
 

 

Benvolguts auxiliars, 

 

GRÀCIES, MOLTES GRÀCIES per la vostra magnífica prestació aquest 

cap de setmana durant la disputa del “Campionat d’Espanya Absolut” 

disputat a l’Estadi Joan Serrahima de Barcelona. 

 

Ha estat un veritable plaer, com a Coordinador de grup, treballar amb 

vosaltres. 

 

Dissabte apareixien petits dubtes però diumenge vàreu estar 

IMPRESSIONANTS; multiplicant-vos en molts moments a l’hora de fer 

la tasca a la qual estàveu destinats amb les noves que us anàvem 

assignant a mida que anaven sorgint. 

 

INFATIGABLES l’equip de Logística; la tasca més dura però que he 

sabut tirar endavant amb empenta i que es veia reflectida amb el 

magnífic aspecte que reflectia la instal·lació. 

 

MIL GRÀCIES a aquells que vàreu estar al Control Antidopatge en un 

cap de setmana on els serveis mèdics es van tornar bojos; horaris 

impossibles però amb el somriure a la cara. 

 

Que dir dels auxiliars de pista; capacitat d’adaptació a cada canvi de 

prova que els hi posaven; un 10. 

 

Els controls d’accessos; TOTS i TOTES amb carisma i personalitat 

ajudant a que cadascú ocupes els llocs que els hi tocava. 

 

Boníssim treball del grup d’acreditacions (molts recuperats per a 

altres tasques a mida que baixava la voràgine del primer dia). 

 

 



 

 

 

Rapidíssims i disciplinats el grup de captació de medalles; el vostre 

treball va ajudar a agilitzar les Cerimònies de Premiació, cosa no 

sempre fàcil. 

 

Per no parlar del treball de reprografia; sense les vostres fotocòpies, i 

penjades d’horaris i resultats el bon funcionament de les jornades 

hauria estat impossible. 

 

I finalment un aplaudiment al grup de cistelles; quina remullada 

vàreu patir diumenge. A més a més de la de quilòmetres que us 

vàreu portar a les cames carregades amb les bosses dels 

participants; les més petites però fortes com el que més. 

 

Només repetir-vos que ha estat un plaer treballar amb vosaltres i que 

si torna a haver una competició d’aquest estil a Barcelona voldria (en 

el cas d’estar al cap de l’activitat) tornar a comptar amb aquest GRAN 

GRUP DE TREBALL. 

 

Xavi Gironès 

Coordinador d’Auxiliars Campionat d’Espanya Absolut Barcelona’17 

 

 

 

Barcelona, 24 de Juliol de 2017 


