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FILOSOFIA

Triatló per a tothom

Integrar a tots els esportistes, des dels més experimentats fins a

les persones que volen iniciar-se en aquest apassionant esport.

Si busques un grup de gent amb ganes de millorar dins de les

possibilitats personals, i amb bon ambient de treball.

Prevenció de lesions / Salut

Volem ser realistes, ajustar els volums i intensitats de

l'entrenament a la realitat d'esportistes com tu, amb l'objectiu

que no entrenis més del necessari i que practiquis aquest esport

amb seguretat, millorant dia a dia, i gaudint del que et pot oferir .

Tècnica

Durant tota la temporada, s'inclou el treball de tècnica en les

diferents disciplines, com a base de la millora personal.

Sessions dirigides

Màxim contacte amb el tècnic del club, durant la setmana

gaudiràs de sessions dirigides de natació, sessions de carrera,

sortides conjuntes els caps de setmanes i sessions puntuals

d'entrenament combinat, transicions, natació en aigües obertes.



ENTRENADOR

Jordi Garcia Gràcia

Entrenador Especialitzat

- Graduat en Ciències de 

l'Activitat Física i de l'Esport

- Entrenador Nacional de 

Triatló

- Número de Col·legiat

57704 

Experiència internacional



ENTRENAMENTS

ENTRENAMENTS GRUPALS

Es buscarà en aquests entrenaments arribar a

un objectiu comú, però sempre respectant les

diferències individuals i els diferents nivells.

ENTRENADOR

Jordi Garcia Gràcia

ENTRENAMENTS

Dimarts 21.00h Piscina Municipal Mireia 

Belmonte  

Dimecres 19.30h Pistes Atletisme Antonio 

Amorós (Santa Coloma Gramenet)

Dijous 21.00h Piscina Municipal Mireia 

Belmonte 

* Dissabtes es proposaran activitats de club, 

com sortides ciclistes, rodatges a peu, 

transicions, competicions en conjunt.

Inici dels entrenamients Grupals

Dimarts 31/10/2017



INSTAL·LACIONS CN BADALONA

Gimnàs*

*(Ampliació i

Renovació)

Terrassa

Piscina

Escola de Vela

Pista Poliesportiva



PROJECTE AMPLIACIÓ GIMNÀS

El gimnàs disposarà de: 

Bicicletes Spinning // El·líptiques // Cintes de córrer // Estacions de 

musculació // Pesos lliures // Ampliació oferta classes dirigides



Ús Piscina Municipal Mireia Belmonte 

franja horaria migdia i caps de setmana

Obligacions

Ús exclusiu per a triatletes socis del club.

Responsable de la secció a la piscina, Persi.

Respecta les normes i socorristes de la Piscina.

*En funció de la demanda s’organitzarà la 

franja de migdies, per grups. 

HORARIS

- De Dilluns a Divendres*

13:30h a 15:30h

Disponibilitat de 2 carrils

- Caps de Setmana

Com abonat

Dissabtes 7h a 20h

Diumenge 9h a 14h



PISTES ATLETISME ANTONIO AMOROS

Santa Coloma de Gramenet, Can Zam
Av. Pallaresa, 99, 08924 Barcelona

- Construcció el 2015

- Entrada lliure a les instal·lacions durant tota la 
setmana.

HORARIS

- De Dilluns a Divendres
De 7h a 22h

- Dissabte
De 8h a 21h

- Diumenge
De 9h a 14h

- Carril exterior de 500m de terra.

- Dutxes

- Pàrquing

- Situat al costat del parc fluvial del Besos



Planificació Entrenaments Online

Planificació en base al calendari de competicions oficials de Club.

Ús de la plataforma online Training Peaks.



CALENDARI COMPETICIONS OFICIALS

Circuits de la Lliga Catalana

3 Circuits

- Lliga Catalana de Triatló

6 Proves

- Lliga Catalana de Duatlón de Carretera

5 Proves

- Lliga Catalana de Aquatló

6 Proves



Iniciem la tramitació́ de llicencies a partir del 30/10/17 per la temporada 2018, amb dues modalitats: 

LLICENCIA DE ACTIVITAT FCTRI –UFEC 

Aquesta llicencia permet participar en totes les competicions d’àmbit català i en les mateixes cobertures que fins ara tenia l’anterior llicencia ( accident esportiu 

en entrenament, competició́, RC. ). Malgrat que l'assegurança tingui cobertura internacional. No es pot garantir que sigui acceptada en altres autonomies. 

LLICENCIA ÚNICA O FETRI 

Permet competir a tot el territori espanyol i te les mateixes cobertures d'assegurança̧a que l’anterior. El seu preu superior es resultat dels canons que cobra la 

FETRI per esportista. Aquesta llicencia i per imperatiu legal estatal, també́ es necessària per poder optar als títols de campions de Catalunya i participar en els 

campionats de Catalunya individuals. 

** En cas de voler a posteriori passar de llicencia d’activitat a única es comunicarà̀ a la federació́ abonant la diferencia

TRÀMIT LLICÈNCIES



OBJECTIUS

A. Curt plaç / mig plaç

Iniciar - Ampliar - Consolidar la Secció

B. Llarg plaç

Escola de Triatló per a Nens/es

C. Esportiu

Equip femení    - Que és puntuï

Equip masculí  - Ser del 50% en lligues de Triatló i                   

Aquatló



RÀNQUING INTERN

- Promoció de la participació

- Premiar la constància i compromís amb el projecte

- Bonificació per la 2ª Temporada

- Descomptes llicència.

- Descomptes a curses de lliga catalana.

• 21 Proves  (3 lliges catalanes + 4 proves de la ciutat)

• Proves de lliga distància Esprint i Olímpica puntuen 100

• Proves per equips puntuen 130

• Proves de Mitja distància puntuen 150

• Proves de la ciutat puntuen 50



EQUIPACIONS

Marca INVERSE

Duració mínima de 2 anys

Gama completa:

- Mono competició

- Roba entrenament ciclisme i running

Prediseny



ESPÒNSORS / COL·LABORADORS

Espònsors

Visibilitat en Tritratje, Xarxes Socials i Pàgina web.

Aportació econòmica

Diferents partides:

Reforçar estructura secció.

Subvencionar alguna competició de la lliga catalana.

Bonificacions del rànquing intern de cara la 2º temporada.

Col·laboradors

Visibilitat en Xarxes Socials i pàgina web.

Descomptes pels components de la secció de triatló



NORMATIVA

Normes per formar part de la secció

• Compra del Tritratje del Club. 

• Obligació de tenir llicència, que correrà a càrrec de cada triatleta.

• Les curses correran a càrrec de cada triatleta. (És probable que 

es pugui subvencionar alguna en funció de l' esponsorització)

• Curses mínimes (La comissió estudiarà cada cas en particular)



QUOTES

A. Secció Triatló + Entrenaments presencials

55€/mes = Quota de Soci 33€ + 22€ Entrenament 

- Entrenador Especialitzat 

- Entrenaments presencials 

- 2 Sessions setmanals de Natació

- 1 Sessió setmanal d'entrenament de cursa a peu a les 

pistes d' atletisme.

- Ús de les instal·lacions del CNBadalona, Piscina Municipal i 

Pistes Atletisme. 

- Descomptes i ofertes de patrocinadors / Col·laboradors

- Planificació d'entrenaments Online

- Activitats de Club (clínics, mecànica, nutrició) 



QUOTES

B. Secció Triatló

Quota de 30€/ mes 

- Descomptes i ofertes de patrocinadors / Col·laboradors 

- Tramitació de llicències 

- Planificació d'entrenaments Online

- No pot fer ús d’instal·lacions

- Activitats de Club (clínics, mecànica, nutrició)

C. Mínima Només Secció Triatló

Quota de 12€/ mes 

- Sense entrenador

- No té dret a subvencions

- No pot fer ús d’instal·lacions

- Obligada llicència i Tritratje del Club. 



INSCRIPCIONS I ALTES

Quota A

- Entrega presencialment les 

butlletes Soci i Secció a Secretaria

Quota B i C

- Entregar de la butlleta Secció a 

Secretaria o Via E-mail.

Butlleta Soci 
Quota A

Butlleta Secció
Quota A, B i C

HORARI SECRETARIA

De dilluns a divendres:

de 09h a 13h i de 15h a 19h

CONTACTE
C/ Eduard Maristany 5-7

08912- Badalona

Telèfon: 93.384.34.13

Fax: 93.464.36.74

E-MAIL CONTACTE

Triatló:         triatlo@cnbadalona.cat



Planificació exclusiva per preparar la prova o proves

desitjades.

Entrenaments i descansos adaptats a les necessitats de

l’esportista.

Personalització de ritmes d’entrenament (zones 

d’entrenament). 

Tests individuals i adaptació d’entrenaments segons

progressió.

Filmació personal de la tècnica amb exercicis específics per

millorar.

Entrenament força / prevenció lesions personalitzats.

Seguiment i feed-back continu.

Per poder adherir-se a aquests entrenaments s’ha de ser

formar part de la secció de Triatló i ser SOCI.

PREU 60€/mes

ENTRENAMENTS PERSONALITZATS



PROMOCIONS ALTA SOCI

•Matrícula gratuïta per totes les altes noves.PROMO MATRÍCULA

•Els socis que portin nous socis rebran un descompte del 50% en el següent rebut.PROMO AMIC SOCI

•Descompte del 50% del primer rebut per a les altes de families de més de dos 
components (descompte a dues persones).PROMO FAMILIA

*PROMOCIONS VÀLIDES FINS A 31 D’OCTUBRE DE 2017



¿Precs i Preguntes?



MOLTES GRÀCIES!


