
DESCRIPCIÓ I TRAJECTÒRIA DE L’EMPRESA

Presentació

Damm és una empresa líder en el sector de l’alimentació i begudes, amb presència 
en els sectors de la logística, la distribució i la restauració. La companyia va ser 
fundada el 1876 pel mestre cerveser alsacià August Kuentzmann Damm, i és avui 
un exemple d’empresa que aposta per les persones, per la innovació i per la soste-
nibilitat, tant en els seus productes com en la seva gestió empresarial.

Actualment, Damm està present a més de 130 països i disposa de 17 fàbriques re-
partides per tota la península Ibèrica, des d’on produeix i envasa 19,3 milions d’hec-
tolitres de begudes.

Missió

L’activitat de Damm està basada en la fabricació i distribució de begudes en l’àmbit 
nacional i internacional, principalment cervesa, i en la prestació de serveis.

Després de gairebé un segle i mig d’activitat, des que l’any 1876 obrís les portes la 
primera fàbrica de cervesa Damm a Barcelona, s’esforcen per reinventar-se cada 
dia, recolzant-se en la seva experiència per continuar desenvolupant noves pro-
postes de productes i marques, i diversificar els negocis. Avui són una companyia 
multinacional capdavantera en el sector de l’alimentació i les begudes, la logística 
i la distribució capil·lar.
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BONES PRÀCTIQUES DE RESPONSABILITAT SOCIAL

Damm
Reconeixement Respon.cat 2022 al programa empresarial  
de voluntariat

Damm ha rebut el 
Reconeixement  
Respon.cat 2022 al 
programa empresarial  
de voluntariat

Premis 
respon.cat 2022
Reconeixement de les experiències en Responsabilitat Social a Catalunya

Plantilla 5.100

Facturació 1.488 M€

Localitat i comarca Barcelona (Barcelonès)

Activitat Alimentació i begudes, logística i distribució

Pàgina web www.damm.com

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:



La missió és oferir productes i serveis de qualitat amb el màxim respecte pel medi 
ambient i procurant la seguretat de les persones. Només així poden aconseguir la 
satisfacció de consumidors, clientela, accionariat i equip intern.

Damm basa els objectius, estratègies i accions en quatre valors fonamentals que 
guien la seva activitat. Són els valors #LIVE:

•  Loyalty: perquè les persones que treballen a Damm s’impliquen activament en 
la cultura, els objectius i l’estratègia de la companyia, respectant-ne els valors 
ètics i professionals.

•  Innovation: a Damm el futur és avui i la innovació és el motor per seguir 
avançant i reinventant-se cada dia. 

•  Customer Value: perquè la clientela i les seves necessitats són, per a Damm, 
una prioritat absoluta i la seva satisfacció i fidelització són garantia de la bona 
actuació. 

•  Energy: perquè cada repte empresarial és un al·licient i és abordat amb passió i 
professionalitat, sense escatimar cap mena d’esforç.

El programa de voluntariat #LIVE TO BE PART OF THE CHANGE s’emmarca, 
precisament, en aquests 4 valors que han existit sempre a Damm. 

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT 

Persones voluntàries a l’empresa 

La Comissió de Voluntariat #LIVE està formada per 15 persones de diverses socie-
tats i centres de treball. 

D’ençà que es va crear el pla de voluntariat, l’any 2021, més de 900 persones han 
participat en les accions organitzades en el marc del programa de voluntariat #LIVE 
TO BE PART OF THE CHANGE. L’aliança entre Damm i les diverses organitza-
cions amb les quals s’estableixen col·laboracions no fa sinó reforçar aquests valors 
corporatius.

Any d’inici d’actuacions de voluntariat 

El pla es va iniciar el novembre de 2021 amb l’objectiu d’unir sota una mateixa 
identitat totes les accions de voluntariat que es porten a terme des de la companyia.

Entitats amb les quals col·labora l’empresa en accions de voluntariat

Des de la Comissió de Voluntariat de Damm es prioritza la col·laboració amb en-
titats locals que porten a terme accions en entorns propers als nostres centres de 
treball, com per exemple:

•  Amics de la Gent Gran

•  Adfo

•  Banc d’Aliments

•  Banco Alimentos del Segura

•  Fundació Solidaritat Sant Joan de Déu

•  Fundació Catalana de Síndrome de Down
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•  Fundació Cares

•  Fundació Portolà

•  Fundació Rubricatus

•  Fundació CRAM

•  Fundació Formació i Treball

•  Programa Històries de Vida 

•  Proyecto Abraham

•  Fundació Saó Prat

•  Fundació Arrels

•  Fundación Jesús Abandonado

No obstant això, hi ha accions que es piloten en l’àmbit de tota la companyia amb 
partners tant a escala nacional com internacional, com per exemple:

•  Voluntare (xarxa internacional de voluntariat)

•  Associació Espanyola contra el Càncer

•  Proyecto Libera (SEO Birdlife + Ecoembes)

•  Fundación ADECO

•  Fundación Integra 

•  Fundació Zoo de Barcelona

•  Fundación A La Par y Acción 

•  Fundación Solidaridad SJDD

•  Creu Roja Espanyola

Resum de les actuacions de voluntariat d’empresa

El pla de Voluntariat #LIVE va néixer l’any 2021 de la voluntat de Damm i de les 
persones que formen part de la companyia de ser impulsors del canvi. #LIVE TO 
BE PART OF THE CHANGE és el paraigua sota el qual es porten a terme totes les 
accions de voluntariat de la companyia.

L’empresa és conscient que les corporacions han d’exercir un impacte positiu sobre 
l’entorn on operen, que s’ha de reflectir en tots els àmbits possibles. D’acord amb 
això, les línies d’actuació del pla de voluntariat s’articulen en: 

•  Línia social: procura arribar als col·lectius més vulnerables o en risc d’exclusió 
social, persones amb diversitat funcional i gent gran. Dins aquesta línia po-
dríem trobar el mentoring a persones joves amb risc d’exclusió social. 

També, coincidint amb les festes nadalenques, col·laboradors i col·laboradores 
de Damm participen a la campanya “Reyes Majos”, impulsada juntament amb 
Fundació Arrels per cobrir algunes de les necessitats bàsiques de les persones 
sense sostre.

Destaca, a més, la participació de les persones que formen part de la companyia 
en diverses iniciatives solidàries com l’Oxfam Intermón Trailwalker o la Magic 
Line.
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•  Línia ambiental: accions organitzades per mitigar o neutralitzar els impactes 
en l’àmbit ambiental del nostre entorn, així com per valorar el patrimoni natu-
ral existent, ja que tothom depèn de la disponibilitat dels recursos naturals.

En aquest camp, s’han organitzat neteges de platges i d’entorns naturals, així 
com reforestacions a zones de Múrcia i Catalunya.

Així mateix, s’impulsa la protecció de la biodiversitat amb accions com per 
exemple l’apadrinament de tortugues babaues a través de la col·laboració amb 
el Centre de Recuperació d’Animals Marins (CRAM). També a través de la 
col·laboració amb Fundació Barcelona Zoo juntament amb la qual s’impulsen 
projectes com la reintroducció dels fartets, un peix propi de les aigües medite-
rrànies, que es troba en perill d’extinció.

•  Línia cultural: des de Damm entenen la cultura com un pilar fonamental de 
la societat i un dels seus objectius és apropar-la a persones que potser no hi 
tindrien accés fàcil.

•  Línia esportiva: l’esport té una gran rellevància a Damm ja que l’entenen com 
a una manera de vehicular la cohesió i valors tan importants com el treball en 
equip.

Per a més informació, podeu consultar les memòries d’aquest darrer any tant de 
Damm com de la Fundació Damm: 

•  Informe Anual Damm 2021 
https://www.dammcorporate.com/sites/default/files/paragraph/investors_
presentations_attach/Informe_anual_2021_CAT.pdf

•  Memòria d’Activitats Fundació Damm 2021 
https://www.fundaciodamm.cat/sites/default/files/2022-05/Memoria_activi-
dades_2021_CAT.pdf

Per més informació i referència d’activitats concretes, aquests vídeos mostren di-
verses accions:

•  Resum de les accions de voluntariat 
https://www.youtube.com/watch?v=k1pQQwIaQIU

•  Reyes Majos 2021 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YCh8tuVQe4I

•  Oxfam Intermón Trailwalker 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=1NpSsDwh-qU

•  Oxfam Intermón Trailwalker 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=DpjXtrVKFg8

•  Magic Line 2021 
https://youtu.be/kiXDUsPKB1s

•  Magic Line 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=MrNwYGdIJSo

•  Neteja de platges 2021 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=URc8qYKhQXI
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•  Acció de reforestació a Catalunya 2021 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5dVRXgrslnw

•  Acció de reforestació a Murcia 2021 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8GrIeLEFSe8

•  Apadrinament de tortugues

 Alliberament de la tortuga Cetácea 
 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=IPUkLndG62I

 Alliberament de la tortuga Daura 
 https://youtu.be/DlolCP2IWWo

•  Alliberament de fartets 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=nr8KUZCE1yc

•  Acció de reforestació a Catalunya 2022 
https://youtu.be/WzYNztP52PQ

•  Acció de reforestació a Murcia 2022 
https://youtu.be/ULaWRXsE9po
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