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Acta de la reunió de 3Reptes Club Triatló l’Olleria 

En reunió realitzada el 21 de febrer de 2014 en el Bar bus 
 

 Estant presents els següents membres: 
Amador Gramage 
Angel Such 
Helio Escorcia 
Arturo Such 
Oscar Julià 
Erik Galdames 
Julian Herreros 
Héctor Mateu 
Jordi Sebastià 
Rober Martí 
 
Es comenten els següents temes referents al funcionament de 3Reptes Club Triatló l’Olleria en 
la temporada 2014 
 

 S’aprova que es buscarà patrocini del club a través de les xarxes socials que té el bloc  
(Twitter, facebook, pinterest, google+) i del bloc. Per aquest tema es comenta que 
hem d’oferir als patrocinadors que els fem publicitat, però no en el trage, sinó en la 
nostra presència a les xarxes, incloent-los una imatge en cada post que es publique en 
el bloc (i que passarà a facebook i a twitter). Açó demana una implicació en la 
publicació de noticies del club, per la qual cosa Erik, Jordi, Helio s’ofereixen a publicar 
en el bloc. Per buscar patrocini es redactarà un contracte a tal efecte. 

 S’aprova crear un compte de Google+ i de Pinterest per al club, a fi i efecte 
d’incrementar la presència del Club en les xarxes. S’encarregarà Arturo. 

 S’aprova considerar la possibilitat de fer loteria de Nadal o pagar farda com a font de 
finançament del club. 

 S’aprova explorar la realització d’un duatló cross per a finals de 2014. 

 S’aprova explorar la realització d’un duatló de carretera per a 2015. 

 Es desestima la realització d’un triatló indoor. 

 S’aprova explorar la realització d’un campus d’estiu per a xiquets per a 2015, en 
principi d’una setmana de duració. 

 S’aprova explorar la creació d’una escola de triatló per a 2015. 

 S’aprova realitzar una presentació del club per a la temporada 2014.  
 Es postulen com a candidats per a la nova Junta Directiva, Erik com a Secretari, Rober 

com a vicepresident i Héctor com a vocal. 

 Es comenta la realització d’un seguit d’activitats per part del club, com la realització de 
xerrades. De moment s’ofereixen Arturo per a una xerrada referent a la fisioteràpia i 
lesions esportives en triatló; Erik, amb una xerrada sobre el repte i experiències que 
representa la realització d’un IRONMAN. S’aprova explorar la possibilitat de fer una 
xarrada sobre paratritaló i el paper integrador de l’esport (per a la qual es proposa 
parlar amb federació); i sobre l’esport com a via per a superar problemes de 
drogoaddicció (per a la qual es proposa parlar amb Víctor Cerdà).  

 
 


