
JUGA-TE-LA | JORNADA BENÈFICA 
KIKU COSTA A FAVOR DE L’ELA

18 DE SETEMBRE DE 2022

Sentit agraïment

El diumenge dia 18 de setembre del 2022, vam viure al Club una jornada del tot excepcional. 
Vaig veure un Club bolcat completament a la jornada solidària JUGA-TE-LA. La jornada 
es va convertir en un dia de solidaritat per la investigació de l’ELA i, alhora, en una preciosa 
mostra d’estimació i afecte cap a mi de tots els participants, treballadors/es, socis/es i amics i 
amigues que vau estar presents a la cita.

La malaltia no és fàcil, és clar, però viure-la amb aquest escalf i acompanyament li dona un 
sentit que no es pot descriure amb paraules.

És molta la gent a qui he d’agrair haver-nos volgut acompanyar en aquesta jornada tan 
especial. Primer de tot al president Xavier Prunera i tota la junta directiva, per tota la seva 
dedicació i implicació, a tots els socis i sòcies que vau participar en les activitats, que vau estar 
presents a la xerrada, al partit d’exhibició, a la botifarrada... en tot moment pendents que 
tot sortís perfecte, amb constants mostres d’afecte, amb la força imparable de la gent que es 
transmet quan hi ha alegria i passió en allò que s’està fent. A tots aquells socis i sòcies que no 
hi van poder ser, però que amb els seus missatges han estat molt a prop meu. Un agraïment 
molt especial als companys de feina que ahir de manera voluntària van dedicar un diumenge 
perquè tot sortís rodó, pendents en tot moment dels detalls que al final marquen la diferència. 
Al Manu Navas, que ha anat perfilant tots els detalls en les darreres setmanes. Al doctor Raúl 
Juntas per haver-se implicat en el projecte i acompanyar-nos des del primer moment, a l’Àlex 
Corretja per ser-hi sempre, per ajudar-nos i fer-ho tan bé, al Marc López, al Pedro Cachín, 
al Juan Lizariturry i a l’Alberto Berasategui, per haver volgut estar en aquest dia tan especial 
per a mi i la meva família. A l’Antoni Pifarré, que sempre hi és i sempre ens ajuda, al Daniel 
Ribera per amenitzar la jornada amb la seva música, al Sergio Skidelsky per fer del sorteig un 
moment fantàstic. També a les empreses que han volgut aportar el seu gra de sorra i ens han 
ajudat a fer-ho possible: l’equip de l’Herriko Sant Cugat que ha fet un esforç important per ti-
rar endavant una jornada tan intensa, a GPASOFT per tot el seu suport tècnic, a Whatsmobil, 
al Pep Sesat i a la seva empresa de comunicació Comparteix, a Cuquet Sant Cugat, al Xavier 
Tor d’Estudi 34, també a Mans de Sant, Head, Adidas, Decathlon, Mediamarket i l’HotelQgat.

Al final del dia, ja amb la calma, des de casa repassava infinitat d’imatges de moments molt 
especials, saludant i abraçant companys i amics, i pensant en tot el que es pot aconseguir amb 
la força i el valor de la solidaritat.

Aquest escalf em dona energia per seguir, per pensar en futures iniciatives, i qui sap si JUGA-
TE-LA ha nascut amb força per continuar rodant...

En nom meu i de tota la meva família, gràcies per tant! No ho oblidarem mai. 

Kiku Costa


