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Estimats amics, estimades amigues,

Montjuïc forma part de la fisonomia de Barcelona. D'aquesta muntanya 
prové la pedra d'edificis tan emblemàtics com la Sagrada Família, 
que es va començar a alçar poc després que es fundés Damm, 
l’any 1876. Avui, la muntanya es disposa a acollir una pedrera que 
apreciem molt: la Ciutat Esportiva de la Fundació Damm. L’anunci de 
la seva construcció ens omple d’optimisme en fer balanç en aquestes 
pàgines de l’exercici 2020, un any marcat per la incertesa resultant de 
la pandèmia.

La Fundació Damm va néixer el 2001 per promoure i donar suport a 
iniciatives orientades a la formació i el desenvolupament integral de 
les persones, i contribuir així al benestar general de la societat. L’any 
2020 ha sumat a les seves activitats habituals –caracteritzades pel 
mecenatge i la filantropia, el foment dels valors de la pràctica esportiva 
entre nens i nenes i la recuperació de la memòria col·lectiva mitjançant 
l’arxiu històric– les accions socials de Damm encaminades a pal·liar 
els efectes de la Covid-19, com ara la donació d’aigua, productes 
làctics, barreja hidroalcohòlica i mobiliari a hospitals, centres sanitaris, 
residències de persones grans i entitats socials d'arreu del país.  

Acompanyar, motivar i cohesionar els equips masculins i femenins 
ha estat, alhora, el triple repte del Club de Futbol Damm i del Club 
de Pàdel Damm durant el 2020, un any en què gran part dels 
entrenaments s’ha fet als domicilis particulars, a causa del confinament 
de la població. En aquest sentit, les xarxes socials i els canals digitals 
han tingut un paper vital, i han permès als nostres entrenadors i a 
les nostres entrenadores seguir fomentant la pràctica esportiva a 
unes edats clau per a l’aprenentatge de valors tan essencials com la 
companyonia, el sacrifici, el respecte al rival i el joc net.

Precisament, va ser fruit de l’esforç d’un grup de treballadors de Damm 
que el 1954 va néixer el club de futbol, llavor de la Fundació Damm. 
De la mateixa manera, tres treballadors de la companyia —Carlos 
Cervantes, Pedro Peiró i Manuel Peribáñez— van iniciar, el 1992, l’Arxiu 
Històric de Damm, un fons documental únic que recull la història de 
Barcelona i dels avenços socioeconòmics des de 1876, i que permet 

explicar fites tan importants com l’electrificació de la ciutat. En el marc 
de les tasques anuals de catalogació, aquest exercici s’han digitalitzat 
els llibres de les Juntes Generals de Damm des del 1926 fins al 2020, 
que se sumen als més de 145.000 elements –entre documents, 
fotografies, pel·lícules i objectes– recuperats en aquestes darreres 
tres dècades.     

Les accions de mecenatge i filantropia també ocupen un lloc destacat 
al dia a dia de la Fundació Damm. Durant l’exercici 2020, s’han signat 
74 convenis de col·laboració amb entitats culturals, socials, educatives 
i esportives. Gràcies a aquests convenis s’han entregat, per exemple, 
ordinadors portàtils a nens i nenes de famílies en risc d’exclusió social 
per poder afrontar el curs escolar en igualtat de condicions i contribuir 
a la reducció de la fractura digital. Aquesta és precisament la raó de ser 
de la Fundació Damm: sumar forces per ajudar a protegir les persones 
que més ho necessiten. 

 
Demetrio Carceller Arce  
President de la Fundació Damm

Carta del 
president
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Una mirada al 2020

3,27M  €
destinats a projectes esportius, 
culturals, socials i accions contra 
la Covid-19

92,76 %
de les aportacions de Damm 
a la Fundació s’ha destinat al 
desenvolupament de projectes 
esportius, culturals i socials

544.800
ampolles d’aigua donades a hospitals 
i entitats socials

108.400 
entrepans repartits a personal 
essencial i a persones 
vulnerables a Madrid

200.000 
litres de barreja  
hidroalcohòlica donats

22
províncies han rebut ajuda de la 
Fundació Damm

234 
jugadors i jugadores 
s’estan formant al Club

25
professionals formen part 
de l’equip mèdic

66
persones formen part de 
l’equip tècnic i l’staff

32
beques Fernando Coll entregades

15
jugadors del Juvenil A s’han incorporat 
a equips professionals

La Fundació 
Damm

Accions contra 
la Covid-19

El Club de  
Futbol Damm

Compra dels terrenys a 
Montjuïc per a la futura 
Ciutat Esportiva 

Primer stage de 
pretemporada del 
Juvenil Femení

Álex Ruiz, capità del 
Juvenil A, fitxa pel Barça B

 80,69 % Club de Futbol Damm

 13,92 % Club de Pàdel Damm

 5,39 % Arxiu Històric de Damm

 51,04 % s’ha dedicat a projectes propis 

 48,96 % s’ha destinat a col·laboracions  

  amb tercers i accions contra la  

  Covid-19
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1.601.350 € 
dedicats a col·laboracions culturals, 
socials i esportives, així com a accions 
contra la Covid-19

74 
convenis de col·laboració 
realitzats per la Fundació: 

29 
jugadors i jugadores de 10 
a 18 anys s’estan formant 
al Club

9
persones formen part de 
l’equip tècnic i l’staff

2
jugadors de pàdel amb 
cadira de rodes

El Club de 
Pàdel Damm

Amb la cultura, 
la societat 
i l’esport

147.213
articles inventariats  
i digitalitzats 

1.036
arxius de les Juntes Generals 
digitalitzats

25.304 
objectes inventariats

121.909 
fotografies i arxius del fons 
digitalitzats

L’Arxiu Històric 
de Damm

El CP Damm estrena 
nova seu esportiva al 
Club Maspadel

David Gala (cadet), 
Roberto Belmont i 
Álvaro López Luque 
(júnior), María 
Arteaga i Paula Ferrán 
(aleví), campions del 
Màster de Menors 
de la Federación 
Madrileña de Pádel

Mónica Gómez, 
subcampiona del 
Màster Absolut de la 
Federación Madrileña 
de Pádel

Ens unim a 
les iniciatives 
#LaCulturaACasa i 
#LaCulturaEmToca 
sorgides durant el 
confinament

Donem ordinadors 
a entitats socials 
per reduir la 
fractura digital

Col·laborem amb 
entitats que fomenten 
la pràctica de 
l’esport adaptat

Col·laboració amb la 
Filmoteca de Catalunya 
perquè conservi part del 
nostre fons audiovisual

35

26

13

entitats  
culturals

entitats socials 
i educatives

entitats  
esportives
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La Fundació Damm  
és el màxim exponent del 
compromís social  
de Damm

La nostra Fundació vehicula les diferents accions de la 
companyia que contribueixen a un impacte social positiu al 
seu entorn.

Igual que la companyia que ens acull, a la Fundació Damm 
compartim els reptes i les aspiracions de la societat perquè en 
formem part i assumim la responsabilitat d’actuar a favor seu. 
Entenem que el bé de les persones que ens envolten influeix 
positivament en el nostre propi benestar.

La nostra missió és contribuir al creixement del teixit cultural, 
esportiu i social del nostre entorn. Per aconseguir-ho, promovem 
i donem suport a iniciatives orientades a la formació i el 
desenvolupament integral de les persones.
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La Fundació 
Damm

On actuem?

Els valors que ens defineixen

La Fundació Damm és una iniciativa relativament jove al si d’una empresa amb una llarga història 
que es remunta al 1876. La nostra entitat es va fundar el 2001, fa tan sols 19 anys, però tot i tenir 
una trajectòria curta ha adquirit una gran importància que ha crescut any rere any. 

Actualment, des de la Fundació assumim totes les activitats de mecenatge i filantropia de 
Damm, la gestió del Club de Futbol Damm i del Club de Pàdel Damm, l’impuls de l’arxiu històric 
de la companyia i, aquest any excepcional, també hem centralitzat les accions solidàries contra 
la Covid-19 de les diferents empreses de Damm. 

A la Fundació tenim un objectiu clar: ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones per 
contribuir a la construcció d’una societat millor. Per aconseguir-ho, impulsem i donem suport a 
iniciatives que contribueixen a la formació i al desenvolupament integral de les persones, la qual 
cosa permet aconseguir un impacte social positiu al nostre entorn més proper. 

La nostra feina se centra en 
promoure i donar suport a 
iniciatives d’interès cultural, 
social i esportiu en tot 
el territori espanyol i en 
diferents àmbits.

Aquests 
valors ens 
guien i ens 
donen una 
perspectiva 
ètica i 
responsable.

Ajudem a millorar la 
qualitat de vida de les 
persones per aconseguir 
una societat millor.

Esport

A través dels nostres 
equips de futbol i 
pàdel fomentem els 
valors de l’esport 
base en centenars 
de joves. També 
donem suport a 
entitats esportives i 
atletes de disciplines 
adaptades.

Compromís 

Vam crear la 
nostra entitat 
amb la finalitat 
de col·laborar 
amb iniciatives 
que beneficien la 
societat.

Cultura

Apropem la cultura a 
la societat com una 
de les bases per al 
desenvolupament 
del nostre país.

Excel·lència 

Exercim la nostra 
feina amb ètica, 
rigor i exigència, 
i garantim una 
gestió responsable 
per part de totes 
les persones que 
tenen relació amb 
la Fundació.

Patrimoni 
històric

El nostre arxiu 
garanteix la 
preservació del 
valuós llegat històric 
de Damm i permet 
compartir-lo amb 
la societat.

Responsabilitat

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

Societat

Col·laborem 
activament en 
la construcció 
d’una societat 
millor i donem 
suport a entitats 
socials i col·lectius 
vulnerables.

Altruisme 

La nostra voluntat 
és ajudar de manera 
desinteressada 
les persones i la 
societat, sense 
cap mena d’ànim 
de lucre.

Transparència  

Som transparents en 
la gestió de l’entitat 
i ho demostrem 
amb la rendició de 
comptes per oferir un 
coneixement exacte 
de la nostra activitat.
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Patronat i equip

La direcció correcta 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 Bosch

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

Secretari 
Pau Furriol Fornells

Comptem amb un equip de persones compromeses amb els 
nostres valors que, gràcies a la seva implicació, aconsegueixen 
que la nostra acció social arribi on és més necessària.

Directors 
Ramon Agenjo Bosch 
Ramon Armadàs Bosch

President  
Francisco Soler Buigas

Secretari 
Àlex Galí Cabana

Membre  
Gabriel Pretus Labayen

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 

Patronat de la Fundació Damm

Equip de la Fundació Damm

Comitè de Compliance  
de la Fundació Damm

Rigor i transparència 
com a principis 
fonamentals

En consonància amb els nostres valors, establim 
un diàleg continu i transparent amb la societat. 
Per això, disposem de diferents eines per donar a 
conèixer la nostra activitat i difondre les iniciatives 
en què col·laborem.

Fem aquesta memòria anual i posem a disposició 
del públic tots els documents i la informació 
que regeixen la nostra feina –estatuts, memòria 
d’activitat econòmica i codi de bones pràctiques–, 
i anem més enllà de les obligacions legals vigents. 

Per garantir el compliment de les normes i els 
principis d’actuació responsable de la nostra 
Fundació, disposem d’un Comitè de Compliance 
que es reuneix cada mes.

Canals de 
comunicació

Fundació Damm
www.fundaciodamm.cat 

   @Fundacio_Damm

Equips Damm
Revista Pilota a terra

Club de Futbol Damm
www.cfdamm.cat 

   @CFDamm  
   @CFDamm  
   CF Damm

Club de Pàdel Damm
   @CPDamm

http://www.fundaciodamm.cat
https://twitter.com/fundacio_damm?lang=ca
https://www.fundaciodamm.cat/ca/publicacions/tots
http://www.cfdamm.cat
https://twitter.com/cfdamm
https://www.instagram.com/cfdamm/
https://www.youtube.com/channel/UCPknuo8M6e6nE8NTcwibFEg
https://twitter.com/cpdamm
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La nostra 
contribució als 
objectius de 
desenvolupament 
sostenible
L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible aprovada 
per les Nacions Unides el 2015 estableix un full de ruta 
global i compartit per garantir un futur millor per a les 
persones i la conservació del planeta. 

L’eix central de l’Agenda 2030 està format pels 
17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb 
què es pretén afrontar i gestionar desafiaments mundials, 
com ara garantir una educació accessible i de qualitat, 
la igualtat de gènere, la feina decent o la lluita contra el 
canvi climàtic.

Dins del compromís de Damm amb el desenvolupament 
sostenible, a la Fundació Damm som conscients de la nostra 
responsabilitat amb la societat. Per això, com a institució 
centrada en el benestar de les persones, contribuïm de 
manera activa a l’assoliment dels ODS i, en conseqüència, al 
desenvolupament sostenible de la societat.

L’actuació de la nostra Fundació contribueix als 
següents ODS:
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Compromesos 
des de 1954

1954
Neix el Club de 
Futbol Damm 
fundat per un  

grup de 
treballadors

1986
El Juvenil entra a la 

Divisió d’Honor  
Sub19, la màxima de 

la categoria 

1967
El Juvenil és campió 

de Catalunya i 
finalista de la Copa del 

Generalísimo 

1992
Tres treballadors 

de Damm inicien el 
que avui és el nostre 

arxiu històric

1982
El CF Damm 
participa en 

el Mundial de 
Clubs Infantil

2001
Creem la Fundació 

Damm per vehicular el 
compromís de Damm 

amb la societat
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El Club de Futbol Damm és l’origen de la nostra història i 
marca la nostra implicació amb el futbol base i l’esport en 
general. El 2001 Damm va fer un pas més per ampliar la seva 
contribució a la societat amb la creació de la Fundació Damm. 

2014
L’equip femení del CF 

Damm s’estrena en gran: 
Campiones de Lliga i ascens 

de categoria

2015
El Juvenil A torna a 

jugar la Copa del Rei 

2012
Neix el Club de 

Pàdel Damm amb 
la mateixa vocació 

formativa que el 
CF Damm

2019
Temporada històrica del 
Juvenil Femení: guanya 
la Lliga i el Campionat 

de Catalunya

2002
Primeres 

col·laboracions 
de la Fundació en 

l’àmbit cultural

2020
Es declara la pandèmia 

global i la Fundació 
centra els seus esforços 
en col·laborar en la lluita 

contra la Covid-19

Comprem els terrenys a 
Montjuïc per construir la 
futura Ciutat Esportiva de 

la Fundació Damm
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Les xifres de 2020 

Impacte social
 (Dades a 31 de desembre de 2020)

Dimensió econòmica
(Dades a 31 de desembre de 2020)

Clubs i 
esportistes

Arxiu 
Històric 
de Damm

Mecenatges i 
col·laboracions

Accions 
contra la 
Covid-19

74
convenis de 
col·laboració

544.800  
ampolles d’aigua 
donades

147.213
articles inventariats 
i digitalitzats

26
entitats socials i 
educatives

108.400
entrepans repartits a 
personal essencial i a 
persones grans

25.304
objectes 
inventariats

35
entitats 
culturals

200.000
litres de barreja 
hidroalcohòlica 
donats

121.909
fotografies i arxius 
del fons digitalitzats

13
entitats 
esportives

330
peces de mobiliari 
donades per 
habilitar residències 
temporals a 
Barcelona

22 
províncies han 
rebut ajuda de la 
Fundació per lluitar 
contra la Covid-19

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

1.200
hores de cintes 
d’àudio

263
jugadors i 
jugadores

75
membres del cos 
tècnic i l'staff

32
beques 
Fernando Coll

3
convenis amb esportistes 
de modalitats adaptades

51,04 %     Projectes propis

48,96 %      Col·laboracions amb tercers i 

accions contra la Covid-19

80,69 %   Club de Futbol Damm

13,92 %   Club de Pàdel Damm

  5,39 %    Arxiu Històric de Damm

3,53
milions d’euros donats per 
Damm a la seva Fundació 
el 2020

92,76 %
de les aportacions s’han 
destinat al desenvolupament 
de projectes esportius, 
culturals i socials

Aportacions de la Fundació Aportacions a projectes propis

1.669.493 €
Projectes propis

1.347.127 €
Club de Futbol Damm

1.601.350 €
Col·laboracions amb tercers i accions 
contra la Covid-19 

232.319 €
Club de Pàdel Damm

90.047 €
Arxiu Històric de Damm3.270.843 €

Aportació total a projectes
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Els temps extraordinaris 
requereixen mesures 
extraordinàries

En un any en què la pandèmia ha irromput per canviar del tot les 
nostres vides, a la Fundació Damm ens hem adaptat ràpidament 
per poder donar la millor resposta per fer front a l’emergència 
sanitària. 

Hem dedicat tots els nostres esforços a ajudar a pal·liar els 
efectes de la pandèmia i hem canalitzat nombroses accions per 
ajudar els col·lectius que pateixen la crisi de manera més directa.
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Coherents amb els nostres valors, des del 
primer moment en què es va declarar la 
pandèmia al nostre país, ens vam posar 
a disposició de les autoritats sanitàries i 
de les entitats d'acció social per oferir la 
nostra col·laboració en la lluita contra la 
Covid-19.

Durant el 2020, a través de la Fundació 
Damm hem canalitzat la resposta de totes 
les societats de Damm per donar suport 
i protegir les persones més vulnerables i 
ajudar els que lluiten contra el coronavirus 
a primera línia.  

Suport a hospitals, 
centres sanitaris i 
residències de la 
tercera edat: mitjançant 
la donació d’aigua, 
aliments, mobiliari i 
altres productes bàsics, 
a més del suport logístic 
en la distribució de 
material sanitari.

Accions socials de 
suport: com la donació 
de batuts a hospitals 
infantils, el repartiment 
d’aigua i llet a diferents 
entitats socials o el 
repartiment de menjar 
per a personal essencial.

Iniciatives amb el 
sector de la restauració: 
col·laboració amb els 
àpats solidaris que van 
repartir xefs i restaurants 
de Barcelona, Madrid 
i Palma. 

«Aquest moment de 
crisi és el moment de la 
col·laboració, de sumar 
forces entre tots per 
ajudar i protegir les 
persones que més ho 
necessiten»

Demetrio Carceller Arce,  
president de la Fundació Damm

Canalitzem 
l’esforç de 
Damm contra 
la Covid-19

Les nostres línies d’actuació contra la pandèmia
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Una resposta 
urgent i 
decidida

En col·laboració amb 
les diferents societats 
de Damm, hem donat 
i ajudat a distribuir 
productes de primera 
necessitat a centres 
residencials, hospitals i 
entitats de tot el país. 

Repartiment 
d’entrepans i 
torrades de Santa 
Teresa de Rodilla a 
personal essencial 
i a persones grans

 
Repartiment 
de barreja 
hidroalcohòlica  

Col·laboració 
en la distribució 
de respiradors 
i bifurcadors a 
hospitals 

Suport al Pla 
Creu Roja 
Respon

Donació 
de material 
sanitari

Donació de 
batuts Laccao 
i llet Agama a 
entitats socials

Donació de 
neveres per 
conservar 
aliments i 
medicaments

Donació de 
mobiliari 
per habilitar 
residències 
temporals

Col·laboració 
amb les 
iniciatives 
solidàries de xefs 
i restaurants

Repartiment 
d’aigua mineral 
Veri, Fuente 
Liviana i 
Font Major 
a hospitals, 
residències i 
entitats socials

Iniciatives arreu 
d’Espanya

6 75

41 2 3

4

4 5

6
3

4
4

4

4

4
4

4

4

4

64

21

4

4

4

4

4

4

4

1

1

4

43 7

74
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Ramon Agenjo rep 
la Distinció d’Honor 
de la Creu Roja pel 
suport durant la 
crisi sanitària

Ramon Agenjo, vicepresident de la Fundació Damm, va 
rebre, al desembre, la Distinció d’Honor de la Creu Roja 
que li va lliurar Josep Quitet, president de la Creu Roja a 
Catalunya, pel suport que va donar la nostra Fundació al 
Pla Creu Roja Respon per a la gestió de la crisi sanitària 
de la Covid-19. Gràcies a aquest pla es va poder distribuir 
ajuda bàsica a més de 700.000 persones a Catalunya i a tres 
milions a la resta de l’Estat.

A través de la Fundació, els col·laboradors i les 
col·laboradores de Damm van donar 5.000 euros a l’entitat 
per lluitar contra la pandèmia. A més, la Creu Roja també va 
ser una de les entitats beneficiàries de la donació de més de 
500.000 ampolles d’aigua mineral que la Fundació Damm va 
entregar a centres sanitaris, residències de la tercera edat i 
entitats socials d'arreu del país.
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Donació de barreja 
hidroalcohòlica 
per fabricar  
alcohol de 96º

Durant els mesos més durs de la 
pandèmia, ens vam coordinar amb les 
fàbriques de Damm per entregar  
200.000 litres de barreja hidroalcohòlica 
a Alcoholera Catalana amb els quals es 
van poder fabricar 80.000 litres d’alcohol 
de 96º, un dels productes essencials 
de desinfecció que més escassejaven 
als hospitals. 

Totes les nostres accions 
solidàries contra la pandèmia

200.000
litres de barreja 
hidroalcohòlica donats

+108.400
entrepans solidaris  
de Rodilla repartits 

Repartiment  
d'entrepans als  
col·lectius més  
afectats

Donació de batuts  
i llet als col·lectius 
més vulnerables

Un col·lectiu especialment vulnerable és 
el dels nens i nenes hospitalitzats. I des de 
la nostra Fundació no ens en vam oblidar 
durant la pandèmia. Per això vam entregar 
5.040 ampolles del batut de llet i cacau 
Laccao a la Fundación Aladina perquè 
les repartissin entre els hospitals amb els 
quals l’entitat col·labora a Madrid: l’Hospital 
Niño Jesús, el Gregorio Marañón i el 12 
de Octubre.

Des de la Fundació vam col·laborar 
en el repartiment diari que la cadena 
de restauració Rodilla va fer dels seus 
coneguts entrepans a la Comunitat de 
Madrid per donar suport a alguns dels 
col·lectius més afectats per la Covid-19, 
com ara les persones grans i dependents, 
el personal sanitari o els conductors 
de l’Empresa Municipal de Transportes 
(EMT). Gràcies a aquesta iniciativa, es 
van repartir diàriament més de 4.000 
entrepans solidaris de Rodilla, fent un total 
de 108.411 entrepans donats.

D'altra banda, durant la Setmana Santa, 
també vam repartir les famoses torrades 
de Santa Teresa casolanes de Rodilla a 
més de 40 residències de la tercera edat 
públiques i privades de la Comunitat 
de Madrid. En total, vam repartir 8.416 
torrades entre les persones usuàries i les 
persones que en tenien cura. 

+5.000
batuts entregats a la Fundación Aladina 
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+10.000
àpats servits al dia en col·laboració amb 
xefs i restaurants 

+28.800 
ampolles de llet donades a entitats 
socials de Mallorca

Col·laboració amb 
restaurants en el 
repartiment solidari 
de menjar a personal 
essencial

Durant els primers mesos de pandèmia 
vam col·laborar amb xefs, restaurants i 
proveïdors d'hostaleria de Barcelona, 
Madrid i Palma de Mallorca que es van 
organitzar per preparar i portar menjar de 
manera totalment desinteressada a les 
persones que lluitaven contra la Covid-19 
a primera línia. Durant la primera onada, es 
van arribar a repartir més de 10.000 àpats 
al dia a hospitals, residències de la tercera 
edat i menjadors socials. 

La nostra col·laboració amb tots els 
restaurants organitzats en diferents 
iniciatives solidàries (com Comer Contigo, 
Delivery for Heroes, Food 4 Heroes, Health 
Warriors o World Central Kitchen BCN, 
entre d'altres) va fer possible que tots els 
àpats incloguessin ampolles d’aigua de les 
marques de Damm.  

Donació d'aigua a hospitals 
i entitats socials d’arreu 
del país

A causa de la pandèmia, l’aigua embotellada es va convertir en un 
producte de primera necessitat per als centres que atenien persones 
malaltes i població de risc. Per això ens vam proposar subministrar 
aigua mineral a hospitals, centres sanitaris i entitats socials d'arreu 
del país mentre durés la crisi sanitària. Durant el 2020 vam repartir 
544.822 ampolles d’aigua mineral embotellada de les marques 
Veri, Fuente Liviana i Font Major a centres sanitaris i hospitals de 
22 províncies.

Entre els hospitals beneficiats hi ha l’Hospital de Bellvitge 
(Barcelona), Sant Joan de Déu (Barcelona), La Paz (Madrid), l’hospital 
de campanya del recinte firal IFEMA (Madrid), el Nuestra Señora de 
Fátima (Pontevedra), el San José (Vitòria), el Virgen del Mar (Almeria), 
el 9 de Octubre (València), el Santa Catalina (Las Palmas de Gran 
Canaria), el Vithas Montserrat (Lleida) i el Sant Joan de Déu d’Inca 
(Mallorca), entre molts d'altres. 

A més, el repartiment d’aigua mineral també va incloure entitats 
socials com Creu Roja de Girona –a través del Girona FC–, Arrels 
Fundació i Càritas, que vetllen pels col·lectius més vulnerables. 
A Mallorca també es van donar 40.000 ampolles d’aigua per cobrir 
les necessitats bàsiques de les persones ateses per les entitats 
socials de l’illa. 

+544.800 
ampolles d’aigua mineral donades

L’actuació de la nostra Fundació contra la 
Covid-19 també va arribar a Mallorca a través 
de la donació de 28.872 ampolles de llet 
Agama a entitats socials de l’illa per atendre 
les persones més necessitades. Entre les 
entitats beneficiades hi ha els menjadors 
socials de l’Església dels Caputxins i de 
l’Associació Tardor de Palma, així com Aldeas 
Infantiles, l’Associació Altruista Es Refugi, 
l’Associació Inca - Mallorca Solidària, els 
serveis socials dels ajuntaments de Felanitx i 
Santanyí, la Fundació Goethe per les Illes, la 
Fundació Sant Joan de Déu - Serveis Socials 
Mallorca i l’Hospital Sant Joan de Déu, als 
seus centres de Palma i Inca. 
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500
bates sanitàries entregades a 
l’Hospital Doctor Peset

Pall-Ex Iberia col·labora 
en el transport 
d'aliments i altres 
productes essencials

L’empresa de distribució exprés de palets 
va col·laborar en l’entrega de 25.000 kg 
d’aliments a Càritas i a l’Ajuntament 
de Talavera de la Reina a través de 
Talaexpress, en col·laboració amb les 
empreses Logística Carosan, Grupo 
Talauto i Promociones Inmobiliarias 
Colpercol. També va col·laborar en 
el transport d’un palet de pantalles 
protectores facials de l’associació 
d’empreses IBIAE fins a l’Hospital 
Perpetuo Socorro, a Albacete.

I des de la fàbrica d'Estrella de Levante 
a Múrcia també es va ajudar a distribuir 
40 palets d’aliments a Càritas i a la 
Creu Roja.

25.000 kg
d’aliments transportats a 
entitats socials

Col·laboració en el 
repartiment de material 
sanitari a València i Múrcia

A través de Font Salem, des de la Fundació 
vam oferir la nostra col·laboració en el 
subministrament de material sanitari 
a València. Ens vam coordinar amb la 
Generalitat Valenciana per a la donació 
de 500 bates sanitàries procedents de 
la fàbrica d'El Puig que es van destinar a 
l’Hospital Doctor Peset en un moment de 
gran mancança de material.

D’altra banda, des de la fàbrica d'Estrella 
de Levante a Múrcia es va distribuir 
material sanitari i catifes desinfectants a 
diverses residències i a l’Hospital Virgen de 
la Arrixaca.

+300
respiradors i bifurcadors distribuïts a 
hospitals d’arreu del país

330
peces de mobiliari d’hostaleria 
donades per habilitar una residència 
de la tercera edat a Barcelona, a més 
de neveres lliurades a entitats de 
Múrcia i Màlaga

Donació de mobiliari a 
l’Ajuntament de Barcelona 
i neveres a diferents 
entitats socials del país

A la Fundació vam voler aprofitar el 
mobiliari que Damm distribueix a bars, 
restaurants i hotels, que no es feia servir a 
causa del confinament, per col·laborar en 
la lluita contra la Covid-19.

D'aquesta manera, vam entregar 300 
cadires i 30 taules a l’Ajuntament de 
Barcelona que van servir per habilitar 
una residència provisional en un edifici 
en desús, on es van poder reubicar les 
persones usuàries d’altres residències de 
la tercera edat lluny de possibles focus 
de contagi. 

A través d’Estrella de Levante i Victoria, 
també vam donar una vintena de neveres 
a diferents entitats socials del país, com 
la Creu Roja i el Banco de Alimentos 
de Múrcia o l’Asociación de Vecinos 
Lagunillas de Màlaga, que es van 
destinar a conservar en fred aliments, 
begudes i medicaments per atendre 
diferents necessitats assistencials 
d’aquestes localitats. 

Distribució de respiradors 
i bifurcadors a hospitals

Amb l’objectiu d’oferir tota l’ajuda  
possible als hospitals i a les seves unitats 
de cures intensives, ens vam implicar en 
la distribució, a través d’Alfil Logistics i 
juntament amb Correos i el Grup Social 
CARES, de respiradors i bifurcadors  
–uns accessoris que permeten connectar 
diversos pacients a un únic equip de 
respiració assistida– que l’aliança del 
Consorci de la Zona Franca de Barcelona 
i l’empresa Leitat van fabricar amb 
tecnologia d’impressió 3D.
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eduquem 
esportistes 

3
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Dos clubs i un  
mateix objectiu 

Els equips Damm són el gran projecte esportiu de la nostra 
Fundació i estan representats per dos clubs en dues modalitats 
esportives totalment diferents. El Club de Futbol Damm i el 
Club de Pàdel Damm comparteixen un mateix objectiu: formar 
persones joves per al futur a través de la pràctica i la transmissió 
dels valors de l’esport. 

Durant aquest 2020 excepcional, un dels reptes més importants 
per a tots dos clubs ha estat mantenir la preparació, la motivació 
i el contacte entre tots els seus jugadors i jugadores. En un 
any en què l’activitat esportiva ha patit una forta sotragada, 
els nostres equips han tingut més presents que mai els valors 
inherents de l'esport formatiu.
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Seixanta-sis anys després de 
la seva fundació, el Club de 
Futbol Damm ha assolit un gran 
prestigi en l’àmbit de l'esport 
base gràcies a la seva voluntat 
de formar joves jugadors i 
jugadores i ajudar-los en el 
seu desenvolupament com a 
persones i futbolistes.

El Club és el primer gran projecte esportiu i social 
de Damm i l’origen del que avui és la Fundació 
Damm. És una entitat 100 % formativa, tots els 
seus jugadors i jugadores són menors de 19 
anys i els seus primers equips són el Juvenil A i 
el Juvenil Femení, encara en etapa formativa. 

El Club 
de Futbol 
Damm 

23
copes

Un palmarès 
que ens omple 
d’orgull

156
títols

33
lligues
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Futbol i valors

Esportivitat 

El Club forma persones a través de l’esport i estimula l’educació 
i el respecte cap a companys i companyes, àrbitres, rivals i afició, 
independentment dels colors que defensin.

Per assolir els seus objectius, el Club es basa 
en uns valors invariables des dels seus orígens:

Afany de superació 

Amb actitud, esforç i disciplina es pot treure profit de totes 
les experiències de la vida, bones i dolentes, per convertir-les 
en oportunitats. 

Companyonia 

Els únics èxits que cal perseguir són els èxits col·lectius i el talent 
individual està al servei de l’equip.

Professionalitat 

Com a escola de futbol, el Club de Futbol Damm prepara els seus 
jugadors i jugadores per seguir amb la seva progressió més enllà de 
la seva estada al Club.
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Un equip tècnic a 
l’altura del futbol 
professional

El Club de Futbol Damm té un cos tècnic i un equip mèdic 
equiparables als de molts clubs professionals. Des dels 
càrrecs de coordinació fins als entrenadors i entrenadores, 
passant per fisioterapeutes i metges, totes aquestes persones 
es bolquen en el desenvolupament esportiu i educatiu dels 
jugadors i les jugadores de les diferents categories. 

Equip directiu

Revista Pilota a terra 
Aquesta revista és el canal de comunicació més 
representatiu del Club i ja té 15 anys d'història. A més de 
parlar de l’actualitat dels equips de futbol, la revista segueix 
les activitats del Club de Pàdel Damm, dels esportistes 
d'elit vinculats i ofereix altres notícies d’interès de la 
Fundació Damm. 

www.cfdamm.cat 
   @CFDamm  
   @CFDamm  
   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:  
Luis Garcia (masculí) 
Juli Garcia (femení)

Els canals de comunicació  
del Club

Un servei mèdic 
prestigiós

Al Club de Futbol Damm la salut és primordial 
i per això disposa d'un servei mèdic excel·lent, 
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 Mutualidad Deportiva. A més, acull 
estudiants universitaris de pràctiques.

Dirigit pel Dr. Barcons, un prestigiós professional 
de la medicina de l’esport, el servei mèdic 
del Club compta amb un equip humà i tècnic 
de primer nivell format per 25 professionals 
de 5 especialitats que garanteixen la salut i 
el benestar dels seus esportistes amb una 
perspectiva holística de la medicina esportiva. 

http://www.cfdamm.cat
https://twitter.com/cfdamm
https://www.instagram.com/cfdamm/
https://www.youtube.com/channel/UCPknuo8M6e6nE8NTcwibFEg
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El Club segueix 
actiu durant 
el confinament

#NosaltresEnsQuedemACasa 

Durant les setmanes de confinament i la desescalada, el Club va 
posar en marxa un seguit d’iniciatives a Instagram per connectar 
amb la seva comunitat a l’entorn digital, com ara el concurs per 
escollir el millor gol de la temporada del Juvenil A –que va guanyar 
Jordi Avilés amb un gol impressionant aconseguit al camp del 
Barça−; el repte #HomeTeamChallenge per escollir un onze titular 
amb els jugadors del Club; o un quiz sobre la història del Club de 
Futbol Damm. La prioritat va ser oferir moments de distracció i 
entreteniment per desconnectar de la rutina del confinament.

Entrenaments a casa

L’activitat preparatòria dels diferents equips del Club va continuar 
durant el confinament mitjançant reunions telemàtiques setmanals, 
entrenaments virtuals i activitats didàctiques amb jocs, concursos, 
classes de tàctica o converses sobre diferents àmbits. D’altra banda, 
els jugadors del Juvenil A i les jugadores del Juvenil Femení van 
continuar entrenant per videotrucada dos dies a la setmana i seguien 
diverses rutines d’exercicis per mantenir l’estat físic des de casa.

Des que al març es va decretar l’estat d’alarma i durant l’etapa més 
crítica de la pandèmia, el Club de Futbol Damm ha impulsat accions 
per mantenir el contacte i l’activitat amb tots els seus membres. 

Amb aquestes circumstàncies adverses, les xarxes socials i els 
canals digitals del Club han tingut un paper vital per continuar la 
preparació dels jugadors i jugadores, fomentar-ne la interacció i 
ajudar-los a passar millor el confinament a casa. 

«Sense salut no podem fer res de res. 
A partir d’aquí, si tenim salut, podrem 
treballar i exigir-nos el màxim…  
I somiar ben amunt i gaudir!»

Luis Garcia, 
entrenador del primer equip masculí del CF Damm



Fundació Damm          27

Memòria d'activitats  
2020 

 
Carta del  
president 

Una mirada al 2020

 
1 

Una entitat enfocada  
en les persones

 
2

La nostra resposta  
a la pandèmia

3
Equips Damm,  
eduquem esportistes 

4

L’Arxiu Històric de Damm,  
un patrimoni únic

5

Apropem la cultura  
a tota la societat

6

Impulsem el creixement 
de la societat

7

L’esport, senya d’identitat  
de la nostra Fundació

Rutines d’entrenament a YouTube

El Club va posar a disposició de tots els seus seguidors i seguidores a través 
del seu canal de YouTube dos vídeos amb unes rutines d’entrenament 
domèstiques elaborades pel preparador físic del Juvenil A, Marc Giménez. 
En el marc de l’aposta de Damm per fomentar un estil de vida saludable, 
aquestes rutines també es van oferir als seus col·laboradors i col·laboradores.

Commemoració virtual del 5è aniversari de la 
classificació per a la Copa del Rei

Des del perfil d’Instagram TV del Club i amb l’etiqueta  
#NosaltresEnsQuedemACasa, el Club de Futbol Damm va commemorar, 
el mes de maig, la meritòria classificació del Juvenil A per a la Copa del Rei 
Juvenil 2014/15. Els exjugadors Edu Expósito, Alfred Planas i Marc Vito van 
compartir en directe els seus records d’aquella temporada històrica –en què 
l’equip va quedar segon a la Divisió d’Honor, per davant del Barça i del Ma-
llorca– i van ajudar a passar una bona estona als jugadors i jugadores i a les 
persones seguidores del Club durant el confinament.

Una solució digital 
que ha mantingut 
el contacte amb el  
CF Damm

Durant aquest any tan complicat el Club ha 
tingut la sort de comptar amb l’aplicació 
digital Dinantia, que ha esdevingut més útil 
que mai durant el confinament a causa de 
la pandèmia. 

En efecte, aquesta aplicació de 
comunicació permet que el Club, els 
jugadors i les jugadores i les famílies 
estiguin en contacte en temps real, 
malgrat les mesures sanitàries. Aquesta 
plataforma –que funciona en entorn web 
i en dispositius mòbils– ofereix diverses 
funcionalitats i ha facilitat una comunicació 
ininterrompuda i bidireccional.

IV Beques 
Fernando Coll

Malgrat les circumstàncies que han 
impedit que aquest any se celebrés l’acte 
de lliurament d’aquestes beques, des de 
la Fundació Damm hem continuat oferint 
una ajuda econòmica addicional a 32 
jugadors i jugadores del Club de Futbol 
Damm perquè continuïn estudiant mentre 
es formen com a futbolistes. Aquestes 
beques educatives són un homenatge a 
Fernando Coll, president de Damm durant 
gairebé 30 anys i un dels màxims impulsors 
del Club.

Cal recordar que, a més d’aquestes beques 
educatives, tots els jugadors i jugadores 
del Club disposen d’una beca que cobreix 
les despeses derivades de la pràctica 
del futbol.   Nivell fàcil   Nivell mitjà

   Resum de les entrevistes

https://www.youtube.com/watch?v=cOOp_fYV6aY
https://www.youtube.com/watch?v=GRRoK4WpjKY
https://www.youtube.com/watch?v=Kp88JXS5FEk&t=1s
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La Covid-19 ha convertit la temporada 2020/21 en la més estranya 
i incerta dels darrers temps. Veure com la progressió de jugadors 
i jugadores s’ha vist interrompuda en unes edats clau per al seu 
aprenentatge ha estat difícil, però com la resta de la societat, el 
futbol formatiu i el Club de Futbol Damm s’han adaptat per seguir 
acompanyant els joves esportistes en el seu creixement.

Amb el final sobtat del curs a mitjan març a causa del primer 
confinament, l’entitat va impulsar entrenaments i dinàmiques de grup 
virtuals per mantenir actius tots els equips del Club. 

A l’agost, tots els equips van poder iniciar la pretemporada i els 
entrenaments sobre la gespa, complint sempre amb els nous 
protocols sanitaris. Fora del camp, mascareta, rentat de mans i 
distància eren les noves rutines, i les mesures també van arribar al 
vestuari, on jugadors i jugadores accedien per torns. 

2020:  
La pandèmia canvia 
les regles del joc

També va costar acostumar-se a l’estadi buit, però els suplents es 
van convertir en autèntics animadors i animadores que van ajudar a 
combatre l’ambient fred del futbol sense afició.

Al cap de poc temps d’iniciar la temporada, la segona onada de la 
pandèmia va aturar de nou el futbol no professional. Les instal·lacions 
es van tancar i es van suspendre les competicions de tots els equips 
del Club, amb l’excepció de les del Juvenil A i el Juvenil B que van 
poder continuar participant en torneigs organitzats per la Federación 
Española de Fútbol.

A més de la paralització de l’activitat futbolística, la pandèmia 
tampoc va permetre organitzar el tradicional sopar de clausura de la 
temporada per acomiadar els jugadors i jugadores de la generació 
del 2001, que finalitzaven la seva etapa formativa al Club, ni l‘acte de 
presentació de la nova temporada.

FEBRER

Carles Domènech, nou director  
executiu del Club

Carles Domènech, que fins aleshores havia estat el mànager esportiu 
i director de comunicació del Club de Futbol Damm, va ser nomenat 
director executiu pel president de l’entitat, Ramon Agenjo.

Amb aquest nomenament, Carles Domènech s’ha convertit en el 
màxim responsable del Club i passa a coordinar diferents àrees de 
responsabilitat com l’econòmica-administrativa, dirigida per Francesc 
Nebot; els serveis mèdics, encapçalats pel Dr. Carlos Barcons; i 
l’esportiva, liderada per Albert Puigdollers.

El president del Club de Futbol Damm, Ramon Agenjo, va subratllar 
durant l'acte de nomenament que aquesta decisió és molt positiva 
perquè Domènech «és un home de club que coneix la institució des de 
tots els àmbits» i va assegurar que serveix per «reafirmar el compromís 
de Damm amb el seu club de futbol, ratificar l’aposta per l'esport base 
i consolidar el futbol femení amb un dels seus màxims impulsors dins 
l’entitat. La vessant humana i el tarannà proper de Carles Domènech 
són fonamentals en un club formatiu com el nostre».

Segons Domènech, la prioritat com a director executiu és «seguir 
potenciant la tasca socioeducativa de la Damm i fer compatible la 
formació humana dels joves esportistes amb la competitivitat ben 
entesa, a dins i a fora del terreny de joc».
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Cinc mesos després que la crisi sanitària obligués a finalitzar 
abruptament la temporada futbolística, el Club de Futbol Damm 
va reprendre l’activitat esportiva amb l’inici de la pretemporada. Va 
arrencar amb un estricte protocol contra la Covid-19 per garantir la 
seguretat de totes les persones que formen part de l’entitat.

Els primers equips que van tocar pilota van ser els tres juvenils 
masculins i el Cadet A, que ho van fer el dilluns 17 d’agost a les 
instal·lacions del Municipal d’Horta. Una setmana després, el 
24 d’agost, s’incorporaven la resta dels equips al camp del barri 
de la Teixonera, des de l’Infantil B fins al Benjamí B, a més del 
Juvenil Femení.

El porter i capità del Juvenil A, Álex Ruiz, ha finalitzat la seva etapa 
formativa al Club de Futbol Damm després de nou temporades per 
defensar la porteria del filial del FC Barcelona.

El cas d’Álex Ruiz exemplifica que la perseverança i la paciència tenen 
premi –durant els nou anys al Club de Futbol Damm ha tingut diferents 
ofertes, però ha preferit seguir amb la seva formació–, i posa en valor 
el fet que l’entitat no tingui un equip amateur, ja que els jugadors i les 
jugadores decideixen lliurement el seu futur amb l’assessorament de 
la coordinació esportiva del Club, per ajudar-los a escollir el millor destí.

Per primera vegada des de la seva creació, l’equip femení de Juli 
Garcia va fer una estada de pretemporada de tres dies a Puigcerdà. 
El president del Club de Futbol Damm, Ramon Agenjo, va visitar 
el darrer cap de setmana d’agost les instal·lacions del Campus 
Cerdanya on hi havia concentrades les jugadores i els va donar la 
benvinguda a la nova temporada.

AGOST

Arrenca la temporada 2020/21

AGOST

El capità del Juvenil A fitxa pel Barça B

AGOST

Puigcerdà acull el primer stage de pretemporada del Juvenil Femení 

L’endemà arribaven a les instal·lacions de Puigcerdà els jugadors del 
Juvenil A que entrena Luis Garcia per iniciar una pretemporada de 
nou dies i disputar dos partits amistosos amb equips locals.
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La Ciutat Esportiva 
de la Fundació 
Damm es farà 
realitat el 2023

Estem més a prop de fer realitat un dels grans somnis de 
la nostra Fundació: gaudir d’unes instal·lacions pròpies per 
al Club de Futbol Damm. Després de més de dos anys de 
converses, hem adquirit els terrenys de l’antic Golf Montjuïc 
de Barcelona −fins ara propietat del Club Natació Montjuïc– 
per construir-hi la nostra futura Ciutat Esportiva. L’inici de 
les obres està previst durant el darrer trimestre de 2021 i la 
inauguració de les instal·lacions, a principis de 2023.

El contracte de compravenda dels terrenys el van ratificar 
a finals d'any Ramon Agenjo, el nostre vicepresident i 
president del Club de Futbol Damm, i Jaume Roca, president 
del Club Natació Montjuïc.  
 

La futura Ciutat Esportiva

El nou complex serà una obra conjunta dels estudis 
d’arquitectura Max de Cusa i Hiha Studio. Les instal·lacions 
ocuparan una superfície de 30.000 m2 i comptaran amb dos 
camps de Futbol11 polivalents –un dels quals es pot dividir 
en dos camps de Futbol7– i dos edificis. 

L’edifici principal acollirà les oficines i els serveis mèdics del 
Club, a més d’un gimnàs, els vestuaris del camp principal 
i una sala d’estudis, que facilitarà que els jugadors i les 
jugadores compaginin la pràctica esportiva amb la formació 
acadèmica. Al segon edifici, situat entre els dos camps 
de futbol, hi haurà uns altres vestuaris, les grades –amb 
capacitat per a 550 espectadors– i una zona de restauració 
de 100 m2.

A l’acte de la signatura, que es va fer a l’Antiga Fàbrica 
Estrella Damm de Barcelona, també hi havia Jorge 
Villavecchia  
–director general de Damm–, Joan Soteras –president de la 
Federació Catalana de Futbol– i Enric Bertrán –president de 
la Federació Catalana de Natació–.
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«La Ciutat Esportiva és un dels 
projectes més importants de la 
història de la Fundació Damm i 
dotarà el Club d’unes instal·lacions 
esportives de primer nivell a la ciutat 
de Barcelona»

Ramon Agenjo, 
president del CF Damm

Integració paisatgística i 
eficiència energètica

De la Meridiana a Montjuïc

La Ciutat Esportiva serà modèlica en l’àmbit mediambiental. 
El projecte s’ha dissenyat amb l’objectiu d’integrar-se 
plenament al paisatge de la muntanya de Montjuïc. A més, 
les futures instal·lacions seran energèticament autosuficients 
i s’han concebut amb criteris NZEB (Nearly Zero Energy 
Building) per minimitzar-ne el consum energètic. Per això, 
disposarà d’equips d’alta eficiència i plaques fotovoltaiques. 
També s’optimitzarà el consum d’aigua amb un dipòsit per 
emmagatzemar l’aigua de la pluja per regar.

La història del Club de Futbol Damm s’ha viscut a diferents 
camps. Els primers espectadors que van veure xutar la 
pilota als jugadors de la Damm ho van fer l’any 1954 als 
desapareguts terrenys de la Ferroviària −al costat del camp de 
la UE Sant Andreu– i al camp de l’Aleví, a la Meridiana, molt a 
prop de l’actual Parc de La Pegaso.

Més endavant, els jugadors del Club van jugar a diferents 
camps fins que, el 1982, Damm va adquirir el camp de 
l’Aeda al barri de Porta −on el Club de Futbol Damm jugava 
aleshores–, conegut popularment com el camp de La Selva. 

El 2012, el Club es va traslladar al Centre Esportiu Municipal 
Horta i, pocs anys després, s’hi van afegir les instal·lacions 
del Centre Esportiu Municipal Vall d’Hebron-Teixonera, on se 
segueixen jugant els partits dels diferents equips del Club 
mentre es construeix la futura Ciutat Esportiva a Montjuïc.

  Vídeo del projecte de la Ciutat Esportiva

https://youtu.be/e4RqLNnCQD4
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Tots els  
equips 
de futbol, 
categoria a 
categoria

Temporada 2020/21

Entrenador: 
Àlex Fernández

2n entrenador: 
Rubén Romero

Fisioterapeuta: 
Mireia Sáez

Pol Amat
Neil Ballesteros

Pau Conejero
Édgar Durà

Habibu Gakou
Álvaro García

Jan Giral
Marc Jorquera

Daehan Lee
Pau López

Álex Picazo

Entrenador:  
Marcos López
2n entrenador: 
Sergi Genís
Fisioterapeuta:  
Marc Puig

Bangaly Bangoura 
Áxel Bueno
Daniel Comas
Diego Crucis
Houdaifa El Guennouni
Lucas Esquivel
Dani Gala
Marc Heredia
Miquel Manso
Álvaro Quirós
Aboubacar Traoré

Benjamí A

Benjamí B

234 jugadors i jugadores d’entre  
8 i 19 anys s’han format esportivament  
i humanament a través de la pràctica  
del futbol als 14 equips del Club  
de Futbol Damm.
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Entrenador:  
Pol Font

2n entrenador: 
José Jiménez

Entrenador de porters: 
Cristian Gabriel Lelli 

Fisioterapeuta: 
Lorena Zapata

Eric Aragonés 
Eric Bures

Max Chatiliez
Mohamed El Mahi

Gerard Grau
Xavier Laroche

Biel Majó
Xavier Miràngels

Enzo Romano
Nico Vidal

Pol Vila

Entrenador: 
Marc Sánchez
2n entrenador: 

Marc Soler
Fisioterapeuta: 
Álex Moreno

Max Batet 
Biel Bru

Érik Fernández
Silvio Guillén

Ricard Ill
Darío Martín

Nicolás Meijs
Aitor Méndez
Manuel Pérez
Álvaro Torres

Entrenador:  
Dani Galindo
2n entrenador: 
Iker Garayeta
Fisioterapeuta: 
Adrián Cerdán

Jan Brugada
Kevin Cortés
Àlex Díaz
Xavi Escánez
Marc Gámez
Hugo Jiménez
Bakary Konate
Julen Martínez
Alexander Pay
Àlex Periago
Ethan Rodríguez
Mario Rojas

Entrenador: 
Adrián Márquez
2n entrenador: 
Artur Auzmendi
Fisioterapeuta: 
Elena Sánchez

Hugo Corbacho
Bangaly Diakhité
Érik Domínguez
Noah García
Gerard Laffitte
Eloi Pedregosa
Pere Planas
Aday Sala
Banna Sylla
Max Tomàs
Pere Villacorta

Aleví A

Aleví C

Aleví B

Aleví D
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Entrenador: 
Aitor Maeso

2n entrenador: 
Rubén Monteagudo

Fisioterapeuta:  
Alberto Ledantes

Delegat: 
Fernando Navarro

Adrià Alsina
Xavier Cañada
Marc Delgado

Pol Elías
Razvan Jalade
Nadir Khallafi

Juan Camilo Lastra
Víctor Luengo

Aarón Manzano
Diego Martínez

Sergi Melero

Sergio Pachón
Denís Pascual
Héctor Pevidal

Pol Pujol
Mark Patrick 

Rodríguez
Rodrigo Rocafort

Javier Sarasa
Nil Saura

Jordi Solé
Alseny Touré

Entrenador: 
Roger Dios

2n entrenador: 
Aleix Mosqueda

Fisioterapeuta: 
Sergi Cañete

Delegat:  
Álex García

Éric Alberola
Guillem Anglada

Biel Benito
Pol Caramés

Lassana Diaby
Manel Estévez
Álex González

Cris Ilis
Jan Lagunas
Sergi López

Gerard Luque
Cristóbal Morales

Adrià Muñoz
Jordi Rafús

Pol Rico
Andrés Rodríguez

Hugo Rouco
Adrià Rubira

Jairo Sánchez
Kilian Vázquez

Entrenador: 
Igna Falcés
2n entrenador: 
Roger Tortosa
Entrenador de porters: 
Álex Rodríguez
Fisioterapeuta: 
Rolando 
Hansen Salazar
Delegat:  
Antonio Pino

Jon Andechaga
Guillem Badia
Rafa Cabello
Iván Cañas
Érik Cava
Biel Gelabert
Minsu Kim
Iker López
Marcus Losada
Pablo Noguera
Ricard Ortega
Xavier Pastor

Pol Pérez
Cesc Riba
Ot Rodó
Iker Rosselló
Izan Serrano
Manu Sesé
Pol Trigueros
Eishen Van der 
Schoot
Joan Diego Vásquez
Haowen Wang

Entrenador: 
Adrià Moya
2n entrenador: 
David Mesa
Fisioterapeuta: 
Genís Morales
Delegat:  
Paco Gómez

Georgi Aleksandrov
Hugo Blasco
Marc Bonilla
Ian Cruz
David Fernández
Éric García
Iván García
Joan García
Antonio Gómez
José Antonio Gómez
Biel Gutiérrez
Carlos Gutiérrez

Samuel Ikegwuonu
Dimas Linares
Pau López
Roger Martí
Alberto Montes
Edu Prieto
Lluc Rabassa
Alieu Sarr
Ferran Tinoco
Jan Verdaguer

Cadet A

Infantil A

Cadet B

Infantil B
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Entrenador: 
Luis Garcia

2n entrenador: 
Pablo Rotchen

Preparador físic:  
Marc Giménez

Entrenador de porters: 
Joan Cañadas
Fisioterapeuta: 

Aitor Roca
Encarregat de material: 

Juan del Amor
Delegat:  

Joan Mateu

Oriol Alsina
Aaron Bocardo

Nacho Bonet
Alejandro Cande

Dani Cervera
Marc Domènech

Jawad El Jemili
Biel Farrés

Gerard Font
Marc Fuentes

Iván Julián
Moha Keita

Ashot Kerobyan
Raúl Martínez
Víctor Muñoz
Darwin Nuez

Lucas Pariente
Àlex Pauner

Àlex Serradell
Éric Vega

Entrenador: 
Genís Sampietro
2n entrenador: 
Ramon Ferrer
Entrenador de porters: 
Arnau Carrillo
Fisioterapeuta: 
Pere Carrasco
Delegat:  
Juan Carlos García

Álex Almansa
Osama Dellal
Pol Fernández
Arnau García
David García
Hugo García
Yeray Izquierdo
Lucas Maldonado
Édgar Marín
Pol Marín
Pol Molés

Hugo Moreno
Martí Naranjo
Miquel Nocete
Arnau Ollé
Adrià Peña
Hugo Puertas
Nil Ruiz
Aliou Traoré
Bakary Traoré
Oriol Vidal

Entrenador: 
Dani Ayats

2n entrenador: 
David Franch

Fisioterapeuta:  
Ricard Marín

Delegat: 
Juan Gutiérrez

Dennis Albuja
Orkhan Aliyev
Álvaro Aljama

Marcel Antúnez
Marc Bayona

Jordi Borràs
Bafode Cissé

Derek Cuevas
Stéphane Favret

Pau García

Pablo Meléndez
Iker Merino

Sergi Oriol
Mario Pérez

Abde Raihani
Álex Rodríguez

Álvaro Rodríguez
Víctor Serrano

Hudson Thomas
Gerard Torres

Entrenadora: 
Juli Garcia
2a entrenadora: 
Pitu Romero
Entrenador  
de porteres:  
Pau Ruiz
Fisioterapeuta: 
Eric Nolla
Coordinador: 
Andrés Jarque

Carla Alemany
Flopi de León
Iona Gallés
Desi Gálvez
Blanca García
Berta Gras
Gisela Laynez
Ari Losada
Ari Lozano
Paula Mengual
Judith Mirón

Magda Mola
Patri Pérez
Núria Pon
Maria Pou
Lídia Rabassa
Alba Ramos
Nerea Romero
Malak Tamer
Maria Tostado
Valeria Trujillo
Vania Zurera

Juvenil A

Juvenil B

Juvenil C

Juvenil Femení
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Els dos equips més veterans del Club

El 2002, un grup d’exjugadors van constituir l’Agrupació de Veterans 
del Club de Futbol Damm per col·laborar en els actes del 50è 
aniversari del Club. Des d’aleshores, l’objectiu d'aquesta agrupació 
és organitzar trobades i activitats lúdiques i esportives amb totes 
les persones que han format part de l'entitat. Actualment, compta 
amb dos equips: un de federat, que juga a la segona divisió de la 
seva categoria, i un altre per a jugadors de més de 50 anys. Les 
mesures de contenció de la Covid-19 han impedit que durant el 2020 
es disputessin els partits d'aquesta agrupació, i tampoc s’ha pogut 
dur a terme la clàssica trobada amb l’equip de Jutges i Magistrats 
de Barcelona.

El Club de Futbol Damm ha fet un pas més en la millora 
de la preparació esportiva i ha incorporat armilles 
amb dispositius GPS als entrenaments i als partits 
del Juvenil A.

Aquests dispositius permeten fer un seguiment 
individualitzat mitjançant el registre de diferents 

Dispositius GPS 
per millorar la 
preparació física

paràmetres per satèl·lit, que després s'analitzen i es 
transformen en resultats qualitatius que beneficien 
els jugadors. El GPS aporta més de 100 paràmetres 
qualitatius i l'equip tècnic selecciona les deu variables 
més útils.

L'ús d'aquests dispositius permet optimitzar el rendiment 
de cada futbolista i controlar la seva càrrega durant 
els entrenaments per apropar-se a les situacions 
que es presenten en els partits. Per això, també són 
molt útils per prevenir lesions. En definitiva, es tracta 
d’una eina completa de monitorització que permetrà 
professionalitzar encara més la preparació del Juvenil A.
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El talent del CF Damm 
continua nodrint els 
clubs professionals

15 jugadors han acabat la seva 
etapa formativa al Club per reforçar 
diversos equips

L’últim any a la categoria Juvenil és un moment decisiu en la 
trajectòria dels jugadors i les jugadores del Club: s'acaba la seva 
etapa al futbol base. El prestigi i la trajectòria del Club de Futbol 
Damm és el millor aval perquè aquests jugadors i jugadores 
segueixin la seva progressió com a futbolistes, ja que els facilita 
trobar més bones oportunitats en altres equips. 

Les següents sortides professionals de jugadors del Juvenil A 
confirmen que el model formatiu del Club és tot un èxit:

FC Barcelona B

Álex Ruiz

Real Oviedo B

Jordi Avilés 
Antonio Bioque 

Lleida Esportiu

Nico Van Rijn 
Adrià Pladevall  
Carlos Portero

Terrassa FC

José Enrique Carrasco 
Marc Muñoz

EC Granollers

Álex Túnez  
Suaibo Sanneh

CF Igualada

Arnau Cuadras  
Genís Cargol

Santfeliuenc FC

César Valero 
Dani Peña

CF Pobla de 
Mafumet

Iván de la Peña Jr 

Aquests són alguns dels exjugadors del Club de Futbol Damm que al 
començament de la temporada 2020/21 formaven part d'equips de 
primera i segona divisió d’àmbit nacional i internacional:

Gerard Moreno 
Villarreal CF

Cristian Tello 
Real Betis Balompié

Aleix Vidal  
Sevilla FC

David López 
RCD Espanyol

Montse Quesada 
RCD Espanyol

Carlos Clerc 
Levante UD

Edu Expósito 
SD Eibar

Rubén Alcaraz 
Real Valladolid

Ramón Terrats 
Girona FC

Álvaro Vázquez 
Real Sporting de Gijón

Iván Martos 
Rayo Vallecano

Àlex Domínguez 
UD Las Palmas

Carles Pérez 
AS Roma (Itàlia)

Keita Baldé 
UC Sampdoria (Itàlia)

Salva Ferrer 
Spezia Calcio (Itàlia)

Aitor Cantalapiedra 
Panathinaikos (Grècia)

Ángel Martínez 
Pas Lamia 1964 (Grècia)

Marc Navarro 
Watford FC (Anglaterra)

Gonzalo Ávila ‘Pipa’ 
Huddersfield Town AFC 
(Anglaterra)

Isaac Cuenca 
Vegalta Sendai (Japó)

Víctor Vázquez 
LA Galaxy (EUA)

Adrián Guerrero 
FC Lugano (Suïssa) 

Exjugadors del Club de Futbol Damm  
en equips d'elit

Lligues d'altres països

Lliga espanyola

Segona divisió B

Tercera 
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El Club de 
Pàdel Damm

Malgrat ser tan jove –només té 9 anys d'història–, quan es 
parla d'esport base i formatiu, el Club de Pàdel Damm s'ha 
convertit en un nom de referència en el pàdel espanyol. El 
secret del seu èxit ha estat seguir la mateixa filosofia del 
Club de Futbol Damm, és a dir, combinar els valors esportius 
amb l'educació. 

Durant el 2020, 29 jugadores i jugadors de 10 a 18 anys han 
format part de l'equip del Club que, tot i la pandèmia, s’han 
seguit preparant des de casa gràcies a un pla d'entrenament 
i a l'ús de tecnologia digital.

Resposta immediata

Per al Club de Pàdel Damm, el 2020 també ha estat marcat 
per l'impacte de la Covid-19, que l’ha obligat a buscar 
propostes i reptes per mantenir la motivació de l'equip. Des 
del primer moment de la pandèmia i l'inici del confinament, 
Manu Pascual, el director esportiu del Club, ho ha tingut 
clar: ha prioritzat la salut de totes les persones de l'entitat 
i ha buscat alternatives per no paralitzar la preparació dels 
jugadors i jugadores.  

Tant el director esportiu com el preparador físic del Club, 
Aitor Cantos, van elaborar una planificació física perquè els 
jugadors i jugadores tinguessin una alternativa i seguissin 
entrenant des de casa durant el confinament. Aquesta 
planificació s'anava actualitzant cada dues setmanes i incloïa 
un seguit de proves i mesuraments que posteriorment es 
podien estudiar, valorar i comparar.

Per mantenir viva la cohesió amb el Club i fer que els 
entrenaments des de casa fossin més efectius, es van 
fer entre 2 i 4 sessions setmanals amb aplicacions de 
videoconferència. Durant aquestes trobades virtuals, també 
es va voler motivar els membres de l'equip amb entrevistes 
a exjugadors del Club, com ara Coki Nieto o Javi Barahona, i 
amb concursos virtuals a través de l'aplicació Kahoot.

    Canal oficial del CP Damm @CPDamm 

https://twitter.com/cpdamm
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Al Club de Pàdel Damm es prioritza l'educació i els valors esportius: el respecte, el joc net, l'esportivitat i la companyonia 
formen part del seu ADN. Valors que comparteixen totes les persones que integren aquesta entitat dedicada a 
l'esport formatiu.

L'equip 

Jugadors i jugadores

Júnior  
Roberto Belmont 
Álvaro Delgado 
Javier Escolar 
Iker Gala 
Mónica Gómez  
Álvaro López 
Daniel López 
Ismael Rodríguez 
Emilio Sánchez 

Benjamí  
Paula Ferrán

Aleví  
María Arteaga 
Nicolás Fernández 
Manuel Huete 
León Ortega 
Óscar Ortega 
Pedro Ortigosa 
Kaori Peco

Infantil  
Rubén de Blas 
Jimena Díaz 
David Gala 
Guillermo Martín 
Guillermo Muñoz 
Sofía Pastor 
Akira Peco 
David Peiró

Cadet  
Yraya Carnicero 
Lorena Cossio 
Darío Fernández 
Christian Lucas

President:  
Ramon Agenjo

Director esportiu: 
Manu Pascual

Entrenadors: 
Mario del Castillo 
Javier Concepción 
Francisco Jurado 
Carlos Moraleda 
Francisco Ramírez

Equip directiu

Cos tècnic

Jugadors de 
pàdel amb 
cadira de 
rodes 
Víctor Carretón 
Rubén Castilla

Preparador físic: 
Aitor Cantos
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Pàdel amb cadira de rodes

El Club de Pàdel Damm compta amb dos dels millors jugadors de pàdel 
amb cadira de rodes del país. Es tracta de Rubén Castilla i de Víctor 
Carretón –núm. 3 i 10, respectivament, del rànquing d'Espanya en la 
temporada 2019/20–, dos grans ambaixadors del pàdel adaptat que 
combinen la competició amb la difusió d'aquesta modalitat esportiva 
participant en diferents exhibicions i oferint classes magistrals.

Com tants professionals d’altres àmbits de la societat, aquest 2020 
els dos esportistes han vist limitada la seva activitat per la incidència 
de la pandèmia. Tot i així, han pogut participar en: 

	� V Open Nacional de Getafe Memorial Esther Peris (febrer)

	� Exhibició de pàdel amb cadira de rodes a Oviedo (juliol)

	� XII Open Nacional Trofeo Fundación Konecta-Fundación 
También de pàdel amb cadira de rodes a Madrid 
(setembre)

	� III Open Nacional de pàdel amb cadira de rodes Asociación 
IN Ciudad de Sevilla (octubre)

Comptem amb el 
suport de grans 
marques: StarVie i 
Bullpadel 

Un any més, la marca d'equipament tècnic de 
pàdel StarVie segueix oferint suport als jugadors i 
jugadores del Club de Pàdel Damm per contribuir 
al seu desenvolupament físic, tècnic i esportiu. 
Aquest patrocini inclou el lliurament d'equipament 
esportiu –pales, bosses i roba tècnica– i forma part 
del seu objectiu de marca: ajudar a preparar una nova 
generació de grans figures del pàdel mundial. 

«És una gran alegria veure com aquests jugadors creixen 
en l’àmbit personal i en l'esportiu, que ja són realitats 
del circuit professional. Volem agrair a tothom l’esforç 
personal que han fet tant ells com les seves famílies i 
l'equip tècnic que els envolta», assegurava Jorge Gómez 
de la Vega, director d'aquesta empresa esportiva en 
l'acte de presentació de la temporada del Club.

A l'octubre, el Club de Pàdel Damm també va signar 
un nou acord de patrocini amb Bullpadel. Gràcies a 
aquesta col·laboració, la pilota Premium PRO de la 
marca s'ha convertit en la pilota oficial del Club durant 
les temporades 2020 i 2021.

El que ha animat a l'elecció de la Bullpadel Premium 
PRO han estat les exigències esportives de l'entitat, 
que necessita una pilota de màxima velocitat –que 
permeti agilitzar el ritme dels partits–, de gran 
durabilitat –gràcies a la seva fabricació en feltre 
sintètic de màxima qualitat– i que augmenti i 
garanteixi la sensació de copejament a l'equip.

Exjugadors i exjugadores del CP Damm al 
rànquing del World Padel Tour

Pàdel masculí

 2 Alejandro Galán 
 21  Coki Nieto 
 33  Iván Ramírez 
 57  Javi González Barahona 
 126  Víctor Mena 
 144  Daniel de Castro 
 191  Alejandro Gil 
 192  Pedro San Román 
 248  Carlos García Campos 
290  Pablo Díaz del Guante 
321  Daniel López

Pàdel femení

 26 Marta Talaván 
 158 Itziar Mayorga 
 282 Paula Besteiro
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Maspadel, 
nova seu esportiva 
del Club de 
Pàdel Damm

A finals de juny, la situació sanitària va permetre la tornada 
gradual als entrenaments de l'equip. Aquest fet va coincidir 
amb el canvi d'instal·lacions esportives. Després d'unes 
quantes temporades entrenant al Reebok Sports Club 
La Finca a Pozuelo de Alarcón (Madrid), vam iniciar una 
nova etapa al Club Maspadel, ubicat a la població veïna de 
Las Rozas.

La nova seu esportiva del Club de Pàdel Damm a Las Rozas 
compta amb unes instal·lacions àmplies i modernes amb 
un total de 16 pistes de pàdel –15 pistes de mur i 1 central 
panoràmica amb grades– de les quals 12 són cobertes i 4 
són descobertes. 
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2020,  
un any atípic

En una temporada excepcional i difícil, 
amb confinaments, gairebé sense torneigs 
i en què s'ha suspès el Circuit de Menors, 
el principal desafiament del Club ha estat 
buscar propostes i reptes individualitzats 
per mantenir la motivació i la preparació 
física i esportiva del grup. 

Al gener, abans que es declarés la 
pandèmia mundial, el Club de Pàdel Damm 
va celebrar l'acte de presentació de la 
temporada a les instal·lacions de La Finca 
a Pozuelo de Alarcón, la seu esportiva 
del Club en aquell moment. L'acte va 
comptar amb la presència del president del 
Club, que va donar la benvinguda als 22 
jugadors i 9 jugadores de l'equip i també 
als 6 tècnics.

Ramon Agenjo es va dirigir a tots els 
jugadors, jugadores i familiars per posar 
èmfasi en la importància de l'educació i 
els estudis en la seva formació: «M'agrada 
que guanyeu, però encara m'agrada més 
que tragueu bones notes i que sigueu 
bons companys».

Manu Pascual, director esportiu del Club; 
José Luis Serrano, adjunt a la presidència 
de Damm i conseller delegat de World 
Padel Tour; Àlex Galí, coordinador 
general de la Fundació Damm; Juanjo 
Gutiérrez, team manager del CAR StarVie 
i seleccionador absolut espanyol; i Jorge 
Gómez de la Vega, director executiu de 
StarVie, també van acompanyar l’equip en 
la presentació de la nova temporada.

Aquest acte també va servir per poder 
acomiadar com es mereixen els esportistes 
que per edat han hagut de deixar el Club: 
Itziar Mayorga, Álex Gil i Víctor Mena. 

GENER 

Nova temporada, 
noves il·lusions
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JULIOL

Bon paper a la prèvia del 
Campionat d'Espanya Sub23

El 27 de juliol es va celebrar la competició prèvia 
del Campionat d'Espanya Sub23, on van participar 
diversos jugadors del Club de Pàdel Damm. Mónica 
Gómez i Lorena Cossío van entrar al quadre final de 
la categoria femenina, tot i que no van poder passar 
de la primera ronda. 

En la categoria masculina, l'equip del Club va 
participar amb sis jugadors que van mantenir un bon 
nivell de joc, tot i que no van aconseguir entrar al 
quadre final. Cal destacar el bon torneig de Roberto 
Belmont i Álvaro López Luque que van guanyar cinc 
partits i es van quedar a les portes de la final.

FEBRER I MARÇ 

Primeres victòries abans del 
confinament

Al febrer es va celebrar a Màlaga la primera prova 
nacional de l'any, la Tecnificació i Competició (TyC) 
Prèmium del Circuit Nacional de Menors de la 
Federación Española de Pádel, en la qual el Club de 
Pàdel Damm va obtenir les primeres victòries de 2020.  

David Gala (infantil) i Paula Ferrán (benjamí) van guanyar 
en les seves categories i va destacar també la meritòria 
actuació de Roberto Belmont i Álvaro López Luque, que 
van arribar a semifinals en la categoria júnior. 

A començaments de març, els nostres cadets van 
viatjar a Bilbao on van aconseguir el segon i el quart 
lloc en el Campionat d'Espanya per Equips Cadet 
organitzat per la Federación Española de Pádel.

DESEMBRE

Campions i subcampions al 
Màster de Menors de la FMP

Al desembre el Club de Pàdel Damm va aconseguir 
uns magnífics resultats en el Màster de Menors de la 
Federación Madrileña de Pádel (FMP). David Gala va 
guanyar el campionat en la categoria cadet; Roberto 
Belmont i Álvaro López Luque van guanyar en la 
categoria júnior; Maria Arteaga i Paula Ferrán també 
van aconseguir la primera posició en la categoria 
aleví. Per la seva banda, Sofía Pastor i Jimena Díaz van 
aconseguir el subcampionat en la categoria infantil.

DESEMBRE

Mónica Gómez, subcampiona del Màster Absolut de 
la FMP

Només una setmana després del Màster de Menors, es va disputar el Màster Absolut 
de la FMP a Las Rozas. Aquest torneig només el poden disputar els 16 millors 
jugadors i jugadores, tant en la categoria masculina com en la femenina. 

Els esportistes del Club de Pàdel Damm Mònica Gómez, Lorena Cossío i Daniel 
Santigosa van aconseguir participar-hi, tot i que van obtenir resultats dispars: en 
Daniel va haver d'abandonar per una lesió sense conseqüències posteriors; la Lorena 
va aconseguir una meritòria setena plaça; i la Mónica es va proclamar campiona i va 
demostrar la bona línia de resultats que ha estat aconseguint.
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Un 
equipament 
de primera 
línia

El Club de Pàdel Damm gaudeix 
d'un equipament exclusiu de 
dues marques importants de 
productes esportius. Les pales 
i les bosses per a pales són de 
la marca espanyola StarVie, 
mentre que les diferents peces 
tèxtils són de la firma italiana 
Lotto Sport, amb la qual StarVie 
manté una col·laboració estreta. 

Les peces tècniques dels 
jugadors i les jugadores 
combinen els colors oficials del 
Club, mentre que les jaquetes 
i samarretes llueixen l’escut al 
pit i el logotip de la Fundació 
Damm al braç. A més de crear 
una imatge d'equip diferencial 
i reconeixible, l'equipament 
esportiu està fabricat amb 
materials de primera qualitat 
per respondre a les exigències 
de l'entrenament i la competició 
del Club de Pàdel Damm.



Fundació Damm          45

Memòria d'activitats  
2020 

 
Carta del  
president 

Una mirada al 2020

 
1 

Una entitat enfocada  
en les persones

 
2

La nostra resposta  
a la pandèmia

3

Equips Damm,  
eduquem esportistes 

4
L’Arxiu Històric de Damm,  
un patrimoni únic

5

Apropem la cultura  
a tota la societat

6

Impulsem el creixement 
de la societat

7

L’esport, senya d’identitat  
de la nostra Fundació

L’Arxiu 
Històric de 
Damm, un 
patrimoni 
únic

4
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Preservem la  
història de Damm

A la Fundació, custodiem un dels arxius històrics privats més 
grans del país. Un llegat que documenta l'evolució de Damm, 
de la ciutat que va veure néixer la nostra empresa i dels canvis 
socials viscuts des de 1876. 

La nostra tasca de preservar, recuperar i donar a conèixer 
l'important patrimoni històric i cultural de l'arxiu ha continuat 
durant l'últim any malgrat les restriccions que ha suposat la 
pandèmia, i hem avançat en la digitalització del contingut per 
posar-lo a disposició de la societat.
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Digitalitzem 
el nostre 
patrimoni

A la Fundació Damm tenim l'orgull de 
custodiar l'Arxiu Històric de Damm, un 
dels arxius de caràcter privat més grans 
d'Espanya, situat en un espai de més 
de 1.300 m2 a l'Antiga Fàbrica Estrella 
Damm (Barcelona). L'arxiu compta amb 
un patrimoni de més de 147.000 peces 
que testimonien no només l'evolució de 
l’empresa, sinó de tota la societat.

Des de la Fundació volem impulsar 
el coneixement i l'accés a la riquesa 
històrica del nostre arxiu. A les tasques 
d'investigació, anàlisi i catalogació, se 
suma la tasca de digitalització que s'ha 
estat duent a terme els darrers anys. 
Aquesta tasca permet convertir els més 
de 140 anys d'història de Damm en un 
recurs accessible pel públic des de 
qualsevol racó del planeta, ja sigui per a 
tasques d'investigació, treballs acadèmics 
o, fins i tot, produccions audiovisuals.

Digitalització de 
les Juntes Generals 
de Damm

D’entre les tasques dutes a terme pel nostre 
arxiu històric el 2020, cal destacar l'anàlisi, la 
digitalització i la transcripció dels llibres d'actes 
de les Juntes Generals de Damm des de l'any 
1926 fins al 2020 per facilitar-ne la consulta. Fins 
ara s'han digitalitzat 1.036 arxius de les juntes 
celebrades per Damm els últims 94 anys.
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Peces de gran 
interès històric i 
cultural

La història de Damm i de la societat barcelonina es pot seguir a través de l'extens 
llegat de l'arxiu. S’hi pot trobar des d'una rèplica d'un carro de cavalls de principis del 
segle XX per transportar botes fins a maquinària antiga, ampolles, cartells publicitaris, 
neveres, calendaris, botes de futbol, balances, caixes, mobiliari, plànols, telèfons, 
samarretes o trofeus esportius, entre d'altres objectes. 

Més de 25.000 objectes i prop de 122.000 imatges que ens traslladen al passat i 
documenten els canvis socials, culturals, econòmics, històrics i gastronòmics des de 
finals del segle XIX fins als nostres dies. 

Un patrimoni únic  
en la seva categoria

147.213 
articles inventariats 
i digitalitzats

100  
hores de pel·lícules súper-8, 
8 mm i professionals

25.304
objectes inventariats

121.909  
fotografies i arxius del 
fons digitalitzats

6.000   
hores de cintes de vídeo  
(VHS i BETAMAX)

1.200   
hores de cintes d’àudio
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El procediment de registre de peces 
que se segueix a l'arxiu històric consta 
de quatre fases, entre les quals destaca 
la conservació preventiva. És una de 
les tasques més importants per lluitar 
contra els efectes del temps, minimitzar el 
deteriorament dels milers d'objectes que 
es custodien al nostre arxiu i, d'aquesta 
manera, garantir-ne la preservació.

Aquesta tasca de prevenció és un 
procés minuciós i delicat –dut a terme 
per l'equip d'experts en patrimoni de 
l'arxiu– que inclou la manipulació dels 
diferents articles, l’embalatge amb 
materials de conservació sense àcid, el 
condicionament i emmagatzematge en 
caixes estandarditzades segons la Norma 
Europea, i el registre dels moviments i 
trasllats de les peces. 

Un dels objectius del nostre arxiu històric 
és compartir-ne el patrimoni, però l'aturada 
de l'activitat cultural per la pandèmia 
també ha afectat aquesta vocació, de 
manera que durant el 2020 no s'han fet 
cessions d'objectes. Cal recordar que en 
anys anteriors el nostre arxiu va atendre 
nombroses peticions de préstecs de 
peces amb diverses finalitats, com ara per 
servir d'attrezzo per a sèries de televisió, 
pel·lícules i obres de teatre, o per ambientar 
produccions culturals i esdeveniments.

Cessions 
de material 
històric

Com es 
conserva 
el nostre 
patrimoni?

1.  
Inventariat 
del fons 
patrimonial 

2.  
Fotografia 
documental de 
cada article

3.  
Digitalització 
del fons i les 
col·leccions

4. 
Conservació 
preventiva dels 
objectes
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Un arxiu,  
tres persones clau

Els orígens de l'Arxiu Històric de Damm 
es remunten al 1992 amb l'aturada de la 
producció de cervesa a l'edifici del carrer 
Rosselló a Barcelona, actualment l'Antiga 
Fàbrica Estrella Damm. Aquell edifici, 
que va funcionar com a fàbrica durant 
gairebé noranta anys, havia acumulat tot 
tipus d'objectes que podrien haver-se 
perdut quan es va acabar la seva activitat 
productiva. No obstant això, aquells milers 
d'articles es van poder salvar gràcies a la 
iniciativa de tres treballadors de Damm 
que van saber veure el valor històric dels 
objectes i van actuar per assegurar que es 
conservés la memòria de la companyia.

Així va ser com Carlos Cervantes  
–membre jubilat de l'àrea de 
comunicació–, Pedro Peiró –antic 
responsable de manteniment, ja 
desaparegut– i Manuel Peribáñez  
–membre jubilat de l'equip de producció– 
van decidir rescatar de l'oblit tot aquest 
material i van iniciar una tasca de 
recopilació que va durar diversos anys. 
La tasca desinteressada d'aquestes tres 
persones en els seus inicis, i el suport 
de la Fundació Damm després, han 
permès configurar una de les col·leccions 
històriques més importants en la seva 
categoria per dimensió i per varietat. 

Hem volgut fer un 
homenatge a la tasca 
d'aquestes tres persones, 
i cadascuna ha triat un 
objecte de l'arxiu per 
destacar-lo en aquesta 
edició de la memòria de 
la Fundació Damm. Karen 
Peiró, mestra cervesera 
de Damm a la fàbrica del 
Prat de Llobregat, ho ha 
fet en record del seu pare, 
Pedro Peiró.
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Carlos Cervantes

Litografia publicitària  
de 1890

«Jo trio els publicistes, dibuixants, 
il·lustradors i creatius que a través de les 
seves agències han fet possible la difusió 
i la popularitat de les nostres campanyes. 
L'arxiu disposa d'una gran col·lecció de 
peces publicitàries que inclou esbossos de 
campanyes i cartells. Destaco la litografia 
de J. Damm, que es va fer a Berlín la 
dècada de 1890 i que fa referència a un 
dels fundadors menys coneguts de Damm 
i a la fàbrica del carrer Urgell, construïda 
el 1877».

Karen Peiró

Capçal i espasí del tanc 
de cervesa

«Podria ser que la meva tria sorprengués, 
perquè sé que no sembla un objecte gaire 
antic veient tot el que va recuperar el meu 
pare per l'arxiu, però ell va treballar en el 
disseny d'aquestes peces per a barrils 
d'acer inoxidable que, finalment, Damm 
va patentar. El recordo a casa amb els 
esbossos i prototips de plàstic. Llavors era 
molt petita i no tenia ni idea de què eren 
aquells objectes, per això els feia servir 
per jugar a fet i amagar… La qual cosa 
lògicament disgustava el pare».

Manuel Peribáñez

Embotelladora de cervesa 
de 1930

«Vaig treballar quaranta anys a les 
fàbriques de Rosselló, Santa Coloma 
i el Prat, i vaig fer servir moltes de les 
peces que avui hi ha a l'arxiu. Aquesta 
embotelladora, per exemple, pot  
semblar una màquina sense gaire 
importància, però era fonamental en un 
moment clau del procés de producció: 
quan la cervesa s'envasa. S’havia de 
ser molt hàbil per operar aquest model 
dels anys trenta. Res a veure amb la 
maquinària actual».
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La Fundació Damm compta des de 2020 amb un nou 
acord de col·laboració amb l'Institut Català de les Empreses 
Culturals (ICEC). Gràcies a aquesta aliança, la Filmoteca de 
Catalunya ara custodia, conserva i, si escau, restaura part del 
material audiovisual del fons documental de l'Arxiu Històric 
de Damm amb l'objectiu d'investigar i difondre aquest 
patrimoni cinematogràfic.

Les més de 230 peces audiovisuals cedides pel nostre arxiu 
històric es guarden al Centre de Conservació i Restauració 
de la Filmoteca, situat a les instal·lacions del Parc Audiovisual 
de Catalunya a Terrassa (Barcelona). Entre les peces 
cedides, destaquen una filmació de 1926 a l'Antiga Fàbrica 
Estrella Damm –en la qual es pot observar la fàbrica a ple 
rendiment– o El valent cowboy de 1955, un dels primers 
anuncis de Damm en què el popular actor José Sazatornil 
"Saza" protagonitzava una història còmica ambientada a 
l'oest americà.

Amb motiu de l'acord, Ramon Agenjo i Àlex Galí  
–vicepresident i coordinador general de la nostra Fundació, 
respectivament– van visitar les instal·lacions del Centre de 
Conservació i Restauració acompanyats d'Esteve Riambau, 
director de la Filmoteca de Catalunya, i de Mariona Bruzzo, 
responsable de l'àrea de restauració i conservació, per 
conèixer la tasca que s'està duent a terme amb el material 
cedit pel nostre arxiu.

La Filmoteca 
de Catalunya 
conserva part 
del material 
audiovisual 
del nostre 
arxiu històric
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Apropem 
la cultura 
a tota 
la societat

5
Fotografia: L'Auditori
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Seguim donant suport  
a la cultura quan  
més ho necessita

Des de la Fundació Damm ajudem a fer que la cultura sigui 
accessible a totes les persones pel seu poder transformador  
–individual i col·lectiu–, que impacta de manera molt positiva en 
la societat. 

Amb la pandèmia, la cultura s'ha tornat més imprescindible 
que mai ja que ha ajudat la ciutadania a fer més amena una 
situació molt complicada. Des de la nostra Fundació hem donat 
suport, un any més, a entitats culturals de tot el país amb el ferm 
convenciment que hem de seguir acostant la cultura a totes les 
persones.
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Pandèmia  
i cultura

El sector cultural és, sens dubte, un dels més 
afectats per les mesures de contenció derivades de 
la Covid-19. Paradoxalment, la pandèmia també ha 
posat de manifest la importància de la cultura i la 
necessitat de garantir-hi un accés universal. 

En un any tan excepcional, el suport que hem 
continuat oferint des de la nostra Fundació a les 
entitats del sector ha estat més necessari que 
mai per contribuir al manteniment de nombroses 
activitats i programacions culturals.

Donem suport a la cultura en el sentit més ampli 
de la paraula, perquè volem apropar-la a totes les 
persones des d'àmbits molt diversos: la música, el 
teatre i l'art, especialment. 

Ajudem a fer que la 
cultura arribi a totes 
les cases

Durant el confinament, diverses entitats culturals 
amb les quals col·laborem es van sumar al 
moviment #LaCulturaACasa per poder seguir 
oferint una programació cultural malgrat les 
restriccions sanitàries. 

Aquesta iniciativa ha permès difondre, a través de 
les xarxes socials, nombrosos projectes culturals 
que han sorgit durant la pandèmia perquè tothom 
pugui continuar gaudint de la cultura des de 
casa seva.

Algunes de les propostes culturals que es van sumar a 
aquesta iniciativa:

	� Les col·leccions virtuals del MACBA (Museu d'Art Contemporani 
de Barcelona) i del MNAC (Museu Nacional d'Art de Catalunya).

	� La Coronalist de L’Auditori, una llista de Spotify amb peces que 
no es van poder interpretar a L’Auditori de Barcelona durant el 
confinament.

	� Grans òperes del Liceu i del Teatro Real a través de la plataforma 
digital MyOperaPlayer.

	� Més de 60 obres de teatre accessibles per la ciutadania al web del 
TNC (Teatre Nacional de Catalunya).

	� L’oferta musical virtual del Palau de la Música gràcies a la seva 
plataforma El Palau Digital.

35 
entitats i fundacions culturals han 
rebut el nostre suport el 2020

Fotografia: MACBA (Miquel Coll)
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Principals 
col·laboracions 
culturals

Ateneu Barcelonès

L'Ateneu Barcelonès és una associació 
cultural de referència de la ciutat de 
Barcelona amb una tradició que es 
remunta a l'any 1872. La seva finalitat 
és promoure el diàleg, la investigació i 
la difusió dels coneixements artístics, 
científics, humanístics i literaris, així com 
afavorir la cultura de país, la convivència de 
la seva gent i la llengua catalana.

www.ateneubcn.org

Centre Cultural Terrassa

El Centre Cultural Terrassa és un gran 
espai inaugurat el 1980 amb una àmplia 
activitat cultural adreçada a tots els 
públics. Cada temporada elabora una 
programació pròpia d'arts plàstiques i una 
altra d'arts escèniques, en què destaquen 
els espectacles de dansa i circ, a més 
de concerts en directe, música clàssica i 
activitats pedagògiques. 

Aquest any ha seguit comptant amb el 
suport de la nostra Fundació per continuar 
oferint amb seguretat una programació 
cultural oberta a tothom malgrat les 
limitacions que ha suposat la pandèmia. 

www.fundacioct.cat 

Conservatori del Liceu

La nostra Fundació continua donant suport 
a l’excel·lent tasca que es porta a terme 
de manera incansable des de l'any 1837 al 
Conservatori Superior de Música del Liceu 
de Barcelona: la formació musical de més 
alt nivell, que va des de la interpretació i la 
creació fins a la pedagogia de la música. 

Formem part del seu programa de 
mecenatge de beques i donem suport 
a les activitats relacionades amb el jazz 
i la música moderna, sense oblidar que 
el nostre vicepresident, Ramon Agenjo, 
és vocal del patronat de la Fundació 
Conservatori del Liceu des de l'any 2010.

www.conservatoriliceu.es

Fotografia: Conservatori del Liceu

http://www.ateneubcn.org
http://www.fundacioct.cat 
http://www.conservatoriliceu.es
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Col·laborem  
amb la campanya 
ciutadana 
La cultura  
em toca

Des que es va declarar l'estat d'alarma al mes de març, 
cinemes, teatres, sales de música, museus i espais culturals 
de tota mena s'han vist obligats a tancar durant llargs 
períodes de temps, la qual cosa ha provocat el tancament 
definitiu d'alguns d’aquests locals i ha abocat el sector 
cultural a una crisi sense precedents.

Amb la campanya La cultura em toca s’ha posat en marxa 
una iniciativa que anima a la ciutadania a donar suport a la 
cultura durant la pandèmia. I ho fa amb la idea de tornar a la 
cultura tot el que ha fet per la societat, implicant directament 
totes aquelles persones que estimen i gaudeixen de les 
activitats culturals: Si la cultura et toca, ara et toca a tu. 
Aquesta implicació ciutadana s'aconsegueix amb el consum 
de cultura, la participació en les xarxes socials amb l'etiqueta 
#LaCulturaEmToca i els donatius econòmics a projectes o 
entitats culturals.

En línia amb el nostre compromís d'apropar la cultura a 
tota la societat, hem col·laborat en aquesta campanya 
promoguda per un col·lectiu ciutadà i que compta amb el 
suport del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, el Cercle de Cultura, la Fundació de Música 
Ferrer-Salat, Coca-Cola i REDI. Aquesta iniciativa també 
ha aconseguit l'adhesió d'importants projectes i entitats 
culturals de tot el territori català, com L'Auditori, el Festival 
Temporada Alta, la Fundació Catalunya Cultura, el TNC, el 
Teatre Lliure i la comunitat cultural TresC, entre d'altres.

www.laculturaemtoca.cat
Vídeo oficial de la campanya 
La cultura em toca

http://www.laculturaemtoca.cat
https://www.youtube.com/watch?v=jxOBIcdHSZw
https://www.youtube.com/watch?v=jxOBIcdHSZw
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Filmoteca  
de Catalunya

La Filmoteca de Catalunya és un 
equipament públic que vetlla per la 
preservació i la difusió del patrimoni 
audiovisual i de la cultura cinematogràfica 
des de les dues seus que té: el Centre 
de Conservació i Restauració, al Parc 
Audiovisual de Terrassa, que preserva 
la seva col·lecció cinematogràfica d'uns 
40.000 títols –tant en suport analògic com 
digital–; i la seu del Raval, al centre de 
Barcelona, amb dues sales de cinema, 
dos espais d'exposicions i la Biblioteca 
del Cinema. 

La nostra col·laboració amb la Filmoteca ens 
ha portat a cedir-los material audiovisual 
del nostre arxiu històric perquè en facin 
la preservació, tal com ho detallem en el 
capítol corresponent d'aquesta memòria.

www.filmoteca.cat

Fundació Foto Colectania

Des del seu naixement el 2002, aquesta 
entitat ha apostat per la difusió de la 
fotografia i el seu col·leccionisme amb 
un extens programa d'exposicions, 
itineràncies i activitats. 

La nostra Fundació col·labora amb Foto 
Colectania en els esdeveniments de 
presentació de fotollibres contemporanis, 
així com fotoprojeccions, exposicions i 
visionats de portafolis.

www.fotocolectania.org 

Fundació Auditori Palau 
de Congressos de Girona

Aquesta entitat contribueix al creixement 
econòmic i cultural de Girona a partir de la 
programació musical i de congressos que 
ofereix a l’espectacular edifici que es va 
inaugurar el 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.auditori.girona.cat

Fundació L’Atlàntida

Creada el 1990, la Fundació L'Atlàntida té 
l’objectiu de contribuir a l'oci i a la formació 
de la ciutadania en l'àmbit de la música i 
les arts escèniques. 

Aquesta entitat gestiona l’EMVIC 
(Escola de Música, Conservatori i Aules 
Associades de Vic) i el CAE (Centre d'Arts 
Escèniques d'Osona), dos pols d'activitat 
artística al centre de Catalunya.

www.latlantidavic.cat

http://www.filmoteca.cat
http://fotocolectania.org/ca/
http://auditori.girona.cat
https://latlantidavic.cat/ca
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Gran Teatre  
del Liceu

El Liceu és un dels grans teatres d'òpera 
de l'escena internacional. D’ençà que 
es va crear el 1847 és un centre artístic i 
cultural de referència situat a la Rambla 
de Barcelona. 

La nostra Fundació té un acord de 
col·laboració amb el projecte social del 
Gran Teatre del Liceu per contribuir 
a generar i promoure iniciatives que 
fomentin la cultura operística i que arribin a 
un sector més ampli de la ciutadania.

www.liceubarcelona.cat

Fundació  
Catalunya Cultura

Des del passat 2019 la nostra Fundació 
forma part del patronat de la Fundació 
Catalunya Cultura a través de la figura 
de Ramon Agenjo, ja que compartim els 
seus objectius d'impulsar la cultura, el 
talent i la creativitat com a via de cohesió i 
benestar social. 

Per aconseguir-ho, la Fundació Catalunya 
Cultura impulsa la col·laboració entre el 
sector privat, la societat civil i la cultura.

www.fundaciocatalunyacultura.cat

Fundació MACBA

La Fundació MACBA (Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona) té vocació 
pública i ha constituït un patrimoni 
important per deixar un llegat cultural i 
artístic de gran valor a la ciutat. La nostra 
col·laboració amb la Fundació MACBA, 
que es remunta a l'any 2002, ens permet 
ajudar a fomentar el coneixement d'una 
de les col·leccions permanents d'art 
contemporani més importants del món. 

Així mateix, també contribuïm a generar 
un fons d'art i de documentació per a 
l'adquisició de noves obres d'art. 

www.fundaciomacba.es

L’Auditori

L'Auditori és un dels focus de la vida 
musical de Barcelona ja que, a més de 
ser la seu de l'Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) 
i de la Banda Municipal de Barcelona, les 
seves instal·lacions també acullen l'Escola 
Superior de Música de Catalunya i el 
Museu de la Música. 

La nostra col·laboració amb L'Auditori va 
permetre que un grup de 45 col·laboradors 
i col·laboradores de Damm gaudissin d'una 
de les últimes actuacions de l'OBC abans 
de l'esclat de la pandèmia: un concert de 
Brahms amb el pianista Javier Perianes.

www.auditori.cat

Fotografia: L'Auditori

http://www.liceubarcelona.cat
http://www.fundaciocatalunyacultura.cat
http://www.fundaciomacba.es
https://www.auditori.cat/ca/home
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Museo Carmen  
Thyssen Málaga

La nostra Fundació dona suport i promou 
des de 2019 les activitats artístiques i 
culturals del Museo Carmen Thyssen de 
Málaga que reuneix a la seva seu del Palau 
Villalón 265 obres de la col·lecció Carmen 
Thyssen-Bornemisza, una de les més 
importants que s’ha reunit mai al voltant de 
la pintura espanyola i andalusa dels segles 
XIX i XX. 

També mantenim un acord de col·laboració 
i formem part del patronat de l'Espai 
Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, 
a la província de Girona, un centre 
d'exposicions que és un referent artístic de 
la Costa Brava.

www.carmenthyssenmalaga.org

Palau de la Música 
Catalana 

El Palau de la Música acull en el seu edifici 
modernista –declarat Patrimoni Mundial 
el 1997– l'Orfeó Català, la principal entitat 
de cant coral a Catalunya, la qual cosa el 
converteix en un centre clau en la difusió 
de la tradició coral. 

Des de la Fundació Damm compartim 
l'objectiu de la Fundació Orfeó Català-
Palau de la Música Catalana de promoure 
la cultura i la formació musical entre un 
públic ampli i divers, per la qual cosa 
som mecenes d'honor d'aquesta entitat i 
contribuïm a dinamitzar-la i a mantenir el 
seu patrimoni inigualable. 

www.palaumusica.cat

Museu Nacional d’Art  
de Catalunya (MNAC)

Com a organització protectora del MNAC, 
la nostra Fundació contribueix a la 
projecció d'aquest museu on es pot veure 
la col·lecció de pintura mural romànica 
més important del món. La seva col·lecció 
també inclou art gòtic, renaixentista i 
barroc, a més d’obres dels principals 
artistes del modernisme català. 

El MNAC, amb l’objectiu de divulgar el 
coneixement de l'art català al llarg de la 
història, potencia l'ús social i educatiu de 
les seves instal·lacions privilegiades a la 
muntanya de Montjuïc.

www.museunacional.cat

Museo  
Reina Sofía 

La nostra Fundació és entitat 
col·laboradora del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, participa en el seu 
programa cultural i impulsa activitats que 
afavoreixin la relació entre el museu, la 
comunitat artística i la societat. Aquest 
any tan complicat hem donat suport a la 
reactivació de l'activitat del museu després 
del confinament amb mostres pictòriques 
de Mondrian i De Stijl. 

Aquest museu es va fundar el 1990 
a Madrid i compta amb obres d'art 
magnífiques de Picasso –entre les quals 
destaca el seu famosíssim Guernica–, 
Miró, Dalí, Gris, Delaunay, Braque, Bacon o 
Magritte, entre d'altres grans artistes.

www.museoreinasofia.es

Fotografia: MNAC

http://www.carmenthyssenmalaga.org
https://www.palaumusica.cat/ca
http://www.museunacional.cat
http://www.museoreinasofia.es
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Sport Cultura  
Barcelona

Col·laborem amb l'associació Sport 
Cultura Barcelona per ajudar a 
complir el seu objectiu d'enfortir els 
pilars de la societat que representen 
la cultura i l'esport. Aquesta entitat 
treballa en la investigació, la promoció 
d'iniciatives culturals i esportives, i el 
reconeixement de figures públiques 
que en personifiquin els valors.

www.scbcn.com

Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC)

El TNC és un equipament cultural de 
primer ordre, un edifici monumental 
dissenyat per l'arquitecte Ricardo Bofill i 
inaugurat el 1997. Des d’aleshores, el TNC 
és un referent per a la producció d'arts 
escèniques i l'exhibició d'espectacles d'alt 
nivell artístic.

La nostra col·laboració amb el TNC 
fomenta l'interès cultural, artístic, lingüístic 
i social de la seva programació, alhora que 
contribueix al seu compromís de mantenir 
un contacte viu amb la societat a través 
de les propostes artístiques que presenta 
cada temporada.

www.tnc.cat

Teatre Auditori  
de Granollers

El Teatre Auditori de Granollers, inaugurat 
el 2002, a més de ser una instal·lació de 
referència per al seu territori d'influència, 
també és la seu de l'Orquestra de Cambra 
de Granollers. 

Les prioritats de la seva acció són les arts 
escèniques i la música –enteses com a bé 
públic–, així com el foment de la capacitat 
creativa i artística del seu entorn territorial 
i del conjunt de Catalunya. És per aquest 
motiu que la seva programació és molt 
àmplia i variada, fins i tot aquest any 
d'estrictes restriccions sanitàries. 

www.teatreauditoridegranollers.cat

Teatre-Auditori  
de Sant Cugat

El Teatre-Auditori de Sant Cugat és 
un equipament municipal que es va 
inaugurar el 1993 i que ofereix una 
programació de gran qualitat i diversitat 
que inclou produccions locals, nacionals 
i internacionals. També és un centre 
de creació i d'intercanvi d'experiències 
artístiques en camps tan diversos com 
el teatre, la dansa, la música, l'òpera, el 
circ, la poesia i la màgia, ja sigui al seu 
Taller d'Escenografia o a les residències 
artístiques i tècniques que acull. 

www.tasantcugat.cat

Teatre  
Kursaal

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. Des de l'espai 
L'Aula, aquest teatre també promou la 
formació en arts escèniques i el seu 
coneixement entre les escoles del seu 
territori d'influència. 

Per tot això i per la gran capacitat de 
convocatòria dels espectacles que s’hi 
programen, el Kursaal segueix sent un nom 
de referència en la dinamització de les arts 
escèniques catalanes.

www.kursaal.cat

Teatro  
Real 

El Teatro Real és una de les principals 
institucions culturals d'Espanya i un dels 
grans escenaris internacionals d'òpera 
amb més de 200 anys d'història. 

La col·laboració de la nostra Fundació 
amb el Teatro Real s'orienta en el foment 
de la participació de la societat en les 
seves activitats artístiques i en la difusió de 
l'òpera entre els més joves. Cal destacar 
que el nostre president, Demetrio Carceller 
Arce, és vocal de la junta de protectors i 
membre del patronat d'aquest teatre.

www.teatroreal.es

http://www.scbcn.com
http://www.tnc.cat
http://www.teatreauditoridegranollers.cat
http://www.tasantcugat.cat
http://www.kursaal.cat
http://www.teatroreal.es


Fundació Damm          62

Memòria d'activitats  
2020 

 
Carta del  
president 

Una mirada al 2020

 
1 

Una entitat enfocada  
en les persones

 
2

La nostra resposta  
a la pandèmia

3

Equips Damm,  
eduquem esportistes 

4

L’Arxiu Històric de Damm,  
un patrimoni únic

5
Apropem la cultura  
a tota la societat

6

Impulsem el creixement 
de la societat

7

L’esport, senya d’identitat  
de la nostra Fundació

Altres 
col·laboracions 
culturals

Teatres, biblioteques, museus, festivals de cinema… El 2020, la nostra 
col·laboració ha arribat a entitats culturals molt diverses:

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

Associació Franz Schubert
www.schubertiada.cat

Biblioteca de Catalunya
www.bnc.cat

Cercle del Liceu
www.circulodelliceo.es

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

FILMETS Badalona Film Festival
www.festivalfilmets.cat

Fundació Abadia de Montserrat 2025
www.abadiamontserrat.cat

Fundación Amigos Museo Nacional  
Centro de Arte Reina Sofía 
www.amigosmuseoreinasofia.org

Fundació Carulla
www.fundaciocarulla.cat

Fundació Promediterrània
www.fundaciopromediterrania.org

Fundació Teatre Lliure
www.teatrelliure.com

Lluïsos de Gràcia
www.lluisosdegracia.cat

Sala Beckett
www.salabeckett.cat

Sant Cugat Fantàstic
www.santcugatfantastic.cat

Fotografia: Sala Beckett (Luz Soria)

http://www.tallersmusicalsavinyo.com
https://www.schubertiada.cat/ca/
http://www.bnc.cat
https://www.circulodelliceo.es/index.php?idioma=cat
http://www.cerviaantic.org
http://www.festivalfilmets.cat/
http://www.abadiamontserrat.cat
http://www.amigosmuseoreinasofia.org
http://www.fundaciocarulla.cat
http://www.fundaciopromediterrania.org
http://www.teatrelliure.com
http://www.lluisosdegracia.cat
http://www.salabeckett.cat
http://www.santcugatfantastic.cat
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Al costat de les entitats 
que ajuden a millorar la 
nostra societat

Des de la Fundació Damm volem ajudar a construir una societat 
millor i, per fer-ho, impulsem iniciatives que beneficiïn les 
persones. 

Ho fem a través del nostre programa de col·laboració i 
mecenatge amb nombroses entitats socials, solidàries i 
educatives que tenen un impacte positiu en tot el territori 
nacional, especialment un any en què la pandèmia, si bé ha 
afectat totes les capes de la nostra societat, ha incidit més 
greument en els col·lectius més vulnerables.
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Principals 
col·laboracions 
socials

La nostra col·laboració amb diferents entitats del territori respon a la nostra voluntat de 
formar part del teixit associatiu del país i, al mateix temps, demostra la implicació que tenim 
amb la societat, sobretot en un moment tan difícil com el que estem vivint per la crisi de 
la Covid-19.

Autismo Sevilla 

La col·laboració de la nostra Fundació 
amb Autismo Sevilla contribueix a millorar 
la qualitat de vida de les persones amb 
trastorn de l'espectre autista (TEA) i 
les seves famílies. L'entitat sevillana, a 
més de facilitar-los suport especialitzat 
al seu centre integral, on se'ls ofereix 
assessorament, formació i recursos 
adaptats a les seves necessitats individuals, 
també afavoreix la seva inclusió social i la 
defensa dels seus drets. Per aconseguir-
ho, treballen amb uns valors basats en la 
confiança, la innovació, la responsabilitat 
social, la igualtat, el treball en equip i el 
compromís ètic, que també compartim des 
de la nostra Fundació.

www.autismosevilla.org

Casal dels Infants

El Casal dels Infants és una entitat social 
que es va crear el 1983 amb l’objectiu de 
donar suport a nens, nenes i joves en risc 
d'exclusió social. Aquesta associació, a 
través de programes d'educació, formació 
i inserció laboral i de la creació d'espais 
de suport als barris, treballa perquè totes 
les persones tinguin accés a les mateixes 
oportunitats, independentment de la seva 
situació de partida. 

www.casaldelsinfants.org

CUNEF

Aquest 2020 hem ampliat el nostre 
compromís amb l'educació i ens hem 
convertit en col·laborador institucional 
del Colegio Universitario de Estudios 
Financieros (CUNEF), una institució amb 
més de 40 anys d'història. Gràcies a aquest 
nou acord, col·laborem amb les activitats 
acadèmiques i de recerca aplicada de 
CUNEF, així com amb el desenvolupament 
professional del seu alumnat. D'altra 
banda, aquest acord també ens permet 
dur a terme iniciatives conjuntes que 
contribueixen al desenvolupament de les 
persones que integren Damm. 

www.cunef.edu

26 
iniciatives socials i educatives a 
les quals s’ha donat suport el 2020

Fotografia: Casal dels Infants

http://www.autismosevilla.org
http://www.casaldelsinfants.org
http://www.cunef.edu
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De les accions amb caràcter 
humanitari que s’han dut a terme 
el 2020 des de la nostra Fundació, 
destaquem el lliurament de 
14.000 ampolles d'aigua mineral a la 
Fira de Lleida per col·laborar amb el 
consistori de la ciutat en la gestió de la 
crisi dels temporers que treballen en la 
recollida de la fruita, satisfent d'aquesta 
manera les necessitats bàsiques 
d'aigua d'aquest col·lectiu vulnerable. 

També vam lliurar 2.300 litres d'aigua 
mineral embotellada a la tripulació del 
vaixell d'Open Arms mentre estava 
atracat al Port de Barcelona duent a 
terme tasques d’abastiment abans 
de prosseguir amb la seva activitat 
de rescat a alta mar. Aquesta donació 
d'aigua forma part de la nostra 
col·laboració amb Open Arms i les 
seves actuacions de gran valor humà.

Donació d’aigua 
amb finalitats 
humanitàries 
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Fundació Pare Manel

La Fundació Pare Manel és una institució 
sense ànim de lucre, fundada per Manel 
Pousa (el Pare Manel) als anys 80, que va 
començar com una petita iniciativa de barri 
i s'ha convertit en una entitat de referència 
a Barcelona. Aquesta fundació impulsa 
projectes que defensen els drets i la qualitat 
de vida de les persones en risc d'exclusió 
social, especialment dels nens i nenes, 
joves i famílies vulnerables dels barris de 
Roquetes, Verdum i Trinitat Nova.

Un cop més, la nostra col·laboració amb 
aquesta entitat s'ha centrat en donar 
suport a la seva gala solidària Guanya't 
el Cel que enguany es va fer en format 
virtual al seu web corporatiu, per la qual 
cosa es va denominar Home Edition. 
Durant dues sessions presentades per 
Manel Fuentes es va oferir música, màgia, 
teatre i monòlegs a càrrec de noms tan 
coneguts com Joan Manuel Serrat, Pep 
Plaza & Queco Novell, El Tricicle, Txabi 
Franquesa, Carlos Latre, Clara Segura & 
Bruno Oro, el Mag Lari, Alba Guerrero i 
Judit Neddermann.

www.paremanel.org

En record del Pare Manel

En aquest 2020 tan complicat també lamentem la pèrdua del Pare Manel 
(1945-2020). La figura d'aquest capellà i activista social ha deixat una 
empremta inesborrable als barris barcelonins on sempre havia treballat 
incansablement a favor de les famílies més vulnerables i per la reinserció 
social de les persones preses. La història de Manel Pousa és una història 
de barri que ha deixat un llegat de compromís i lluita que perdurarà 
a Barcelona.

Fotografia: Fundació Pare Manel

http://www.paremanel.org
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Fundació Princesa 
de Girona

La FPdGi és una fundació privada impulsada 
per 88 patrons de primer nivell, entre els 
quals hi ha la nostra Fundació, representada 
per Ramon Agenjo. Sa Majestat el Rei 
Felip VI n'és el president d'honor, en nom 
de la seva filla, Sa Altesa Reial la Princesa 
d'Astúries, Elionor de Borbó. 

D’ençà del seu naixement el 2009, la FPdGi 
és una entitat que destaca pel seu suport 
en el desenvolupament professional i 
personal del jovent i pel descobriment de 
joves talents que serveixin d'exemple a 
les persones de la seva generació a través 
dels Premis FPdGi.

www.fpdgi.org

Hospital Sant Joan de Déu

La nostra Fundació dona suport des de fa 
anys a la tasca de l'Hospital Sant Joan de 
Déu. Entre d'altres iniciatives, col·laborem 
en la construcció del SJD Pediatric Cancer 
Center Barcelona –un dels seus projectes 
més importants, que serà el centre 
d'oncologia pediàtrica més gran d'Europa– 
i donem suport a aquesta entitat en 
l'organització d'esdeveniments solidaris.

Aquest hospital és un dels centres 
maternoinfantils més importants d'Europa, 
amb vocació de servei públic i membre de 
l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, que 
gestiona més de 300 centres assistencials 
a 50 països d'arreu del món.

www.sjdhospitalbarcelona.org

IESE

Des de la Fundació Damm volem donar 
suport a aquelles iniciatives que se centrin 
en les persones, que tinguin un fort 
component ètic i una gran responsabilitat 
social. El mateix que pretén l'escola de 
direcció d'empreses de la Universitat 
de Navarra, IESE, un centre de formació 
de directius i empresaris de referència 
mundial basat en la integritat, l'excel·lència 
i l'esperit de servei. 

Des de 1958, aquesta escola de negocis 
ha format més de 90.000 càrrecs directius 
i compta amb una comunitat de més de 
50.000 antics alumnes. El 2020 i per sisè 
any consecutiu, l’IESE ha tornat a ser 
reconegut pel Financial Times com el 
millor programa d'Executive Education 
del món i com el millor programa Custom 
del món.

www.iese.edu

Fotografia: Fundació Princesa de Girona

https://www.fpdgi.org/ca/
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ca
https://www.iese.edu/es/
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Donem material 
informàtic 
per reduir la 
fractura digital

Aquest 2020, el Casal dels Infants i la Fundació CEL 
s'han beneficiat de la donació per part de la nostra 
Fundació de 32 ordinadors portàtils –12 i 20 ordinadors, 
respectivament– que s'han fet arribar a les famílies en 
risc d'exclusió que atenen aquestes entitats. Tot aquest 
material informàtic està destinat a la formació de nens i 
nenes per ajudar a reduir l'anomenada fractura digital, 
un problema social que s'ha agreujat amb la pandèmia 
i el confinament. Àlex Galí, coordinador general de la 
nostra Fundació, va fer entrega dels ordinadors a les seus 
d'aquestes dues entitats socials ciutadanes.

El Casal dels Infants treballa als barris de Barcelona 
i d'altres poblacions veïnes i al Marroc per afavorir la 
igualtat d'oportunitats entre la infància i la joventut amb 
més dificultats. Per la seva banda, la Fundació CEL 
enfoca la seva tasca social al districte de Sant Andreu 
de Barcelona, on treballa per aconseguir les màximes 
condicions de benestar i integració de la infància i les 
seves famílies.
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Altres 
col·laboracions 
socials

Arrels Fundació
www.arrelsfundacio.org

Atenció Precoç Solidària - Junts Podem
www.atencionprecozsolidaria.org

Barcelona Global
www.barcelonaglobal.org

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

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

Fundació Banc dels Aliments Barcelona
www.bancdelsaliments.org

Fundació CEL
www.fundaciocel.org

Fundación Elena Barraquer
www.fundacionelenabarraquer.com

Fundación Empresa y Sociedad
www.empresaysociedad.org

Fundació Enriqueta Villavecchia
www.fevillavecchia.es

A més, des de la Fundació Damm aquest 2020 hem donat suport a 
les següents entitats i organitzacions de caràcter social i educatiu:

Fundació Fero
www.fero.org

Fundació Pere Tarrés
www.peretarres.org

Fundación Tomando Conciencia
www.tomandoconciencia.org

Hogar Nuestra Señora de Lourdes

Open Arms
www.openarms.es

Relats Solidaris de l’Esport
www.relatssolidaris.com

Universidad Carlos III
www.uc3m.es

Universitat Abat Oliva CEU
www.uaoceu.es

Universitat Ramon Llull
www.url.edu

Fotografia: Fundació Banc dels Aliments Barcelona

http://www.arrelsfundacio.org
http://www.atencionprecozsolidaria.org
https://www.barcelonaglobal.org/ca/
http://www.coleconomistes.cat
https://www.cett.es/ca/
https://bancdelsaliments.org/
http://www.fundaciocel.org
https://fundacionelenabarraquer.com/
http://www.empresaysociedad.org
https://www.fevillavecchia.es/ca
https://fero.org/ca/
http://www.peretarres.org
https://tomandoconciencia.org/ca/
https://www.openarms.es/ca
http://www.relatssolidaris.com/
http://www.uc3m.es
https://www.uaoceu.es/ca
https://www.url.edu/ca/recerca-i-innovacio/catedres-url
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L’esport, 
senya 
d’identitat 
de la nostra 
Fundació 

7
Fotografia: Fundación También (Carmen Sayago)
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Sempre amb els valors 
de l'esport

Des de la Fundació Damm entenem l'esport com una eina 
d'educació i cohesió social, per això és l'eix d'actuació que més 
ens ha distingit des dels nostres orígens. 

A través de l'esport, contribuïm a la formació de centenars 
de joves de Catalunya i d’Espanya, no només amb els equips 
Damm, sinó també amb la col·laboració amb diferents 
institucions i entitats esportives. 
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Principals 
col·laboracions 
esportives

Club Natació Barcelona

Des dels seus inicis el 1907, el Club Natació 
Barcelona (CNB) fomenta l'esport com un 
element d'integració, superació i formació 
de les persones. La nostra Fundació, que 
comparteix aquests valors, col·labora amb 
el CNB des de l'any 2009 i dona suport 
als seus campus d'estiu per promoure la 
pràctica de l'esport entre el jovent. 

El CNB és el club degà de la natació 
espanyola i fundador de les federacions 
catalana i espanyola. El 2007 se li va 
reconèixer la trajectòria centenària amb la 
Creu de Sant Jordi. 

www.cnb.cat

Fundación Cruyff 

A més de col·laborar de manera assídua 
amb aquesta entitat solidària creada per 
Johan Cruyff, la nostra Fundació està 
present en el seu patronat a través del 
nostre vicepresident, Ramon Agenjo, 
que actua com a vocal juntament amb 
noms tan importants com Pep Guardiola, 
Carles Puyol, Xavi Hernández, Fernando 
Belasteguin, Joan Laporta o Jaume Roures, 
mentre que Susila Cruyff n’és la presidenta. 

La Fundación Cruyff és el llegat solidari 
del mític jugador i entrenador holandès. 
La seva figura serveix d'inspiració per als 
projectes que desenvolupa l'entitat arreu 
del món i que tenen com a objectiu crear 
espais perquè tots els nens i nenes juguin i 
practiquin esports, amb independència de 
les seves capacitats. Amb els Cruyff Courts 
–camps d'esport segurs a l'aire lliure– i 
els Patio14 –que milloren les zones de joc 
de les escoles– aconsegueixen arribar a 
155.000 nens i nenes a diferents països.

www.cruyff-foundation.org 

13 
entitats esportives i un esportista han 
rebut el nostre suport el 2020

Creiem fermament en els valors educatius 
i integradors de l'esport que representen 
les entitats amb les quals hem col·laborat 
aquest any.

Fotografia: Fundación Cruyff

http://www.cnb.cat
https://www.cruyff-foundation.org/ca/


Fundació Damm          74

Memòria d'activitats  
2020 

 
Carta del  
president 

Una mirada al 2020

 
1 

Una entitat enfocada  
en les persones

 
2

La nostra resposta  
a la pandèmia

3

Equips Damm,  
eduquem esportistes 

4

L’Arxiu Històric de Damm,  
un patrimoni únic

5

Apropem la cultura  
a tota la societat

6

Impulsem el creixement 
de la societat

7
L’esport, senya d’identitat  
de la nostra Fundació

La nostra Fundació és entitat col·laboradora del Repsol Rally 
Team, l'equip amb el qual Isidre Esteve ha competit al Dakar 2020. 
D'aquesta manera, hem donat el nostre suport un any més –també 
ho vam fer en les edicions de 2018 i 2019– al pilot català i al seu 
copilot Txema Villalobos en una de les proves de motor més exigents 
del món i que, per primera vegada, s’ha disputat a l'Aràbia Saudita. 

Malauradament, l'extrema duresa d'aquesta edició del ral·li va 
provocar que Esteve abandonés la cursa per primera vegada en els 
seus cinc anys com a pilot de cotxes al Dakar, després de no poder 
finalitzar la setena etapa per una avaria important del motor del seu 
prototip BV6. 

Donem suport a Isidre 
Esteve i a Txema Villalobos 
al Dakar 2020

Fundació Isidre Esteve 

Formem part del patronat de la Fundació 
Isidre Esteve i seguim col·laborant, un any 
més, amb els principals projectes que impulsa 
aquesta entitat, entre els quals destaca la 
comercialització del coixí intel·ligent Nubolo. 
Aquest dispositiu, ideat per Esteve i provat 
per ell mateix en les condicions extremes de 
les últimes edicions del Dakar, pot ajudar a 
normalitzar una mica la vida de milions de 
persones amb problemes de mobilitat, perquè 
permet que estiguin assegudes durant 
moltes hores sense patir llagues per culpa de 
la pressió.

Cal recordar que la idea de la Fundació Isidre 
Esteve va sorgir a partir del greu accident 
que va patir el conegut pilot de ral·lis el 2007. 
Aquesta entitat vol contribuir a la millora de 
la qualitat de vida de les persones amb lesió 
medul·lar a través de l'esport com a eina de 
motivació i l'impuls a la investigació mèdica.

www.fundacioisidreesteve.org

Fotografia: Fundació Isidre Esteve

Fotografia: Repsol Rally Team

http://www.fundacioisidreesteve.org
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La vida d'Arturo Montes (Sevilla, 1972) sempre ha estat lligada 
a la pràctica esportiva, des del rugbi i la vela de competició fins 
a l'esport adaptat, al qual va arribar després de patir un greu 
accident a l'Algarve portuguès el 2011. 

Arturo ha demostrat tenir una gran capacitat de superació a 
través de l'esport. Va fundar l'Asociación IN (Asociación para el 
Fomento del Deporte Adaptado en Andalucía) i va començar a 
practicar modalitats adaptades d'esports com el pàdel, el tennis i 
la vela. Amb aquesta última modalitat, l’any 2016 va participar en 
els Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro.

Des de la nostra Fundació es va donar suport a la trajectòria 
d’Arturo Montes perquè aconseguís una plaça als Jocs 
Paralímpics de Tòquio en la modalitat de tennis amb cadira de 
rodes. Malauradament, la celebració dels jocs de Tòquio 2020 
es va posposar al 2021 a causa de la crisi sanitària mundial de la 
Covid-19 i la preparació física de l'esportista va quedar truncada. 
Tot i això, durant el 2020 va poder assaborir alguns èxits esportius. 
A l'abril es va proclamar campió a l'Open Nacional de Tennis amb 
Cadira de Rodes d'Almussafes (València) i a l'octubre va aconseguir 
el subcampionat a la Copa d'Espanya a Albacete. Al novembre va 
participar en el Campionat d'Andalusia de Pàdel Adaptat, on va 
aconseguir un meritori segon lloc al costat de Luis Redondo.

Arturo Montes, esportista 
paralímpic i fundador de 
l’Asociación IN

Fundación También 

La col·laboració que tenim amb la 
Fundación También s'inclou dins la nostra 
política de suport a activitats orientades al 
desenvolupament integral de les persones. 
Aquesta entitat treballa a favor de la inclusió 
social de les persones amb discapacitat, 
així com en la promoció de l'esport adaptat 
entre persones amb qualsevol tipus o grau 
de discapacitat, i el foment dels seus valors 
educatius i inclusius.

Una de les iniciatives més destacades que la 
Fundación También pot dur a terme gràcies al 
suport de la nostra Fundació i d'altres entitats 
col·laboradores és el seu equip d'esquí i 
snowboard adaptat, que compta amb grans 
esportistes com Audrey Pascual, María Martín 
Granizo i Paula Hormaeche. Aquest any, totes 
tres esportistes han estat seleccionades 
per la Federación Española de Deportes 
de Personas con Discapacidad Física 
(FEDDF) per formar part del seu Programa 
de Tecnificació Nacional d'Esports d'Hivern, 
que té la finalitat de preparar esportistes 
d'alt nivell perquè puguin incorporar-se a 
l'equip nacional.

Per la seva banda, al febrer, la jove esquiadora 
Audrey Pascual es va proclamar Campiona 
d'Europa d'Esquí Alpí a la pista croata de 
Sljeme, títol que confirma la seva meteòrica 
trajectòria esportiva.

www.tambien.org

Fotografia: Fundación También

Fotografia: Open Nacional de Tennis 
amb Cadira de Rodes d’Almussafes

http://www.tambien.org
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Col·laborem 
amb el III Open 
Nacional de 
pàdel amb cadira 
de rodes de 
l'Asociación IN

Si l'esport és una eina d'educació i cohesió social, 
l'esport adaptat és, a més, un exemple de superació i 
integració. Per això oferim el nostre suport a l'Asociación 
IN (Asociación para el Fomento del Deporte Adaptado en 
Andalucía) des de 2016. Aquesta entitat va néixer el 2014 
per promoure la pràctica del pàdel amb cadira de rodes 
entre persones amb lesions de naixement o adquirides. 

Igualment, col·laborem amb els esdeveniments esportius 
que organitza aquesta entitat, com ara la tercera prova de 
la Copa d'Espanya 2020: el III Open Nacional de pàdel amb 
cadira de rodes de l'Asociación IN, que es va celebrar a 
l'octubre a les instal·lacions de Real Club Pineda de Sevilla. 

Cal destacar el bon paper d'Arturo Montes i Víctor 
Carretón –esportistes als quals també donem suport– que 
van arribar als quarts de final d'aquesta prova oficial de 
la Federación Española de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física (FEDDF).  

Fotografia: Asociación IN
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Altres 
col·laboracions 
esportives

Asociación para el Fomento  
del Deporte Adaptado en Andalucía 
www.asociacionin.org

Club de Golf Llavaneras 
www.golfllavaneras.com

Club de Golf Sant Cugat
www.golfsantcugat.com

Club de Golf Terramar
www.golfterramar.com

Club Natació Montjuïc
www.cnmontjuic.cat

Durant el 2020 hem seguit fomentant els valors esportius i la pràctica 
de diferents modalitats amb les entitats següents: 

Esport Solidari Internacional
www.esportsolidari.org

Fundació Privada Catalana de Futbol
www.fundaciofcf.cat

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

Fundisoc
www.fundisoc.org

Fotografia: Club Natació Montjuïc

http://www.asociacionin.org
https://golfllavaneras.com/?lang=ca
https://www.golfsantcugat.com/?lang=ca
http://golfterramar.com/ca/
http://www.cnmontjuic.cat
https://esportsolidari.org/wordpress/
http://fundaciofcf.cat/
http://www.feeb.cat
https://www.fundisoc.org/ca/
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