
La Fundació Damm s’uneix a la lluita contra la 

Covid-19 a Mallorca 
 

Ja s'han repartit 25.000 litres d'aigua i 18.000 litres de llet a entitats 

socials de l'illa 

 

La Fundació Damm s’uneix a la lluita contra la Covid-19 a Mallorca amb la donació de 25.000 

litres d’aigua mineral Font Major i 18.000 litres de llet AGAMA a entitats socials de l’illa, 

ajudant a cobrir d’aquesta forma les necessitats bàsiques d’aigua i llet dels usuaris als que 

presten atenció. 

A data d’avui, entre els ja beneficiats s’hi troben els menjadors socials de l’Església dels 

Caputxins i de l’Associació Tardor de Palma, així com Aldeas Infantiles, l’Associació Altruista 

Es Refugi, l’Associació Inca - Mallorca Solidària, els serveis socials dels Ajuntaments de Felanitx 

i Santanyí, la Fundació Goethe per les Illes i la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials 

Mallorca.  

A més, la Fundació Damm també col·labora amb les iniciatives solidàries de diferents xefs i 

restaurants de l’illa, com les pizzeries L’Artista, que preparen menjar i el porten a menjadors 

socials, i als que la Fundació proveeix d’aigua i llet per a tan noble causa. 

Durant el temps que duri aquesta crisi sanitària, la Fundació seguirà proveint d'aigua i llet, i 

ampliant el seu subministrament a entitats socials de tota l’illa. 

La donació d’aigua i llet a entitats socials de Mallorca se suma a les iniciatives que la Fundació 

Damm està duent a terme a tot el país, com la donació de més de 150.000 litres d’aigua mineral 

a centres sanitaris i hospitals a més de 20 províncies; l’entrega diària en la Comunitat de Madrid 

de 4.000 sandvitxos Rodilla a gent gran, sanitaris, persones dependents o conductors de 

l’Empresa Municipal de Transports, o la donació de 300 cadires i 30 taules a l’Ajuntament de 

Barcelona per adaptar un edifici sense ús en una residència per a la tercera edat, entre altres. 

 


