
 
 

Nota de premsa 
 

‘ELS HAMELINS’, LA NOVA CAMPANYA D’ESTRELLA DAMM 

QUE CONVIDA A GAUDIR DE LA NOVA ERA DEL BARÇA  

 

Clica aquí per veure “Els Hamelins” 

Descarrega’t frames i imatges del rodatge de la darrera campanya d’Estrella Damm 

 

Barcelona, 28 de febrer de 2022.- Estrella Damm, Global Partner del FC Barcelona, presenta “Els 

Hamelins”, la nova campanya de la marca que convida a tornar a gaudir de l’espectacle del millor 

joc dels blaugranes, aquell que ens emociona i ens fa vibrar temporada rere temporada. 

Protagonitzada per David Menéndez, Júlia Lara, Javier Príncep, Paula Guerra i Ferran Fernández, 

i dirigida per Oriol Villar, la història que narra “Els Hamelins” s’inspira en la faula alemanya d’ “El 

flautista d’Hamelín”, en la qual un jove músic era capaç de captivar a tothom qui es proposava 

només amb les notes hipnòtiques de la flauta que tocava.  

En la nova campanya d’Estrella Damm, el flautista és un jove mecànic, i les notes de la flauta, un 

discurs ple de passió, il·lusió i optimisme per la nova era del Club i per l’espectacle que oferiran 

els seus jugadors als terrenys de joc. 

Una campanya que parla de valors com l’esforç, l’ambició, la humilitat i la feina ben feta. Valors 

que representen l’essència del Barça des del seu naixement ara fa 122 anys, i que comparteix 

amb Estrella Damm, la cervesa nascuda a Barcelona el 1876 de la mà del jove mestre cerveser 

alsacià August Kuentzmann Damm.  

I és que des dels seus orígens fa més de 145 anys, Estrella Damm ha estat vinculada al món de 

l’esport, i ja en fa més de 40 que la marca acompanya al FC Barcelona en els principals moments 

https://www.youtube.com/watch?v=G-82kJR7DwI
https://wetransfer.com/downloads/512849426475bcd1b15bf5250a9f847e20220225144743/033ebbc1ad6e2d0659eae99d2b7cbfc920220225144822/81547a
https://wetransfer.com/downloads/1dab585ec84d157ee6fcf26eeeae9b1c20220225120151/5846ca568606a3ae98da4ac9f2045dad20220225120242/d71fd5


de la seva història. Les dues institucions centenàries han dut a terme nombroses accions 

conjuntes amb les quals s’han acostat a l’afició culer, compartint amb ella totes les fites i els 

títols assolits pel Barça i pels seus jugadors i jugadores any rere any. 

“Els Hamelins” es pot veure des d’avui mateix a les xarxes socials i al web d’Estrella Damm, i 

estarà activa a mitjans digitals i televisió d’àmbit català durant tot el mes de març. 

 

 


