
 
 

 DE DESEMBRE – DIA MUNDIAL DE LA LLUITA CONTRA LA SIDA 

 

Damm il·lumina de vermell les seves façanes per a 

conscienciar sobre la lluita contra la sida 

 

• La companyia s'adhereix per setè any consecutiu a la campanya de 

conscienciació promoguda per la Fundació Lluita contra la Sida 

 

• Damm manté un fort compromís amb la societat, pilar fonamental de 

la seva estratègia de sostenibilitat i responsabilitat social 

 

   

 

 

Barcelona, 1 de desembre de 2020.  Damm reafirma per setè any consecutiu el seu suport 

a la Fundació Lluita contra la Sida il·luminant les façanes de dos dels seus edificis 

emblemàtics, l'Antiga Fàbrica Estrella Damm i la fàbrica d'Estrella Damm al Prat de Llobregat, 

amb motiu del Dia Mundial de la Lluita Contra la Sida. 

 

Els edificis de la companyia tenyiran les seves façanes de vermell a partir de les sis de la tarda i 

fins a passada la mitjanit del dia 1 de desembre, amb l'objectiu de seguir conscienciant un any 

més sobre la necessitat de continuar lluitant contra una malaltia que afecta a gairebé 38 milions 

de persones a tot el món. En aquesta iniciativa, impulsada per la Fundació Lluita contra la Sida, 

també hi participen els edificis més emblemàtics de les diferents ciutats de tot el país amb 

l'objectiu de donar visibilitat al VIH i conscienciar a la societat de la necessitat de continuar lluitant 

per acabar amb aquesta malaltia. 

 

 

Des de la seva fundació el 1992, la Fundació Lluita contra la Sida ha impulsat diverses campanyes 

per a conscienciar sobre la discriminació que pateixen les persones amb VIH i els estigmes 



 
 
generats al voltant del virus de la sida. Actualment, la fundació segueix organitzant 

esdeveniments benèfics i accions dirigides a captar fons per a la recerca amb l'objectiu de prevenir 

i curar aquesta malaltia. 

 

Damm, una companyia socialment responsable   

 

El compromís de Damm amb la societat forma part del seu ADN i es reafirma any rere any gràcies 

a la seva participació i suport actiu a diferents causes d'àmbits com la gastronomia, la música, la 

cultura, l'esport i el medi ambient. La Fundació Damm, entitat que vertebra les múltiples activitats 

de mecenatge i filantropia de Damm, va invertir 3,74 milions d'euros en 2019, 

destinats al desenvolupament 88 projectes impulsats per diferents entitats socials, culturals, 

esportives i educatives. 

 

La iniciativa d'il·luminar les façanes d'edificis de la companyia s'emmarca dins l'estratègia de 

responsabilitat corporativa de la companyia, que promou un gran nombre d'accions que es 

realitzen durant tot l'any com a mostra del seu compromís social. En concret, l'Antiga Fàbrica 

Estrella Damm i la fàbrica d'Estrella Damm al Prat de Llobregat també s'il·luminen cada any en 

commemoració d'altres cites mundials, com el Dia Mundial contra el Càncer de Mama i el Dia 

Mundial de l'Autisme. 

 

 

Més informació: https://www.dammcorporate.com/ca/compromis-societat 

 

 

https://www.dammcorporate.com/ca/compromis-societat

