
 

 

La Fundació Damm dona mobiliari per adaptar edificis en 

residències provisionals per a la tercera edat 

  

 
Part del material donat per la Fundació Damm a la seva arribada a la residencia provisional. 

 

Barcelona, 17 d’abril de 2020.- Molts són els espais que, en els darrers dies, han estat adaptats 

per acollir usuaris de residències de la tercera edat que no presenten símptomes de Covid-19, 

allunyant-los, d’aquesta forma, de possibles focus de contagi. Per fer-ho, és molta i molt variada 

la demanda de mobiliari que necessiten per tal de garantir el correcte benestar dels residents. 

Des que va començar aquesta crisi sanitària, la Fundació Damm està en contacte directe amb 

les diferents autoritats, posant a disposició d’aquesta causa tots els seus recursos i capacitats.  

En línia amb la voluntat de col·laborar en la lluita contra la Covid-19, la Fundació Damm ha fet 

entrega de 300 cadires i 30 taules a l’Ajuntament de Barcelona per habilitar un edifici nou i sense 

ús del Poble Sec en una residència provisional, la qual cosa permetrà treure a usuaris de 

possibles focus de risc i allotjar-los fora de perill. 

Les taules i les cadires donades per Damm -que és mobiliari que s’hauria de distribuir entre bars, 

restaurants i hotels que, a dia d’avui, romanen tancats- es distribuiran entre les habitacions dels 

usuaris i altres zones, i es destinaran a diferents usos, com l’adaptació dels banys a les 

necessitats dels residents.  

La donació de mobiliari se suma a les donacions ja efectuades per la Fundació Damm de més de 

30.000 litres (unes 50.000 ampolles) d’aigua mineral a centres sanitaris, hospitals i entitats 

socials, així com a la col·laboració amb les iniciatives de xefs i restaurants de preparar i portar 

menjar a personal d’hospitals i de residències de la tercera edat, així com a menjadors socials. 

 



Sobre la Fundació Damm 

Era l’any 1954 quan un grup de treballadors de la cervesera van crear el Club de Futbol Damm, 

amb el compromís de formar i educar a través de l’esport al jovent del barri on la companyia 

tenia la seva antiga fàbrica. Aquell compromís de fa més de 65 anys enrere era la llavor de 

l’actual Fundació Damm, que vertebra i difon les múltiples accions de mecenatge i filantropia 

dutes a terme per Damm per contribuir a la construcció d’una societat més justa i igualitària, a 

través del desenvolupament social, esportiu i cultural del nostre entorn. 

 

 

Per a més informació:  Departament de Comunicació de Damm 

 Jordi Laball  I  jlaballv@damm.es  I  679 833 375 

 

mailto:jlaballv@damm.es

