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Estimats amics, estimades amigues,

Permeteu-me que comparteixi una cita de Plató: “Si cerquem el bé 
dels nostres semblants, trobarem el nostre”. Aquesta màxima adquireix 
un significat especial a les pàgines d’aquesta Memòria 2019 de la 
Fundació Damm, en una data assenyalada per nosaltres. El motiu és 
la majoria d’edat de l’entitat, que celebra 18 anys de feina intensa al 
servei de les persones per fer realitat somnis i ajudar a construir 
una societat millor. 

Compromís és una paraula clau per nosaltres. La pandèmia de la 
Covid-19 ens ha trasbalsat del tot, i l’esforç global per erradicar-la 
reforça la importància de valors com la solidaritat, la superació, 
la cooperació, la responsabilitat, l’esforç i la confiança. Aquests 
substantius formen part de la raó de ser i del motiu de l’existència de la 
Fundació Damm des dels seus orígens.    

Tal com diu el proverbi, “en els moments difícils és quan es descobreix 
l'autèntic valor de les persones”, i m’enorgulleix l’entrega de l’equip 
humà de la Fundació i de Damm per ajudar a mitigar l’impacte 
de l’epidèmia i per donar suport als col·lectius vulnerables. La 
donació d’aigua i de productes làctics a hospitals i entitats socials; 
la mobilització de xefs i restaurants per servir àpats per al personal 
sanitari i assistencial, i l’aportació de mobiliari per habilitar una 
residència provisional per a persones grans són algunes de les 
mostres de solidaritat que hem realitzat a tot el territori. 

Per a la Fundació, el 2019 ha sigut un any significatiu en què hem 
apostat per projectes propis que configuren la nostra identitat i 
que la fan única. Sempre amb l’ànim de “donar el millor de nosaltres” 
—en paraules de David Gala, un dels nostres esportistes més 
destacats en pàdel, subcampió del món i campió de Madrid—, hem 
assolit grans fites de la mà del Club de Futbol Damm i del Club de 
Pàdel Damm, alhora que hem ampliat l’Arxiu Històric de Damm, que 
és testimoni de la memòria col·lectiva de l’empresa i de la societat en 
general.

Darrere dels nostres Clubs hi ha moltes hores de feina, sacrifici 
i passió on la companyonia, el respecte al rival i el joc net 
adquireixen un valor especial. Per això, em satisfan els reptes 
aconseguits pels nostres 268 jugadors i jugadores, sota la mirada 
atenta dels 89 membres que formen part del cos tècnic. “És un dels 
clubs on hi ha més igualtat real entre els equips masculins i femenins”, 
afirmava Montse Quesada, que ara juga a Primera Divisió, després que 
l’equip femení del Club de Futbol Damm guanyés el títol de Lliga i el 
Campionat de Catalunya. El Club de Pàdel Damm també és digne de 
reconeixement i ha guanyat el trofeu al Millor Club de Competició 2019 
als premis que atorga la Federación Madrileña de Pàdel. 

Dia a dia, etiqueta a etiqueta, ampolla a ampolla, és admirable la 
feina minuciosa de l’Arxiu Històric de Damm per recuperar i posar a 
l’abast de la societat un conjunt que acumula més de 140.000 articles 
classificats, dels quals prop de 118.000 són fotografies digitalitzades 
i centenars de pel·lícules que sumen més de 6.000 hores de visionat 
en sessió contínua. Aquest 2019, l’Arxiu ha avançat en la laboriosa 
tasca d’investigació, anàlisi, catalogació i digitalització d’un 
llegat històric que recorre 144 anys de la història del nostre país. 
El projecte forma part del procés de transformació digital en què la 
Fundació Damm està immersa, i que constitueix un dels grans eixos 
estratègics de l’empresa. 

El mecenatge i la filantropia també són un clar reflex del nostre 
compromís amb la societat. La Fundació continua col·laborant 
en projectes impulsats per diferents entitats socials, culturals, 
educatives i esportives. La col·laboració amb el Gran Teatre del 
Liceu en el vintè aniversari de la seva reobertura —el 7 d’octubre de 
1999, després de l’incendi de 1994—, que ha coincidit amb l’estrena 
de l’òpera Turandot, de Giacomo Puccini, és un dels 88 projectes 
de col·laboració que ha comptat amb la participació de la Fundació 
Damm durant el 2019.  

“La música és per a l’ànima el que la gimnàstica és per al cos», deia 
Plató, filòsof amb qui he iniciat aquesta carta. Permeteu-me que 
m’acomiadi amb una constatació i una promesa. La crisi sanitària 
global ens reafirma en la convicció que hem de preservar la nostra 
tasca d’aportar als altres el millor de nosaltres mateixos. A més d’un 
inventari de les coses que ens fan sentir orgullosos d’haver fet, 
cada pàgina d’aquesta memòria expressa el nostre compromís 
ferm de continuar-les fent. 

Amb molt d’efecte i els meus millors desitjos,

Demetrio Carceller Arce 
President de la Fundació Damm

Carta del president
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La Fundació 
Damm

65  
anys del naixement del Club de Futbol 
Damm, l’origen del que avui és la 
Fundació Damm

84,5 %
dels ingressos s’ha destinat al 
desenvolupament de projectes 
esportius, culturals i socials

3.739.740 €
És l'aportació total de la  
Fundació a projectes propis i a 
entitats terceres

82 %   Club de Futbol Damm

10 %    Club de Pàdel Damm

  8 %    Arxiu Històric de Damm

El Club de 
Futbol Damm

231  
jugadors i jugadores  
de benjamí a juvenil 
s’estan formant al Club

78  
membres del cos 
tècnic i staff

25  
professionals formen 
part de l'equip mèdic

32  
esportistes del CF Damm 
s’han incorporat a equips 
professionals aquest 
2019

El Juvenil Femení 
aconsegueix el bicampionat: 
campiones de la Lliga i del 
Campionat de Catalunya

El Juvenil B i l’Infantil B  
campions de Lliga

El Juvenil A ascendeix a 
Divisió d’Honor

Luís García, nou entrenador 
del primer equip  
(temporada 2019/20)

54 %   Projectes propis

46 %    Col·laboracions amb tercers
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El Club de 
Pàdel Damm

37  
jugadors i jugadores 
d’entre 10 i 18 anys 
s'estan formant al Club

11  
membres del cos 
tècnic i staff

Millor Club de Competició 
als premis de la 
Federación Madrileña de 
Pádel

Manu Pascual, nou 
director esportiu del  
CP Damm

Emilio Sánchez (cadet) 
campió i David Gala 
(infantil) subcampió al 
Campionat del Món

Nico Fernández (benjamí), 
campió d’Espanya de 
Menors

El Club 
estrena  
nova imatge  
amb l'escut 
renovat

L’Arxiu Històric 
de Damm

141.962  
articles classificats en total

24.170 
objectes inventariats

117.792  
imatges digitalitzades en total

1.743  
articles nous afegits al 
registre el 2019

149 
cessions temporals d’objectes 

La Fundació 
Damm amb 
la cultura, 
l’acció social  
i l'esport

1.721.108 €  
aportacions a entitats 
culturals, socials i 
esportives 

88  
convenis de col·laboració

Comencem a col·laborar amb 
el Museu Carmen Thyssen 
de Màlaga

Col·laborem en el concert 
solidari "Veus per la igualtat 
d'oportunitats dels joves" 
del Casal dels Infants 

Les jugadores de waterpolo 
del Club Natació Sabadell 
celebren l’Eurolliga a 
l’Antiga Fàbrica Estrella 
Damm

41  
entitats culturals

27  
entitats socials i 
educatives

20 
entitats esportives
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La Fundació Damm va néixer fa 18 anys amb l’objectiu de vertebrar i donar difusió a totes les 
activitats de mecenatge i filantropia de Damm, però la seva història comença molt abans, el 
1954, quan un grup de treballadors de la cervesera va crear un equip de futbol per formar 
i educar els joves del barri. Aquesta fou la llavor de la qual va néixer l’actual Club de Futbol 
Damm. 

Des d’aleshores, s’han anat plantant moltes altres llavors sota el paraigua de la Fundació Damm, 
no només en l’àmbit esportiu, sinó també en els àmbits de la cultura i l'acció social: el Club de 
Pàdel Damm, l’Arxiu Històric de la companyia, el mecenatge de tot un seguit d’entitats culturals 
i socials... Totes aquestes iniciatives comparteixen un objectiu comú: ajudar a millorar la qualitat 
de vida de les persones per contribuir a la construcció d’una societat millor.

Així doncs, la nostra missió és ajudar al creixement del teixit cultural, esportiu i social del nostre 
entorn, i per aconseguir-ho promovem i donem suport a iniciatives orientades a la formació i al 
desenvolupament integral de les persones.

La Fundació 
Damm

Treballem per al 
desenvolupament 
de les persones. 
És la nostra 
contribució per 
aconseguir una 
societat millor.

Els nostres àmbits d'actuació

Esport
Formem centenars 
de joves a través 
dels nostres equips 
de futbol i pàdel. 
També donem 
suport a esportistes 
paralímpics en el 
desenvolupament de 
la seva carrera. 

Cultura
Donem suport a 
un munt d’entitats 
i projectes molt 
diversos amb la 
voluntat d’apropar 
la cultura a tota la 
societat.

Patrimoni 
històric
Preservem, 
digitalitzem i 
compartim amb la 
societat el llegat 
històric i cultural 
de Damm a través 
del nostre Arxiu 
Històric.

Societat
La nostra 
col·laboració permet 
impulsar projectes 
d’interès social que 
contribueixen al 
desenvolupament 
igualitari del nostre 
país.

Compromís 
Vàrem crear la nostra 
entitat amb l’objectiu 
de col·laborar amb 
iniciatives que 
beneficiïn la societat.

Els nostres valors

Responsabilitat 
Estem 
compromesos amb 
el desenvolupament 
del país donant 
suport a activitats 
basades en el 
desenvolupament 
integral de la persona 
i en el bé comú.

Excel·lència 
Exercim la nostra 
tasca amb ètica, 
rigor i exigència, 
i garantim una 
gestió responsable 
per part de totes 
les persones 
relacionades amb al 
Fundació. 

Altruisme  
La nostra voluntat 
és beneficiar 
desinteressadament 
les persones i la 
societat, sense cap 
ànim de lucre.

Transparència 
Som transparents 
en la gestió 
de l’entitat i ho 
demostrem retent 
comptes i oferint un 
coneixement exacte 
de la nostra activitat.
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Patronat i equip

La correcta direcció del mecenatge i l'acció social de la 
Fundació Damm s'exerceix des del Patronat que regeix 
la nostra entitat. 

President
Demetrio Carceller Arce

Vicepresidents
Ramon Agenjo Bosch  
Ramon Armadàs i Bosch

Patrons
Raimundo Baroja Rieu 
José Carceller Arce 
María Carceller Arce 
Dr. August Oetker 
Dr. Ernst F. Schröder

Secretari
Pau Furriol i Fornells

A la Fundació comptem amb un equip humà altament 
motivat i compromès amb el desenvolupament de totes les 
nostres accions socials i d’impuls de la cultura i l'esport.

Directors
Ramon Agenjo Bosch 
Ramon Armadàs i Bosch

Comunicació
Jordi Laball Vidal 
jlaballv@damm.es

Coordinador general
Àlex Galí Cabana 
agali@fundaciodamm.cat 

Director executiu del Club de Futbol Damm
Carles Domènech Quintana  
cdomenech@fundaciodamm.cat 

Secretaria
Núria Herrero Romeu 
nherreror@damm.es 

Director esportiu del Club de Pàdel Damm
Manu Pascual Esteban  
mpascuale@clubpadeldamm.com 

Rigor i 
transparència 
com a principis 
fonamentals
 
Disposem d’un Codi de Bones Pràctiques que, més enllà de 
les obligacions legals vigents i de les normes que recullen 
els estatuts de la nostra Fundació, inclou els principis 
d'actuació i bona conducta que orienten la nostra actuació 
i la de les persones que en formem part. Per garantir el 
compliment d'aquest codi, disposem d’un Comitè de 
Compliance que es reuneix de manera mensual.

Des de la Fundació establim un diàleg continu i transparent 
amb la societat, en línia amb els nostres valors. Per això 
disposem de diferents canals de comunicació per donar a 
conèixer la nostra activitat i fer difusió de les iniciatives amb 
les quals col·laborem. Comptem amb el nostre web  
(www.fundaciodamm.cat) i un perfil de Twitter. A més, 
els equips compten amb canals propis, entre els quals 
destaquem la revista Pilota a terra i el web del Club de 
Futbol Damm (www.cfdamm.cat) que el 2019 va renovar la 
seva imatge.

Canals de 
comunicació
Fundació Damm
www.fundaciodamm.cat 
       Twitter @Fundacio_Damm 
 
Equips Damm 
Revista Pilota a terra 
 
Club de Futbol Damm: 
www.cfdamm.cat 
       Twitter @CFDamm  
       Instagram @cfdamm  
       Youtube CF Damm

Club de Pàdel: 
       Twitter @CPDamm

Patronat Fundació Damm

Equip Fundació Damm
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65 anys 
compromesos 
amb la societat

1954

1967

Neix el Club de Futbol 
Damm

Finalistes de la Copa 
del Generalísimo 

Després d’un any jugant 
al Campionat d’Educación 
y Descanso, un grup de 
treballadors de la cervesera 
decideixen fundar un equip 
juvenil. Al cap de poc, aquest 
Club es convertirà en un 
revulsiu esportiu i social per 
al barri.

El Juvenil es proclama campió 
de Catalunya i disputa la 
final contra l’Athletic Club 
de Bilbao. Un any després 
l’Infantil arriba a la final del 
campionat. 

2001
Creem la Fundació 
Damm 
La Fundació neix 
originalment per consolidar 
el CF Damm i així poder 
seguir treballant per educar 
joves esportistes i ajudar-los 
a fer realitat els seus somnis, 
però poc després comença 
a incorporar altres iniciatives 
culturals i socials amb la 
il·lusió de contribuir en el 
desenvolupament integral 
de les persones i millorar la 
nostra societat.

1982

1986

1992

El CF Damm participa 
en el Mundial de Clubs 

El Juvenil es classifica 
per la Divisió d’Honor 
Sub-19  

Tres treballadors 
funden l’Arxiu Històric 
de Damm 

Coincidint amb el Mundial 
del 82, se celebra a Catalunya 
el Mundial de Clubs Infantil. 
L’equip infantil de Damm hi 
participa amb un paper molt 
destacat.

Durant nou temporades, el 
Juvenil de la Damm formarà 
part de la Divisió d’Honor 
Sub-19, la màxima competició 
de la categoria a nivell estatal.

L’Arxiu Històric de Damm 
fou impulsat per Carlos 
Cervantes, Pedro Peiró i 
Manuel Peribáñez, que durant 
anys van recopilar tots els 
elements que avui en formen 
part.
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Al llarg de tota la seva història, de la qual el 2019 es van 
complir 65 anys, el Club de Futbol Damm sempre ha estat un 
referent del futbol base català i espanyol. El 2001, vam sumar 
a aquesta bonica història esportiva un projecte il·lusionador, 
la Fundació Damm, i amb ella els objectius de contribuir a una 
societat millor a través de la cultura i l'acció social. 

2002

2004

Comencem a donar 
suport a la cultura 

50è aniversari del Club 
de Futbol Damm 

Signem els primers convenis 
de col·laboració amb entitats 
culturals: el Museu de la 
Pesca de Palamós i l’Abadia 
de Montserrat. Actualment 
encara seguim donant 
suport a totes dues 
institucions. 

La festa d’aniversari, 
celebrada a l'annex del Palau 
Sant Jordi, reuneix a més de 
1.200 persones vinculades 
al Club. Aquest mateix any 
presentem el llibre La Damm 
fa història i es constitueix 
l’Agrupació de Veterans. 

2011
La Fundació Damm 
fa 10 anys
Aquest any, la Fundació 
Damm va donar suport 
a 39 entitats culturals, 
socials i esportives a través 
de les seves accions de 
mecenatge, convenis i altres 
col·laboracions.  

2012
Naixement del Club de 
Pàdel Damm 
El nou Club segueix la mateixa 
filosofia que el Club de Futbol: 
dona prioritat a l’educació i els 
valors esportius per damunt 
dels resultats.

2014

2015

Les noies arriben 
amb força

El Juvenil A juga de 
nou la Copa del Rei

Durant la seva primera 
temporada, les jugadores del 
Juvenil-Cadet van guanyar 
el Campionat de Lliga i van 
aconseguir l'ascens  
de categoria. 

Després de gairebé mig segle, 
el primer equip va tornar a 
jugar la Copa del Rei Juvenil la 
temporada 2014/15. Va arribar 
a quarts de final contra el Rayo 
Vallecano després d'eliminar 
el Málaga CF a vuitens de final, 
tancant així una temporada 
històrica del Club.

2019
Bicampiones!
El Juvenil Femení tanca una 
temporada extraordinària 
guanyant la Lliga i el 
Campionat de Catalunya.  
En pocs anys s’ha convertit 
en un dels símbols identitaris 
del Club i en un referent del 
futbol femení català.
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El 2019 en xifres
Impacte social

Dimensió econòmica

Clubs i 
esportistes

Arxiu Històric 
de Damm

Mecenatges i 
col·laboracions

88  
convenis de 
col·laboració

141.962  
articles classificats

41 
entitats culturals

24.170  
objectes 
inventariats

27 
entitats socials i 
educatives

117.792
imatges 
digitalitzades

20 
entitats 
esportives

6.100  
hores de cintes de 
vídeo VHS i BETAMAX, 
i de pel·lícules Super 8, 
8 mm i professionals 

1.200 
hores de cintes 
d’àudio

268  
jugadors i 
jugadores

89  
membres del cos 
tècnic i staff

29  
beques educatives 
Fernando Coll

5 
convenis amb 
esportistes d’elit 

54 %   Projectes propis

46 %    Col·laboracions amb tercers

82 %   Club de Futbol Damm

10 %    Club de Pàdel Damm

  8 %    Arxiu Històric de Damm

4,43
milions € donats per 
Damm a la seva Fundació 
el 2019

84,5 %
dels ingressos rebuts s’ha 
destinat al desenvolupament 
de projectes esportius, 
culturals i socials

Aportacions de la Fundació Aportacions a projectes propis

2.018.632 €
Projectes propis

1.650.447 €
Club de Futbol Damm

1.721.108 €
Col·laboracions amb tercers 

213.947 €
Club de Pàdel Damm

154.238 €
Arxiu Històric de Damm

3.739.740 €
Aportació total
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El Club de 
Futbol Damm, 
un projecte 
esportiu únic
L’any 1954 un grup de treballadors de Damm aficionats al 
futbol va iniciar una història sense imaginar-se la gran 
transcendència que tindria: va crear un club de futbol amb la 
finalitat de formar i educar la joventut del barri barceloní on 
es troba l’Antiga Fàbrica Estrella Damm. Des d’aleshores, el 
Club de Futbol Damm ha assolit un gran prestigi a Catalunya 
i a l’Estat espanyol, ja que segueix mantenint viu l'esperit 
formatiu per al qual es va crear.

El Club de Futbol Damm és el gran projecte esportiu i educatiu de la companyia i té dues 
característiques que el fan únic. D’una banda, és un equip 100 % formatiu. Tots els seus 
jugadors i jugadores tenen menys de 18 anys. De l'altra, tots gaudeixen de beques que els 
cobreixen les despeses derivades de la pràctica del futbol.

Esportivitat 
El Club forma 
persones a través 
de l'esport i 
estimula l’educació 
i el respecte envers 
companys, àrbitres, 
rivals i afició, 
independentment 
dels colors que 
portin.

Companyonia 
Els únics èxits que 
s’han de perseguir 
són els èxits 
col·lectius i el talent 
individual treballa al 
servei de l'equip.

Afany de 
superació 
Amb actitud, esforç 
i disciplina es poden 
aprofitar totes les 
experiències de la 
vida i convertir-les 
en oportunitats. 

Professionalitat 
Com a escola 
de futbol, el 
Club de Futbol 
Damm prepara 
els seus jugadors 
i jugadores per 
seguir progressant 
més enllà de la seva 
estada al  
Club.

La formació a través del futbol

L'objectiu del Club de Futbol Damm és promoure la formació esportiva i humana a través de la 
pràctica del futbol. Aquest compromís se sustenta en uns valors irrenunciables:

Des de la temporada 2014/15, el Club compta amb un equip juvenil femení. En pocs anys 
les jugadores de la Damm s'han convertit en una de les ensenyes de la nostra Fundació, 
no només pels seus èxits esportius sinó també pel seu esperit de superació i per la gran 
esportivitat que distingeix l'equip.

Palmarès  
del  
CF Damm:  
65 anys  
d’èxits

156
Títols

33
Lligues

23
Copes
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Un equip professional de primera

Cada un dels equips de les diferents categories compta 
amb un grup de professionals que l’acompanya en la seva 
etapa educativa i formativa al Club de Futbol Damm. 

Aquesta revista és el canal de comunicació més característic 
del Club de Futbol Damm, té una periodicitat quatrimestral 
i s’edita des de l’any 2005. La publicació també dedica un 
espai a les activitats dels nostres esportistes d’elit, al Club de 
Pàdel Damm i a les activitats culturals i socials a les quals la 
Fundació Damm dona suport. 

Coincidint amb el dia de Sant Jordi de 2019, el Club de Futbol 
Damm va estrenar el nou lloc web. Es tracta d’un espai 
modern, visual i interactiu que s’adapta als dispositius mòbils.

www.cfdamm.cat 
       Twitter @CFDamm  
       Instagram @cfdamm  
       Youtube CF Damm

President d’Honor: 
Josep Barcons 
 
President:  
Ramon Agenjo  
 
Director executiu:  
Carles Domènech 
 
Cap de l’àrea econòmica  
i social:  
Francesc Nebot  
 
Direcció dels serveis 
mèdics:  
Dr. Carlos Barcons  
 

Direcció esportiva:  
Albert Puigdollers 
 
Cap de premsa:  
Ignasi Cardó 
 
Coordinador Futbol11:  
Gerard Roca 
 
Coordinador Futbol7:  
Marc Pinyol 
 
Entrenador/a del 
primer equip:  
Luís García (masculí) 
Juli García (femení)

La revista Pilota a terra 

Nou web del Club

III Beques educatives 
Fernando Coll
 
Amb aquesta iniciativa, que el 2019 ha arribat a la tercera 
edició, la Fundació Damm ofereix una ajuda econòmica a 
29 jugadors i jugadores del Club per col·laborar en la seva 
formació acadèmica, mentre se segueixen formant en el 
món del futbol.

L’Antiga Fàbrica 
Estrella Damm acull 
la 8a Gala de les 
Estrelles del Futbol 
Català
 
L’exjugador Guillem Naranjo va guanyar el Premi Esport3 al 
Millor Gol del futbol català gràcies al golàs des del centre 
del camp que va marcar amb la samarreta de la Damm 
contra l’Atlètic Segre. Gerard Piqué i Aitana Bonmatí, 
futbolistes del FC Barcelona, es van endur els premis a 
Millor Jugador i Millor Jugadora de la temporada 2018/19.

Tal com mana la tradició, l’acte es va celebrar a l’Antiga 
Fàbrica Estrella Damm amb la presència de personalitats 
destacades del món de l'esport, la política i la societat 
catalana. Ramon Agenjo, patró i director de la Fundació 
Damm i president del jurat dels premis, i Joan Soteras, 
president de la Federació Catalana de Futbol, van ser els 
amfitrions de l'esdeveniment anual més important del 
futbol català, que també va comptar amb l'assistència del 
president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu. 
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https://www.instagram.com/cfdamm/
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Roberto  
Moreno

 
Entrenador de l’AS Mònaco, 
exseleccionador espanyol i 

exentrenador del Juvenil B del  
CF Damm (temporada 2009/2010)

‘Amb el Juvenil B 
vaig viure el que 
significa entrenar a 
la Damm: tenir els 
mitjans d’un  
equip professional 
en un equip de 
futbol base’

Robert Moreno guarda un gran record i un profund agraïment 
del seu pas pel CF Damm. A l’entrevista que va realitzar per 
la nostra revista Pilota a terra (octubre de 2019) va explicar 
que quan va fitxar pel nostre Club “em trobava en un moment 
complicat i la Damm em va donar una oportunitat”. 

Com a analista del Juvenil B, va ser un dels primers a fer 
servir l’anàlisi de vídeo i va ajudar a incorporar aquesta 
figura al futbol base per contribuir a la millora dels jugadors. 
A mitja temporada, va agafar les regnes de l'equip com a 
entrenador: “Entrenar la Damm significa tenir els mitjans 
d’un equip professional en un equip de futbol base, amb un 
nivell altíssim de jugadors i una estructura molt completa 
al seu voltant”. I afegeix: “Només va ser un any, però va 
ser molt bonic. Ho vam acabar fent molt bé i al final vam 
guanyar el Barça a casa”. 

Robert Moreno considera que el Club de Futbol Damm 
és un club de referència a Catalunya, “el Club on tots els 
entrenadors de futbol base voldrien arribar algun dia” i està 
convençut que es mereix el reconeixement que té, pels 
mitjans de què disposa i per la tasca que realitza al futbol 
català. 
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2019:  
un any per a  
la història

ABRIL

El Juvenil A ascendeix a Divisió d’Honor Juvenil

El primer equip de la Damm ha aconseguit l'ascens a la Divisió d’Honor i recupera la 
màxima categoria juvenil un any després del descens. L’equip que entrenava Martín Posse 
va ser molt regular i sòlid durant tota la temporada, i es va mantenir sempre entre les 
primeres posicions fins al tram final de temporada, on va arribar amb un marge ampli que li 
va permetre certificar la promoció a quatre jornades per al final del campionat.

ABRIL

El Juvenil B, campió de Lliga

El Juvenil B va culminar una temporada 
2018/19 brillant amb el títol de Lliga del 
grup 2 de Preferent. Els jugadors de la 
Damm van dominar el campionat des de 
bon començament i es van proclamar 
campions a tres jornades del final. Els 
nois de Genís Sampietro, molt regulars 
durant tot l'any, van fer una segona volta 
especialment rodona en què van guanyar 
tots els partits menys un, que van empatar.

 
MAIG  

L’Infantil B guanya la Lliga

L’Infantil B es va acabar proclamant 
campió de la Lliga 2018/19 del grup  
2 de Preferent després de signar 
una temporada gairebé perfecta. 
Els cervesers van ser els clars 
dominadors del campionat, durant 
el qual només van encaixar 8 gols 
en 29 partits i una única derrota 
contra el subcampió, el Llagostera. 

El títol de lliga de l’Infantil B se suma a 
una llarga llista d’èxits i triomfs d’aquest 
grup de jugadors de l’any 2006, una 
de les millors generacions de l'etapa 
moderna del Club que es recorden.

JUNY

Bicampiones! 

Només cinc anys després de la seva 
creació, l'equip femení es va proclamar 
guanyador de Lliga i del Campionat de 
Catalunya. L’1 de juny de 2019 passarà 
a la història del Club com el dia que, 
per primera vegada, l'equip femení es 
va proclamar campió de Lliga. L’equip 
dirigit per Juli Garcia va guanyar 31 partits 
de 34 disputats, i només va cedir un 
parell d'empats contra l’Espanyol i una 
derrota contra el Barça. Vuit dies després 
d’aconseguir la Lliga, l'equip femení va 
trencar la mala ratxa del passat i també 
va guanyar el seu primer Campionat de 
Catalunya contra el FC Barcelona (2-2, 4-5 
penals). L’equip va tornar a escriure  
la història.
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JUNY

Celebrem junts  
una gran temporada 

Com marca la tradició, el CF Damm va 
celebrar el final de la temporada 2018/19 
amb un sopar de clausura a l’Antiga 
Fàbrica Estrella Damm. L’acte va servir per 
homenatjar els èxits més destacats d'aquest 
curs: el doblet històric del Juvenil Femení de 
Juli García, l'ascens del Juvenil A de Martín 
Posse a Divisió d’Honor; el primer lloc en el 
campionat del Juvenil B de Genís Sampietro i 
la Lliga de l’Infantil B de Mario García.

Bojan Krkic i Aitana Bonmatí:  
padrins d’honor 

Els padrins d’honor del sopar de clausura 
van ser Bojan Krkic, futbolista de l’Stoke City, 
i Aitana Bonmatí, jugadora del FC Barcelona 
i internacional amb la Selecció Espanyola. 
L'esdeveniment també va comptar amb la 
presència del patró i director de la Fundació 
Damm i president del CF Damm, Ramon 
Agenjo; del president d’Honor del CF Damm, 
Josep Barcons; del president de la Federació 
Catalana de Futbol, Joan Soteras, de la 
comissionada d’Esports de l’Ajuntament de 
Barcelona, Marta Carranza; de la diputada 
d’Esports de la Diputació de Barcelona, Maite 
Fandos; i del director del Consell Català de 
l’Esport, Toni Reig. Al sopar, també hi va 
assistir Luís García, que fou presentat en 
societat com a nou entrenador del primer 
equip de la Damm.

Un reconeixement als que han de 
deixar el Club 

Un any més, el Club va voler homenatjar 
els jugadors i les jugadores que per edat 
han acabat la seva etapa formativa i han 
hagut de deixar l’entitat. El president del 
Club, Ramon Agenjo, i el futbolista Bojan 
Krkic van ser els encarregats d'agrair 
personalment a aquests joves el seu pas 
pel Club de Futbol Damm i els van fer 
entrega d’una samarreta commemorativa i 
un rellotge personalitzat. 
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JUNY  

Luís García, nou entrenador  
del Juvenil A 

L’exjugador de l’Espanyol i la Selecció 
Espanyola va oficialitzar la signatura del seu 
contracte juntament amb el president del 
Club, Ramon Agenjo, en un acte celebrat a 
l’Antiga Fàbrica Estrella Damm el 27 de juny. 

García va declarar que espera construir 
un equip ambiciós: “Volem ser un equip 
reconeixible que mostri la mateixa imatge 
tant a casa com a fora, que pressioni 
amb intensitat quan perdem la pilota 
i que proposi un model de joc vistós. 
És un any molt important per als nois i 
esperem poder-los ajudar a créixer com a 
futbolistes”. 

En el retorn del Juvenil A a Divisió d’Honor, 
el tècnic asturià tindrà la companyia a la 
banqueta de l'argentí Pablo Rotchen, que 
afronta la segona temporada com a segon 
entrenador.

Tradicionalment, la banqueta del primer 
equip ha estat liderada per jugadors de 
la lliga professional, com Martín Posse 
(anterior entrenador i exjugador del RCD 
Espanyol i de la Selecció Argentina), 
Roger García (exjugador del FC Barcelona, 
de l'Espanyol, del Villarreal i del Ajax) 
o Cristóbal Parralo (antic jugador de la 
Damm, del Barça, de l’Espanyol i del París 
Saint-Germain). 

OCTUBRE

Montse Quesada debuta a 
Primera Divisió 

Montse Quesada es va convertir en la 
primera exjugadora de la Damm en debutar 
a Primera Divisió. Ho va fer defensant la 
porteria de l’Espanyol contra l’Athletic Club 
amb només 18 anys. La portera, nascuda 
el 2001, va fitxar per la filial de l’Espanyol 
per la temporada 2019/20 quan encara li 
quedava un any de juvenil. A la seva tercera 
i última temporada com a capitana de les 
cerveseres, va aconseguir els primers 
títols de la història del Club amb la Lliga i 
el Campionat de Catalunya i va demostrar 
ser l’heroïna a la tanda de penals de la 
final de Campionat, on va parar i marcar 
posteriorment, contra el FC Barcelona.

OCTUBRE

El CF Damm, premiat amb el 
Trofeu Campions de Mundo 
Deportivo

El Club de Futbol Damm va rebre tres 
premis al 36è Sopar d’Homenatge als 
Clubs de Catalunya. L'esdeveniment, 
celebrat a l’hotel Fairmont Rey Juan 
Carlos I i organitzat pel diari Mundo 
Deportivo, va condecorar institucions 
de diverses disciplines pels mèrits 
esportius assolits la temporada 
2018/19. 

El president del Parlament de Catalunya, 
Roger Torrent, fou l’encarregat de lliurar 
els tres guardons al club cerveser. 
Les entrenadores del Juvenil Femení, 
Juli García i Pitu Romero, i el segon 
entrenador del Juvenil B, Marc Collignon, 
van representar la Damm a l'escenari 
per la consecució del doblet i de la Lliga, 
respectivament.
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El tret de sortida del curs futbolístic 2019/20 del CF Damm va 
ser l'acte de presentació a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm. El 
president del Club, Ramon Agenjo, va encapçalar la família 
cervesera, que un any més va gaudir d’una jornada lúdica de 
benvinguda: “No oblideu que l'escut que porteu a la samarreta, 
a cada entrenament i a cada partit, s’ha de representar amb 
esportivitat i amb respecte envers el rival i l’àrbitre”.

BENJAMÍ B

Entrenador: Àlex Fernández
2n entrenador: Rubén Romero
Fisioterapeuta: Marc Puig

Pol Amat
Paul Castillejo

Edgar Durà
Habibu Gakou

Jan Giral
Xavi Martínez

Alan Pérez
Aleix Picazo

Ian Saltor
Mauro Solano

Pau Tort

Els nostres equips de futbol,  
categoria a categoria 
Temporada 2019/20
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ALEVÍ D

Mudathir Agele
Pol Casals

Joan Casals
Unai Hernández

Hugo Jiménez
Xavier Laroche

Adrián Jairo Marca
Nicolás Meijs
Alexander Pay

Roger Vilaginés

Entrenador: Adrián Márquez
2n entrenador: Iván Yétor
Fisioterapeuta: Elena Sánchez

BENJAMÍ A

Sergi Alonso
Hugo Corbacho

Bangaly Diakhité
Èrik Domínguez

Silvio Guillén
Eloi Pedregosa

Pere Planas
Aday Sala

Hugo Soto
Banna Sylla
Max Tomàs

Entrenador: Marc Sánchez
2n entrenador: Dani Galindo
Fisioterapeuta: Sergi Cañete
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Entrenador: Adrià Moya
2n entrenador: Aleix Mosqueda  
Fisioterapeuta: Adrián Cerdán

ALEVÍ B

Entrenador: Pol Font  
2n entrenador: Marcos López

 

ALEVÍ C

Oriol Auguet
Hugo Blasco

Arnau Borrell
Marc Garriga
Biel Gutiérrez

Dimas Linares
Roger Martí

Alberto Montes
Arnau Pi

Alieu Sarr
Ferran Tinoco

Eric Burés
Mohamed El Mahi

Marc Gámez
Bakary Konate

Biel Majó
Julen Martínez

Xavier Miràngels
Àlex Periago

Ethan Rodríguez
Enzo Romano

Pol Vila
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Adrián Álvarez
Guillem Anglada

Pol Caramés
Oriol Codony

Entrenador: Dani Ayats
2n entrenador: Roger Tortosa  
Fisioterapeuta: Genís Morales
Delegat: Paco Gómez

 

Entrenador: Juanjo Roldán
2n entrenador: Xavier Balanyà
Entrenador de porters: Cristian Gabriel Lelli
Fisioterapeuta: Lorena Zapata

ALEVÍ A

INFANTIL B

Salim Dansokho
Lassana Diaby
Manel Estévez
Gabriel Gaviria

Brahim Ghajouan
Aleix González

Cris Ilis
Amadou Kandeh

Sergi López
Mario Martinetto

Adrià Muñoz
Pol Rico

Hugo Rouco
Adrià Rubira

Jairo Sánchez
Óscar Torrellas
Killian Vázquez

Clinton Chidiebube
Jean-Baptiste Chiffoleau

Famory Dembélé
David Fernández

Èric García
Carlos Gutiérrez

Pau López
Marco Nogueyra

Lluc Rabassa
Max Sabino

Jan Verdaguer
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Guillem Badia
Rafa Cabello

Oumar Cámara
Èrik Cava

Sasha Cavallaro
Héctor Garrido

Dereck López

Adrià Alsina
Max Aznar

Xavier Cañada
Izan Coca

Marc Delgado

Entrenador: Ramon Ferrer
2n entrenador: Ignacio Falcés
Entrenador de porters: Arnau Carrillo
Fisioterapeuta: Rolando Hansen Salazar
Delegat: Antonio Pino

Entrenador: Roger Dios
2n entrenador: Álex Rodríguez
Fisioterapeuta: Alberto Ledantes
Delegat: Alejandro García

INFANTIL A

CADET B

Cristhian Mármol
Ivan Nikolaiev
Ricard Ortega
Xavier Pastor

Cesc Riba
Mario Rivas

Ot Rodó
Idrissa Sadio

Mateo Sciancalepore
Pol Trigueros

Eishen Van der Schoot 
Juan Diego Vásquez

Haowen Wang

Aarón Manzano
Marc Monedero

Denís Pascual
Héctor Pevidal
Adrián Picazo

Pol Pujol
Rodrigo Rocafort

Mark Patrick Rodríguez
Nil Saura

Jordi Solé

Pol Elías
Àxel Espínola
Nabil Ghailan

Juan Camilo Lastra
Víctor Luengo
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Desireé Gálvez
Verónica Gené

Carmen Giménez
Dunia Jiménez

Judith Jones
Raquel López

Álvaro Aljama
Víctor Barberà

Marc Bayona
Iker Bermúdez

Marmadi Diallo

Entrenadora: Juliana García
2a entrenadora: Laura Romero
Entrenador de porteres: Alesander Rodríguez
Fisioterapeuta: Èric Nolla
Delegat: Enric Uriach

Entrenador: Aitor Maeso
2n entrenador: Víctor Zamora
Fisioterapeuta: Xavi Camilleri
Delegat: Fernando Navarro

CADET A

JUVENIL FEMENÍ

Laia Parera
Maria Pérez

Núria Pon
Lidia Rabassa

Alba Ramos
Adriana Ranera

Júlia Serrat
María Tostado

Uma Yadav
Vania Zurera

Valeria Zurera

Stéphane Favret
Addisu Fernández

Pau García
Lancinet “Lass” Kourouma

Félix Martí

Ari Lozano
Núria Marín

Alexia Mayer
Paula Mengual

Magda Mola
Natalia Muñoz “Peke”

Pablo Meléndez
Iker Merino

Eduard Mohedano
Sergi Oriol

Mario Pérez
Abdellah Raihani

Mesfin Roda
Álex Rodríguez
Alejando Sierra

Gerard Torres
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Sergi Adarve
Álex Benítez

Joel García
Raúl Giménez

Sergi Gómez
Víctor Gual

Entrenador: Genís Sampietro
2n entrenador: Marc Collignon
Entrenador de porters: Carles Boch
Fisioterapeuta: Pere Carrasco
Delegat: Juan Carlos García

Entrenador: Dani Fernández
2n entrenador: David Franch
Fisioterapeuta: Ricard Martín: 
Delegat: Juan Gutiérrez

JUVENIL C

JUVENIL B

Iván Julián
Ashot Kerobyan

Jordi Martín
Arnau Martínez

Raúl Martínez Moreno
Raúl Martínez Sánchez

Lucas Pariente
Rubén Quintanilla

Joan Rovira
Àlex Serradell

Èric Vega
Albert Viciano

Aaron Bocardo
Narcís Bou

Alejandro Cande
Bernat Casadevall

Biel Farrés
Gerard Font

Marc Fuentes
Hugo García

Daniel Gutiérrez
Yerai Izquierdo
Nicolás Krucza

Marc Marí
Pol Marín
Pol Molés

Jordi Montesinos
Víctor Muñoz

Arnau Ollé
Marc Pérez

Nil Ruiz
Daniel Tomasa

Eric Michael Tompkins
João Fernando Valencia

Oriol Vidal
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Martí Alba
Jordi Avilés

Antonio Bioque
Genís Cargol

José Enrique Carrasco
Arnau Cuadras

Iván De la Peña Jr
Marc Muñoz

Entrenador: Luis García
2n entrenador: Pablo Rotchen
Preparador físic: Marc Giménez
Preparador físic: Romà Cunillera
Entrenador de porters: Juan Cañadas
Fisioterapeuta: Aitor Roca
Fisioterapeuta: Alejandro López
Encarregat de material: Juan del Amor
Delegat: Joan Mateu

JUVENIL A

Un servei mèdic a l'altura 
d'un equip professional

Al Club de Futbol Damm, la salut i el benestar dels esportistes  
és primordial. El Club compta amb 25 professionals mèdics de  
9 especialitats que aporten un enfocament holístic de la medicina 
esportiva.

El servei mèdic del Club està acreditat com a Centre de Medicina de 
l’Esport per la Generalitat de Catalunya i centre col·laborador de la 
Federació Catalana de Futbol (FCF) i la Mutualitat Esportiva. També 
és un centre de pràctiques per a estudiants universitaris.

Durant el 2019 el servei mèdic ha impartit un col·loqui sobre hàbits 
alimentaris als jugadors de Futbol7 i ha impartit la ponència “La 
importància de les revisions cardiològiques en l'esport” al prestigiós 
centre Isokinetic de Londres, especialitzat en medicina esportiva.

Víctor Pérez
Adrià Pladevall

Joan Poch
Carlos Portero

Martí Riera
Álex Ruiz

Aitor Sánchez
Suaibo Sanneh

Tijan Sohna
Lawson Sunderland

Álex Túnez
César Valero

Nico Van Rijn
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La Damm segueix aportant talent al futbol 
base dels clubs professionals

Més de 30 esportistes han deixat el Club de Futbol Damm per incorporar-se a 
l’estructura d’equips professionals la temporada 2019/20

Cada any, en acabar la temporada, alguns dels jugadors i jugadores s'acomiaden per seguir el seu camí com a 
futbolistes. El Club de Futbol Damm observa amb alegria i orgull aquests moviments, que serveixen per reafirmar la 
tasca que duen a terme tots els professionals del Club, des de la captació fins a la competició, passant per la formació 
diària dels entrenaments. Alhora, aquestes xifres augmenten l’exigència de la secretaria tècnica, que any rere any ha 
de reajustar els equips confeccionant plantilles vàlides i de qualitat per seguir formant joves talents. Els últims sis anys 
gairebé 150 dels nostres esportistes han reforçat clubs professionals.

RCD Espanyol
10 jugadors i 1 jugadora

FC Barcelona
7 jugadors

Girona FC
5 jugadors

Atlético de Madrid
1 jugador

València CF
1 jugador

Villarreal CF
1 jugador

Levante UD
1 jugador

Deportivo Alavés
1 jugador

RCD Mallorca
1 jugador

Real Zaragoza
1 jugador

UD Almería
1 jugador

CE Seagull
1 jugadora

2001 | Juvenil A

2001 | Juvenil Femení 

2002 | Juvenil B 

2002 | Juvenil Femení 

2003 | Juvenil C 

2004 | Cadet A 

2005 | Cadet B

2006 | Infantil A 

2007 | Infantil B 

2008 | Aleví A 

2009 | AlevíC 

2010 | Benjamí A 

2011 | BenjamíB 

Marc Granero 

Omar de la Cruz  

Marc Esteban

Montse Quesada

Jawad El Jemili 

Antoniu Roca

Sergio Moriones 

Clara Carmona 

Dani Cervera

Josep Lluís Díaz

Guillem Bonet

Miquel Prenafeta

Óscar Medina

Joan Gázquez

Ibai Reches

Arnau Parra

Adam Aznou 

Wesley Dual 

Pau Font 

Àlex Partera 

Félix Giménez 

Iker Moreno 

Rafa Edo  

Gerard Luque 

Kaua Santos 

Toni Velilla

Sergi Riba 

Willy Goore

Omar Boiro 

Faye Sagna 

Aniol Comajuncosa

Mamadou Keita 
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Els veterans  
de la Damm

L’Agrupació de Veterans del Club de Futbol Damm va néixer el 2002 de la 
mà d’un grup d’exjugadors del Club amb la voluntat d’organitzar els actes 
commemoratius del 50è aniversari de l’entitat. Gairebé dues dècades 
després, l'agrupació segueix promovent activitats lúdiques i esportives 
amb l’objectiu de fomentar la trobada entre les persones que han format 
part del Club en algun moment de la seva història. I és que, qui ha format 
part de la Damm, mai deixa de ser part del Club.

Tant és així que el Club compta actualment amb un equip federat de 
veterans que juga a la segona divisió de la seva categoria. A més, el 2019 
es va promoure la creació d’un segon equip format per jugadors de més de 
50 anys, que es troba per jugar un cop al mes.

Nova edició del partit de veterans contra  
Jutges i Magistrats

El juliol, l'equip de veterans va tancar la temporada amb el clàssic partit 
contra l'equip de Jutges i Magistrats de Barcelona. Com ja és habitual, 
va ser un partit molt disputat en què van predominar el bon ambient i el 
joc net. El resultat final al Municipal d’Horta va ser 4-3 amb victòria per a 
l'equip de la Damm. Després del partit, els jugadors de tots dos equips van 
compartir un sopar amb el president del Club, Ramon Agenjo, i el president 
d’Honor, Josep Barcons.

Com els van les coses? 
Exjugadors del CF 
Damm al capdamunt

Aquests són alguns dels exjugadors del 
Club de Futbol Damm que a l'inici de la 
temporada 2019/20 formaven part de l'elit 
del futbol mundial:

Carles Pérez 
FC Barcelona

David López  
RCD Espanyol

Gonzalo Ávila 
‘Pipa’
RCD Espanyol

Gerard Moreno  
Villarreal CF

Aleix Vidal 
Deportivo Alavés

Cristian Tello  
Real Betis Balompié

Rubén Alcaraz  
Real Valladolid

Marc Navarro  
CD Leganés

Carlos Clerc  
Levante UD

Edu Expósito  
SD Eibar

Keita Baldé  
AS Monaco (França)

Aitor 
Cantalapiedra 
FC Twente  
(Països Baixos)

Ángel Martínez  
Asteras Tripolis 
(Grècia)

Adrià Mateo  
Ranheim Il (Noruega)

David Batanero  
GIF Sundsvall (Suècia)

John Neeskens  
AS Trencín  
(Eslovàquia)

Ian Soler  
MFK Zemplín 
Michalovce 
(Eslovàquia)

Pau Morer  
FK Žalgiris (Lituània)

Álex Kyeremeh  
FC Vilniaus Vytis 
(Lituània)

Víctor Vázquez 
Umm Salal SC (Qatar)

Isaías Sánchez 
Al-Wakrah SC (Qatar)

Fotògraf:  
Miguel Ruiz  

(FC Barcelona)
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D’ençà de la seva creació el 2012, el Club de Pàdel Damm ha estat un 
referent del pàdel formatiu espanyol. Té la seu a Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) i segueix la mateixa filosofia formativa i esportiva del Club 
de Futbol Damm: prioritzar l’educació i els valors esportius. L’esforç, el 
respecte, el joc net, l'esportivitat i la companyonia formen part de l’ADN 
del Club.

Manu Pascual, el nou director esportiu de l'escola base, ho té clar, i així ho va expressar als jugadors i 
jugadores i a les seves famílies durant la presentació de la temporada 2019: "Guanyar i millorar és important, 
però per nosaltres la formació esportiva preval per damunt de tots els altres aspectes". Pascual, amb més de 
vint anys d’experiència en el món del pàdel i cinc com a membre del cos tècnic del Club, ha pres el relleu a 
Jorge Martínez, exseleccionador d’Espanya, de Brasil i exdirector tècnic de la Federació Espanyola de Pàdel, 
que va dirigir la direcció esportiva del Club fins a l’any 2018.  

El Club de Pàdel Damm compta amb un dels planters de pàdel més importants d’Espanya. El 2019 va estar 
format per un equip de més de 30 jugadores i jugadors de 10 a 18 anys. Tots van rebre beques de la Fundació 
Damm per cobrir les despeses esportives. 

El Club de Pádel 
Damm, formació  
a través de valors

La nova 
imatge  
del  
CP Damm 
 
El 2019 s’ha renovat 
la imatge del Club 
per donar-li un 
aire més actual 
però sense perdre 
l'essència i els trets 
identitaris que es 
van crear l’any 2012.

Twitter  
@CPDamm
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Jugadors i jugadores temporada 2019

Júnior
Adrián Hidalgo 
Álvaro López 
Daniel Ferré 
Daniel López 
Itziar Mayorga

Benjamí

Aleví

Candela De Soroa 
Clara Delgado 
Nicolás Fernández 
Paula Ferrán

Candela González 
David Peiró          
Guillermo Martín 
Guillermo Muñoz 
Jimena Díaz 
León Ortega          
Luís Espla 
Manuel Huete 
Óscar Ortega 
Pedro Ortigosa 
Rubén De Blas 
Sofía Pastor

Infantil

Cadet

David Gala 
Lucía González 
Yraya Carnicero

Álvaro Delgado 
Borja De Soroa 
Christian Lucas 
Darío Fernández 
David Ferré 
Emilio Sánchez 
Iker Gala 
Ismael Rodríguez 
Javier Escolar 
Laura Gutiérrez 
Lorena Cossio 
Mónica Gómez 
Roberto Belmont 
 

President:  
Ramon Agenjo
Director esportiu:
Manu Pascual 
Responsable de 
l'equip absolut: 
Juanjo Gutiérrez

Equip directiu

Juan Manuel Rodríguez 
Ernesto Moreno 
Manuel Fernández 
Fran Ramírez 
Noelia Márquez 
Alejandro “Mago” Sanz 
Juan José Gutiérrez 
Francisco Jurado 

Cos tècnic

Pàdel amb 
cadira de rodes
Rubén Castilla 
Víctor Carretón

L’equip 

Com els van les 
coses? Exjugadors 
del CP Damm al 
capdamunt
 
Posició en el rànquing del 
World Padel Tour  
(el maig de 2020):

3 - Alejandro Galán 
23 - Coki Nieto 
42 - Javi González Barahona 
43 - Marta Talaván 
78 - Iván Ramírez 
135 - Víctor Manuel Mena 
153 - Daniel de Castro 
156 - Pedro San Román 
172 - Alejandro Gil 
218 - Carlos García Campos

Gerardo Derito 
Mario del Castillo 
Aitor Cantos  
(preparador físic)
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Itziar 
“Ichi”Mayorga

Exjugadora del  
Club de Pàdel Damm

‘La família Damm 
sempre formarà  
part de mi’

Ichi va fitxar pel Club de Pàdel Damm el 2015 i recorda amb 
il·lusió el seu primer dia: “Em moria de vergonya, era la petita 
i els veia tots molt grans”. Una perspectiva molt diferent de 
la que té actualment, després d'acabar el 2019 la seva etapa 
al Club: “Per mi ha estat molt especial el fet d’haver cremat 
totes les etapes al CP Damm, des de ser la petita del grup, 
fins a aquest any en què he estat la gran i una mica amb el rol 
de mama”. 

De totes les experiències viscudes aquests cinc anys, Ichi 
es queda amb els tornejos per equips, i és que aquestes 
competicions tenen un valor afegit: “La sensació d’estar 
jugant per al teu equip, per als teus companys i per als teus 
amics, és una motivació que no es té en un torneig normal”. 

Per a Ichi el CP Damm “ha estat com una família” que l’ha 
ajudat a créixer, tant des del punt de vista esportiu com 
personal. A més d’aprendre de grans tècnics, li han inculcat 
valors com el sacrifici i la companyonia. És per això que 
només té paraules d'agraïment a la tasca de la Fundació 
per crear la família Damm. “Sempre formarà part de mi”, 
assegura.
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2019, un any ple d’èxits  
de l'escola base

Resultats dels tornejos disputats pel CP Damm

Campionats  
d’España

Campionat
de Madrid

Campionat
del Món

Per equips Infantil

Aleví

Aleví

Infantil

Infantil

Infantil

Cadet

Cadet

Cadet

Júnior

Benjamí

Benjamí

Cadet

Júnior

Individuals

Individuals

Individuals

CP DAMM “A” > Subcampió

CP DAMM “A” > Subcampió 
CP DAMM “B” > Sisena posició

CP DAMM “A” > Quarta posició 
CP DAMM “B” > Cinquena posició

Només s’indiquen 
els jugadors del CP 
Damm, sense els seus 
companys.

Paula Ferrán > Tercera posició 
Nico Fernández > Campió  
Jimena Díaz de la Iglesia > Quarta posició 
David Gala > Tercera posició 
Mónica Gómez > Tercera posició

Nico Fernández > Campió  
Rubén de Blas > Campió  
David Gala > Campió  
Laura Gutiérrez > Subcampiona 
Lorena Cossío > Campiona  
Roberto Belmont > Subcampió 
Emilio Sánchez Chamero > Subcampió 
Dani López > Subcampió 
Álvaro López Luque > Subcampió

David Gala > Subcampió 
Emilio Sánchez > Campió 
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OCTUBRE

Campió i subcampió del món!

El Campionat del Món de Menors 
celebrat a Castelló va ser testimoni del 
triomf de la parella de la categoria cadet 
formada per Emilio Sánchez, membre 
del nostre Club, i José María Jiménez 
Casas després de guanyar la final per 
dos sets (6-1 i 6-4) a la parella número 
1 d’Argentina. En la categoria infantil, 
David Gala, del Club de Pàdel Damm, 
i el seu company Santi Pineda no van 
poder guanyar la final i es van classificar 
subcampions del món, que sense cap 
mena de dubte és un grandíssim resultat. 

 
MAIG

L’equip de menors ascendeix a  
2a categoria

L’equip formatiu que dirigeix Manu Pascual 
va pujar a 2a gràcies a la seva victòria al 
Campionat per equips de Madrid de 3a 
categoria. Un gran èxit d’aquest equip 
format íntegrament per menors de 18 anys 
de l'escola base. 

 
SETEMBRE

Nico Fernández,  
campió d’Espanya

El benjamí Nico Fernández es va 
proclamar campió d’Espanya amb el 
seu company Álvaro Bartolomé al XXXIII 
Campionat d’Espanya de Pàdel de Menors 
disputat a Màlaga. Nico va demostrar 
ser un gran jugador, no només pels 
resultats aconseguits, sinó també pel seu 
comportament tant a dins com a fora de 
la pista. Al torneig hi van participar 35 
esportistes més del Club de Pàdel Damm, 
22 dels quals van arribar al quadre final.

 
DESEMBRE  
 
El CP Damm, premi al Millor Club 
de Competició 

El Club de Pàdel Damm va ser reconegut 
amb el trofeu al Millor Club de Competició 
del 2019 a la primera edició dels Premis de 
la Federación Madrileña de Pádel gràcies 
als èxits aconseguits durant la temporada 
2019, tant per l'equip de menors com en 
els tornejos absoluts. Aquests premis 
també han reconegut el nostre jugador 
David Gala —subcampió del món, tercer 
d’Espanya i campió de Madrid— com a 
millor jugador de la Comunitat de Madrid 
menor de 18 anys.

MARÇ  

El CP Damm, campió d’Espanya 
per equips, masculí i femení

Els nostres jugadors més grans es van 
proclamar el març campions d’Espanya 
en la categoria femenina i masculina 
al XXXV Campionat d’Espanya de 
Pàdel per equips de 1a categoria. 
Tant l'equip masculí, liderat per Juanjo 
Gutiérrez, com el femení, que dirigeix 
Juanma Rodríguez, van superar a la 
final els seus rivals fins a alçar-se amb 
aquest important triomf que col·loca les 
nostres seleccions absolutes com les 
número 1 d’Espanya. 

 
OCTUBRE 

Jornada d’integració: els més 
petits del Club aprenen el 
concepte de pàdel inclusiu

Els jugadors i les jugadores de les 
categories benjamí i aleví del Club 
de Pàdel Damm van compartir una 
jornada d’esport inclusiu a Sanchinarro 
juntament amb Víctor Carretón i Rubén 
Castilla, els esportistes del CP Damm 
que competeixen en el circuit estatal de 
pàdel amb cadira de rodes. Va ser una 
jornada organitzada per El Corte Inglés 
amb l’objectiu de donar a conèixer algunes 
modalitats del pàdel que encara són 
desconegudes. Una d’aquestes va ser el 
pàdel inclusiu, modalitat en què un jugador 
amb cadira de rodes forma parella amb 
un altre jugador sense cadira de rodes. 
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Després de gairebé un segle i mig d’història, 
Damm ha evolucionat juntament amb la 
societat. Els milers d’objectes i documents 
que guarda el nostre Arxiu en són 
testimoni. Es tracta d’un llegat de gran valor 
històric i cultural que, volem preservar i 
compartir perquè sigui accessible a tothom 
mitjançant la seva digitalització. 

 
Amb la vocació de convertir l’Arxiu Històric de Damm en un recurs 
obert a la societat, el nostre equip d'experts en patrimoni ha 
seguit avançant en les tasques d’investigació, anàlisi, catalogació i 
digitalització que va iniciar l'any 2013.

Actualment, ja hem catalogat més de 24.000 objectes i hem 
digitalitzat més de 117.000 imatges d'entre tots els articles que 
formen part de la nostra col·lecció. Entre ells, hi trobem moltes 
fotografies antigues que s’han analitzat per identificar-ne l’autor i 
les persones que hi apareixen. Un treball minuciós, però de gran 
valor històric.

Juntament amb la tasca d’inventariat i catalogació, és 
molt important la tasca de digitalització, ja que és un pas 
imprescindible per tal que el patrimoni que preserva l’Arxiu pugui 
ser consultat i utilitzat per altres entitats i persones externes a 
Damm. Així, tota la informació dels elements catalogats, a més de 
les imatges i vídeos digitalitzats, està disponible per a qui la vulgui 
consultar. 

L’actual Arxiu Històric va sorgir de la iniciativa espontània i 
entusiasta de tres treballadors de Damm: Carlos Cervantes, 
membre del departament de comunicació externa, Pedro Peiró, 
antic responsable de manteniment, i Manuel Peribáñez, membre de 
l'equip de producció. Aquests tres treballadors, després de l'aturada 
de la fàbrica del carrer Rosselló l'any 1992, van començar a recopilar 
els elements que avui conformen un patrimoni de gran valor.

Un llegat 
històric 
obert a 
tota la 
societat

Durant el 2019, l’equip de l’Arxiu 
Històric ha prosseguit amb la tasca 
d’inventariat i ha afegit 1.743 
objectes al registre. Un d'aquests 
objectes és la taula de 14 metres i 
les cadires de fusta i cuir fabricades 
a mitjans del segle XX on es reunia 
el consell de la Societat Anònima 
Damm. Al respatller de les cadires 
hi ha un medalló decorat amb fulles 
d'acant i les inicials de la cervesera.
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Càpsula del temps 
Un curiós objecte descobert a 
les obres de la fàbrica Balear 
de Cerveses, l’antiga fàbrica 
de la marca d’origen suec, 
Pripps. Aquest bagul de plom 
es va enterrar en l'acte de 
col·locació de la primera pedra 
de l'antiga nau i contenia una 
gerra, copes, ampolles, taps, 
diaris, monedes i segells 
suecs i espanyols, i un bric 
dels anys seixanta. Juntament 
amb aquests objectes, hi havia 
un missatge escrit en anglès, 
suec i espanyol amb data de 
juny del 1964 dirigit als futurs 
descobridors del bagul. 

El primer anunci de 
Damm per a televisió 
En blanc i negre i 
protagonitzat per un 
director de cinema, es va 
emetre per TVE l’any 1970. 
El primer anunci en color 
es va emetre per TV3 tretze 
anys més tard, el mateix 
any que es va fundar la 
cadena de televisió pública 
catalana.

Carruatge de transport 
de botes de vi 
Aquest carruatge és una 
rèplica dels carruatges de 
cavalls de començaments 
del segle XX. Té una 
capacitat de càrrega de 
50 botes de fusta originals 
dels anys 50. Cada any 
desfila per diferents 
poblacions catalanes en la 
tradicional festa dels Tres 
Tombs. 

Pintallavis publicitari 
amb la marca Damm 
Un exemple curiós dels 
regals promocionals 
destinats al públic femení 
de les primeres dècades 
del segle XX. Per garantir-
ne l'exclusivitat, es repartia 
entre el públic del Gran 
Teatre del Liceu. El pintallavis 
era plegable i comptava amb 
un mirallet per facilitar-ne 
l’aplicació.

Objectes amb història
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L’Arxiu 
Històric en xifres

24.170
objectes inventariats

141.962  
articles classificats

6.000
hores de cintes 
de vídeo  
(VHS i 
BETAMAX)

100  
hores de 
pel·lícules 
Super 8, 8 mm i 
professionals

1.200
hores de cintes 
d’àudio

117.792
imatges digitalitzades

La llegenda 
darrere del nom 
de “Xibeca”

 
Carles Cervantes no entenia per què l'ampolla 
més grossa de Damm portava el nom d'una 
òliba petita. Es va posar a investigar i va trobar 
una obra de Josep Pous i Pagès que recollia la 
llegenda d’una dona que va rebre poders d’una 
òliba i es va convertir en una bruixa alta i esvelta, 
la bruixa Xibeca. Quan la gent veia una silueta 
estilitzada la relacionava amb la bruixa. Així va 
ser com va començar l'associació amb la nostra 
ampolla de litre. Unes factures dels anys 30 en 
què ja apareixia el terme “format Xibeca” van 
confirmar aquesta relació. Així, quan el 1968 
Damm va voler treure al mercat una cervesa de 
litre amb un envàs de coll llarg, li va posar aquest 
nom.  Actualment, a l’etiqueta d'aquesta popular 
cervesa s’explica l’origen del seu nom.
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Attrezzo per a cinema i televisió

La utilitat del nostre Arxiu va més enllà de l’interès històric i cultural. Una bona mostra d’això és 
el préstec que fa de certes peces com a attrezzo o ambientació de sèries, pel·lícules, obres de 
teatre i esdeveniments. Aquest servei es va començar a oferir l’any 1992 i durant el 2019 s’han 
fet 149 cessions d’objectes a empreses externes, particulars i departaments interns de Damm. 

Sèrie Hache de Netfilx 
Un thriller ambientat a la Barcelona dels anys 
60. Cessió de material divers per a attrezzo 
(nevera, cendrers, caixes amb ampolles i 
xapes de cervesa).

Teatro Real de Madrid
Cessió de caixes d'ampolles dels anys 70 per 
a l’ambientació escènica de l’òpera Carmen 
de Bizet.

Centenari del Saló  
Automobile Barcelona 
Cessió d’imatges d’una pel·lícula del 1923 en 
què apareixen carruatges de l’època per fer 
una retrospectiva del transport a Barcelona.

Projecte “Rambling.  
Juga Les Rambles” 
Cessió de fotografies antigues per ambientar 
un joc interactiu que transcorre per les 
populars Rambles de Barcelona.  

Filmoteca Nacional de Catalunya 
Cessió de pel·lícules en cel·luloide.

Les cessions de material històric més destacades del 2019
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Francesc  
Olivares

Productor de la sèrie Hache

‘Sabia que Damm  
ens podia ajudar’

L’Arxiu Històric de Damm ha entrat a l’univers de Netflix 
a través d’Hache. Aquesta sèrie de producció espanyola 
explica la història de l`Helena, una dona que arriba a 
la Barcelona dels anys 60 i entra a formar part d’una 
organització criminal. 

Francesc Olivares, membre de Weekend Studio SPV —la 
productora d'aquesta sèrie—, va contactar amb l’Arxiu 
perquè buscava peces per ambientar el decorat principal 
que dona vida a un bar musical de l’època: "Sabia que 
Damm ens podria ajudar molt". 

En Francesc treballa des de fa molts anys amb l’Arxiu 
Històric de Damm, un fons que va conèixer quan estava fent 
una altra producció uns quants anys abans. En la realització 
de la sèrie Hache destaca la presència de les ampolles de 
vidre, els barrils metàl·lics i les neveres amb l’antiga marca 
Estrella Damm, uns objectes que han permès crear un 
autèntic ambient de l’època. Francesc Olivares valora molt 
positivament la tasca de l’Arxiu i el considera molt important 
per la seva feina. Tant, que assegura que “el tornaré a 
utilitzar sempre que em sigui possible". 
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Des de la Fundació 
Damm impulsem 
la cultura en el seu 
sentit més ampli 
perquè creiem que és 
imprescindible per al 
creixement personal 
i el desenvolupament 
de la societat. Alguns 
dels àmbits que reben 
el nostre suport són 
museus, auditoris, 
teatres, exposicions 
fotogràfiques o cinema. 
Volem contribuir a 
apropar la cultura a 
tota la societat. 

41  
entitats i 
fundacions 
culturals de  
tot el país.

Aquest 2019, la nostra activitat s’ha 
plasmat en el suport a més de 

Treballem per 
apropar la 
cultura a tota 
la societat
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El Conservatori Superior de Música del Liceu 
es dedica a la formació musical de més alt 
nivell d’ençà que es va fundar el 1837. El seu 
objectiu és l’excel·lència en la interpretació, la 
creació i la pedagogia de la música. Un any 
més, la Fundació Damm ha seguit formant 
part del programa de mecenatge de beques 
d'aquesta entitat. El nostre patró i director, 
Ramon Agenjo, és vocal del patronat de la 
Fundació Conservatori del Liceu des de l’any 
2010.

Una bona mostra del compromís amb 
l'educació musical és la creació del cicle de 
classes magistrals dins del Festival de Jazz de 
Barcelona, on totes dues entitats col·laboren 
des de fa vuit anys. En l’edició de 2019, aquest 
esdeveniment ha ofert més de 100 classes 
magistrals impartides per grans figures del 
panorama musical internacional com ara Peter 
Bernstein, Richard Bona, Mark Guilinan o Joe 
Lovano, fet que ha permès que gairebé 20.000 
joves talents coneguessin els seus referents.

www.conservatoriliceu.es

Conservatori del Liceu Fundació MACBA Gran Teatre del Liceu

La nostra col·laboració amb el Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA) 
passa per promocionar i fomentar l'art 
contemporani, així com crear un fons d'art 
i de documentació per a l'adquisició de 
noves obres. Així, des de la Fundació Damm 
contribuïm a la generació i a la difusió 
d’una de les col·leccions permanents d'art 
contemporani més singulars d’Europa.

El 2019, aquest vincle amb el MACBA 
ha permès que una cinquantena de 
col·laboradors i col·laboradores de Damm 
fessin una visita exclusiva a l'exposició de 
Jaume Plensa, un dels escultors barcelonins 
amb més projecció internacional.

www.fundaciomacba.es

El Liceu és una institució cultural de 
referència i símbol de Barcelona amb una 
projecció internacional destacable i una 
gran capacitat d’influència. L’excel·lència, 
el compromís i la constància són alguns 
dels valors que la defineixen i que des de 
la Fundació Damm compartim. Per aquest 
motiu donem suport a aquesta institució en la 
promoció i execució d'iniciatives de foment de 
la cultura operística.

Aquest 2019 hem participat en els actes 
d’homenatge per commemorar els 20 
anys de la reobertura del Liceu després de 
l’incendi del 1994 i hem col·laborat amb 
l'emblemàtica iniciativa Liceu a la fresca, que 
aquest any passat ha arribat a 250 municipis 
d’Espanya, Andorra i el sud de França. 
Aquesta col·laboració amb el Liceu també 
ha permès que un grup de 50 col·laboradors 
i col·laboradores de Damm gaudissin de 
l’òpera La Gioconda, del compositor italià 
Amilcare Ponchielli.

www.liceubarcelona.cat
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Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC)

Museu Reina Sofía 

La Fundació Damm és una de les 
organitzacions protectores del Museu 
Nacional. El 2019 hem renovat el conveni de 
col·laboració, la qual cosa ens permet seguir 
contribuint a la projecció d'aquest museu de 
referència internacional. 

El MNAC és el museu que té la millor 
col·lecció de pintura mural romànica del món 
i obres dels artistes més representatius del 
modernisme català, com Gaudí o Casas. 
El fons del museu es completa amb peces 
d'art gòtic, obres de grans pintors europeus 
del Renaixement i el Barroc, i la col·lecció de 
fotografia. Com a institució pública, el MNAC 
potencia el seu ús social i educatiu, fet que 
l’ha convertit en un espai de referència 
de coneixement, debat, vincle social i 
participació a l’entorn de l'art.

www.museunacional.cat

La Fundació Damm, com a entitat 
col·laboradora del Museu Reina Sofía, 
forma part activa del seu programa cultural, 
fet que li permet impulsar noves formes 
d’intermediació entre el museu, la comunitat 
artística i la societat, a través del suport a les 
diferents activitats, exposicions i àrees de 
més rellevància del Reina Sofía.

Aquest museu va obrir les seves portes 
l’any 1990 amb la intenció de dotar el país 
d’un centre d’art modern i contemporani de 
nivell internacional. La seva col·lecció inclou 
obres d'artistes tan destacats com Picasso, 
Miró, Dalí, Gris, Delaunay, Braque, Bacon o 
Magritte, entre d'altres. Sens dubte, l’obra 
més famosa del museu és el Guernica, pintat 
per Picasso l'any 1937.

www.museoreinasofia.es

L’Auditori

L’Auditori és la seu de l’Orquestra Simfònica 
de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), 
de la Banda Municipal de Barcelona, de 
l’Escola Superior de Música de Catalunya 
i del Museu de la Música. Per tot això, 
L’Auditori es pot considerar un focus de la 
vida musical en els camps de la divulgació, la 
docència i la investigació. 

La seva programació està orientada a un 
ampli ventall social i es completa amb un 
servei educatiu que es dirigeix a tots els 
públics a través del programa Apropa Cultura, 
que defensa l'accessibilitat a la cultura. 

www.auditori.cat  
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Palau de la Música 
Catalana 

Teatre Nacional  
de Catalunya

Teatro Real 

La col·laboració de la nostra Fundació amb 
el Palau de la Música Catalana contribueix 
a la dinamització de la vida artística, a 
l’activitat dels cors i al manteniment del seu 
emblemàtic edifici modernista de l’any 1908, 
declarat Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO el1997. 

La missió de la Fundació Orfeó Català-
Palau de la Música Catalana és promoure 
la música amb una especial atenció al cant 
coral, al coneixement i la difusió del patrimoni 
cultural i a la cohesió social. Objectius 
que des de la Fundació Damm compartim 
plenament i ajudem a impulsar amb la nostra 
col·laboració. 

www.palaumusica.cat

La col·laboració de la Fundació Damm amb el 
Teatre Nacional de Catalunya (TNC) neix amb 
l’objectiu de contribuir a l’enriquiment cultural 
del territori a través d’un equipament públic 
de primer ordre que serveix com a instrument 
per expressar la creativitat dels artistes 
catalans.

Estem molt contents que els col·laboradors 
i les col·laboradores de Damm puguin 
ser partícips dels beneficis d’aquesta 
col·laboració amb el TNC. Així, aquesta 
temporada, 325 persones de la nostra família 
cervesera han pogut gaudir de l’obra La 
Rambla de les Floristes, de Josep Maria de 
Sagarra, sota la direcció de Jordi Prat i Coll. A 
més, la Fundació també ha estat present a la 
inauguració de la temporada 2019-2020, així 
com a la tradicional Nit dels Mecenes en què 
el teatre agraeix el suport que rep de diferents 
institucions i persones.

www.tnc.cat

El Teatro Real és un referent de les arts 
escèniques i de la música a Espanya. Aquesta 
institució de reconegut prestigi internacional 
aposta fermament per iniciatives destinades 
a fomentar la participació de la societat civil 
en el sosteniment de les seves activitats 
artístiques i culturals. El nostre president, 
Demetrio Carceller Arce, és vocal de la seva 
junta de protectors i membre del patronat de 
l'entitat.

El Teatro Real és una de les principals 
institucions culturals d’Espanya i un dels 
escenaris més importants de l’òpera 
internacional. La seva programació artística 
té per objectiu l'excel·lència i aposta 
tant pel repertori líric tradicional com el 
contemporani, amb la convicció d'oferir al 
públic un lloc on descobrir els millors artistes 
i creadors del moment. També posa atenció 
en la difusió de l’òpera entre els més joves.

www.teatro-real.com
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Iniciem col·laboració 
amb el Museu 
Carmen Thyssen  
de Màlaga

Aquest 2019 hem iniciat una nova col·laboració amb el 
Museu Carmen Thyssen de Màlaga. A través d'aquest 
conveni, des de la Fundació promovem i donem suport 
a les accions d'aquest museu, que disposa d’una de 
les col·leccions més importants de la pintura espanyola 
i andalusa, en especial del segle XIX i començaments 
del XX, amb 265 obres de la col·lecció Carmen 
Thyssen-Bornemisza.

L’acord es va signar al Palau de Villalón, seu del museu 
i edifici del segle XVI rehabilitat, en un acte en què van 
participar Ramon Agenjo, patró i director de la Fundació 
Damm; Francisco Javier Ferrer, gerent del Museu Carmen 
Thyssen  
de Màlaga i Francisco de la Torre, alcalde de Màlaga. 

El 2019 la Fundació Damm també ha renovat el seu acord 
de col·laboració amb l’Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu 
de Guíxols, un centre dedicat a exposicions temporals 
inaugurat el 2012. Amb la signatura del nou acord, la 
Fundació Damm s’incorpora com a membre del patronat 
de la fundació que gestiona aquest espai cultural, referent 
artístic de la Costa Brava.

www.carmenthyssenmalaga.org
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Ramon Agenjo i 
Francisco de la Torre 

en la signatura de 
l'acord de col·laboració 
amb el Museu Carmen 

Thyssen de Màlaga. 

Ramon Armadàs amb la baronessa Carmen Thyssen i l’alcalde de 
Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, en la renovació de l'acord amb 

l’Espai Carmen Thyssen d'aquesta localitat.
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Ateneu Barcelonès

Fundació Catalunya Cultura

Centre Cultural Terrassa

Fundació Foto Colectania

Fundació Auditori Palau  
de Congressos de Girona

Fundació L’Atlàntida

L’Ateneu Barcelonès és una associació 
cultural de referència de la ciutat de 
Barcelona amb una tradició que es remunta a 
l’any 1872. Té per objectiu promoure el diàleg, 
la investigació i la difusió dels coneixements 
artístics, científics, humanístics i literaris. 
 
www.ateneubcn.org 

La raó de ser de la Fundació Catalunya 
Cultura és impulsar la cultura, el talent i la 
creativitat com a via de cohesió i benestar 
social. Per aconseguir-ho, treballa a favor de la 
col·laboració entre el sector privat, la societat 
civil i la cultura. El 2019 la Fundació Damm, a 
través de la figura de Ramon Agenjo, ha entrat 
a formar part del patronat d'aquesta fundació. 
 
www.fundaciocatalunyacultura.cat 

El Centre Cultural Terrassa és un gran 
espai inaugurat l'any 1980 que ofereix 
una àmplia activitat cultural dirigida a tots 
els públics. Cada temporada ofereix una 
programació pròpia d'arts plàstiques i 
obres d'arts escèniques en què destaquen 
els espectacles de dansa i circ, a banda 
de concerts en directe, música clàssica i 
activitats pedagògiques. 
 
www.fundacioct.cat 

D’ençà que va néixer el 2002, aquesta entitat 
ha apostat per la difusió de la fotografia i el 
seu col·leccionisme mitjançant un programa 
d'exposicions, itineràncies i activitats molt 
extens. La nostra Fundació col·labora amb 
Foto Colectania en els actes de presentació 
de fotollibres contemporanis, així com en 
fotoprojeccions, exposicions i visionats  
de portafolis. 
 
www.fundacioct.cat 

Aquesta entitat contribueix al creixement 
econòmic i cultural de Girona a partir de la 
programació musical i de congressos en un 
edifici espectacular inaugurat l’any 2006. 
L’Auditori Palau de Congressos està situat en 
un dels espais més emblemàtics de Girona, el 
parc de la Devesa, i és un equipament cultural 
i de negocis de primer ordre.  
   
www.gironacongressos.org

Creada el 1990, la Fundació L’Atlàntida té la 
missió de contribuir a l’oci i a la formació de 
la ciutadania en l’àmbit de la música i les arts 
escèniques. La Fundació L’Atlàntida gestiona 
l’EMVIC (Escola de Música, Conservatori i 
Aules associades de Vic) i el CAE (Centre 
d’Arts Escèniques d’Osona). 

www.latlantidavic.cat 
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Fundació Teatre Lliure

Teatre Auditori de Granollers

Sala Beckett

Teatre-Auditori de Sant Cugat

Sport Cultura Barcelona

Teatre Kursaal

La Fundació Damm col·labora amb el Teatre 
Lliure de Barcelona amb l’objectiu d’impulsar 
la cultura teatral de l’escena catalana. Fundat 
el 1976, el Teatre Lliure és un dels teatres 
més representatius de les arts escèniques 
i compta amb dues seus, la de Montjuïc i la 
de Gràcia. Al Lliure, el públic és una peça 
fonamental perquè a cada funció comparteix 
sentiments individuals i col·lectius per 
convertir l’experiència del teatre en un plaer 
cultural. 
 
www.teatrelliure.com

Inaugurat l'any 2002, el Teatre Auditori de 
Granollers i la seva programació són un 
referent per al seu territori d’influència i 
per al conjunt de Catalunya. Les prioritats 
de la seva acció són les arts escèniques i 
la música, enteses com un bé públic, i la 
capacitat creativa i artística del seu entorn 
territorial. També és la seu de l’Orquestra de 
Cambra de Granollers.

www.teatreauditoridegranollers.cat 

Aquest 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. També és un punt de trobada dels 
autors teatrals amb altres creadors escènics 
i amb professionals de diferents àmbits i 
disciplines. A més, la Sala Beckett és una de 
les denominades fàbriques de creació de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
www.salabeckett.cat

El Teatre-Auditori de Sant Cugat és un 
centre molt valuós d’intercanvi de valors i 
d'experiències en camps tan diversos com 
el teatre, la dansa, la música, l’òpera, el 
circ, la poesia i la màgia, amb espectacles 
de prestigi mundial i primeres figures del 
món artístic i cultural. També ofereix una 
programació de gran qualitat i diversitat, 
composta per produccions locals, nacionals i 
internacionals.

www.tasantcugat.cat  

La nostra Fundació col·labora amb 
l'associació Sport Cultura Barcelona per 
ajudar-la a complir el seu objectiu d'enfortir 
els pilars de la societat que representen 
la cultura i l'esport. I ho vol aconseguir 
mitjançant la investigació, la promoció 
d’iniciatives culturals i esportives, i el 
reconeixement de figures públiques que 
personifiquen els seus valors.

www.scbcn.com 

El Kursaal és una de les millors sales de 
teatre públic de Catalunya i forma part de 
l'entitat Manresana d’Equipaments Escènics 
(MEES), que és la suma de l’Associació 
Cultural El Galliner i de l’Ajuntament de 
Manresa. La proliferació d’espectadors i l’alta 
ocupació dels espectacles situen el Teatre 
Kursaal com a referent en la difusió de les 
arts escèniques en l’àmbit català.

www.kursaal.cat 
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Mònica 
Campos

Directora executiva del  
Teatre Nacional de Catalunya (TNC)

‘Amb la Fundació 
Damm compartim 
els valors del 
treball, l'esforç i la 
companyonia’

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) es va fundar amb 
l’objectiu de contribuir al creixement cultural de Catalunya a 
través de les arts escèniques. Mònica Campos té molt clar 
que per aconseguir-ho cal oferir, temporada rere temporada, 
propostes artístiques i pedagògiques de gran qualitat i 
“obertes a tothom“.

Sense perdre això de vista, el TNC porta dues temporades 
programant amb molt d’èxit obres dirigides a públic 
adolescent, juvenil i familiar: “Amb llenguatges nous, amb 
tecnologia, que és el que més els enganxa i els apassiona, 
i amb obres que tractin temes que els interessin”. A més, 
tenen previst retransmetre aquestes obres en línia i crear un 
abonament més econòmic per tal que més persones puguin 
gaudir del teatre.  

Quan li vam preguntar sobre el seu programa educatiu i social, 
explica que el TNC “vol ser un motor de cohesió comunitària 
a través de les arts escèniques”. L’entitat ofereix un gran 
ventall de propostes pedagògiques que inclou formacions 
per a docents, visites i tallers per a alumnat de tots els cicles, 
projectes de transformació curricular, activitats d'accés a la 
cultura per a col·lectius en risc d’exclusió, i projectes de lectura 
i anàlisi de textos teatrals, entre d'altres. És una proposta que 
es “transforma i creix cada dia en sintonia amb les necessitats 
de les entitats educatives i socials”.  

Quant a la col·laboració amb la Fundació Damm, la directora 
executiva del TNC afirma que “ha estat sempre immillorable ja 
que compartim objectius comuns. Tant la Fundació Damm com 
nosaltres volem oferir productes de màxima qualitat i compartim 
els valors del treball, l’esforç, la companyonia i, per damunt de 
tot, la voluntat de contribuir a formar persones”.
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Altres 
col·laboracions
Durant el 2019, des de la Fundació Damm també hem col·laborat amb altres entitats culturals 
d’àmbits molt diversos, des de festivals de música i cinema fins a biblioteques i museus. 

Associació Amics de la Música d’Avinyó  
www.tallersmusicalsavinyo.com  

Associació Franz Schubert  
www.associaciofranzschubert.cat 

Associació Joan Manén  
www.joanmanen.cat 

Barcelona Global  
www.barcelonaglobal.org

Biblioteca de Catalunya  
www.bnc.cat 

Col·legi d’Economistes de Barcelona  
www.coleconomistes.cat 

Festival de Música del Monestir de Cervià  
www.cerviaantic.org 

FILMETS Badalona Film Festival  
www.festivalfilmets.cat 

Filmoteca de Catalunya  
www.filmoteca.cat  

Fundació Abadia de Montserrat 2025  
www.abadiamontserrat.net 

Fundació Carulla  
www.fundaciocarulla.cat

Fundació Promediterrània  
www.fundaciopromediterrania.org 

Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí  
www.festivaldetorroella.cat/es/
joventuts-musicals

Lluïsos de Gràcia  
www.lluisosdegracia.cat 

Espai Carmen Thyssen Sant Feliu de Guíxols  
www.espaicarmenthyssen.com

Fundació Amigos Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofia  
www.amigosmuseoreinasofia.org 

Sant Cugat Fantàstic  
www.santcugatfantastic.cat 

Terrats en Cultura  
www.coincidencies.org/
terrats-en-cultura-2019

Temporada Alta 
www.temporada-alta.net
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Per a la Fundació Damm és molt important 
donar suport a projectes que contribueixin al 
desenvolupament i al creixement de la nostra societat 
des dels àmbits de l'acció social i l’educació. Amb 
aquest objectiu, col·laborem amb entitats de tot el 
país que treballen en aquests àmbits posant l'accent 
en iniciatives de suport a la infància i a col·lectius 
desafavorits, així com a la transmissió del coneixement 
i al foment del talent.

Donem suport 
a iniciatives 
d'acció social  
i educativa

27 
iniciatives 
d’interès social.

Al llarg del 2019, des de la nostra 
Fundació hem donat suport a un total de 
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més de 30.000 € per a projectes del 
Casal dels Infants. 

Fotografia: Xavier Mercadé
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El Casal dels Infants del Raval és una entitat 
social creada el 1983 per donar suport a 
infants i joves en risc d’exclusió social. A 
través de programes d’educació, formació 
i inserció laboral i de la creació d'espais 
de suport als barris, aquesta associació 
treballa perquè totes les persones tinguin les 
mateixes oportunitats independentment de la 
seva situació de partida.

El gener de 2019, la sala Razzmatazz de 
Barcelona va ser l'escenari de la segona 
edició del concert solidari “Veus per la igualtat 
d’oportunitats dels joves” per recaptar fons 
per a l'entitat. Hi van actuar els grups Love of 
Lesbian, Els Catarres, Joan Dausà i Elefantes i 
es van aconseguir prop de 30.000 euros.

www.casaldelsinfants.org 

Casal dels Infants Fundació Cruyff Fundació Isidre Esteve

Johan Cruyff fou un dels jugadors i 
entrenadors més importants de la història 
del futbol mundial i va deixar empremta tant 
a dins com a fora del camp. Una prova d’això 
és la seva fundació, que treballa per crear 
espais on els infants poden jugar i practicar 
esport, independentment de la seva situació 
econòmica o de les seves capacitats. Els 
Cruyff Courts, camps d'esports segurs, a 
l’aire lliure, i els Patios14, per ajudar escoles 
a millorar els seus espais de joc, són els seus 
dos projectes més importants.

La Fundació Damm està present al patronat 
de la Fundació Cruyff a través de la figura 
de Ramon Agenjo, que actua com a vocal. 
Altres membres destacats del patronat de la 
Fundació Cruyff són Pep Guardiola, Carles 
Puyol, Xavi Hernández, Fernando Belasteguin, 
Joan Laporta o Jaume Roures. Susila Cruyff 
n’és la presidenta. 

www.cruyff-foundation.org 

El conegut pilot de ral·lis Isidre Esteve el 2007 
va patir un greu accident que el va deixar en 
cadira de rodes. Arran d’aquesta situació va 
sorgir la idea de crear la seva fundació, que 
té per objectius millorar la qualitat de vida de 
les persones amb lesió medul·lar amb l'esport 
com a eina de motivació i contribuir a la 
investigació mèdica.

Des de la Fundació Damm col·laborem amb 
l’Isidre Esteve en la comercialització del seu 
coixí intel·ligent Nubolo, que ajudarà milions 
de persones amb problemes de mobilitat 
a estar assegudes sense patir llagues per 
pressió. També hem col·laborat amb el pilot en 
la seva participació al Ral·li Dakar 2019, on va 
poder provar personalment el funcionament 
del seu coixí en situacions extremes.

www.fundacioisidreesteve.org 
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Atenció Precoç Solidària - Junts Podem Autismo Sevilla 

Aquesta associació treballa a Bolívia des de l’any 1998 on col·labora 
amb institucions i professionals del país en projectes d'atenció a la 
infància amb discapacitat i en el desenvolupament de zones rurals. 

Concretament, la contribució de la nostra Fundació es destina al 
funcionament del Centro de Recursos y Atención Precoz (CRAP) de 
la ciutat d’Oruro, un equipament on aquesta entitat atén de manera 
integral a més de trenta infants amb discapacitat i les seves famílies.

www.atencionprecozsolidaria.org 

Aquesta organització dona suport especialitzat a persones amb trastorn 
de l’espectre autista (TEA) i les seves famílies per millorar la seva qualitat 
de vida, afavorir la seva inclusió i defensar-ne els interessos. 

Disposa d’un centre integral de recursos de referència que facilita 
informació, assessorament i formació de qualitat, i promou eines 
innovadores que responguin a les necessitats de les persones amb TEA.

www.autismosevilla.org 

Fundada pels Bioparcs de València i Fuengirola, aquesta entitat 
promou iniciatives de protecció de la biodiversitat dels cinc continents. 
Així, el projecte de divulgació i conservació que inspira els Bioparcs es 
trasllada també al lloc d’origen de les espècies.

El 2019, la Fundació Bioparc ha promogut, entre altres iniciatives, la 
campanya BIOdías a través de la qual els visitants del parc valencià han 
pogut contribuir, amb 1 € de la seva entrada, a la conservació d’una 
espècie autòctona de la zona: el ratpenat. Amb activitats com aquesta, els 
Bioparcs aconsegueixen que la ciutadania prengui part en la protecció de 
la biodiversitat i divulguen la importància de tenir cura de l’entorn natural.

www.bioparcvalencia.es/fundacion  

Fundació Bioparc Fundació Empresa y Sociedad  

El mes de novembre, aquesta fundació va celebrar els Premis 
Comprendedor a Madrid. Àlex Galí, coordinador general de la 
Fundació Damm, fou l’encarregat de lliurar el premi en la categoria 
Indústria 4.0. El projecte guanyador va ser el desenvolupat per SACYR i 
Zerintia Technologies.

La nostra Fundació col·labora amb la Fundació Empresa y Sociedad per 
inspirar i impulsar un nou teixit empresarial que tingui com a detonants 
el món emprenedor i la innovació, i que pari atenció als nous moviments 
econòmics, com les economies del bé comú, circular i col·laborativa.

www.empresaysociedad.org
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‘Valoro molt la 
confiança que ens 
ha fet la Fundació 
Damm des del 
primer moment’

A Manel Pousa, tothom el coneix com a Pare Manel. El 
seu nom evoca solidaritat, compromís i lluita contra les 
desigualtats. L’hi comentem i, com si volgués esquivar les 
floretes, ens parla de “responsabilitat” i de tenir estímuls 
per seguir treballant “sense abandonar mai l’autocrítica”. 
La fundació que porta el seu nom va començar com una 
petita iniciativa de barri i actualment és una entitat social 
de referència a Barcelona. Insisteix que la Fundació “no és 
meva, tots els treballadors i voluntaris que hi col·laborem 
som la Fundació Pare Manel”. 

La seva història, com la de la seva entitat, és una “història de 
barri” que va començar quan el van destinar a la Parròquia 
de Sant Sebastià, al barri de Verdum, l’any 1976. Allà va 
descobrir una realitat que tenia molts paral·lelismes amb la 
que havia conegut en les visites que feia als joves presos de 
la presó Model —que feia des del 1950— i es va començar 
a centrar en l'atenció als infants del barri. 

Una història que ha anat creixent a poc a poc. Així, els anys 
80 es van constituir com a associació i a finals dels 90 van 
crear la Fundació Pare Manel. De la Fundació Damm, el 
Pare Manel valora especialment “la confiança que ens va fer 
des del primer moment” i que ha anat augmentant amb el 
temps en forma de contribucions. 

Manel
Pousa

President de la  
Fundació Pare Manel
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Fundació FERO

Aquesta entitat, impulsada pel Dr. José Baselga, ha contribuït a posar en 
funcionament nombrosos laboratoris i programes d’investigació científica 
com ara el Centre de Càncer de Mama, únic en la seva especialitat 
a Espanya, i el Vall d'Hebron Institut d’Oncologia, una institució de 
referència internacional en el camp de la investigació oncològica.

El mes de maig vam celebrar junts el desè aniversari de les Beques 
Fero en un acte que va reunir els investigadors becats durant aquests 
deu anys. La finalitat d’aquestes beques és formar nous talents en 
el camp de l’oncologia i impulsar la transmissió ràpida dels avanços 
científics als pacients. Cada beca compta amb una dotació de 80.000 €.

www.fero.org 

Fundació Princesa de Girona 

La FPdGi és una fundació privada impulsada per 88 patrons de primer 
nivell, entre els quals trobem Ramon Agenjo en representació de la 
Fundació Damm. Sa Majestat el Rei Felip VI és el President d’Honor, en 
nom de la seva filla, Sa Altesa Reial la Princesa d'Astúries. 

Deu anys després del seu naixement, la FPdGi s’ha convertit en una 
entitat de referència en el suport als joves en el seu desenvolupament 
professional i personal. I ho ha aconseguit a través dels Premis FPdGi, 
que posen el focus en descobrir joves talents que puguin servir 
d'exemple a altres joves. També ha creat programes per a la millora de 
l’ocupació i per a la innovació educativa en la formació de formadors.

www.es.fpdgi.org 

Fundació La Marató de TV3

La Fundació La Marató de TV3 es va crear l’any 1996 per part de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb l’objectiu de 
fomentar i promoure la investigació biomèdica d'excel·lència, així com 
la sensibilització social sobre les malalties per mitjà de campanyes de 
participació, difusió i educació.

En la 28a edició de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, dedicada a 
les malalties minoritàries, es va transformar el format tradicional del 
programa fet al plató, que es va canviar per diferents localitzacions 
repartides per la geografia catalana. El programa va recaptar 9.404.256 €. 

www.ccma.cat/tv3/marato

Fundació Pare Manel

Un any més, hem col·laborat amb la Fundació Pare Manel en 
l’organització del festival solidari Guanya't el cel, creat el 1996 per Manel 
Pousa (el Pare Manel) juntament amb els humoristes Carles Flavià i 
Pepe Rubianes. Aquest acte solidari compta amb el suport d'artistes 
consagrats i, any rere any, aconsegueix omplir el Teatre Victòria. 

La Fundació Pare Manel és una institució sense ànim de lucre molt 
arrelada en els barris de Verdum-Roquetes de Barcelona. Centra la seva 
activitat en els àmbits de la infància i la joventut, el món penitenciari i el 
suport a famílies en situació de vulnerabilitat.

www.paremanel.org 
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Relats Solidaris de l’Esport Universitat Carlos III  

Hospital Sant Joan de Déu

En la seva 14a edició, aquest llibre solidari va recaptar prop de 50.000 € 
per a Proactiva Open Arms. El director d'aquesta entitat, Òscar Camps, 
va recollir el xec de la mà d’Ernesto Valverde, padrí d'aquesta edició del 
llibre, en un acte celebrat el febrer a la l'Antiga Fàbrica Estrella Damm.  
Ramon Agenjo i Ramon Armadàs van ser els amfitrions de l'acte.

La iniciativa Relats Solidaris de l’Esport, en què escriuen periodistes 
esportius de prestigi, ha comptat amb el nostre suport des de la seva 
primera edició, fa quinze anys. L’última edició, presentada a l'abril de 
2019, compta amb la participació d’André ter Stegen com a padrí i 
destina els beneficis a la Fundació Pare Manel.

www.relatssolidaris.com 

A l’octubre es van lliurar les Beques Alumni de la Universitat Carlos III 
(UC3M) de Madrid. Àlex Galí fou el representant de la Fundació Damm 
en aquest acte que consolida un programa que contribueix a fomentar 
la igualtat d’oportunitats per a joves amb un bon expedient acadèmic, 
sempre tenint en compte els criteris de solidaritat i d'atracció de talent.

D’ençà que es va crear el 1989, la UC3M sempre ha tingut la vocació de 
ser una universitat pública innovadora, de qualitat i amb una orientació 
prioritària a la investigació.

www.uc3m.es

La Fundació Damm contribueix a fer realitat el projecte més important 
d’aquest hospital pediàtric: la construcció del SJD Pediatric Cancer 
Center Barcelona. Quan estigui acabat, serà el centre d’oncologia 
pediàtrica més gran d’Europa. 

La nostra Fundació també col·labora amb l’Hospital Sant Joan de 
Déu en altres iniciatives, com els sopars solidaris Somos Uno que se 
celebren a l'estadi del RCD Espanyol.  

www.sjdhospitalbarcelona.org 

IESE

Durant més de seixanta anys, l'escola de direcció d'empreses de la 
Universitat de Navarra IESE ha estat un referent en la formació de 
directius i en el desenvolupament i la inspiració de líders empresarials 
amb l’objectiu de generar un impacte profund i positiu en les persones, 
les empreses i la societat. La seva comunitat d’antics alumnes compta 
amb més de 40.000 directius de tot el món.

El 2019, el Financial Times va tornar a mencionar aquesta escola de 
negocis com al millor programa d’Executive Education del món i com al 
millor programa Custom del món, a mida d’una empresa.

www.iese.net 

Memòria d'activitats 2019  Fundació Damm          57

Memòria  
d'activitats 

Carta del  
president

El 2019 a la 
Fundació Damm
 
1 
Les persones, el centre  
de la nostra acció

2 
Equips Damm, 
el valor de l'esport 

3 
L'Arxiu Històric,  
un patrimoni entorn  
de la cerveza

4
Impulsem la cultura

5
Fomentem el desenvolupament 
de la societat

6
L'esport, una eina de  
transmissió de valors

http://www.relatssolidaris.com/
https://www.uc3m.es/home
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ca
http://www.iese.net/


Escola Universitària de Disseny i 
Enginyeria de Barcelona ELISAVA  
www.elisava.net 

Escola Universitària d’Hostaleria i 
Turisme CETT – UB  
www.cett.es 

Fundació Banc dels Aliments  
www.bancdelsaliments.org

Fundació Empreses IQS  
www.fundacion.iqs.edu 

Fundació ESADE  
www.esade.edu 

Fundació Privada Hospital de la  
Santa Creu i Sant Pau  
www.fundacioprivada-santpau.cat

Fundació Pere Tarrés  
www.peretarres.org 

Fundació Tomando Conciencia  
www.tomando-conciencia.org 

FUNDISOC  
www.fundisoc.org

Invest for Children  
www.investforchildren.org 

Universitat Abat Oliba CEU  
www.uaoceu.es 

Universitat Ramon Llull  
www.url.edu

Altres 
col·laboracions
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Esportistes 
Damm, suport 
d’alt nivell
Des de la Fundació Damm fomentem l'esperit esportiu, 
no només dels nostres Clubs sinó també a través del 
suport a esportistes d’alt nivell amb els que compartim 
valors. Aquest 2019 hem donat suport a cinc esportistes 
del món de la vela, del tennis i del pàdel adaptat en el 
seu camí cap als Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio.

Arturo Montes
La biografia d’Arturo Montes representa els valors de la superació per damunt de tot. 
La seva història té una data i un lloc decisius: l’any 2011 a l’Algarve (Portugal), quan 
una llanxa el va atropellar mentre nedava i va perdre una cama. Des d'aleshores ha 
demostrat tenir una capacitat enorme com a esportista multidisciplinari. Ha competit 
en vela, pàdel i tennis adaptats i ha aconseguit uns resultats excel·lents en totes les 
disciplines. 

Quant al tennis en cadira de rodes, amb la mirada posada a la seva classificació per 
als Jocs Paralímpics de Tòquio, aquest 2019, Arturo ha participat en 12 competicions 
nacionals i internacionals i ha alçat 5 trofeus de campió i subcampió. Treball dur i 
èxits tennístics que ha combinat amb altres èxits en vela i pàdel.

Trofeus i resultats

Copa de Espanya de 2019, Albacete 
Campió 
Campionat d’Espanya per 
Comunitats Autònomes 2019, 
Sevilla 
Campió 
Open nacional XI Trofeo Ciudad de 
Albacete 
Campió 
XXI Open Almussafes  
Subcampió 
XVII Open Ferrol  
Subcampió 

Tennis

Pàdel

IV Open Cadis  
Subcampió 
Campionat d’Andalusia per 
Comunitats Autònomes  
Subcampió

Campionat d’Espanya en la 
categoria 2.4mR  
Campió 
Rànquing del món de la categoria 
2.4mR  
4t millor regatista

Vela

Memòria d'activitats 2019  Fundació Damm          60

Memòria  
d'activitats 

Carta del  
president

El 2019 a la 
Fundació Damm
 
1 
Les persones, el centre  
de la nostra acció

2 
Equips Damm, 
el valor de l'esport 

3 
L'Arxiu Històric,  
un patrimoni entorn  
de la cerveza

4
Impulsem la cultura

5
Fomentem el desenvolupament 
de la societat

6
L'esport, una eina de  
transmissió de valors



Víctor Carretón i  
Rubén Castilla 

Els esportistes del Club de Pàdel Damm, Víctor Carretón i Rubén 
Castilla, són dos dels millors jugadors de pàdel en cadira de rodes 
del país. En acabar la temporada 2019, en Rubén se situava a la 
tercera posició del rànquing espanyol, i en Víctor a la desena.

A més, són dos grans ambaixadors del pàdel en cadira de 
rodes i dediquen el seu temps a donar visibilitat i a fomentar la 
pràctica de l'esport adaptat entre les persones amb mobilitat 
reduïda, ja sigui oferint classes magistrals o participant en 
exhibicions.

Durant la temporada 2019, en Víctor i en Rubén han participat 
en nombrosos tornejos solidaris i exhibicions amb l’Asociación 
Madrileña de Espina Bífida, la Fundació Casare Scariolo  
—col·laborant en la recollida de joguines per als infants de la 
planta d’oncologia de l’Hospital de Màlaga— o la Fundació 
Envera. Igualment, han participat en el Torneig Solidari del 
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Madrid, així com en una 
exhibició promoguda per la Fundació Konecta.

Trofeus i resultats

Rubén Castilla Miguel

Víctor Carretón Martín

Campionat per Autonomies de la Comunitat 
de Madrid 
3a posició

Campionat per Autonomies de la Comunitat 
de Madrid 
3a posició 
II Jocs Parainclusius de la Comunitat de 
Madrid (modalitats de pàdel i tennis) 
Campió 
Campionat d’Espanya per Autonomies de 
Tennis, Sevilla 
Medalla de bronze 
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Bárbara Cornudella i 
Sara López

Les regatistes Sara i Bárbara competeixen juntes en el món 
de la vela des dels cinc anys. Després de quedar cinquenes 
en el Mundial del 2018 i ajudar a classificar Espanya per 
als Jocs Olímpics de Tòquio, el 2019 han concentrat tots els 
seus esforços en aconseguir l’única plaça olímpica de l'equip 
espanyol per al seu tipus d’embarcació, la 470.

Un cop preparada la temporada a Lanzarote treballant el seu 
punt més dèbil, navegar amb vent fort, i després de disputar 
nou regates, van acabar el 2019 molt satisfetes de la feina feta, 
però conscients de la necessitat de seguir entrenant molt. 
La meta dels Jocs Olímpics no era fàcil perquè quan només 
faltava disputar l’última prova de selecció per als Jocs les dues 
regatistes ocupaven la 2a posició en la classificació. 

En el moment de redactar aquesta memòria, el Mundial 2020 i 
els Jocs Olímpics han quedat ajornats a causa de la Covid-19, i 
la Federació Espanyola de Vela ha decidit tancar la classificació 
per a les olimpíades sense disputar l’última prova. Un revés per 
a les regatistes que, amb una gran il·lusió, estaven disposades 
a esforçar-se al màxim per aconseguir el millor mundial de 
les seves vides i poder repetir el somni de participar als Jocs 
Olímpics.

Trofeus i resultats

World Cup Miami 2019, Estats Units   
10a posició 
Campionat d’Espanya, Arenal,  
Palma de Mallorca  
2a posició 
Trofeu Princesa Sofía, Arenal,  
Palma de Mallorca  
17a posició 
World Cup Genova 2019, Itàlia  
16a posició 
Campionat d’Europa 2019, San Remo, Itàlia 
15a posició 
World Cup Marseille 2019, França 
14a posició 
Mundial 2019, Enoshima, Japó 
14a posició 
Olympic Test Event Tokio 2020, Enoshima, Japó  
8a posició 
World Cup Enoshima, Japó  
8a posició
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Entitats 
esportives 
L’esport és un dels principals eixos d'actuació de 
la Fundació. A través dels nostres equips de futbol 
i pàdel posem el nostre gra de sorra a la formació 
de centenars de joves amb la ferma convicció que 
l'esport és una eina d’educació i cohesió social. 
Aquesta manera d’entendre l'esport és compartida 
amb altres entitats a les quals donem suport. 

La Fundació Damm col·labora amb el Club Natació Barcelona 
(CNB) des de l’any 2009 en el suport a les iniciatives del Club 
que promouen l'esport entre la joventut. Concretament, les 
aportacions de la Fundació es destinen als campus d'estiu. 
Igual que per nosaltres, pel CNB l'esport és un element 
d’integració i de formació de  
les persones.

Fundat el 1907, el CNB és una de les entitats esportives més 
importants del país en la seva especialitat, degà de la natació 
espanyola, fundador de les federacions catalana i espanyola i 
Creu de Sant Jordi de 2007. 

www.cnb.cat

Club Natació Barcelona 

També col·laborem amb un altre gran club del nostre país, 
el Club Natació Sabadell (CNS), amb l’objectiu d'ajudar-lo a 
seguir sent un club d’excel·lència en la formació esportiva 
i un referent en instal·lacions i serveis. El mes de maig, a 
l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, vam celebrar juntament amb 
l’equip femení de waterpolo la seva cinquena Eurolliga, un 
trofeu que va guanyar contra l’Olympiacos després d’una 
remuntada històrica. Ramon Agenjo i Ramon Armadàs van 
ser els amfitrions de l'esdeveniment.

D’ençà del seu naixement l'any 1916, el CNS fomenta les 
activitats esportives, socials, culturals i d’oci entre els seus socis 
i sòcies. Es tracta d'activitats basades en el respecte i els valors, 
en la comunitat i en el medi ambient. Actualment disposa de 
més de vint seccions esportives, suma més de 27.000 socis i 
és la tercera entitat esportiva de Catalunya en nombre de socis, 
només per darrere del RACC i el FC Barcelona.  

www.nataciosabadell.com 

Club Natació Sabadell

20  
entitats 
esportives

El 2019 des de la Fundació hem 
donat suport a
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‘Sense el suport 
d’entitats com la 
Fundació Damm 
seria impossible ser 
campiona d’Espanya 
i d’Europa’

Audrey Pascual va començar a practicar esquí adaptat 
amb la Fundació También fa només dos anys. Ben aviat van 
descobrir les aptituds que tenia per aquest esport, fet que 
li va permetre entrar a l'equip de competició. De l’esquí, a 
l’Audrey, li agrada tot: el fred, la neu, la velocitat, viatjar…, 
però per damunt de tot, li encanta competir. Ella afirma 
convençuda que “si pogués, esquiaria cada dia de l’any“.

Només té 15 anys i ja s’ha proclamat campiona d’Espanya 
i d’Europa. A la Copa d’Europa d’esquí paralímpic 2019, 
celebrada a Holanda, va aconseguir dues medalles, una d’or 
i una de bronze. “Va ser impressionant. Estava tan nerviosa 
per ser la primera competició europea que vaig pensar que 
no ho faria bé“.

Comptar amb el suport d’entitats com la Fundació Damm 
li permet, a ella i al seu equip, fer més entrenaments i 
participar en campionats, i està agraïda per aquest tipus 
de col·laboracions, que “són imprescindibles per poder 
arribar lluny. Sense ells seria impossible ser campiona 
d’Espanya i d’Europa”.

Audrey  
Pascual

Esquiadora de l'equip  
de la Fundació También
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Asociación para el Fomento del Deporte 
Adaptado en Andalucía  
www.asociacionin.com 

Club de Golf Llavaneras  
www.golfllavaneras.com 

Club de Golf Terramar  
www.golfterramar.com

Club Esportiu Laietà  
www.laieta.cat

Club Handbol Sant Joan Despí  
www.chsjd.com

Club Natació Montjuïc  
www.cnmontjuic.cat

Club Natació Sant Andreu  
www.cnsantandreu.com 

Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols  
www.cnsfg.cat

Club Tennis Barcino  
www.ctbarcino.cat

Esport Solidari Internacional  
www.esportsolidari.org

Federació Catalana de Futbol  
www.fcf.cat 

Federació Esportiva Catalana de  
Paralítics Cerebrals  
www.fecpc.cat

Fundació Privada per l'Esport i l'Educació  
de Barcelona  
www.feeb.cat

Fundació También  
www.tambien.org

Media Base Sports  
www.mediabasesports.com

Reial Club de Golf El Prat  
www.realclubdegolfelprat.com 

Reial Club de Polo de Barcelona  
www.rcpolo.com

Reial Club Marítim de Barcelona  
www.maritimbarcelona.org 

Reial Club Marítim de Barcelona  
www.maritimbarcelona.org

Altres 
col·laboracions
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http://www.asociacionin.com/
https://golfllavaneras.com/?lang=ca
http://golfterramar.com/ca/
https://laieta.cat/
http://www.chsjd.com/
https://www.cnmontjuic.cat/
http://www.cnsantandreu.com/
http://cnsfg.cat/ca/
https://ctbarcino.cat/
http://esportsolidari.org/wordpress/
http://www.fcf.cat/
http://www.fecpc.cat/
https://feeb.cat/
https://tambien.org/
http://www.mediabasesports.com/es/
https://www.realclubdegolfelprat.com/
https://rcpolo.com/ca
http://www.maritimbarcelona.org/
http://www.maritimbarcelona.org/
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