
 

 

Damm celebra el primer aniversari del seu pla de 

voluntariat 

• Al voltant de 2.500 persones han participat en les iniciatives, que s'han dut a 

terme en col·laboració amb entitats socials, mediambientals, culturals i 

esportives   

 

• El pla de voluntariat #LIVE TO BE PART OF THE CHANGE mostra el 

compromís de Damm per generar un impacte social positiu en la societat 

 

 

Barcelona, 22 de desembre de 2022.- Damm, empresa líder en el sector de l'alimentació i 

begudes, amb presència en els sectors de logística, distribució i restauració, celebra el primer 

aniversari del seu pla de voluntariat #LIVE TO BE PART OF THE CHANGE, un programa 

destinat a promoure la solidaritat entre els seus col·laboradors i col·laboradores. Durant l'últim 

any, la companyia ha col·laborat amb 25 entitats i ha sumat 1.540 hores d'acció social. 

El pla ha involucrat a més de 1.000 persones de la companyia que han dut a terme activitats 

en favor de la societat, el medi ambient, la cultura i l'esport. A més, diverses iniciatives s'han 

obert a la societat i han comptat amb la participació de més de 1.500 persones, aconseguint un 

total de 2.500 persones involucrades. 

#LIVE TO BE PART OF THE CHANGE va néixer l’any 2021 de la voluntat de Damm i de totes 

les persones que formen part de la companyia de contribuir al canvi positiu de l'entorn en 

el qual opera Damm. Des d'un inici, el programa ha comptat amb la participació d'integrants 

de totes les àrees i departaments de l'empresa, que han demostrat un alt grau de compromís i 

de conscienciació. Els col·laboradors i col·laboradores han participat en les 20 activitats 

impulsades internament en el marc del pla de voluntariat. 

Entre les iniciatives dutes a terme durant l'últim any destaquen les neteges de platges en 

diversos punts del litoral català i a la regió de Múrcia en les quals han col·laborat més de 400 

persones. En el marc de l'aposta de Damm per la preservació de la biodiversitat, s'han realitzat 

diverses jornades de reforestació en zones de Múrcia i Catalunya, que van comptar amb 

la participació de més de 200 voluntaris i voluntàries. A més, a través de la col·laboració 

amb entitats com el Centre de Recuperació d'Animals Marins (CRAM) o la Fundació 

Barcelona Zoo, diverses persones que formen part de la companyia han participat en 

l'alliberament d'exemplars de tortugues babaues apadrinades per Damm o en la reintroducció de 

fartets, un peix propi de les aigües mediterrànies que es troba en perill d'extinció. 

A través del pla de voluntariat #LIVE TO BE PART OF THE CHANGE, els voluntaris i voluntàries 

també han participat en projectes amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament i el 

creixement de les persones a través de l'acció social, l'educació i la solidaritat. En aquest 

sentit, més de 250 col·laboradors i col·laboradores en 2021 i 2022 s'han sumat a la iniciativa 

”Buscamos Reyes Majos”, organitzada per Fundació Miaportación. Destaca també la 

participació de més de 340 persones de la companyia en les dues últimes edicions de la caminada 

solidària Magic Line, organitzada per l'Obra Social de Sant Joan de Déu i en la qual Damm va 

promoure la Ruta Mediterrània, a la que s’hi van sumar al voltant de 1.400 persones. A més, 

diversos equips de Damm van participar en la dècima i onzena edició de l'Oxfam Intermón 

Trailwalker recaptant un total de 10.000 euros per a millorar l'accés a aigua potable a Àfrica i 

Amèrica Llatina. 



 
 

Damm, una empresa compromesa amb la societat i el medi ambient  

El pla de voluntariat de Damm és una mostra més del compromís de la companyia amb el 

medi ambient i el desenvolupament positiu de la societat, així com de la seva aposta pel 

creixement professional i personal dels col·laboradors i col·laboradores. Damm, sent 

conscient del paper que juga dins de la societat i la responsabilitat que té com a empresa, cerca 

donar resposta a les necessitats col·lectives i als reptes socials i mediambientals existents a partir 

del creixement sostenible i respectuós amb les persones i el planeta.  

 

Sobre Damm www.dammcorporate.com 
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