
 

Voluntaris i voluntàries de Damm impulsen 
una campanya de neteja de platges 

 
• La iniciativa s'emmarca en #LIVE, TO BE PART OF THE CHANGE, el pla de 

voluntariat de Damm que unifica la seva estratègia d'acció social 

 

• Els col·laboradors i les col·laboradores de Damm que van participar en la 

iniciativa van netejar gairebé 7.000 m2  de sorra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descarrega més imatges de recurs aquí. 

 

Barcelona, 23 de setembre de 2021 – Coincidint amb el Dia Mundial de les Platges, 80 

col·laboradors i col·laboradores de Damm es van sumar a l'acció de recollida de brossa a platges 
impulsada per la companyia. La iniciativa s'emmarca en #LIVE, TO BE PART OF THE CHANGE, el 

pla de voluntariat corporatiu que promou la participació de les persones de la companyia en 

accions socials, mediambientals, culturals i esportives. 

Durant les jornades celebrades els dies 17 i 18 de setembre, part de la plantilla de Damm va 
dedicar 240 hores a netejar un total de 6.900 m2 de sorra de les platges de Castelldefels i El Prat 
de Llobregat. Abans de començar l'activitat, els participants van rebre una breu formació, de la 
mà dels professionals de la Fundació CRAM, sobre les diferents espècies que habiten en les 
nostres mars i en la qual van poder conèixer de prop el mal que els estan causant les restes de 
brossa acumulades a les costes. Durant l'activitat, les persones que van participar en l'acció es 
van dividir en petits grups repartits per la zona amb l'objectiu de poder netejar la platja de la millor 
forma possible, sense que quedés cap espai per examinar. En finalitzar la recol·lecta, es va 
realitzar una classificació de residus per a la seva correcta gestió que a més va permetre 
comptabilitzar els que s'havien reunit. L'equip de Damm va aconseguir recollir un total de 23Kg 

https://we.tl/t-A3zxQZTW1Q


 
de petits residus, entre els quals es van trobar sobretot microplàstics, burilles i pals de 
llaminadures. 

Mitjançant aquesta iniciativa, Damm s'adhereix a la campanya “1m2 per la natura”, promoguda 
pel projecte “Libera, unidos contra la basuraleza” impulsat per SEO/Birdlife en aliança amb 
Ecoembes, amb el qual la companyia col·labora des de fa diversos anys amb l'objectiu de frenar 
les conseqüències de les escombraries abandonades als espais naturals. Així mateix, l'acció 
impulsada per Damm també va comptar amb la col·laboració de la Fundació CRAM (Centre de 
Rehabilitació d'Animals Marins), entitat que assisteix i recupera a espècies marines amenaçades 
en les instal·lacions de la fundació per reintroduir-les en el seu hàbitat al més aviat possible. 

La Fundació CRAM treballa per assistir i recuperar cetacis, ocells marins i, principalment, 
tortugues que apareixen al llarg de les nostres costes amb algunes lesions o malalties causades 
per la interacció humana. Exemple d'això és el cas de la tortuga apadrinada per Damm. Després 
de ser trobada per uns pescadors atrapada entre diversos objectes de plàstic que van provocar 
greus ferides en una de les seves aletes, els membres del CRAM la van tractar i, malgrat haver 
d'amputar-li una aleta, molt aviat serà retornada al seu hàbitat natural. 

“Les restes de brossa a la natura tenen un gran impacte en els entorns naturals i l'ésser humà 
és el principal responsable d'aquesta mala pràctica. Des dels seus orígens, Damm manté un 
compromís ferm amb la cura del medi ambient i duu a terme diferents accions amb el propòsit 
de conscienciar a la societat sobre la necessitat de protegir unes de les nostres majors riqueses: 
el mar Mediterrani i la biodiversitat que habita en les seves aigües”, va comentar Alba Linares, 
responsable de RSC de Damm. 

 

Damm, compromesa amb ser part del canvi 

La campanya de voluntariat de neteja de platges se suma a altres accions impulsades per Damm 

amb l'objectiu de minimitzar el seu impacte mediambiental i promoure la conscienciació sobre la 

cura del medi ambient. Amb l'objectiu de donar resposta a la voluntat de la companyia i de totes 

les persones que formen part d'ella de ser part del canvi, Damm ha posat en marxa el seu nou 

programa de voluntariat #LIVE, TO BE PART OF THE CHANGE l'objectiu del qual és contribuir 

al desenvolupament social, ajudant a combatre el canvi climàtic i a protegir la biodiversitat. 

 

La companyia continua avançant en el seu compromís per reduir la seva petjada mediambiental 

i durant els últims anys ha impulsat rellevants projectes com l'eliminació de les anelles de plàstic 

que unien els packs de llaunes de les diferents marques de la companyia, substituint-les per un 

nou format d'agrupació que permet ajuntar les llaunes amb un embalatge de cartó 100% 

biodegradable, fabricat amb 100% fibres naturals procedents d'arbres gestionats de manera 

sostenible i responsable. A més, Damm també ha eliminat per complet els retràctils decorats de 

plàstic dels packs de sis, dotze i vint-i-quatre llaunes, creant un nou embalatge elaborat amb 

fibres naturals que compten amb la certificació PEFC. 

 

 

Sobre Damm 

https://www.dammcorporate.com/es/compromiso-sociedad 

 

https://proyectolibera.org/
https://www.seo.org/
https://www.ecoembes.com/es
https://cram.org/
https://www.dammcorporate.com/es/compromiso-sociedad

