ousman Umar, que
va ser l’encarregat d’explicar els projectes de la fundació. ★
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Esports
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L’equip de la Fundación También.

Isidre Esteve al Rally Dakar.

Un dels integrants de l’equip a les pistes de Baqueira-Beret.

El prototip BV6 amb els comandaments adaptats al volant.

L’olianenc Isidre Esteve,
21è classificat al Rally Dakar

Isidre Esteve va tornar del Rally Dakar amb l’alegria d’haver fet
bé la feina. El pilotatge regular i tècnic de l’Isidre es va adaptar
perfectament a la duresa del recorregut.

E

l pilot català Isidre Esteve va
tornar a casa des del Perú, on
va disputat el seu quart Dakar
en categoria de cotxes. El d’Oliana s’ha
classificat en la 21a posició d’un ral·li
“extremadament dur”, segons el ma·
teix Isidre. A l’aeroport, en l’arribada a
Barcelona, l’esperaven familiars i amics
entre els quals es trobaven Ramon Ar·
madàs i Ramon Agenjo, patrons-direc·
tors de la Fundació Damm. La Fundació

Damm col·labora des de fa anys amb la
Fundació Isidre Esteve, i en especial en
el projecte del coixí intel·ligent que s’ha
tornat a provar amb èxit en aquesta
edició del Dakar.
Isidre Esteve i el seu equip han su·
perat els 5.000 quilòmetres de cursa
disputats íntegrament al Perú. Tot i la
dificultat d’aquesta edició, l’olianenc
només pensa a tornar a disputar la
prova més dura del món l’any 2020.★
Foto: Fundación IN

Èxit de la Fundación
También en el
Campionat d’Espanya
de Vaquèira
Durant la primera quinzena del mes d’abril es va celebrar
a Baqueira-Beret la Copa d’Espanya d’Esquí Alpí i d’Snowboard Trofeu Fundación Serra (5 i 6 d’abril) i el Campionat
d’Espanya (8 i 9 d’abril), en les modalitats d’eslàlom i
gegant. Organitzada per la ONCE, en col·laboració amb
la Federació Espanyola
d’Esports de Persones La Fundación
amb Discapacitat Físi- También treballa
ca (FEDDF) i el Centre promocionant
d’Esports Deportes l’esport adaptat
d’Hivern Adaptats entre les persones
(CDIA), la proba va re- discapacitades
unir als millors esportistes de l’esquí adaptat estatal. L’equip va aconseguir
un total d’11 medalles al Campionat d’Espanya i 5 títols
de campions de Copa. La Fundació Damm juntament
amb Cetursa Sierra Nevada, L’Oréal Paris i Santiveri són
les entitats que recolzen aquest equip liderat per Teresa
Silva, presidenta de la Fundación También.★

Esports

Èxit esportiu al II Open Nacional
de Pàdel en Cadira de Rodes

Arturo Montes, a la dreta, en la presentació del campionat.

El passat mes de març es va celebrar a les pistes del Real Club Pineda de Sevilla el
II Open Nacional de Pàdel en Cadira de Rodes, puntuable per a la Copa d’Espanya.
En aquest campionat, que s’inclou en el calendari del circuit estatal de pàdel en
cadira de rodes, hi van participar 14 parelles. La parella formada per Edorta de
Anta i Christopher Triviño es va proclamar campiona. A la presentació, hi va ser
present el delegat d’esports de l’Ajuntament de Sevilla, David Guevara, i l’esportista de la Fundació Damm i representant de l’Asociación IN, Arturo Montes.★
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Esports

El Club de Futbol
Damm participa
del CatalunyaVeneçuela
Fotos: FCF

Ramon Agenjo durant l’acte a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm.

L’onze inicial de Catalunya.

Ernesto Valverde.

Ramon Armadàs i Valverde.

Relats Solidaris recapta prop
de 50.000 euros per Open Arms
L’entrenador del FC Barcelona i padrí de la 14a edició del llibre solidari,
Ernesto Valverde, va fer entrega del xec al fundador i director de
Proactiva Open Arms, Òscar Camps.

E

l projecte encapçalat per vincle de Fundació Damm amb el
periodistes del país que projecte Relats Solidaris de l’Es·
dóna suport a entitats i or· port es remunta a la primera edi·
ganitzacions que lluiten dia a dia ció d’aquest llibre i, actualment, n’és
per combatre les injustícies de la un dels col·laboradors principals. A
societat enguany ha recaptat 47.575 més, la Fundació Damm ja va col·
euros, que aniran destinats a aju· laborar activament amb Proactiva
dar a la tasca que està
Open Arms amb l’envi·
realitzant l’associació
d’aigües Veri per
L’Antiga Fàbrica ament
Proactiva Open Arms
afrontar una de les ex·
pedicions dels vaixells
al Mar Mediterrani en el va acollir l’acte
rescat de refugiats que de cloenda de la
de l’organització l’estiu
escapen en pastera de 14a edició dels
passat. En la pròxima
conflictes bèl·lics del Relats Solidaris
edició dels Relats So·
seu país. Els patronslidaris de l’Esport es
directors de la Funda·
recaptaran fons per la
ció Damm, Ramon Agenjo i Ramon Fundació Pare Manel, una organit·
Armadàs, van exercir d’amfitrions zació sense ànim de lucre que de·
en l’acte celebrat a la seu de la senvolupa i lidera projectes d’acció
Fundació Damm, i que va comptar social i educativa. El padrí del llibre
amb la presència de l’entrenador del serà Marc-André ter Stegen, jugador
FC Barcelona, Ernesto Valverde. El del FC Barcelona.★

Sergio García li cedeix el braçalet de capità a Gerard Piqué.

El passat 25 de març la selecció catalana absoluta va
tornar a disputar un partit de futbol després de més de
dos anys sense fer-ho. Catalunya es va endur la victòria
contra Veneçuela (2-1) a l’Estadi de Montilivi i el CF
Damm hi va ser present des de diferents nivells. A la
gespa, tres exjugadors del Club van defensar la samarreta quadribarrada:
Sergio García, ca- El matx es va
pità i jugador amb disputar en dates
més convocatòries, oficials d’aturada
Aleix Vidal i Isaac per compromisos
Becerra. Els futbo- internacionals
listes de la selecció
catalana van estar acompanyats a la banqueta pel
director esportiu del Club, Albert Puigdollers, que va
formar part del cos tècnic de la FCF. Al vestidor, l’encarregat de material del primer equip, Juan del Amor,
també va exercir la seva tasca com és habitual amb
els compromisos de Catalunya amb la col·laboració
de l’excerveser Emili Jardí. Tot plegat, organitzat logísticament per Carles Domènech, mànager esportiu
del CF Damm i de la selecció catalana absoluta. ★
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La Fundació col·labora amb el Carmen Thyssen
Foto: Fundació Damm

Ramon Agenjo va oficialitzar l’acord de col·laboració entre la Fundació
Damm i el Museu Carmen
Thyssen.

L

a Fundació Damm i el
Museu Carmen Thyssen
Málaga han firmat un
conveni de col·laboració, a través
del qual es busca promoure i
recolzar las accions del Museu
Carmen Thyssen Málaga, que
reuneix una de les col·leccions
més importants de la pintura
espanyola i andalusa. L’acord
es va oficialitzar el passat 2
d’abril al Palacio Villalón, seu del
museu, en un acte en el qual van
participar Ramon Agenjo, patródirector de la Fundació Damm;
Francisco Javier Ferrer, gerent del
Museu Carmen Thyssen Málaga
i Francisco de la Torre, alcalde de
Màlaga. El museu compta amb
265 obres de la col·lecció Carmen
Thyssen-Bornemisza i té la seu
al Palacio Vilallón, un edifici del
segle XVI rehabilitat. ★

Ramon Agenjo amb Francisco de la Torre.

Societat

Foto: Fundació Damm

Foto de família amb Ramon Armadàs i Ramon Agenjo.

Cultura

Foto: Fundació Damm

Ramon Armadàs, Josep Fèlix Bentz i Ramon Agenjo.

Maridatge de cervesa dels
treballadors del Col·legi
d’Economistes de Catalunya

Conveni de col·laboració amb
el Reial Cercle Artístic de
Barcelona

La Fundació Damm va convidar un grup de treballadors del
Col·legi d’Economistes de Catalunya a participar d’un dinar amb
maridatge de cerveses Damm a les instal·lacions de l’Antiga
Fàbrica Estrella Damm. La Fundació porta cinc anys vinculada
al Col·legi d’Economistes de Catalunya i va voler celebrar
l’efemèride amb aquest acte.★

La Fundació Damm ha tancat un acord de col·laboració amb el
Reial Cercle Artístic de Barcelona. Amb aquesta iniciativa, la
Fundació pretén donar suport a la promoció de l’art establint un
vincle amb una institució que compta amb diversos projectes
artístics que van des de les exposicions i les conferències fins a
concerts i orquestres.★
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Presentació de la temporada del CP Damm

El passat 28 de febrer es va presentar la nova temporada del Club de Pàdel Damm. L’acte es va
celebrar al Reebok Sports Club La Finca a Pozuelo de Alarcón, seu dels entrenaments del Club.

L

Fotos: CP Damm

’acte va comptar amb la
presència de jugadors,
jugadores, tècnics i fa·
mílies, a més de Ramon Agenjo,
conseller de Damm, vicepresi·
dent i director de la Fundació
Damm i president del CP
Damm; Mario Hernando, di·
rector general del World Padel
Tour; José Luis Serrano, adjunt
a la presidència de Damm i res·
ponsable de pàdel de la compa·
nyia; Jorge Gómez de la Vega,
director general d’StarVie;
Àlex Galí, coordinador general
de la Fundació Damm; Manu
Pascual, director esportiu del
CP Damm, i Juanjo Gutiérrez,
responsable de l’equip absolut
del Club. Durant la presentació,
va prendre la paraula el nou di·
rector esportiu, Manu Pascual,

El president del Club
Ramon Agenjo va
acompanyar els
jugadors, jugadores
i tècnics durant
la presentació
que va declarar que “guanyar
i millorar és important però,
per a nosaltres, la formació es·
portiva preval sobre qualsevol
altre aspecte. Intentem educar
guanyant”. Per tancar els par·
laments, el president Ramon
Agenjo va animar a tots els
nois i noies a practicar esport
sense renunciar mai als estu·
dis. “La formació humana és
imprescindible per ser un bon
esportista i un futur campió”,
va emfatitzar Agenjo.★

Foto de família del CP Damm.

Manu Pascual debuta
com a director esportiu
del Club de Pàdel Damm

Manu Pascual i Ramon Agenjo.

Manu Pascual pren el relleu de Jorge Martínez al capdavant de la direcció esportiva del Club de Pàdel Damm.
Pascual té l’objectiu de seguir amb la línia d’èxits que
han fet del CP Damm un club de referència en el pàdel
formatiu, al mateix temps que aportarà un tarannà proper
en el tracte amb els esportistes. El canvi portarà frescor,
un aire renovat, i la seva experiència de 20 anys en el
món del pàdel.★

Foto: CP Damm

Esports

Campions d’Espanya Absoluts en
categoria masculina i femenina
El Club de Pàdel Damm es va proclamar campió del XXXV Campionat d’Espanya
de Pàdel per equips de 1a categoria, tant en categoria masculina com femenina,
després de tres dies de competició a Melilla. L’equip masculí va demostrar la seva
superioritat a la pista obtenint el títol per tercera vegada consecutiva, mentre
que l’equip femení va quallar un gran torneig i també va fer història en pujar al
més alt del podi per primer cop.★
Els campions d’Espanya en categoria femenina i masculina.
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La Damm teixeix vincles internacionals
de futur amb clubs professionals

Fotos: CF Damm

El CF Damm estableix un
acord de col·laboració amb el
Bayer Leverkusen alemany i
tanca una setmana d’entrenaments per a tres juvenils
amb el Fenerbahçe turc.

E

l Club de Futbol Damm ha
donat nous passos dins la
seva voluntat d’expansió. La
unió amb el Bayer Leverkusen, un
dels equips alemanys amb més tra·
dició històrica, permetrà a la Damm
i els seus jugadors tenir noves
oportunitats en el futbol europeu,
i també contempla la possibilitat de
disputar un partit amistós entre els
juvenils de la Damm i el Bayer en el
futur. L’acord es va formalitzar el
passat mes de febrer a Alemanya.
El Club, representat pel director
esportiu, Albert Puigdollers, i pel
coordinador general de la Fundació
Damm, Àlex Galí, es va reunir amb
el CEO del Bayer Leverkusen,
Fernando Carro, i el director es·
portiu, exjugador i capità del Bayer,
i exinternacional amb la selecció
d’Alemanya, Simon Rolfes.

Simon Rolfes, Albert Puigdollers, Àlex Galí i Fernando Carro.

El Club ha viatjat
a Noruega, Suïssa,
Alemanya i Turquia
per establir vincles
d’unió amb clubs
professionals
D’altra banda, els juvenils Joan
Bergé, Karim L’Koucha i Dani
Molina van completar una setmana
d’entrenaments amb l’equip juvenil
del Fenerbahçe SK. Els jugadors
cervesers, acompanyats pel tècnic
Joan Cañadas, un dels membres de
l’staff del primer equip, van rea·
litzar una estada de quatre dies a
Istanbul on van poder entrenar-se
amb un dels equips més llorejats
de la Superlliga turca.★

Els tres juvenils amb un tècnic del Fenerbahçe.
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