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Benvolguts amics, benvolgudes amigues,

Dels nostres fundadors i de les famílies que al llarg de 145 anys 
hem fet possible Damm, hem après una cosa essencial: que 
els empresaris i les empresàries som humanistes i que la tasca 
empresarial ha d'anar acompanyada de la social. 

Així, aquest 2021 ens complau celebrar un gran aniversari: els 20 
anys de la Fundació Damm. Hem nascut per promoure i donar suport 
a iniciatives orientades al desenvolupament integral de les persones 
i contribuir al benestar de la societat. Vam començar a caminar el 
2001, encara que la nostra llavor és anterior. 

Gràcies a l'esforç d'un grup de treballadors, el 1954 va néixer el Club 
de Futbol Damm, embrió de la Fundació. De la mateixa manera, els 
col·laboradors i col·laboradores de la companyia el 1992 van impulsar 
l'Arxiu Històric de Damm, que des d'aquest 2021 està obert al públic.

Aquestes dates representen les columnes que ens donen sentit: les 
accions de filantropia i mecenatge; el foment dels valors de la pràctica 
esportiva des de petits, i la recuperació de la memòria col·lectiva 
mitjançant l'arxiu històric, que reuneix prop de 150.000 articles. Per tota 
aquesta tasca, materialitzada en els 65 projectes de col·laboració que 
hem impulsat aquest 2021 amb entitats culturals, socials, educatives i 
esportives, aquest any hem rebut el reconeixement de Personatge de 
l'Any de la revista Fuera de Serie del diari Expansión a l'excel·lència en 
filantropia i mecenatge.

Pel seu poder transformador, un dels objectius de la Fundació Damm és 
facilitar l'accés de totes les persones a la cultura. En aquest sentit, som 
nous mecenes de la Fundació Joan Miró, i hem renovat el conveni de 
patrocini amb el Teatro Real. Els nostres col·laboradors i col·laboradores 
han pogut gaudir d'un curs al Museu d'Art Contemporani de Barcelona i 
hem impulsat noves accions de col·laboració amb el Teatre Nacional de 
Catalunya i el Liceu. 

Conscients que ens devem a la societat, aquest 2021 hem dut a terme 
diferents accions socials. Així, hem entregat ordinadors portàtils a 
Fundesplai; hem donat material a Creu Roja; hem facilitat més de 4.500 
litres d'aigua a Open Arms i, juntament amb la Fundació Ebro, hem 
entregat arròs a la Fundació del Convent de Santa Clara i a la Fundació 
Banc dels Aliments.

En el terreny de l'educació i de la cohesió entre les persones més 
joves, aquest any ens sentim molt orgullosos del nostre Club de 
Pàdel Damm, que ha aconseguit el títol de Primera Categoria al 
Campionat d'Espanya per Equips Cadet. La nostra enhorabona 
també a Maria Pérez, exjugadora del Club de Futbol Damm, que ha 
debutat a Primera Divisió amb el FC Barcelona. 

Tot això cobra especial rellevància després de l'excepcionalitat viscuda 
per la pandèmia. El 2020, la Fundació Damm es va bolcar en mitigar 
l'impacte social en les persones més vulnerables col·laborant amb 
hospitals, centres sanitaris i entitats socials, i el 2021 hem enfocat els 
nostres recursos per fer que les diferents entitats culturals, socials i 
esportives a les quals donem suport puguin tornar a l'activitat i recuperar 
una certa normalitat. 

Darrere d'aquesta tasca hi ha moltes hores de sacrifici, esforç i 
passió que queden representades a la nova Ciutat Esportiva de la 
Fundació Damm, un gran complex integrat de manera sostenible al 
paisatge de la muntanya de Montjuïc, a Barcelona, que pròximament 
ens permetrà amplificar la nostra tasca social. És la millor manera 
de celebrar aquests 20 anys de la nostra Fundació: construint un 
futur millor. 

Demetrio Carceller Arce  
President de la Fundació Damm
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3,32 M€
destinats a projectes esportius, 
culturals i socials 

90,73 %
de les aportacions de Damm 
a la Fundació s'ha destinat al 
desenvolupament de projectes

239 
jugadors i jugadores s'estan 
formant al Club

25
professionals formen 
part de l'equip mèdic

74
persones componen 
l'equip tècnic i l'staff

30
beques Fernando Coll lliurades

19
esportistes del Club s'han incorporat 
a equips professionals

La Fundació 
Damm

El Club de  
Futbol Damm

Celebrem el nostre 20è aniversari 
orgullosos de ser una entitat referent 
del teixit esportiu, cultural i social del 
nostre territori

Dos jugadors del Cadet A, 
convocats per la selecció 
espanyola sub-16

L'exjugadora Maria Pérez debuta 
a Primera Divisió amb el Barça

Sergio García, nou tècnic  
del CF Damm

  79,81 % Club de Futbol Damm
  12,92 % Club de Pàdel Damm
  7,27 % Arxiu Històric de Damm

59,23 %
s'ha dedicat a projectes propis 

40,77 %
s'ha dedicat a col·laboracions amb tercers
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El Club de 
Pàdel Damm

Amb la cultura 
i la societat

L'Arxiu Històric 
de Damm

María Arteaga, Millor Jugadora del 
Circuit de Menors de la FMP

Tres exjugadors del WPT al cos tècnic 
del CP Damm

El Cadet A, campió d'Espanya de 
Primera Categoria

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

7
persones formen l'equip 
tècnic i l'staff

18
títols guanyats

1,35 M€ 
dedicats a col·laboracions culturals, 
socials, educatives i esportives

65 
convenis de col·laboració 
realitzats per la Fundació

147.059 
articles inventariats  
i digitalitzats 

25.816  
objectes inventariats

121.243 
fotografies i arxius del fons 
digitalitzats

31
entitats culturals

34
entitats socials, 
educatives i esportives

+ 220
col·laboradors i col·laboradores 
de Damm han gaudit 
d'espectacles culturals

Tasques de desinsectació per 
preservar els objectes de fusta

1.915 
visitants en 134 visites guiades

Iniciem la col·laboració amb la 
Fundació Joan Miró

Donem 2.500 quilos d'arròs a la 
fundació que dirigeix Sor Lucía Caram

Continuem donant suport al Pla Creu 
Roja RESPON
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Enfocats en 
les persones
A la Fundació Damm tenim un objectiu prioritari: ajudar 
a millorar la qualitat de vida de les persones mitjançant 
iniciatives que tinguin un impacte social positiu al nostre 
entorn. Després de dues dècades de treball com a màxim 
exponent del compromís social de Damm, ens hem convertit 
en una entitat referent als nostres àmbits d’actuació i volem 
continuar sent-ho per a totes les persones del nostre entorn.
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20 anys de 
la Fundació 
Damm

Aquest 2021 celebrem els 20 anys de la Fundació Damm. Som 
una entitat molt jove en comparació amb la llarga trajectòria de la 
companyia que ens acull. Però en aquestes dues dècades d'història, 
la nostra entitat s'ha consolidat com a un actor social de referència 
pel fet de vehicular totes les activitats de mecenatge i filantropia de 
Damm, a més de gestionar el Club de Futbol Damm, el Club de Pàdel 
Damm i l'arxiu històric de la companyia. 

Totes aquestes iniciatives tenen un objectiu comú: ajudar a complir 
els somnis de les persones per contribuir a la construcció d'una 
societat millor. Perquè en formem part i compartim els seus mateixos 
reptes i aspiracions.

I ho aconseguim gràcies a la promoció d'iniciatives orientades al 
desenvolupament integral de les persones, especialment de la 
infantesa i dels col·lectius més vulnerables, a través del suport decidit 
al teixit esportiu, cultural i social del nostre entorn.

Esport
Centenars de joves s'eduquen en els valors de 
l'esport gràcies als nostres equips de futbol i pàdel.

COMPROMÍS 

Creàrem la nostra entitat 
amb la finalitat de col·laborar 
amb iniciatives que beneficiïn 
la societat.

Patrimoni històric
Preservem i compartim amb la societat l'ampli llegat 
històric de Damm mitjançant el nostre arxiu.

RESPONSABILITAT 

Tenim un compromís amb 
el desenvolupament del 
país, i donem suport a 
activitats basades en el 
desenvolupament integral de 
la persona i del bé comú.

Cultura
Ajudem a fer la cultura accessible a totes les 
persones pel seu poder transformador, individual 
i col·lectiu.

EXCEL·LÈNCIA 

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

Societat
Col·laborem amb nombroses entitats socials, 
solidàries, educatives i esportives, especialment 
amb les que es dediquen a la formació i a 
col·lectius vulnerables.

ALTRUISME 

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

TRANSPARÈNCIA  

Som transparents en la gestió de 
l'entitat i ho demostrem amb la 
rendició de comptes, que ofereix 
un coneixement exacte de la 
nostra activitat.

Aquests valors ens inspiren i són 
el marc de la nostra actuació de 
responsabilitat social

Àmbits d'actuació

Els nostres valors

Treballem per complir 
somnis i fomentar 
el desenvolupament 
integral de les persones

La tasca de la Fundació se centra a donar suport a diferents 
iniciatives d'interès social, tant si són projectes propis o de tercers:
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La tasca de la nostra entitat es regeix pel Patronat, format 
per les persones següents: 

Una entitat com la nostra manté sempre un diàleg continu i 
transparent amb la societat a la qual servim, amb la finalitat de donar 
a conèixer la nostra activitat i difondre els projectes que impulsem. 

Aquesta comunicació oberta ens permet retre comptes de manera 
transparent i rigorosa amb els nostres grups d'interès a través de 
canals diversos, com aquesta memòria anual o els nostres webs, 
publicacions i xarxes socials, en què posem a disposició del públic 
tots els documents i la informació que regeixen el nostre treball 
(estatuts, memòria d'activitat econòmica i Codi de Bones Pràctiques). 

L'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions 
Unides va establir els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) el 2015. Aquests objectius són una crida universal a 
l'adopció de mesures per posar fi a la pobresa, protegir el planeta, 
lluitar contra el canvi climàtic o garantir que totes les persones 
gaudeixin d’igualtat, justícia, educació i salut. 

A la Fundació Damm som conscients de l'impacte positiu de 
la nostra activitat i, per tant, contribuïm de manera activa a la 
consecució dels ODS següents:

Patronat i equip Actuem de  
manera transparent

Així contribuïm als ODS

Els nostres canals de 
comunicació

President
Demetrio Carceller Arce

Vicepresidents
Ramon Agenjo Bosch  
Ramon Armadàs Bosch

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ DAMM

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

Secretari
Pau Furriol Fornells

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

El nostre equip està format per persones compromeses i 
implicades en els nostres principis, perquè la nostra tasca 
tingui un impacte positiu allà on sigui necessària.

Directors
Ramon Agenjo Bosch 
Ramon Armadàs Bosch

Comunicació
Jordi Laball Vidal
jlaballv@damm.es

Carolina Jiménez Jiménez
cjimenez@damm.esCoordinació general

Àlex Galí Cabana
agali@fundaciodamm.cat 

Itziar Méndez García
imendez@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 

EQUIP DE LA FUNDACIÓ DAMM

President 
Francisco Soler Buigas

Secretari
Àlex Galí Cabana

Membre 
Gabriel Pretus Labayen

COMITÈ DE COMPLIANCE DE LA FUNDACIÓ DAMM

Aquest comitè garanteix el compliment de les normes i els 
principis d'actuació responsable de la nostra Fundació.

FUNDACIÓ DAMM     7MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021

http://www.fundaciodamm.cat
https://twitter.com/fundacio_damm?lang=es
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Dues  
dècades de  
compromís

La nostra entitat 
va néixer el 2001 
amb la voluntat de 
vehicular les accions 
de mecenatge de 
Damm i gestionar 
el Club de Futbol 
Damm, i això explica 
la nostra implicació 
amb l'esport 
formatiu des dels 
nostres orígens. 

El 2021 celebrem els 20 anys de la 
creació de la Fundació Damm amb 
la satisfacció de saber que el nostre 
compromís al llarg d'aquestes dues 
dècades s'ha estès a altres àmbits, ha 
contribuït a millorar la nostra societat i 
ha beneficiat la vida de moltes persones. 

2001 
Es crea la Fundació Damm per preservar 
i fomentar els valors educatius del 
CF Damm, fundat el 1954 per un grup 
de treballadors. 

2002
Fundació Abadia de Montserrat 2025 
i Fundació Promediterrània, primers 
convenis de col·laboració de la Fundació 
Damm en l'àmbit cultural 

2004
El Club de Futbol Damm 
compleix 50 anys promovent 
els valors educatius  
de l'esport

2012 
Neix el Club de Pàdel Damm amb 
la mateixa vocació formativa que el 
CF Damm

2011
Complim els nostres primers 10 anys 
com a entitat compromesa amb el 
desenvolupament de les persones
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2014 
L'equip femení del CF Damm s'estrena 
guanyant el campionat de Lliga i l'ascens 
de categoria

2013  
Inici de les tasques de registre, inventari 
i digitalització de l'Arxiu Històric 
de Damm

2020 
Es declara la pandèmia global i la Fundació 
centra els seus esforços a col·laborar amb la 
lluita contra la COVID-19

2021  
Obertura al públic de l'Arxiu 
Històric de Damm a través de 
visites guiades

2021  
Celebrem els 20 anys de la Fundació com a 
entitat referent al teixit esportiu, cultural i social 
del nostre territori

2019
Temporada històrica del Juvenil 
Femení del CF Damm: guanya la 
Lliga i el Campionat de Catalunya
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Les xifres de 2021 

Impacte social
(Dades del 31 de desembre de 2021)

CLUBS I 
ESPORTISTES

ARXIU  
HISTÒRIC DE DAMM

MECENATGES I 
COL·LABORACIONS

65
convenis de 
col·laboració

147.059
articles inventariats  
i digitalitzats

34
entitats socials i 
educatives

25.816   
objectes 
inventariats

31
entitats culturals

121.243 
fotografies i arxius del fons 
digitalitzats

1.915 
persones han visitat les 
instal·lacions de l'arxiu el 2021 

268
jugadors i jugadores

15
equips de 
diverses categories

80
membres del cos 
tècnic i l'staff

30
beques d'estudis 
Fernando Coll

L'any del nostre 
20è aniversari 
continuem 
generant un 
impacte social 
positiu amb 
nombroses 
organitzacions i 
entitats
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Dimensió econòmica
(Dades del 31 de desembre de 2021)

3,66
milions d'euros donats per Damm a 
la seva Fundació el 2021

90,73 %
de les aportacions s'han destinat 
al desenvolupament de projectes 
esportius, culturals i socials

APORTACIONS DE LA FUNDACIÓ

APORTACIONS A PROJECTES PROPIS

1.965.565 €
Projectes propis 

 59,23 %  

1.568.685 €
Club de Futbol Damm 

 79,81 %

1.352.878 €
Col·laboracions amb tercers  

 40,77 %

254.000 €
Club de Pàdel Damm 

 12,92 %

142.880 €
Arxiu Històric de Damm 

 7,27 %

3.318.443 €
Aportació total a projectes

La Fundació Damm rep 
el Premi Personatge 
de l'Any de la revista 
Fuera de Serie 
 
L'edició de 2021 dels Premis 
Personatges de l'Any, que atorga 
la revista Fuera de Serie del diari 
Expansión en reconeixement a 
l'excel·lència i la superació dels i 
les professionals i entitats que són 
referents en les seves disciplines, 
ha reconegut la nostra entitat 
en la categoria de Filantropia i 
Mecenatge per la tasca que fem en 
els àmbits cultural, social i esportiu.

El jurat d'aquest guardó ha valorat 
especialment el projecte de la 
nostra futura Ciutat Esportiva, 
en què més de 230 nois i noies 
podran formar-se esportivament 
i humanament a través de la 
pràctica del futbol.

La novena edició d'aquest premi, 
que ha coincidit amb la celebració 
del nostre 20è aniversari, ha 
tingut lloc a la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando 
(Madrid), en què Jesús Zaballa, 
director general comercial 
d'Unidad Editorial (editora de 
Fuera de Serie) ha lliurat el guardó 
a Ramon Agenjo, vicepresident i 
director de la nostra Fundació. Jo
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Equips 
Damm, 
educació 
i esport
A l’ADN de la nostra Fundació es troben els equips esportius 
que gestionem. Són ells els que donen prestigi a la nostra 
entitat en dues modalitats esportives ben diferents: el futbol, 
representat pel Club de Futbol Damm, i el pàdel, pel Club de 
Pàdel Damm. 

Tots dos clubs comparteixen un mateix objectiu: defensar 
sobre els seus respectius terrenys de joc els valors 
intrínsecs de l’esport, mentre formen nois i noies per al futur. 
Després de l’excepcionalitat pandèmica viscuda el 2020, 
aquest 2021 els dos clubs han pogut tornar a la competició 
dins d’una certa normalitat. Una normalitat que es resumeix 
en educació i esport. 

22



Carta del  
president

2021 d’un cop d’ull

1

Enfocats en les persones

 
2 
Equips Damm, educació  
i esport
 
3

L’Arxiu Històric de Damm: 
preservem la nostra història

4

Donem suport a la cultura 
perquè sigui més accessible 

5

Volem construir una 
societat millor

6

Annex: llista d’entitats 
de 2021

El Club de Futbol 
Damm: formem a 
través de valors

Fundat el 1954 a Barcelona per un grup de 
treballadors de Damm que volien motivar la 
joventut del barri en què s'ubica l'Antiga Fàbrica 
Estrella Damm, el Club de Futbol Damm 
continua mantenint intocable el seu esperit 
fundacional: formar i educar joves esportistes 
i ajudar-los en el seu desenvolupament com a 
futbolistes i com a persones.

El Club és el primer gran projecte social 
i esportiu de Damm i l'origen de l'actual 
Fundació Damm. És una entitat 100 % 
formativa: tots els seus jugadors i jugadores 
tenen menys de 19 anys i gaudeixen d'una 

Esportivitat
El Club forma 
persones a través de 
l'esport, estimulant 
l'educació i el 
respecte cap 
a companys i 
companyes, el 
personal d'arbitratge, 
els equips contraris 
i l'afició, portin els 
colors que portin.

156 
títols

33
lligues

23
copes

UN PALMARÈS IMPRESSIONANT

Futbol i formació,  
valors invariables des del 1954

beca que cobreix les despeses derivades 
de la pràctica esportiva. Al llarg d'aquests 
anys de trajectòria, el prestigi del CF Damm 
no ha parat de créixer fins a convertir-se 
en un nom de referència del futbol base a 
Catalunya i l'Estat espanyol.

Des de la temporada 2014-2015, el Club 
compta amb l'equip Juvenil Femení, que 
s'ha convertit en una de les ensenyes 
de la nostra Fundació, no només pels 
seus èxits futbolístics, sinó també per 
la gran esportivitat que distingeix les 
seves jugadores.

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

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

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

FUNDACIÓ DAMM     13MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021



Carta del  
president

2021 d’un cop d’ull

1

Enfocats en les persones

 
2 
Equips Damm, educació  
i esport
 
3

L’Arxiu Històric de Damm: 
preservem la nostra història

4

Donem suport a la cultura 
perquè sigui més accessible 

5

Volem construir una 
societat millor

6

Annex: llista d’entitats 
de 2021

La futura Ciutat Esportiva 
de la Fundació Damm
 
Ja falta menys per fer realitat un dels somnis de 
la nostra Fundació: gaudir d'unes instal·lacions 
esportives pròpies per al Club de Futbol Damm, 
que s'ubicaran als terrenys de l'antic Golf Montjuïc 
de Barcelona. 

Les instal·lacions de la nostra futura Ciutat 
Esportiva ocuparan una superfície de 30.000 m2 
i tindran dos camps de futbol 11 polivalents i 
dos edificis amb diversos serveis del Club i sala 
d'estudis (per donar continuïtat a la formació 
acadèmica dels seus jugadors i jugadores), així 
com una àrea de restauració.

SERVEI MÈDIC: LA SALUT ÉS PRIMORDIAL

La gestió i la coordinació d'una entitat amb la dimensió del 
CF Damm necessita un gran equip de professionals, des de càrrecs 
directius fins a coordinadors. Totes aquestes persones garanteixen 
el millor desenvolupament de l'activitat esportiva i formativa de 
cadascun dels jugadors i jugadores que formen part del Club.

UN EQUIP HUMÀ COMPLET

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 

Cap de premsa: 
Ignasi Cardó

Direcció esportiva: 
Albert Puigdollers 

Coordinador Juvenil Femení: 
Andrés Jarque

Coordinador Futbol 11: 
Marc Pinyol 

Coordinador Futbol 7: 
Adrià Moya

Entrenadors dels primers equips: 
Luis García (Juvenil A) 
Laura «Pitu» Romero (Juvenil Femení) 

El Club de Futbol Damm té un prestigiós servei mèdic format per 25 
professionals de 9 especialitats mèdiques i dirigit pel Dr. Barcons, 
un reconegut traumatòleg. Aquest servei està acreditat com a 
centre de medicina de l'esport per la Generalitat de Catalunya i com 
a centre col·laborador de la Federació Catalana de Futbol (FCF) i la 
Mutualitat Esportiva. 

Tots els i les esportistes del Club valoren especialment 
l'atenció personalitzada que reben de l'equip mèdic, així com 
l'acompanyament que realitzen de les lesions derivades de la 
pràctica esportiva.

FUNDACIÓ DAMM     14MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021



Carta del  
president

2021 d’un cop d’ull

1

Enfocats en les persones

 
2 
Equips Damm, educació  
i esport
 
3

L’Arxiu Històric de Damm: 
preservem la nostra història

4

Donem suport a la cultura 
perquè sigui més accessible 

5

Volem construir una 
societat millor

6

Annex: llista d’entitats 
de 2021

El canal de comunicació més 
representatiu del Club de Futbol 
Damm ha estat de celebració aquest 
2021: ha arribat als 50 números. 
Des de la portada del número 1, 
protagonitzada per Ronaldinho, 
fins a la del darrer número publicat 
aquest any, protagonitzada per Gerard 
Moreno, les pàgines d'aquesta revista 
han recollit la història recent del Club i 
el testimoni de grans personatges del 
futbol, a més de donar a conèixer les 
notícies i els jugadors i jugadores dels 
nostres equips de futbol i del Club de 
Pàdel Damm.

«Amb una pilota 
soc més feliç. 
Per això, felicito 
el CF Damm per 
aconseguir que 
molts nois es 
puguin sentir 
com jo»
Ronaldinho al primer número  
de la revista (febrer de 2005)

Altres números destacats en aquests 15 anys de Pilota a terra:

50 números de la  
revista Pilota a terra

NÚM. 33 (novembre de 2014) 
El primer equip femení del CF Damm

NÚM. 39 (desembre de 2016) 
Pilota a terra canvia de disseny, més actual, 
i s'edita en paper reciclat 

NÚM. 47 (juny de 2019) 
Doblet històric! El Juvenil Femení guanya la 
Lliga i el Campionat de Catalunya

NÚM. 50 (març de 2021) 
El futur estadi del CF Damm

NÚM. 18 (octubre de 2009) 
Entrevista a Joan Laporta, president del Barça

NÚM. 21 (octubre de 2010) 
Leo Messi visita l'Antiga Fàbrica 
Estrella Damm

NÚM. 23 (juny de 2011) 
Ramon Agenjo, nou president del 
CF Damm

NÚM. 28 (abril de 2013) 
Es presenta el nou Club de Pàdel Damm

FUNDACIÓ DAMM     15MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021



Carta del  
president

2021 d’un cop d’ull

1

Enfocats en les persones

 
2 
Equips Damm, educació  
i esport
 
3

L’Arxiu Històric de Damm: 
preservem la nostra història

4

Donem suport a la cultura 
perquè sigui més accessible 

5

Volem construir una 
societat millor

6

Annex: llista d’entitats 
de 2021

2021: tornada a la competició
Per al Club de Futbol Damm, el 2021 serà recordat com l'any de 
la tornada a la competició i a una certa normalitat després de 
l'excepcionalitat viscuda el 2020. Cal destacar l'enorme esforç que 
van fer totes les persones del Club per mantenir viva la motivació i 
la preparació dels seus jugadors i jugadores en els moments més 
difícils de la pandèmia. 

Aquest any, el Club ha continuat ferm en la seva línia de treball 
perquè els seus equips de les diferents categories millorin 
futbolísticament i personalment en cada entrenament i en cada 
partit, més enllà de les victòries esportives aconseguides.

MARÇ

EL JUVENIL A ES CLASSIFICA PER A LA FASE DE CAMPIONS

El Juvenil A del Club de Futbol Damm va aconseguir classificar-se 
per a la fase de campions de la Divisió d'Honor Juvenil després de 
guanyar el partit davant del CE Europa (2-0), que van dominar de 
principi a fi. Aquesta classificació per a la fase final va ser una clara 
mostra de la sòlida temporada del primer equip del Club, entrenat 
per Luis García, en què va jugar a un gran nivell.

MAIG

DOS JUGADORS DEL CADET A,  
CONVOCATS PER LA SELECCIÓ ESPANYOLA SUB-16

Rodrigo Rocafort i Adrià Alsina, jugadors del Cadet A del 
CF Damm, van ser convocats per la selecció espanyola sub-16 i 
es van concentrar a Marbella del 17 al 20 de maig per entrenar-se 
juntament amb la resta de jugadors del combinat nacional.

Aquesta convocatòria ha estat un reconeixement a l'extraordinari 
treball que el Cadet A ha fet aquesta temporada. L'equip entrenat 
per Aitor Maeso s'ha situat al Top 4 de la Divisió d'Honor Cadet 
juntament amb el Barça, l'Espanyol i el Girona. 

V Beques Educatives  
Fernando Coll
 
La cinquena edició d'aquestes beques d'estudis 
–creades en homenatge a Fernando Coll, antic 
president de Damm i un dels màxims impulsors 
del Club de Futbol Damm– ha permès atorgar 
una ajuda econòmica a 30 jugadors i jugadores 
del Club perquè mantinguin la seva formació 
acadèmica mentre continuen preparant-se com 
a futbolistes. A més de les beques Fernando Coll 
que oferim des de la Fundació Damm, el CF Damm 
beca tots els seus jugadors i jugadores per cobrir 
les despeses derivades de la pràctica esportiva.
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ENTREVISTA A SALVA FERRER, 
EXJUGADOR DEL CF DAMM 

Salva Ferrer, exjugador del Juvenil A del 
CF Damm, és un referent per als seus 
companys més joves: ha arribat a l'elit del 
futbol defensant els colors de l’Spezia Calcio 
a la Sèrie A italiana. Va ser entrevistat per 
Pilota a terra, la revista del Club, en què 
el jugador va reflexionar sobre el futbol 
base i la gestió de les emocions per part 
dels futbolistes i va afirmar que «a Damm 
érem un grup d'amics amb unes ganes de 
competir increïbles».

JULI GARCÍA S'ACOMIADA COM A  
ENTRENADORA DEL JUVENIL 
FEMENÍ

Coincidint amb la finalització de la 
temporada 2020-2021, Juli García, 
l'entrenadora del Juvenil Femení durant 5 
temporades, va deixar el Club per afrontar 
un nou repte professional al CE Seagull de 
Badalona. Amb Juli a la banqueta, l'equip 
femení del CF Damm va guanyar l'històric 
doblet de Lliga i Campionat de Catalunya 
de la temporada 2018-2019.

MARIA PÉREZ, EXJUGADORA  
DEL CF DAMM, DEBUTA A PRIMERA 
AMB EL BARÇA

Amb només 19 anys, Maria Pérez es va 
convertir en la segona exjugadora del 
Club de Futbol Damm en debutar a la 
Primera Divisió femenina, participant en la 
victòria del FC Barcelona davant l'Athletic 
Club de Bilbao (0-4).

Maria Pérez segueix els passos de 
Montse Quesada –la primera futbolista 
formada al CF Damm que va debutar al 
futbol professional– i és la primera que 

ho fa vestint la samarreta del primer equip 
femení del Barça, on s'ha consolidat al 
centre del camp. Pérez va jugar al Juvenil 
Femení del nostre Club durant dues 
temporades, en què va aconseguir el doblet 
de Lliga i Campionat de Catalunya 2018-
2019 i es va consolidar com a una de les 
capitanes a la temporada 2019-2020. 

El fitxatge d'aquesta jugadora ha estat molt 
rellevant per a la motivació que suposa per 
a les seves companyes i pel reconeixement 
a la tasca formativa del CF Damm per part 
del FC Barcelona, l'equip femení que ha fet 
història aconseguint el triplet.

JUNY

  Entrevista a YouTube
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ACTES DE COMIAT DELS JUGADORS I 
LES JUGADORES QUE FINALITZEN LA 
SEVA ETAPA AL CLUB

El ja tradicional sopar de comiat de jugadors 
i jugadores del Club de Futbol Damm es va 
haver de dur a terme en dos actes separats 
a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm a causa de 
les restriccions sanitàries vigents en aquell 
moment de l'any. 

El primer dels actes es va dedicar als i les 
esportistes de la generació del 2001 que 
van finalitzar la seva etapa al futbol base. 
Va ser un esdeveniment molt especial per 
al Club, perquè no s'havia pogut celebrar el 
2020 per les restriccions de la pandèmia, 
que van obligar a interrompre competicions 
i entrenaments. Per fi, els equips van poder 
tornar a retrobar-se cara a cara més d'un 
any després, perquè fins aquell moment 

només s'havien pogut comunicar a través 
de videotrucades. 

Un moment molt emotiu d'aquesta jornada 
va ser l'homenatge que es va dedicar 
a l'exjugador Àlex Ruiz, que va disputar 
nou temporades al CF Damm, en què va 
demostrar la seva lleialtat pel Club i va 
rebutjar ofertes d'equips professionals; només 
es va decidir a fitxar pel Barça B una vegada 
va haver finalitzat la seva etapa formativa.

El segon dels actes es va dedicar a 
acomiadar la generació de futbolistes de 
l'any 2002 de la seva etapa formativa al 
Club i a animar-los a afrontar nous reptes. 
En aquest segon esdeveniment també es 
va poder dur a terme un emotiu comiat a 
Òscar Cosialls, coordinador general del Club, 
en reconeixement dels seus 17 anys de 
dedicació al CF Damm.

Com és habitual al Club, tots els jugadors 
i jugadores de les generacions de 
2001 i 2002 van rebre una samarreta 
commemorativa amb el seu nom i dorsal, 
i també un rellotge de mans de Ramon 
Agenjo, president del CF Damm. 

FUNDACIÓ DAMM     18MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021



Carta del  
president

2021 d’un cop d’ull

1

Enfocats en les persones

 
2 
Equips Damm, educació  
i esport
 
3

L’Arxiu Històric de Damm: 
preservem la nostra història

4

Donem suport a la cultura 
perquè sigui més accessible 

5

Volem construir una 
societat millor

6

Annex: llista d’entitats 
de 2021

AGOST

SERGIO GARCÍA, NOU AJUDANT 
TÈCNIC DEL JUVENIL B

Després d'anunciar la seva retirada 
del futbol professional, Sergio García, 
exdavanter del Levante UD, el Real 
Betis Balompié, el Real Zaragoza, el 
RCD Espanyol, l'Al-Rayyan SC i el 
CF Montañesa, a més de jugador de 
la selecció espanyola (amb la qual es 
va proclamar campió de l'Eurocopa 
de 2008) i màxim golejador de la 
selecció catalana, es va incorporar 
al CF Damm com a un membre 
més del cos tècnic del Juvenil B 
que dirigeix Genís Sampietro.

Amb 38 anys, Sergio García va iniciar 
una nova etapa professional com a 
entrenador al mateix club en què va fer 
els primers passos com a jugador, i on 
es va retrobar amb el seu excompany 
Luis García, entrenador del Juvenil A. 
El nou ajudant tècnic del Juvenil B va 
agrair la nova oportunitat que li ofereix 
el CF Damm: «És un club humil, que 
treballa molt bé amb el planter i crec 
que, començant amb nois joves, podré 
aprendre molt».

«El futbol i la Damm m'han fet molt feliç» 
 
Gerard Moreno
Exjugador del CF Damm i futbolista de la selecció espanyola 
  
Gerard Moreno, jugador professional de Primera Divisió al Villareal CF 
(amb el qual ha guanyat l'Europa League 2020-2021) i de la selecció 
espanyola, té un gran record del seu pas pel CF Damm, on va iniciar 
la seva carrera esportiva a la temporada 1999-2000. A l'entrevista 
que va concedir per al número 51 de la revista Pilota a terra (juliol de 
2021) va explicar que el seu pas pel Club «és una etapa que recordo 
amb molt d'afecte» i en la qual «sobretot em van educar en el respecte 
i la companyonia». Curiosament, el jugador del Villareal CF continua 
compartint anècdotes d'aquella època formativa amb el seu agent, David 
Aranda, que també va ser entrenador del Club. 

Gerard Moreno afirma que el CF Damm «treballa molt bé tota 
l'estructura de futbol base» i que de l'equip «surten grans futbolistes 
que acaben jugant al futbol professional. L'èxit d'aquest model de 
formació no és casualitat». 

Gerard ha guanyat el trofeu Zarra com a màxim golejador nacional 
de la Lliga a les dues últimes temporades. Per al jugador de Santa 
Perpètua de Mogoda (Barcelona) «sempre és bo recordar el camí 
recorregut fins a arribar a ser professional. Mantenir els valors 
fonamentals és el que et permet evolucionar al dia a dia».
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SETEMBRE

FRANCESCO TOTTI, LLEGENDA DEL 
FUTBOL ITALIÀ, AMB EL CF DAMM

Francesco Totti, un dels grans noms del 
futbol mundial, ha conegut la tasca del 
Club de Futbol Damm gràcies al sopar 
commemoratiu organitzat pel mateix Club 
i Legends Trophy –empresa organitzadora 
del torneig de pàdel de llegendes que es 
va celebrar al setembre a Barcelona– a 
l'Antiga Fàbrica Estrella Damm.

En aquest acte, l'exjugador de la Roma i 
campió del món amb la selecció italiana 
el 2006 va rebre una samarreta del 
CF Damm personalitzada amb el seu nom 
de mans de Carles Domènech, director 
executiu del Club, i va concedir una breu 
entrevista per a la revista Pilota a terra.

Ramon Agenjo, president del Club i 
vicepresident de la Fundació Damm, 
va ser l'amfitrió d'un sopar privat que 
va tenir entre els seus comensals altres 
grans llegendes del futbol mundial, com 
ara Carles Puyol, Christian Panucci, 
Javier Saviola, els germans Frank i 
Ronald de Boer, Gio van Bronckhorst, 
Patrick Kluivert o Roy Makaay. Els 
acompanyaven un destacat grup 
d'exjugadors històrics que també havien 
passat per les files del Club de Futbol 
Damm, com ara Martín Posse, Roger 
García i Dani García Lara, a més del 
seleccionador català Gerard López, 
el director esportiu del Club Albert 
Puigdollers, Luis García Sanz, Fran 
González, Julio Salinas, Pichi Alonso, 
Víctor Muñoz, Luis Milla i Ángel Cuéllar, 
entre altres.
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BENJAMÍ B

Entrenador: Marcos López 
Segon entrenador: Èric Oliva 
Fisioterapeuta: Alejandro Revilla

Nicolás Matito 
Èric Moras 

Jan Moré 
Ibai Nieto 

Alexander Ohlander 
Jesús Ruescas 

Claudio Ruiz 
Edu Ruiz 

Ander Salas 
Pau Sevilla 

Jan Torquemada

Tots els equips del CF Damm: 
temporada 2021-2022

13 equips masculins i 1 femení en què s'han 
educat i format esportivament 239 jugadors i 
jugadores, d'entre 8 i 19 anys, amb el suport de 
65 persones dels respectius equips tècnics de 
cada categoria.
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BENJAMÍ A

Entrenador: Àlex Fernández 
Segon entrenador: Gerard Coll 
Fisioterapeuta: Berta Campos

Antonio Amaya
Bangaly Bangoura

Áxel Bueno
Diego Crucis

Houdaifa El Guennouni
Lucas Esquivel

Dani Gala
Marc Heredia

Miquel Manso
Álvaro Quirós

Aboubacar Traoré

ALEVÍ D

Entrenador: Carles Morante 
Segon entrenador: Marc Soto 
Fisioterapeuta: Max Canet

Pol Amat
Benja Castellà

Mamadou Coulibaly
Mauro del Vecchio

Édgar Durà
Álvaro García

Ethian Garrido
Pau López

Illim Omorov
Lassana Sacko

Martí Sanz
Pol Xufré
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ALEVÍ B

Entrenador: Adrián Márquez  
Segon entrenador: Artur Auzmendi  
Fisioterapeuta: Marc Puig

Max Batet
Biel Bru

Érik Domínguez
Hugo Edo
Ricard Ill
Biel Julve

Lorcan Juncà
Darío Martín

Aday Sala
Banna Sylla
Max Tomàs

ALEVÍ C

Entrenador: Íker Garayeta 
Segon entrenador: Rubén Romero 
Fisioterapeuta: Ferran Parés

Neil Ballesteros
Pau Conejero

Leo Corbacho
Tamer Chentouf

Habibu Gakou
Àlex Quintana

Óscar Quiñones
Kalilou Sangare

Pau Sarrià
Nil Torres

Fran Vivas
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ALEVÍ A

Entrenador: Dani Galindo 
Segon entrenador: Àlvar Acosta 
Entrenador de porters: Àlex Túnez 
Fisioterapeuta: Lorena Zapata

Aniol Comajuncosas
Hugo Corbacho

Bangaly Diakhité
Érik Fernández

Silvio Guillén
Gerard Laffitte
Aitor Méndez

Eloi Pedregosa
Pere Planas

Álvaro Torres
Pere Villacorta

INFANTIL B 

Entrenador: Pol Font
Segon entrenador: David Mesa
Entrenador assistent: Miquel Villarroya
Fisioterapeuta: Álex Moreno
Delegat: Antonio Mengual

Eric Aragonés
Joaquín Belmonte

Arnau Bertrán
Max Chatiliez

Ovidiu Ciucure
Kevin Cortés

Álex Díaz
Xavier Escánez

Oleksandr Gavryliuk
Marcel Gil 

Hugo Jiménez
Bakary Konate

Xavier Laroche
Julen Martínez

Fernando Mazón
Salah Moujar
Àlex Periago

Ethan Rodríguez
Enzo Romano
Nicolás Vidal

Pol Vila
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CADET B 

Entrenador: Roger Dios
Segon entrenador: José Jiménez
Entrenador de porters: Guillem Ruiz
Fisioterapeuta: Rolando Salazar
Delegat: Santi Moya

INFANTIL A 

Entrenador: Ramon Ferrer
Segon entrenador: Roger Tortosa
Fisioterapeuta: Adrián Cerdán
Delegat: Álex García

Georgi Angelov
Albert Armenteros

Hugo Blasco
Marc Bonilla

Ian Cruz

Gerard Fragoso
Joan García
Éric García
Iván García

José Antonio Gómez
Biel Gutiérrez

Samuel Ikegwuonu
David Julià
Pau López

Arnau Marés
Roger Martí

Jorge Martínez
Edu Prieto

Lluc Rabassa
Alieu Sarr

Ferran Tinoco

Éric Alberola
Guillem Anglada

Biel Benito
Marc Caro

Mussa Dambelleh
Manel Estévez

Elliot Fernández

Álex González
Cris Ilis

Oriol Isern
Jan Lagunas

Pau Largo
David Miguel

Cristóbal Morales

Jordi Rafús
Pol Rico

José Luis Ríos
Andrés Rodríguez

Hugo Rouco
Adrià Rubira

Ian Solà
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Jon Andechaga
Guillem Badia

Rafa Cabello
Érik Cava

Miquel Àngel Cuesta
Minsu Kim
Iker López

Marcus Losada

Joan Martínez
Eloi Martínez

Marc Mujal
Pablo Noguera

Xavier Pastor
Cesc Riba

Arturo Rodríguez
Iker Rosselló
Idrissa Sadio
Pol Trigueros

Joan Diego Vásquez
Haowen Wang

Guifré Bernabeu
Lautaro Cabrera

Joel Cadenas
Xavi Cañada
Salva Costa

Pol Elías

CADET A 

Entrenador: Aitor Maeso
Segon entrenador: Rubén Monteagudo
Fisioterapeuta: Alberto Ledantes
Delegat: Antonio Pino

JUVENIL C  

Entrenador: Dani Ayats
Segon entrenador: Igna Falcés
Fisioterapeuta: Genís Morales
Delegat: Juan Gutiérrez

Ernest Girbau
Marc Jurado

Nadir Khallafi
Juan Camilo Lastra

Víctor Luengo
Sergi Melero

Izar Montenegro
Héctor Pevidal

Pol Pujol
Mark Patrick Rodríguez

Álex Sans
Nil Saura

Jordi Solé
Hudson Thomas Davis

Alseny Touré
Kareem Tunde

Rawdy James Wiltbank
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JUVENIL FEMENÍ  

Entrenadora: Laura «Pitu» Romero
Segona entrenadora: Ana Tapia
Entrenador de porteres: Éric Fernández
Analista: Xabi Orozco
Fisioterapeuta: Èric Nolla
Delegada: Núria Marín
Encarregat de material: Paco Gómez
Cap de premsa: Jordi Pineda

JUVENIL B  

Entrenador: Genís Sampietro
Segon entrenador: Aleix Mosqueda
Entrenador assistent: Sergio García
Preparador físic: David Franch
Entrenador de porters: Pau Ruiz
Fisioterapeuta: Sergi Cañete
Delegat: Juan Carlos García

Dennis Albuja
Álvaro Aljama
Yahir Antúnez

Pol Arnau
Manel Beneite

Jan Coca
Derek Cuevas
Marc Delgado

Lamine Diaby
Stéphane Favret

Pau García
Èric Hill

Robert Jalade
Nil Lapido

Adrià Mora
Sergio Pachón

Jan Pallisé
Pedro Peña

Juan Piera
Álvaro Rodríguez

Álex Rodríguez
Javier Sarasa

Gerard Torres
Julen Vilarrasa

Carla Alemany
Judith Berenguer

Judith Brao
Gisela Cano

Rocío Castellano
Paula Cortijo
Sofía García

Berta Gras

Gisela Laynez
Ari Lozano

Cristina Martín
Alba Martínez

Judith Mirón
Laia Navarro

Aina Ortiz
Patricia Pérez

Núria Pon
Paula Pujol

Alba Ramos
Yaiza Ramos

Nerea Romero
Gemma Torras

Nerea Torre
Valeria Trujillo
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Álex Almansa
Adrià Capdevila

Izan Celda
Dani Cervera

Pol Fernández
Adrià García

Yeray Izquierdo
Jon Lobo

Pol Marín «Júnior»
Roger Martínez

Pol Molés
Martí Naranjo

Arnau Ollé
Pol Ortega

Nil Ruiz
Aliou Traoré

Éric Vega
Oriol Vidal

JUVENIL A 

Entrenador: Luis García
Segon entrenador: Pablo Rotchen
Preparador físic: Marc Giménez
Entrenador de porters: Joan Cañadas
Analista: Ramon Ferrer
Fisioterapeuta: Carlos Teruel
Delegat: Joan Mateu
Encarregat de material: Juan del Amor
Cap de premsa: Ignasi Cardó

Els Veterans tornen amb un  
amistós contra la COVID-19
 
Després d'un 2020 sense activitat esportiva per la pandèmia, aquest 2021 
l'Agrupació de Veterans del CF Damm va tornar a vestir els colors del Club 
celebrant un partit amistós contra els Veterans del FC Fátima.

Va ser una trobada solidària en què els dos clubs de veterans es van reunir per 
agrair al personal sanitari, als cossos d'emergència i al personal públic l'esforç 
fet durant la pandèmia i, també, en record a les víctimes de la COVID-19. El 
partit es va diputar al juliol a Igualada (Barcelona) i es va saldar amb una àmplia 
victòria per als del CF Damm (1-6). Jo

an
 S

ol
ís
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Per al Club de Futbol Damm, com a entitat de referència del futbol base, és primordial garantir la 
formació i l'evolució dels seus joves futbolistes més enllà del Club. Molts grans equips pretenen 
fer-se amb els talents que destaquen de la seva plantilla; per això, una de les tasques de l'equip 
directiu és estudiar atentament cada cas per garantir que les possibles pretensions d'altres clubs 
professionals tinguin un interès real. A més, l'equip tècnic ofereix un assessorament personalitzat 
per orientar la carrera professional dels talents del Club. 

El cas és que els principals equips professionals es beneficien del talent i la preparació dels 
i les esportistes que surten del CF Damm: 167 d'aquests esportistes han reforçat diferents 
equips professionals els últims 7 anys. 18 jugadors i 1 jugadora han deixat el CF Damm durant 
la temporada 2020-2021 per incorporar-se a l'estructura d'equips professionals. 

Jan Giral 
Marc Jorquera

Daehan Lee 

On va el talent dels nostres i les 
nostres futbolistes?

18 jugadors i 1 jugadora han deixat el CF Damm 
durant la temporada 2020-2021 per incorporar-
se a l'estructura d'equips professionals

EXJUGADORS I EXJUGADORES 
DEL CF DAMM A EQUIPS 
PROFESSIONALS

A continuació, es destaquen alguns dels 
exjugadors i les exjugadores del Club de 
Futbol Damm que van formar part de grans 
equips professionals al llarg de 2021.

LLIGA  
ESPANYOLA

Rubén Alcaraz 
Real Valladolid

Carlos Clerc 
Levante UD 

Álex 
Domínguez 
UD Ibiza

Edu Expósito 
SD Eibar

David López 
RCD Espanyol

Paula López 
FC Barcelona B

Gerard Moreno 
Villarreal CF 

Maria Pérez 
FC Barcelona B

Montse 
Quesada 
RCD Espanyol

Cristian Tello 
Real Betis 
Balompié 

Ramon Terrats 
Girona FC

Aleix Vidal 
RCD Espanyol  

LLIGUES 
D'ALTRES PAÏSOS

Gonzalo Ávila 
«Pipa» 
Huddersfield Town 
AFC (Anglaterra) 

Keita Baldé 
Cagliari Calcio 
(Itàlia) 

Adrià Bernabé 
Parma Calcio 1913 
(Itàlia) 

Aitor 
Cantalapiedra 
Panathinaikos FC 
(Grècia) 

Konrad de la 
Fuente 
Olympique de 
Marsella (França) 

Salva Ferrer 
Spezia Calcio (Itàlia) 

Adrián Guerrero 
FC Zürich (Suïssa) 

Ángel Martínez 
PAS Lamia 1964 
(Grècia)  

Carles Pérez 
AS Roma (Itàlia) 

Álvaro Vázquez 
Kerala Blasters FC 
(Índia) 

Futbol 
amateur / 
professional

Juvenil A

Juvenil B

Juvenil C

Cadet B

Infantil B

Infantil A

Aleví A

Aleví C

Biel Farrés 
Marc Fuentes 
Àlex Serradell 
Blanca García 

Adrià Alsina 
Rodrigo Rocafort 

Bakary Traoré 
Víctor Muñoz 

Adrià Muñoz 
Gerard Luque

Abde Raihani (JA)

Antonio Gómez

Noah García 

Mohamed El Mahi
Gerard Grau

Xavier Miràngels 

FC Barcelona 
5 jugadors

Real Madrid 
1 jugador

Levante UD 
1 jugador

RCD Espanyol 
5 jugadors

Atlético de Madrid 
1 jugador

SD Eibar 
1 jugador

Girona FC 
3 jugadors

Villarreal CF 
1 jugador

CE Seagull 
1 jugadora
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El Club de 
Pàdel Damm, 
referent del 
pàdel formatiu

«És un honor formar part del projecte 
formatiu del Club de Pàdel Damm, en 
què els estudis i el creixement personal 
i esportiu prevalen sobre els resultats a 
les pistes»
Manu Pascual  
Director esportiu del CP Damm

Des de la seva creació el 2012, el Club de Pàdel Damm ha estat un referent 
del pàdel formatiu espanyol. Actualment, té la seu a les instal·lacions del 
Club Maspadel a Las Rozas (Madrid) i segueix la mateixa filosofia formativa 
i esportiva que promou la nostra Fundació i que inspira el Club de Futbol 
Damm: prioritzar l'educació i els valors esportius dels seus joves esportistes 
per contribuir al seu desenvolupament integral com a persones. 

Aquesta aposta per prioritzar la formació dels seus jugadors i jugadores per 
damunt dels resultats ha portat el Club a destacar en el panorama del pàdel 
nacional i convertir-se en un dels planters més importants d'aquest esport en 
molt pocs anys. 

El Club de Pàdel Damm es distingeix d'altres perquè tots els seus jugadors i 
jugadores reben una beca de la Fundació Damm que cobreix el 100 % de les 
seves despeses esportives i perquè, des dels seus orígens, ha estat dirigit per 
grans noms del pàdel. Fins a 2018, ho va fer Jorge Martínez, exseleccionador 
d'Espanya i de Brasil i exdirector tècnic de la Federación Española de Pádel. 
Manu Pascual –amb més de 20 anys d'experiència al món del pàdel– el va 
substituir l'any 2019 i continua al capdavant de la direcció esportiva del Club, 
on els nens i nenes més petits juguen i aprenen amb l'objectiu de nodrir, en 
un futur, l'elit del pàdel.
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El Club de Pàdel Damm té un dels planters de pàdel més importants 
d'Espanya, format per un equip de 29 jugadores i jugadors de 10 a 
18 anys (dades al tancament de l'any) i dirigit per un equip tècnic que 
prioritza l'esforç, el respecte, el joc net, l'esportivitat i la companyonia.

L'equip  

JUGADORS I JUGADORES  
DE LA TEMPORADA 2021 

Júnior 
Roberto Belmont
Lorena Cossío
Darío Fernández
Iker Gala
Mónica Gómez
Ismael Rodríguez
Emilio Sánchez
Daniel Santigosa

Benjamí 
Valeria García

Aleví 
María Arteaga
Nicolás Fernández
Paula Ferrán

Infantil 
Rubén de Blas
Jimena Díaz
Manuel Huete
Guillermo Martín
Guillermo Muñoz*
Sofía Pastor
David Peiró
León Ortega
Óscar Ortega
Pedro Ortigosa

Cadet 
Yraya Carnicero
María Castañera**
Carlos del Pico
David Gala
Ángel Maganto
Arturo Muñoz
Alejandro Puga
Álvaro Roca de Togores
Pablo Sánchez

Jugadors de pàdel 
en cadira de rodes
Víctor Carretón 
Rubén Castilla

* Baixa a l'abril
** Baixa al desembre

President: 
Ramon Agenjo

Director esportiu:
Manu Pascual

Entrenadors:
Javier Concepción 
Francisco Jurado
Carlos Moraleda
Francisco Ramírez

EQUIP 
DIRECTIU

COS  
TÈCNIC

Preparador físic:
Aitor Cantos
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Posició al rànquing del World Padel Tour 
(dades del 31 de desembre de 2021):

EXJUGADORS DEL CP DAMM AL WPT

El CP Damm garanteix una formació esportiva d'altíssim nivell 
gràcies a un equip tècnic d'autèntic luxe format per quatre 
entrenadors i un preparador físic. Tres d'ells han estat o són 
jugadors professionals del World Padel Tour (WPT). 

Es tracta de Javier Concepción, que va arribar a estar classificat al 
número 10 de parelles i es va retirar el 2017 quan era el número 37 
del WPT; Francisco Jurado, que va arribar a la posició 90 i s'ha retirat 
el 2021 del WPT, i Francisco Ramírez, actual número 72 del WPT. 
Carlos Moraleda i Aitor Cantos completen el cos tècnic del Club. 
Sens dubte, l'experiència de tots ells a l'elit del pàdel és la millor guia 
esportiva per als seus joves jugadors i jugadores. 

UN GRAN COS TÈCNIC AMB 
JUGADORS DEL WPT

Masculí:
 1 Alejandro Galán
 23  Coki Nieto
 26  Iván Ramírez
 52  Javi González Barahona
 96  Víctor Mena
 170  Álvaro Delgado
 170  Álvaro López Luque
 176  Daniel de Castro
 193   Emilio Sánchez Chamero
279  Alejandro Gil
333  Pablo Díaz del Guante
422  Roberto Belmont
422  Daniel López
582  Carlos García Campos

Femení:
 21 Marta Talaván 
 81 Mónica Gómez 
 142 Paula Besteiro 
 207 Itziar Mayorga

Lliurament de les beques  
del CP Damm 
 
Les instal·lacions de Maspadel a Las Rozas van 
acollir el lliurament anual de beques del Club, 
que va suposar l'acte d'inici de la temporada 
2021. Ramon Agenjo, president del CP Damm i 
vicepresident de la Fundació Damm, va assistir 
a l'esdeveniment i va transmetre als jugadors i 
jugadores del Club la filosofia d'aquest projecte 
formatiu i esportiu, basat en l'educació, els valors 
i el treball en equip.

La trobada va reunir esportistes, l'equip tècnic del 
Club i representants de la Fundació Damm, entre 
els quals es trobaven Manu Pascual, director 
esportiu del CP Damm; José Luis Serrano, cap 
del gabinet de Presidència de Damm; Àlex Galí, 
coordinador general de la Fundació Damm; Mario 
Hernando, director del World Padel Tour; Juanjo 
Gutiérrez, responsable de l'equip absolut del 
Club, i els jugadors de pàdel en cadira de rodes 
Víctor Carretón i Rubén Castilla. 

  Vídeo de l’acte d’entrega
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Després d'una temporada sense gaires tornejos i en la qual es va 
suspendre el Circuit de Menors, el 2021 ha suposat la tornada a la 
competició i a una certa normalitat de l'activitat formativa i esportiva 
del Club. Tots els seus jugadors i jugadores van tornar amb moltes 
ganes a la competició i aquesta il·lusió es va notar en els grans èxits 
esportius obtinguts pel CP Damm als tornejos disputats el 2021, amb 
l'obtenció del Campionat d'Espanya en diverses categories (absoluta, 
benjamí, aleví, infantil, cadet i júnior, tant per equips com individual) i 
alguns subcampionats.  

TORNEJOS PER EQUIPS

CAMPIONAT ABSOLUT DE MADRID  
PER EQUIPS DE SEGONA CATEGORIA 

Campions 

CAMPIONAT D'ESPANYA PER EQUIPS

Infantil

CP Damm A >  Campió de Segona Categoria  
i ascens a Primera 

CP Damm B >  Campió de consolació de  
Segona Categoria 

Cadet

CP Damm A >  Campió de Primera Categoria 
CP Damm B >  4a posició en la Primera Categoria

Júnior

CP Damm A >  Subcampió de Primera Categoria
CP Damm B >  3a posició en la Primera Categoria

2021: tornada triomfal 
a la competició

18 
títols

6 
subcampionats

Una temporada plena 
d'èxits esportius, 
tant individuals com 
per equips
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CAMPIONAT ABSOLUT 
DE MENORS DE MADRID

Aleví

Paula Ferrán > Campiona 
María Arteaga > Campiona 
Nicolás Fernández > Campió 

Cadet

David Gala > Campió 
María Castañera > Campiona 
Yraya Carnicero > Subcampiona

Júnior

Emilio Sánchez Chamero > 
Campió 

MÀSTER FEP (FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE PÁDEL)

Aleví

María Arteaga > Campiona  
Paula Ferrán > Subcampiona

Cadet

David Gala > Campió  

Júnior

Mónica Gómez > Campiona  
Roberto Belmont > Campió 

CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL PER TORNEJOS

CAMPIONAT D'ESPANYA 
DE MENORS

Benjamí

Valeria García >  
Campiona d'Espanya 

Aleví

María Arteaga >  
Campiona d'Espanya  
Nico Fernández >  
Campió d'Espanya 
Paula Ferrán >  
Subcampiona d'Espanya

Cadet

David Gala >  
Campió d'Espanya 
María Castañera >  
 Subcampiona d'Espanya

MÀSTER FMP (FEDERACIÓN 
MADRILEÑA DE PÁDEL)

Aleví

Paula Ferrán > Campiona  
María Arteaga > Campiona 
Valeria García > Subcampiona

Infantil

Nico Fernández > Campió  
Sofía Pastor > Campiona 
Jimena Díaz > Campiona  

Cadet

Carlos del Pico > Campió  
Yraya Carnicero > Subcampiona
Pablo Sánchez > Subcampió
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MARÇ

EL CP DAMM, CAMPIÓ D'ESPANYA 
PER EQUIPS CADET

El Club es va proclamar vencedor del 
Campionat d'Espanya per Equips Cadet, 
després de guanyar la final que es va 
disputar a les instal·lacions del Castellón 
Pádel Sport davant de l'Es+Pádel 
Mérida. Ramon Agenjo, president del 
CP Damm, i Àlex Galí, coordinador de 
la Fundació Damm, van acompanyar 
l'equip a la que va ser la primera prova 
nacional de pàdel federat de 2021 i el 
resultat de la qual va ser un avançament 
de la brillant trajectòria del Club durant 
la resta de la temporada. 

ABRIL

ASCENS A PRIMERA DESPRÉS DE 
GUANYAR EL CAMPIONAT DE MADRID 
PER EQUIPS DE SEGONA CATEGORIA

El Club de Pàdel Damm va ascendir a 
Primera Categoria, la màxima del pàdel 
madrileny, després de proclamar-se 
guanyador absolut del Campionat de Madrid 
per Equips de Segona Categoria a la final 
que va disputar davant del Palas Ocio Pádel 
Club (0-5). Aquest campionat per equips per 
a menors de 18 anys va ser organitzat per 
la Federación Madrileña de Pádel (FMP) al 
Parque Deportivo Puerta de Hierro.

AGOST

DUES JUGADORES I TRES JUGADORS 
DEL CLUB, CONVOCATS PER LA 
SELECCIÓ NACIONAL DE MENORS

Els i les esportistes del Club de Pàdel 
Damm María Castañera, Mónica Gómez 
Rivas, David Gala, Emilio Sánchez Chamero 
i Isma Rodríguez van ser convocats pel 
seleccionador espanyol de menors, José 
Luis Gutiérrez del Amo, per formar part 
del combinat nacional que hauria d'haver 
viatjat al XIII Mundial de Menors de Mèxic 
a finals de setembre. 

SETEMBRE

REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT 
DE LAS ROZAS VISITEN EL CP DAMM

L'alcalde de Las Rozas, José de la Uz, 
acompanyat pel regidor d'esports, Juan 
Ignacio Cabrera, van visitar la seu esportiva 
del Club de Pàdel Damm per felicitar 
María Arteaga –jugadora que resideix 
en aquesta mateixa població– per haver 
guanyat el Campionat d'Espanya Aleví. 
Els dos representants municipals es van 
interessar pel projecte esportiu i per la 
tasca formativa que el Club duu a terme a 
les instal·lacions de Maspadel.

Finalment, la Federación Española de Pádel 
va decidir suspendre la participació de la 
selecció nacional masculina i femenina 
per la situació sanitària causada per la 
pandèmia al país centreamericà. Malgrat 
la seva suspensió, aquesta convocatòria va 
ser un reconeixement a l'extraordinari treball 
que el Club duu a terme al pàdel formatiu, 
temporada rere temporada, als seus 
jugadors i jugadores i als resultats esportius 
aconseguits al llarg de 2021. 
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La participació del CP Damm al Campionat 
d'Espanya per Equips Infantil i Júnior de 
Mérida es va saldar amb grans resultats. El 
més destacat va ser l'ascens a Primera de 
l'equip Infantil A, que va suposar recuperar 
la categoria després del descens que el 
Club va patir fa dos anys. L'equip Infantil 
B, que també aspirava a l'ascens, va fer un 
gran paper que li va permetre coronar-se 
com a campió de consolació de Segona 
Categoria. Els dos equips júnior aspiraven 
a les posicions més altes de Primera i 
van complir els seus objectius: el Júnior 
A es va proclamar subcampió d'Espanya 
després de perdre una disputada 
final per 1-2, mentre que l'equip B, 
completament format per jugadors 
cadets, va aconseguir la tercera plaça.

NOVEMBRE

ASCENS A PRIMERA CATEGORIA 
INFANTIL I SUBCAMPIONS 
D'ESPANYA PER EQUIPS JÚNIOR

La jugadora de categoria Aleví del 
CP Damm, María Arteaga, va ser 
guardonada amb el Premi a la Millor 
Jugadora del Circuit de Menors a la segona 
edició dels Premis FMP (Federación 
Madrileña de Pádel). 

Aquest premi va ser el millor colofó per a 
l'extraordinària temporada 2021 d'Arteaga, 
en què va aconseguir triomfs tan importants 
a la seva categoria com el Campionat 
Absolut de Menors de Madrid, el Campionat 
d'Espanya de Menors, el Màster de la 
Federación Española de Pádel o el Màster 
de la FMP. 

DESEMBRE

MARÍA ARTEAGA, MILLOR  
JUGADORA DEL CIRCUIT DE MENORS 
DE LA FMP 

Coincidint amb l'inici de les vacances 
de Nadal, a les instal·lacions de 
Maspadel es va celebrar una jornada 
de confraternització per finalitzar la 
temporada 2021. Els exjugadors Coki Nieto 
i Javi González Barahona no es van voler 
perdre aquest moment i van acompanyar 
jugadors, jugadores i membres del 
cos tècnic del Club per acomiadar una 
temporada extraordinària en què el 
CP Damm va recuperar la seva activitat i va 
obtenir grans resultats esportius.

TROBADA NADALENCA PER 
FINALITZAR LA TEMPORADA 

Cal recordar que, a la primera edició dels 
Premis FMP, que es va celebrar el 2020, un 
altre jugador del Club, David Gala, també 
va rebre el premi al Millor Jugador del 
Circuit de Menors.
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de 2021 L’Arxiu Històric 

de Damm: 
preservem la 
nostra història
A través de l’Arxiu Històric de Damm, a la Fundació tenim 
el privilegi de custodiar milers d’objectes, documents i 
imatges que conformen l’enorme testimoni dels 145 anys 
de trajectòria de Damm. Es tracta d’un llegat de gran valor 
històric, social i cultural que els experts i expertes del 
nostre arxiu s’esforcen per catalogar, estudiar i preservar 
amb l’objectiu de compartir-lo amb la societat i fer-lo cada 
vegada més accessible a un nombre més gran de persones.
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Obrim 
l'arxiu al 
públic

Els milers d'articles que custodiem a la 
Fundació a través de l'Arxiu Històric de 
Damm són un reflex únic del gairebé segle 
i mig d'història de la nostra companyia. És 
un llegat que volem convertir en un recurs 
accessible per a tota la ciutadania. Per 
aquest motiu, a més de la digitalització de 
l'arxiu –un procés que està en marxa des 
de 2013 i que en el futur permetrà que es 
pugui consultar des de qualsevol racó del 
món–, el 2021 es va iniciar un nou servei 
de visites guiades que obre al públic els 
tresors que preserva el nostre arxiu en un 
espai habilitat de més de 1.300 metres 
quadrats a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm.

Les persones que s'endinsen per 
primera vegada al nostre arxiu històric 
descobreixen una de les col·leccions 
privades més importants d'Espanya 
sobre la fabricació de cervesa, amb més 
de 147.000 articles que els traslladen a 
unes altres èpoques i documenten els 
canvis socials, culturals i econòmics 
des de 1876 fins als nostres dies: 
ampolles i caixes emblemàtiques, 
anuncis històrics, maquinària, neveres 
i balances, calendaris i tota mena 
d'articles promocionals, botes de futbol 
o pel·lícules, entre moltes altres peces. 

El 2021 hem iniciat 
el servei de visites 
guiades i hem obert 
al públic el llegat 
que preserva el 
nostre arxiu
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NOMBRE DE VISITES 
GUIADES EL 2021

134
sessions

1.915 
visitants en total

Aquestes visites són una oportunitat per 
viure en primera persona la història de 
Damm i de la societat barcelonina, i es fan 
de dilluns a diumenge mitjançant reserva 
a través de la pàgina web  
visitas.estrelladamm.com. Durant el 
recorregut, a més del nostre arxiu històric, 
s'accedeix a les principals sales de l'Antiga 
Fàbrica Estrella Damm per conèixer com 
s'elaborava la cervesa en els seus orígens.

CREACIÓ D'ESPAIS 
EXPOSITIUS INTERNS 
A DAMM

El nostre arxiu històric també ha 
iniciat aquest 2021 un projecte 
de creació d'espais d'exposició 
interns per donar visibilitat a 
les peces i els documents que 
conservem i que antigament 
es trobaven en diferents 
departaments de Damm. 

El primer espai d'aquesta mena 
s'ha instal·lat al Departament 
de Compres de l'Antiga Fàbrica 
Estrella Damm i consisteix en 
una vitrina on s'exposen una 
màquina d'escriure, una centraleta 
telefònica i diverses calculadores 
antigues que es feien servir en 
aquest departament, juntament 
amb un plafó amb imatges d'època 
i plànols que rememoren com eren 
les seves oficines al passat.
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Conservem 
el nostre 
patrimoni

Cada vegada que s'afegeix un objecte a l'Arxiu Històric de Damm, el 
nostre equip d'experts i expertes en patrimoni segueix un minuciós 
protocol que consta de diverses tasques:

Inventariar
S'assigna un número a la nova peça per facilitar-ne la localització 
i la identificació. El registre actualitzat de 2021 consta de 25.816 
objectes inventariats.

Conservar
S'avalua l'estat de la peça i s'actua de manera preventiva per 
minimitzar el seu deteriorament i garantir la seva preservació durant 
l'emmagatzematge. El 2021 s'han netejat en sec 143 llibres antics 
de comptabilitat del Fons Documental de Damm, a més de dur a 
terme la desinsectació d'objectes de fusta de l'arxiu.

Digitalitzar
És un procés que es porta a terme des de fa anys i mitjançant el qual 
es pot accedir als objectes de manera virtual sense necessitat de 
manipular-los. Entre molts altres objectes, s'han digitalitzat 2.110 
documents dels llibres d'actes de les Juntes Generals de Damm 
des de 1935 fins a 1980. 

Investigar
S'estudia i es documenta cada peça per conèixer-ne detalls 
significatius, així com el seu context històric, cultural i/o tècnic. 
Per exemple, el 2021 es va iniciar l'anàlisi d'una col·lecció de més 
de 400 ampolles serigrafiades per documentar la producció 
industrial dels anys 50 i 60.

Difondre
Es dona a conèixer l'existència del nostre arxiu, tant de manera 
interna com externa, per compartir el nostre patrimoni i afavorir les 
cessions de material històric.
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DONACIONS I NOVES ADQUISICIONS:

Donació de documents i fotografies del Sr. Rudolf Declercq, 
net de Rudolf Strnisko, mestre cerveser de Damm de principis del segle 
XX. La donació d'aquest important llegat fotogràfic augmenta el valor del 
nostre fons documental i demostra una gran confiança en la tasca que es 
duu a terme al nostre arxiu. 

Adquisició de la indumentària feta servir a la campanya publicitària 
Xefs d'Estrella Damm, una col·lecció de 42 jaquetes de cuina de 
professionals de la gastronomia tan reconeguts com els germans Roca, 
Ferran Adrià, Dabiz Muñoz, Nandu Jubany o Carme Ruscalleda, entre 
altres grans noms.

UN PATRIMONI  
HISTÒRIC INCOMPARABLE

* Nota aclaridora:  Aquest any s'ha detectat un error relatiu al total de 
fotografies i imatges digitalitzades a les memòries dels anys 2019 i 2020. 
Aquestes dades queden rectificades en aquesta memòria.

147.059
 articles inventariats i digitalitzats*

121.243 
 fotografies i arxius del fons 
digitalitzats*

6.000
hores en cintes de vídeo  
(VHS i BETAMAX)

25.816
objectes inventariats

100
hores en pel·lícules súper 8,  
8 mm i professionals

1.200
hores de cintes d'àudio
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600 objectes de 
fusta de l'arxiu en 
tractament preventiu 
de desinsectació

Tasques de desinsectació  
a les peces de fusta
 
Una de les tasques més importants de l'Arxiu 
Històric de Damm és garantir la conservació 
dels objectes que s'hi custodien. En aquesta 
línia, una de les actuacions més destacades de 
2021, d'entre totes les realitzades pel seu equip 
d'experts i expertes, ha estat la intervenció 
preventiva contra insectes xilòfags de les peces 
de fusta.

Actualment, estan en tractament prop de 600 
exemplars de fusta, entre els quals es troben la 
col·lecció de barrils i l'antiga taula del Consell 
d'Administració, a més de nombroses caixes 
d'ampolles, bancs i tamborets.

El procés de desinsectació es fa en diferents fases:

1.  Es neteja prèviament la peça de fusta de la brutícia superficial 
i de la pols que generen els insectes xilòfags, és a dir, els que 
s'alimenten de fusta.

2.  S'injecta el tractament amb una xeringa en tots els orificis de 
l'objecte i després s'aplica el mateix producte per tota la superfície.

3.  24 hores després, es torna a aplicar el tractament per la superfície 
de la peça.

4.  Es procedeix al segellament hermètic de les peces tractades per 
deixar que actuï el tractament de desinsectació. 

5.  Una vegada dins de les bosses segellades, les peces s'etiqueten 
amb la data d'inici del tractament i s'emmagatzemen en un lloc 
aïllat de l'arxiu durant 40 dies.
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Cessions de 
material històric

Després de l'aturada de les cessions a causa de la pandèmia, hem recuperat aquest servei 
de préstec d'objectes –que es va començar a oferir el 1992 per a diversos usos, com ara 
ambientació de sèries, pel·lícules, obres de teatre i altres esdeveniments– i, d'aquesta manera, 
podem continuar complint amb la nostra vocació de compartir el patrimoni del nostre arxiu. 

Entre les cessions de material històric de 
2021, destaquen les que ens van sol·licitar 
per al rodatge de dues pel·lícules que 
s'estrenaran el 2022:

Modelo 77
Vam cedir diferents articles (ampolles, tapes 
de corona i caixes de cerveses) per a aquesta 
producció d'Atípica Films i Movistar+ ambientada 
a la presó Model de Barcelona durant els 
anys 70. També es va cedir l'ús de les imatges 
d'etiquetes antigues d'Estrella Damm per fer 
reproduccions fidels de les ampolles originals 
que apareixen en aquesta pel·lícula.

42 segundos
Vam cedir diferents objectes amb el logotip de 
Barcelona 92 (ampolles, etiquetes, calendaris 
i cartells de l'època) perquè la productora 
Barcelona Nit de Films ambientés aquesta 
pel·lícula, que narra la preparació de la selecció 
espanyola de waterpolo, pocs mesos abans de 
l'inici de les olimpíades de 1992.

EL CARRO DE TRANSPORT  
DE BARRILS TORNA A DESFILAR 
ALS TRES TOMBS

El carro de barrils, una de les peces 
més espectaculars de l'Arxiu Històric 
de Damm, va tornar a participar en la 
tradicional festa dels Tres Tombs després 
de mesos d'inactivitat per la pandèmia. 
Concretament, el nostre carro va tornar 
a desfilar el 18 d'abril pels carrers de la 
població de La Garriga (Barcelona). 

D'aquesta manera, la nostra Fundació va 
tornar a tenir presència a les celebracions 
dels Tres Tombs a tot Catalunya –com 
fèiem habitualment abans de 2020– amb 
la cessió d'aquesta rèplica d'un carro de 
transport de principis del segle XX que 
porta 50 barrils de fusta originals dels 
anys 50 i està tirat per quatre cavalls.

Aquesta festa popular en honor a Sant 
Antoni Abat, patró dels animals, es 
remunta al segle XV i se celebra per tot el 
territori català. Consisteix a fer tres tombs 
amb els cavalls, els carros i altres animals 
de tir per l'interior d'una població, passant 
sempre per una església o ermita dedicada 
al sant, en què es beneeixen els animals de 
les persones assistents.
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a la cultura 
perquè sigui 
més accessible
La cultura va ser un dels pilars que va ajudar la ciutadania a 
suportar millor la pandèmia, fet que li va permetre reforçar 
el seu paper transformador −individual i col·lectiu− davant 
de tota la societat. El 2021 la nostra Fundació continua 
donant suport decididament a diferents entitats culturals 
de tot el país perquè la cultura arribi cada vegada a més 
persones, perquè tenim el convenciment que és un factor 
imprescindible per al desenvolupament de la societat.
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«La cultura 
fa del món 
un lloc 
millor» 

Al llarg de la nostra vida, la cultura sempre ens acompanya sigui 
quina sigui la nostra situació. La pandèmia de la COVID-19 ha permès 
que la cultura es valori més que mai per l'ajuda que ha proporcionat 
a la ciutadania per fer més suportables les difícils situacions 
viscudes durant els confinaments i les posteriors restriccions. Un fet 
excepcional que ha servit per reafirmar el compromís de la nostra 
Fundació amb la cultura –en el sentit més ampli de la paraula– com a 
part essencial del creixement de les persones.

A la Fundació Damm volem apropar la cultura a tota la societat i, un 
any més, ho fem col·laborant amb entitats i esdeveniments culturals 
de tot el país amb els quals compartim valors i objectius. Art, música, 
teatre, cinema i literatura són alguns dels àmbits en què bolquem 
el nostre suport, precisament perquè són els que més il·lusionen la 
gran majoria de les persones de totes les edats i condicions socials. 

Ramon Agenjo  
Vicepresident i director de la Fundació Damm

31
entitats i fundacions 
culturals van rebre el 
nostre suport el 2021

Art, música, teatre, cinema, 
literatura... Donem suport a les 
principals expressions de la cultura 
a la nostra societat
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ATENEU BARCELONÈS

Col·laborem amb l'Ateneu Barcelonès, 
una associació cultural de referència de 
la ciutat amb una tradició que es remunta 
a l'any 1872 i que centra la seva activitat 
en la promoció del diàleg, la investigació 
i la difusió dels coneixements artístics, 
científics, humanístics i literaris, així 
com en afavorir la llengua, la cultura i la 
convivència de la seva gent.

www.ateneubcn.org

CONSERVATORI DEL LICEU

Som mecenes del Conservatori 
Superior de Música del Liceu i el nostre 
vicepresident, Ramon Agenjo, és vocal del 
seu patronat des de l'any 2010. Aquesta 
institució fundada el 1837 es dedica a 
la formació musical de més alt nivell per 
buscar l'excel·lència en la interpretació, 
la creació i la pedagogia de la música, 
des de la música clàssica a la música 
contemporània o el jazz. També ofereix una 
àmplia i variada programació musical a les 
seves 3 sales i al seu prestigiós auditori.

www.conservatoriliceu.es

FACTORIA CULTURAL DE TERRASSA

La Factoria Cultural de Terrassa (LaFACT) 
és un gran espai inaugurat l'any 1980 
que ofereix una àmplia activitat cultural 
dirigida a tots els públics. Com a entitat 
col·laboradora de LaFACT, cada temporada 
donem suport a les seves programacions 
d'arts plàstiques i d'arts escèniques, en 
què destaquen els espectacles de dansa i 
circ, a més de concerts en directe, música 
clàssica i activitats pedagògiques.

www.lafactcultural.cat
Més de 220 persones col·laboradores  
de Damm gaudeixen de la cultura amb  
la nostra Fundació 

En coherència amb el nostre objectiu de fer la cultura més 
accessible a sectors amplis de la ciutadania, al llarg de 2021 
un nombrós grup de col·laboradors i col·laboradores de Damm, 
juntament amb les seves famílies i amistats, van poder gaudir de 
diferents activitats culturals. Això va ser possible gràcies a la nostra 
col·laboració amb algunes de les institucions més destacades en 
aquest àmbit.
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FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA

Com a membres del patronat de la 
Fundació Catalunya Cultura i del seu 
comitè executiu, donem suport a les 
seves activitats orientades a l'impuls de la 
cultura, el talent i la creativitat com a via 
de cohesió i benestar social. El 2021 vam 
participar en el seu Programa Impulsa 
Cultura, que dota d'eines, recursos 
i metodologies a diferents projectes 
culturals perquè siguin propostes més 
viables i sostenibles. En el marc d'aquest 
programa, Jordi Laball, responsable de 
comunicació de la nostra Fundació, va 
oferir un webinar sobre la comunicació 
de projectes culturals a les persones 
impulsores dels 50 projectes participants.

www.fundaciocatalunyacultura.cat

FUNDACIÓ L'ATLÀNTIDA

Som mecenes d'honor d'aquesta 
fundació, creada el 1990 a Vic per impartir 
ensenyament musical i contribuir a l'oci 
i a la formació artística de les persones. 
Per fer-ho, L'Atlàntida té dos equipaments 
culturals de referència al seu territori, el 
CAE (Centre d'Arts Escèniques d'Osona) i 
l'EMVIC (Escola de Música, Conservatori i 
Aules Associades de Vic).

www.latlantidavic.cat 

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ  

El 2021 vam iniciar la col·laboració amb 
aquesta entitat –creada pel mateix 
artista–, que és un espai de referència 
internacional en què conviu l'obra 
de Joan Miró amb la creació artística 
contemporània. La Fundació està ubicada 
en un singular edifici a la muntanya 
de Montjuïc, que va ser projectat per 
l'arquitecte Josep Lluís Sert i que està 
obert al públic des de 1975.

www.fmirobcn.org

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. 
La nostra col·laboració amb la Filmoteca 
inclou la cessió de material audiovisual 
del nostre arxiu històric per a la seva 
preservació al seu Centre de Conservació i 
Restauració, ubicat al Parc Audiovisual de 
Terrassa (Barcelona), on es custodia una 
col·lecció cinematogràfica d'uns 40.000 
títols. La Filmoteca també té una segona 
seu al Raval, al centre de Barcelona, 
amb dues sales de cinema, dos espais 
d'exposicions i la Biblioteca del Cinema.

www.filmoteca.cat

FUNDACIÓ AUDITORI PALAU DE 
CONGRESSOS DE GIRONA

Aquesta entitat està integrada per 
institucions i empreses que volen 
contribuir al creixement econòmic i 
cultural de Girona a partir de la seva 
programació musical i de la celebració 
de congressos a la seva magnífica seu, 
inaugurada el 2006. L'Auditori Palau de 
Congressos és, per tant, un equipament 
cultural i de negocis de primer ordre 
que està situat en un dels espais més 
emblemàtics de Girona, el parc de 
La Devesa.

www.auditori.girona.cat

Curs sobre art amb 
la Fundació MACBA
Fruit de la nostra 
col·laboració amb la 
Fundació MACBA, vam 
poder organitzar un curs en 
format híbrid (de manera 
presencial des de l'Antiga 
Fàbrica Estrella Damm i 
per streaming a través de 
YouTube) per a col·laboradors 
i col·laboradores de Damm. 
El curs, Desfent tòpics per 
gaudir de l'art contemporani  
(impartit per Víctor Ramírez, 
doctor i professor de la 
Universitat de Barcelona), va 
oferir les claus de l'evolució 
de l'art des de principis del 
segle XX.
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FUNDACIÓ FOTO COLECTANIA

La nostra Fundació col·labora amb Foto 
Colectania mitjançant la realització 
de presentacions de fotollibres, 
fotoprojeccions, exposicions i visionat 
de portafolis. Des de la seva creació 
el 2002, aquesta entitat centra la 
seva activitat en la difusió de la 
fotografia i el seu col·leccionisme 
mitjançant un extens programa 
d'exposicions, itineràncies i activitats. 

www.fotocolectania.org

FUNDACIÓ MACBA

La col·laboració estable de la nostra 
Fundació amb la Fundació del Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA) es 
remunta a l'any 2002. El 2021 vam renovar-
la per tres anys més amb la finalitat de 
continuar fomentant el coneixement sobre 
l'art contemporani. En coherència amb la 
seva vocació pública, la Fundació MACBA 
ha constituït un important patrimoni amb 
una de les col·leccions permanents d'art 
més singulars d'Europa, que suposa un 
valuós llegat cultural i artístic per a la ciutat 
de Barcelona.

www.fundaciomacba.es 

GRAN TEATRE DEL LICEU

El Liceu és una institució cultural de 
referència i tot un símbol de Barcelona, 
amb una destacada projecció 
internacional i capacitat d'influència a 
l'escena operística. La nostra Fundació 
col·labora amb el projecte social del Gran 
Teatre del Liceu per promoure i executar 
iniciatives de foment de l'òpera. 

www.liceubarcelona.cat

El Gran Teatre del Liceu va obrir les portes a 
col·laboradors i col·laboradores de Damm 
 
La nostra col·laboració amb aquesta institució de referència de 
Barcelona va permetre que 40 col·laboradors i col·laboradores de 
Damm poguessin gaudir del ballet Winterrise, una partitura de Franz 
Schubert coreografiada per Angelin Preljocaj, i després assistir 
a una recepció privada al Saló dels Miralls del Liceu, en què es 
trobava l'exposició Kaos Star d'Okuda San Miguel. Un altre grup 
de 40 persones de Damm també van ser convidades per la nostra 
Fundació a assistir a l'espectacle My Fair Lady, sota la direcció 
musical d'Alfonso Casado Trigo. Aquesta obra és un concert 
escenificat que ha estat descrit com «el musical perfecte». To
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de 2021 L'AUDITORI DE BARCELONA

El 2021 hem renovat el nostre acord de 
col·laboració amb L'Auditori, prorrogant 
un any més una relació que ens uneix 
ininterrompudament des del 2012. La 
firma es va dur a terme a l'Antiga Fàbrica 
Estrella Damm i hi van participar Ramon 
Agenjo, vicepresident de la nostra 
Fundació; Àlex Galí, el nostre coordinador 
general; Robert Brufau, director de 
L'Auditori; Isabel Balliu, gerent de 
L'Auditori, i Tere Sánchez, responsable de 
Patrocinis de l'entitat.

Aquest centre, dissenyat per l'arquitecte 
Rafael Moneo i inaugurat el març de 1999, 
és la primera sala de l'Estat espanyol que 
forma part de la European Concert Hall 
Organisation. A més de la seva àmplia 
programació i activitat educativa, L'Auditori 
és la seu de l'Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), 
de la Banda Municipal de Barcelona, de 
l'Escola Superior de Música de Catalunya i 
del Museu de la Música. 

www.auditori.cat 

MUSEO CARMEN  
THYSSEN MÁLAGA

Des de 2019 col·laborem amb el Museo 
Carmen Thyssen Málaga per donar suport 
i promoure aquest museu, que reuneix 
una de les col·leccions més importants 
de pintura espanyola i andalusa, amb 
265 obres de la col·lecció Carmen 
Thyssen-Bornemisza. 

A més, cal destacar que continuem 
col·laborant i formant part del patronat de 
l'Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de 
Guíxols (Girona), un centre d'exposicions 
que és un focus artístic de la Costa Brava.

www.carmenthyssenmalaga.org

MUSEO REINA SOFÍA 

La nostra Fundació, com a entitat 
col·laboradora del Museo Reina Sofía, 
forma part activa del seu programa cultural 
per impulsar l'intercanvi d'experiències 
entre el museu, la comunitat artística i la 
societat –a través de diverses activitats i 
exposicions–, a més de la difusió de les 
àrees de més rellevància del museu. 

El Reina Sofía va obrir les portes l'any 
1990 i, sens dubte, l'obra més famosa que 
acull és l'impressionant Guernica, pintat 
per Picasso el 1937. La seva col·lecció 
també acull altres obres magnífiques de 
Miró, Dalí, Gris, Delaunay, Braque, Bacon o 
Magritte, entre altres grans artistes. 

www.museoreinasofia.es

Ramon Agenjo, vicepresident i director de la Fundació Damm, i Robert Brufau, 
director de L'Auditori, durant la renovació del conveni de col·laboració.
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SPORT CULTURA BARCELONA 

La nostra Fundació és sòcia numerària 
d'Sport Cultura Barcelona amb la finalitat 
d'ajudar aquesta associació a enfortir els 
pilars de la societat que representen la 
cultura i l'esport mitjançant la promoció 
d'iniciatives culturals i esportives. Una de 
les seves activitats més destacades són 
els premis anuals Sport Cultura Barcelona, 
que reconeixen les millors iniciatives 
d'entitats o de figures públiques en l'àmbit 
cultural i esportiu de l'any anterior. 

www.scbcn.com 

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA   

Som mecenes d'honor de la Fundació 
Orfeó Català-Palau de la Música Catalana 
per contribuir a la dinamització de la 
vida artística, a l'activitat dels cors i al 
manteniment del seu emblemàtic edifici 
modernista de 1908, declarat Patrimoni 
Mundial per la UNESCO el 1997. Des 
de la nostra Fundació contribuïm al 
manteniment de l'incomparable patrimoni 
del Palau i compartim la seva missió de 
promoure la cultura i la formació musical 
–amb una especial atenció al cant coral– 
entre un públic ampli i divers. 

www.palaumusica.cat

MUSEU NACIONAL  
D'ART DE CATALUNYA  

Som una de les organitzacions protectores 
del Museu Nacional d'Art de Catalunya 
(MNAC), fet que ens permet continuar 
contribuint a la projecció d'aquest museu, 
on es pot veure la millor col·lecció de 
pintura mural romànica del món, a més 
d'obres dels artistes més representatius del 
modernisme català –com Gaudí o Casas– i 
una gran mostra d'art gòtic, renaixentista i 
barroc. Com a institució pública, el MNAC 
també potencia la divulgació de l'art català, 
així com l'ús social i educatiu de les seves 
privilegiades instal·lacions a la muntanya de 
Montjuïc a Barcelona.

www.museunacional.cat

Antonio Banderas va rebre el Premi Sport Cultura Barcelona pel projecte del Teatre Soho CaixaBank de Màlaga.
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Més de 140 col·laboradors i col·laboradores 
de Damm al Teatre Nacional de Catalunya 

Al juny, el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) va obrir les portes a 
més de 140 col·laboradors i col·laboradores de Damm (juntament 
amb les seves famílies i amistats) perquè gaudissin d'una nit de teatre 
amb L'Emperadriu del Paral·lel de la dramaturga Lluïsa Cunillé, amb 
la direcció de Xavier Albertí. Aquesta obra ofereix un retrat a ritme de 
cuplets del barri del Paral·lel de Barcelona abans que es proclamés la 
Segona República. 

TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 

Des que es va inaugurar l'any 2002, 
aquest teatre i la seva àmplia i variada 
programació són un referent per a la seva 
zona d'influència, a més de ser 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 un 
bé públic– i la capacitat creativa i artística 
del seu entorn territorial i del conjunt 
de Catalunya. 

www.teatreauditoridegranollers.cat 

TEATRE-AUDITORI DE SANT CUGAT 

Aquest equipament escènic municipal és 
un destacat centre de creació i intercanvi 
d'experiències artístiques en camps tan 
diversos com el teatre, la dansa, la música, 
l'òpera, el circ, la poesia i la màgia, amb 
espectacles de prestigi mundial i primeres 
figures del món artístic i cultural. Des 
que va ser inaugurat el 1993 ofereix una 
programació de gran qualitat i diversitat, 
formada per produccions locals, nacionals 
i internacionals.

www.tasantcugat.cat  

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

El Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC) va ser fundat per contribuir al 
creixement cultural de Catalunya amb 
unes instal·lacions de primer ordre al 
servei de les arts escèniques. La nostra 
col·laboració amb el TNC permet fomentar 
la creativitat dels i les artistes i acostar 
la cultura a la societat. Com a una de les 
principals entitats col·laboradores del 
TNC, el 2021 la nostra Fundació va estar 
present a la tradicional Nit dels Mecenes 
–en què el teatre agraeix el suport que 
rep de diferents institucions i persones–, 
i també als actes de comiat de Xavier 
Albertí després de 8 anys com a director 
artístic del TNC.

www.tnc.cat
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TEATRE KURSAAL

El Teatre Kursaal és un pol d'atracció 
cultural al centre de Catalunya i és 
considerat com a una de les millors sales 
de teatre públic de l'escena catalana, 
no només per la consistència de la 
seva proposta programàtica, sinó per la 
promoció de les arts escèniques a través 
de l'espai L'Aula. El Kursaal forma part 
de l'entitat Manresana d'Equipaments 
Escènics (MEES), formada per l'associació 
cultural El Galliner i l'Ajuntament de 
Manresa. 

www.kursaal.cat

TEATRO REAL 

El 2021, la nostra Fundació va renovar el 
conveni de col·laboració amb el Teatro 
Real per continuar fomentant la difusió 
de l'òpera i la participació de la societat 
en les seves activitats artístiques. Gràcies 
a aquest nou acord, vam col·laborar en 
la Preestrena Jove de La Cenerentola de 
Gioachino Rossini perquè centenars de 
persones menors de 35 anys poguessin 
gaudir d'aquesta òpera a un preu reduït. 

El Teatro Real, amb més de 200 anys 
d'història, és una de les primeres 
institucions de les arts escèniques i de la 
música a Espanya. La nostra vinculació 
amb aquest escenari de reconegut prestigi 
internacional es remunta a l'any 2009 i el 
nostre president, Demetrio Carceller Arce, 
és membre del seu patronat i vocal de la 
seva junta de protectors.

www.teatroreal.es

Som un nou mecenes de la  
Fundació Joan Miró  

El 2021 vam iniciar un nou conveni de col·laboració amb la Fundació 
Joan Miró per convertir-nos en el seu nou mecenes i contribuir a 
acostar la societat a l'important llegat artístic del pintor, escultor, 
gravador i ceramista català.

Ramon Agenjo, vicepresident i director de la nostra Fundació,  
va signar el nou acord amb Sara Puig, presidenta del patronat  
de la Fundació Joan Miró, en un acte celebrat al desembre durant el 
qual van estar acompanyats pel director de la institució, Marko Daniel.

La Fundació Joan Miró va ser creada pel mateix artista amb un fons 
inicial constituït majoritàriament per la seva col·lecció privada, amb 
la voluntat d'establir a Barcelona un espai mironià de referència 
internacional i impulsar la recerca i els estudis sobre Miró i sobre 
art contemporani.
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Volem 
construir una 
societat millor

Des de la Fundació Damm demostrem la nostra implicació 
per construir una societat millor mitjançant l’impuls 
d’iniciatives que beneficiïn les persones, especialment les 
dirigides als col·lectius més vulnerables. I ho fem a través del 
nostre programa de col·laboracions, que ens permet donar 
suport a la tasca de nombroses entitats i institucions que 
aporten valor social al nostre entorn.
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«Treballem per 
complir somnis, 
per ajudar a 
construir una 
societat millor»

Des de la Fundació Damm contribuïm 
al desenvolupament d'una societat 
més justa i integradora a través de la 
col·laboració amb nombroses entitats 
socials, solidàries i educatives que tenen 
un impacte positiu, especialment sobre 
els col·lectius més vulnerables i que 
necessiten una atenció especial.

Ramon Armadàs  
Vicepresident i director de la Fundació Damm

34
entitats i fundacions de l'àmbit 
social van rebre el nostre 
suport el 2021

La nostra col·laboració amb entitats dels 
àmbits de l'acció social, la integració –a 
través de la formació i l'esport– i l'educació 
respon a la nostra voluntat de formar part 
del teixit associatiu del país i, al mateix 
temps, demostra el nostre compromís amb el 
benestar i el desenvolupament integral de les 
persones al nostre territori d'influència.

Gala más IN / Fundación Grupo SIFU
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AUTISMO SEVILLA

Col·laborem amb Autismo Sevilla amb 
la voluntat de contribuir a la millora de 
la qualitat de vida de les persones amb 
trastorn de l'espectre autista (TEA) i de 
les seves famílies. Aquesta entitat ofereix 
suport personalitzat, formació i recursos 
a aquest col·lectiu a través del seu Centre 
Integral de Recursos (CIR), en què també 
s'afavoreix la inclusió social i la defensa 
dels seus drets. 

www.autismosevilla.org 

CASAL DELS INFANTS

El Casal dels Infants és una entitat social 
ciutadana creada el 1983 per donar 
suport a nens, nenes i joves en risc 
d'exclusió social de diferents barris de 
Barcelona i altres poblacions properes. 
La nostra Fundació dona suport a les 
activitats d'aquesta entitat, que afavoreix 
la igualtat d'oportunitats a la infantesa, a 
la joventut i a les seves famílies a través 
de programes d'educació, formació i 
inserció laboral.

www.casaldelsinfants.org 

COL·LEGI D'ECONOMISTES  
DE CATALUNYA

El 2021 la nostra Fundació va renovar 
l'acord de col·laboració amb el Col·legi 
d'Economistes de Catalunya, fet que va 
donar continuïtat a la relació que ens 
uneix des de 2015. L'acord ratificat per 
Oriol Amat, degà del Col·legi, i Ramon 
Agenjo, vicepresident de la nostra 
Fundació, ens permet continuar generant 
accions que acostin el vessant econòmic 
del món de l'esport als seus col·legiats i 
col·legiades. 

El Col·legi és una corporació de dret 
públic de caràcter professional que té 
més de 7.800 col·legiats i col·legiades, 
a més de 1.500 societats i despatxos 
vinculats dedicats als diferents vessants 
de l'economia i l'empresa.

www.coleconomistes.cat

Continuem donant suport a la tasca de 
Creu Roja
 
El 2021 la nostra Fundació va continuar oferint ajuda a Creu Roja i 
va donar 535 tovalloles i 69 samarretes per satisfer les necessitats 
bàsiques de les persones a les quals aquesta organització presta 
atenció. El nostre coordinador general, Àlex Galí, va visitar la 
Plataforma Logística Humanitària de l’entitat a Sant Martí de Tous 
(Barcelona) per conèixer de prop la seva tasca a Catalunya.

A més, també vam patrocinar el I Torneig de Golf Solidari de Creu Roja, 
que va tenir lloc al Club de Golf Sant Cugat i en què es van aconseguir 
10 tones d'aliments a favor del Pla Creu Roja RESPON. 
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CREU ROJA

El Moviment Internacional de la Creu Roja 
i la Mitja Lluna Roja és una organització 
humanitària amb presència a tot el món que 
va ser fundada el 1864 per protegir la vida i la 
salut. El 2020 vam oferir un important suport 
al Pla Creu Roja RESPON durant la crisi 
sanitària derivada de la COVID-19, per la qual 
cosa el nostre vicepresident, Ramon Agenjo, 
va rebre la Distinció d'Honor de Creu Roja de 
mans de Josep Quitet, president de Creu Roja 
a Catalunya. 

www.cruzroja.es 

CUNEF

Som entitat col·laboradora institucional del 
Colegio Universitario de Estudios Financieros 
(CUNEF), una institució amb més de 40 anys 
d'història, a la qual donem suport en les seves 
activitats acadèmiques i de recerca aplicada. 
Col·laborem en iniciatives que promouen 
el desenvolupament professional del seu 
alumnat, com ara la darrera edició de la 
Business Case Competition 2021. En aquesta 
competició, més de 300 alumnes de grau 
d'aquest centre van analitzar la proposta que 
van presentar les persones responsables dels 
departaments de Màrqueting i d'Exportació 
de Damm a la seu de CUNEF: Caso Estrella 
Damm: estrategia en Estados Unidos. Els 
tres equips finalistes van poder viure una 
experiència professional a Damm, i es van 
incorporar a un programa de pràctiques en què 
van conèixer les instal·lacions i l'equip directiu 
de la companyia.

www.cunef.edu 

 

FUNDACIÓ ISIDRE ESTEVE

Formem part del patronat de la Fundació 
Isidre Esteve, una entitat que treballa per 
millorar la qualitat de vida de les persones 
amb lesions medul·lars a través de l'esport 
i per impulsar la recerca mèdica en aquest 
àmbit. Sens dubte, un dels seus projectes 
més rellevants és el coixí intel·ligent Nubolo 
–un dispositiu ideat pel mateix Esteve 
i que ell mateix ha provat en les seves 
participacions en el Dakar–, que ajuda a 
milions de persones amb problemes de 
mobilitat perquè puguin estar asseguts 
sense patir llagues de pressió. Cal recordar 
que el conegut pilot va completar amb èxit 
el Dakar 2021, en què va finalitzar a la 28a 
posició de la classificació general.

www.fundacioisidreesteve.org 

FUNDACIÓ PARE MANEL

Continuem col·laborant amb la Fundació 
Pare Manel en l'organització del seu 
festival solidari Guanya’t el Cel, creat el 
1996 per Manel Pousa (el Pare Manel) i els 
humoristes Carles Flavià i Pepe Rubianes. 
A la 25a edició d'aquesta gala solidària 
–la primera després de la defunció del 
Pare Manel el 2020– van actuar artistes 
consagrats i noms tan populars com 
ara Manel Fuentes, Joan Manuel Serrat, 
Judit Neddermann, Carlos Latre o José 
Corbacho, entre altres.

La Fundació Pare Manel és una institució 
sense ànim de lucre, arrelada als barris de 
Verdum i Les Roquetes de Barcelona, que 
impulsa projectes en defensa dels drets i la 
qualitat de vida de totes les persones que 
pateixen exclusió i marginació social.

www.paremanel.org 

ESPORT SOLIDARI  
INTERNACIONAL 

Aquesta és una fundació privada 
formada per persones que creuen 
fermament en la importància de l'esport 
per ajudar a nens, nenes i joves que 
viuen en situacions precàries. És per 
això que Esport Solidari Internacional 
treballa tant en països en vies de 
desenvolupament com en zones 
marginals de països desenvolupats. El 
passat mes d'agost aquesta fundació 
va viatjar a Gambia per repartir material 
esportiu entre joves de diverses 
localitats del país. Entre el material es 
trobaven equipaments complets del 
Club de Futbol Damm donats per la 
nostra Fundació.

www.esportsolidari.org

FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI

El 2021 hem realitzat la nostra primera 
col·laboració amb la Fundació Catalana 
de l'Esplai (Fundesplai), una entitat 
social amb seu al barri de Sant Cosme 
del Prat de Llobregat (Barcelona), amb la 
donació de 22 ordinadors que ajudaran 
a millorar la inclusió social de les 
persones que es beneficien dels seus 
programes socials. Fundesplai treballa 
a favor dels nens i nenes, la joventut 
i les famílies desfavorides, enfortint 
les entitats educatives i de temps 
lliure, promovent la inclusió social i la 
sensibilització mediambiental. 

www.fundesplai.org 

To
yo

ta
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FUNDACIÓ CRUYFF 

La Fundació Cruyff és el llegat solidari 
del mític jugador i entrenador holandès, 
que volia crear espais perquè tots els 
nens i nenes poguessin practicar esport, 
independentment de la seva situació 
econòmica o de les seves capacitats. Dos 
dels seus projectes més significatius són 
els Cruyff Courts –camps d'esport segurs 
a l'aire lliure– i els Pati14 –que milloren 
les zones de joc de les escoles–. Tots 
dos projectes beneficien milers de nens i 
nenes arreu del món.

Col·laborem des de fa anys amb la 
Fundació Cruyff, i el nostre vicepresident, 
Ramon Agenjo, és vocal del seu patronat, 
juntament amb noms tan destacats 
com Pep Guardiola, Carles Puyol, Xavi 
Hernández, Fernando Belasteguin o 
Joan Laporta.

www.cruyff-foundation.org 

FUNDACIÓ DEL CONVENT  
DE SANTA CLARA

Aquesta entitat, dirigida per la 
coneguda religiosa Sor Lucía Caram i 
creada a Manresa (Barcelona) el 2009, 
promou l'atenció a persones amb risc 
d'exclusió social per garantir els seus 
drets com a ciutadanes. Els seus 220 
voluntaris i voluntàries col·laboren en 
el desenvolupament d'activitats d'acció 
social com ara pisos d'acollida, tallers, 
horts ecològics o distribució d'aliments i 
recursos essencials.

www.fundaciodelconventdesantaclara.org

FUNDACIÓN GRUPO SIFU

La Fundación Grupo SIFU és una 
entitat sense ànim de lucre que va 
néixer el 2006 per promoure i fomentar 
la integració social i la inserció laboral 
de persones amb discapacitat i amb 
dificultats especials d'inserció. Un dels 
seus projectes més destacats és la Gala 
más IN, l'esdeveniment artístic més gran 
d'Europa en què artistes amb capacitats 
diferents pugen a l'escenari per fer valer 
i donar visibilitat a les seves habilitats. La 
nostra Fundació va col·laborar per primera 
vegada amb aquesta entitat a l'edició de 
2021 de la gala, que va tenir lloc al Teatro 
Real de Madrid i al Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona.

www.fundaciongruposifu.org 
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FUNDACIÓ PRINCESA DE GIRONA

El vicepresident de la nostra Fundació, 
Ramon Agenjo, forma part dels 88 patrons 
de primer nivell que impulsen l'activitat de 
la Fundació Princesa de Girona (FPdGi). 
Aquesta entitat, impulsada per la societat 
civil de Girona el 2009, s'ha convertit en un 
referent estatal per al desenvolupament 
professional i personal de la joventut, 
posant especial atenció a la detecció de 
joves talents que serveixin d'exemple a les 
persones de la seva generació a través dels 
Premis FPdGi. Sa Majestat el Rei Felip VI és 
el president d'honor de la FPdGi, en nom 
de la seva filla, Sa Altesa Reial la Princesa 
d'Astúries, Elionor de Borbó. 

www.fpdgi.org

FUNDACIÓN TAMBIÉN

Col·laborem amb la Fundación También 
per afavorir la inclusió social de les 
persones amb capacitats diferents, així 
com per a promoure l'esport adaptat 
entre persones amb qualsevol tipus de 
discapacitat i fomentar els seus valors 
educatius i inclusius. La Fundación 
También treballa des del 2001 en l'àmbit 
de l'esport adaptat a escala nacional i la 
seva activitat ha beneficiat més de 9.000 
persones i 200 associacions. 

www.tambien.org

Donem aliments al  
Convent de Santa Clara 

El 2021 la nostra Fundació ha fet una donació de 2.500 quilos 
d'arròs a la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa. 
Aquesta donació d'aliments s'ha realitzat juntament amb la 
Fundació Ebro –entitat social del Grupo Ebro Foods– i ha permès 
a la nostra Fundació conèixer de prop la tasca que duu a terme 
aquesta entitat. Àlex Galí, el nostre coordinador general, va visitar 
en companyia de Sor Lucía Caram les instal·lacions del Convent de 
Santa Clara a Manresa, des d'on es distribueixen les ajudes que 
beneficien més de 2.000 famílies vulnerables de la zona. 
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L'equip de la Fundación También aconsegueix 
9 medalles al Campionat d'Espanya

Una de les iniciatives més destacades que porta a terme la Fundación 
También –gràcies al suport de la nostra Fundació i altres entitats 
col·laboradores– és el seu equip d'esquí i snowboard adaptat, que 
va aconseguir 9 medalles al Campionat d'Espanya celebrat a Sierra 
Nevada el març de 2021. María Martín Granizo (dos ors en categoria 
Dona Peu), Irene Villa (or i plata en Dona Cadira), Audrey Pascual (or en 
Dona Cadira), Pablo Tovar (or i plata en Home Cadira), Miguel Gutiérrez 
(or en Home Peu) i Alfredo Spínola (plata en Home Peu) van ser els i 
les medallistes de l'equip de competició de la Fundación También.

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

La nostra col·laboració amb l'Hospital Sant 
Joan de Déu es remunta a 2017 i ens ha 
permès contribuir a la construcció del 
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, el 
projecte més important d'aquest hospital 
pediàtric barceloní, perquè serà el centre 
d'oncologia pediàtrica més gran d'Europa 
quan s'inauguri el 2022. 

L'Hospital Sant Joan de Déu és una 
institució privada sense ànim de lucre, 
amb vocació de servei públic i membre 
de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de 
Déu, que gestiona més de 300 centres 
assistencials en 50 països de tot el món en 
què atén als col·lectius més vulnerables.

www.sjdhospitalbarcelona.org 

IESE

Ramon Agenjo, vicepresident de la nostra 
Fundació i conseller de Damm, va tenir 
l'honor de recollir el reconeixement 
a Damm pels més de 30 anys de 
col·laboració continuada amb l'escola 
de negocis IESE en un acte celebrat en 
el marc de la seva XXXIII Reunió Anual 
d'Empreses Patrones.

L'escola de direcció d'empreses de la 
Universitat de Navarra, IESE, és una de 
les millors a escala internacional i un 
centre referent en la formació de directius 
i líders empresarials. Des de 1958, 
aquesta prestigiosa escola de negocis ha 
format més de 90.000 càrrecs directius 
i té una comunitat de més de 50.000 
antics alumnes.

www.iese.edu 

Fu
nd

ac
ió

n 
Ta

m
bi

én

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021 FUNDACIÓ DAMM     59

https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ca
https://www.iese.edu/es/


Carta del  
president

2021 d’un cop d’ull

1

Enfocats en les persones

 
2 

Equips Damm, educació  
i esport

 
3

L’Arxiu Històric de Damm: 
preservem la nostra història

4

Donem suport a la cultura 
perquè sigui més accessible 

5

Volem construir una 
societat millor

6
Annex: llista d’entitats 
de 2021

 

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

Associació Franz Schubert 
www.schubertiada.cat

Ateneu Barcelonès 
www.ateneubcn.org

Autismo Sevilla 
www.autismosevilla.org

Barcelona Global 
www.barcelonaglobal.org

Biblioteca de Catalunya
www.bnc.cat

Casal dels Infants 
www.casaldelsinfants.org

Club Natació Montjuïc 
www.cnmontjuic.cat

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

Conservatori del Liceu 
www.conservatoriliceu.es

Creu Roja 
www.cruzroja.es

CUNEF 
www.cunef.edu

Escola Universitària d'Hostaleria i 
Turisme CETT-UB 
www.cett.es

Esport Solidari Internacional 
www.esportsolidari.org

Factoria Cultural de Terrassa 
www.lafactcultural.cat

Filmoteca de Catalunya 
www.filmoteca.cat

Fundació Abadia de Montserrat 2025 
www.abadiamontserrat.cat

Fundació Auditori Palau de Congressos 
de Girona 
www.auditori-girona.cat

Fundació Banc dels Aliments  
de Barcelona 
www.bancdelsaliments.org

Fundació BIOPARC 
www.bioparcvalencia.es

Fundació Carulla 
www.fundaciocarulla.cat

Fundació Catalana de l'Esplai 
(Fundesplai)  
www.fundesplai.org

Fundació Catalunya Cultura 
www.fundaciocatalunyacultura.cat

Fundació Cruyff 
www.cruyff-foundation.org

Fundació del Convent de Santa Clara 
www.fundaciodelconventdesantaclara.org

Fundació Enriqueta Villavecchia 
www.fevillavecchia.es

Llista d'entitats 
amb les quals 
hem col·laborat  
aquest 2021
Aquestes són totes les 
entitats, fundacions i ONGs 
amb què hem col·laborat 
durant l'any 2021.
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Fundació Fero 
www.fero.org

Fundació Foto Colectania 
www.fotocolectania.org

Fundació Isidre Esteve 
www.fundacioisidreesteve.org

Fundació Joan Miró 
www.fmirobcn.org

Fundació L'Atlàntida 
www.latlantidavic.cat

Fundació MACBA 
www.fundaciomacba.es

Fundació Pare Manel 
www.paremanel.org

Fundació Pere Tarrés 
www.peretarres.org

Fundació Princesa de Girona 
www.fpdgi.org

Fundació Privada Catalana de Futbol 
www.fundaciofcf.cat

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

Fundació Promediterrània 
www.fundaciopromediterrania.org

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

Fundación Elena Barraquer 
www.fundacionelenabarraquer.com

Fundación Grupo SIFU 
www.fundaciongruposifu.org

Fundación Querer 
www.fundacionquerer.org

Fundación También 
www.tambien.org

Gran Teatre del Liceu 
www.liceubarcelona.cat

Hospital Sant Joan de Déu 
www.sjdhospitalbarcelona.org

IESE 
www.iese.edu

L'Auditori de Barcelona
www.auditori.cat

Lluïsos de Gràcia 
www.lluisosdegracia.cat

Museo Carmen Thyssen Málaga 
www.carmenthyssenmalaga.org

Museo Reina Sofía 
www.museoreinasofia.es

Museu Nacional d'Art de Catalunya 
www.museunacional.cat

Open Arms 
www.openarms.es

Palau de la Música Catalana 
www.palaumusica.cat

Relats Solidaris de l'Esport 
www.relatssolidaris.com

Sant Cugat Fantàstic 
www.santcugatfantastic.cat

Sport Cultura Barcelona 
www.scbcn.com

Teatre Auditori de Granollers 
www.teatreauditoridegranollers.cat

Teatre Kursaal  
www.kursaal.cat

Teatre Nacional de Catalunya 
www.tnc.cat

Teatre-Auditori de Sant Cugat  
www.tasantcugat.cat

Teatro Real  
www.teatroreal.es

Terrats en cultura
www.coincidencies.org

UniversidadCarlos III 
www.uc3m.es

Universitat Abat Oliba CEU 
www.uaoceu.es 

Universitat Ramon Llull  
www.url.edu 

https://fero.org/ca/
https://fotocolectania.org/ca/
http://www.fundacioisidreesteve.org
http://www.fmirobcn.org
https://latlantidavic.cat/ca
http://www.fundaciomacba.es
http://www.paremanel.org
http://www.peretarres.org
https://www.fpdgi.org/ca/
http://fundaciofcf.cat/
https://feeb.cat/
http://www.fundaciopromediterrania.org
http://www.amigosmuseoreinasofia.org
http://www.fundacionelenabarraquer.com
http://www.fundaciongruposifu.org
http://www.fundacionquerer.org
http://www.tambien.org
http://www.liceubarcelona.cat
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ca
https://www.iese.edu/es/
http://www.auditori.cat
http://www.lluisosdegracia.cat
http://www.carmenthyssenmalaga.org
https://www.museoreinasofia.es/ca
http://www.museunacional.cat
https://www.openarms.es/ca
https://www.palaumusica.cat/ca
https://relatssolidaris.com/
http://www.santcugatfantastic.cat
http://www.scbcn.com
http://www.teatreauditoridegranollers.cat
http://www.kursaal.cat
http://www.tnc.cat
http://www.tasantcugat.cat
http://www.teatroreal.es
http://www.coincidencies.org
http://www.uc3m.es
https://www.uaoceu.es/ca
http://www.url.edu
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