NOTA DE PREMSA
Sigues 100 X 100 Solidari amb el Club Triatló Serradells Andorra.
Primer step de l'ANDORMAN 2942

El Club Triatló Serradells Andorra, com a club amb compromís social i solidari,
anualment organitza les tradicionals sèries 100x100 solidàries de natació a la
piscina olímpica del Complex Esportiu dels Serradells, que aquest any serà el
proper diumenge dia 17 de desembre, de 9h a 14h, consistent en realitzar 100
sèries de 100 metres nedant.
Tots els nedadors i públic que es solidaritzin aportant 10€ en aquesta activitat
aquàtica solidària del 100x100, es veuran obsequiats amb unes tasses creades
especialment per a l’ocasió.

Tota recaptació solidària provinent de les aportacions, els beneficis de les
activitats i el suport dels diferents patrocinis es repartirà a parts iguals entre les
dues associacions escollides aquest any: AUTEA-Associació d’Afectats
d’Autisme d’Andorra i ATIDA-Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra.

Aquest any, les sèries 100x100 solidàries s’emmarquen en un conjunt d’altres
activats amb objectiu solidari que el Club Triatló Serradells preveu promoure
enguany en benefici de les dues associacions (ATIDA i AUTEA) que
culminaran el dia 09 de juny amb la prova “Andorman 2942”1, una prova de
triatló no competitiva que tenim previst celebrar el dia 9 de juny de 2018,
consistent en nedar 4km a Cambrils (Tarragona) i d’allà pujar en bicicleta fins
Arinsal, on iniciarem el darrer segment de cursa a peu fins al Pic mes al del
Principat d’Andorra, l’Alt del Comapedrosa de 2942m d’alçada, d’aquí el nom
del repte “Andorman 2942”.
Des d’aquest convenciment, es va iniciar l’any 2015 el “Repte 226” aquest
projecte solidari i social que hem recuperat enguany, en favor d’aquestes dues
associacions, desitjant fer arribar un missatge social que lligui l’esport amb les
malalties i on reflecteixi que els valors de l’esforç, la constància, el treball, el joc
net i la companyonia són directament extrapolables a la vida i a la lluita contra
les dificultats que no podem escollir.
Creiem en aquest projecte amb fermesa perquè alguns membres d’aquest club
i de les dues Associacions, són la mostra real de què l’esport els ha ajudat a
prendre consciència, i a “entrenar” cadascú en funció del grau de dificultat que
la vida li proposa.
Us convidem doncs el diumenge 17 de desembre 2018, de 9h a 14h, al centre
esportiu dels serradells a fi que pugueu fer la cobertura informativa d’aquesta
sèrie d’esdeveniments així com poder atendre-us a possibles preguntes.

Cordialment,

1

2942m.- El pic Alt de Comapedrosa amb 2.942 metres d'altitud, és la muntanya més elevada
d'Andorra. https://ca.wikipedia.org/wiki/Comapedrosa

