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FILOSOFIA
Triatló per a tothom

Integrar a tots/es els/les 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 d‘entrenament.

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 .

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

les disciplines com a base de la millora personal.

Sessions Presencials Dirigides
Màxim contacte amb el tècnic del club. Durant la setmana gaudiràs

de sessions dirigides de natació, de carrera, sortides de ciclisme

conjuntes els caps de setmanes i sessions puntuals d'entrenament

combinat: transicions, i natació en aigües obertes.



ENTRENADOR
Jordi García Gràcia

Entrenador Especialitzat

- Graduat en Ciències de  
l'Activitat Física i de l'Esport.

- Entrenador Nacional de  
Triatló.

- Entrenador Federació
Catalana de Triatló al 
CAR Sant Cugat.

- Número de Col·legiat
57704

Experiència internacional



ENTRENAMENTS PRESENCIALS
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 o Diumenges: es proposaran 
activitats de club,  com sortides ciclistes, 
rodatges a peu,  transicions, competicions 
en conjunt.



INSTAL·LACIONS C.N. BADALONA

Gimnàs
Terrassa
Piscina  

Escola de Vela

Pista Poliesportiva



Ús Piscina Municipal Mireia Belmonte  
franja horaria migdia i caps de setmana

Obligacions

Ús exclusiu per a triatletes socis del club.

Respecta les normes i socorristes de la Piscina.

HORARIS

- De Dilluns a Divendres*

13:15h a 15:15h

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.



Planificació Entrenaments
Planificació en base al calendari de competicions oficials de Club.

Ús de la plataforma online Training Peaks.

Planifiació de curta i llarga distancia



CALENDARI COMPETICIONS OFICIALS

Circuits de la Lliga Catalana

DUATLÓ  DE  MUNTANYA 
DUATLÓ  DE CARRETERA

TRIATLÓ
AQUATLÓ 



COMPETICIONS CURTA DISTANCIA

• Campionat d’Espanya de Triatló Olímpic
Olímpica – Sprint     Supersprint. ELIT, 
Cadet, Juvenil i Junior - GGEE 



COMPETICIONS MD/LD



TRÀMIT LLICÈNCIES

+ de 50 Llicencies



OBJECTIUS

A. Curt plaç / mig plaç

• Ampliar l’ equip de competició.

• Consolidar l’ escola de Triatló per a nens/es.

B. Llarg plaç

• Augmentar l’estructura de la secció de competició: 
equip elit, equip amateur i equip jove.

• Ser un dels 5 millors clubs de divisió d’honor en les 
diferents lligues. 

C. Esportiu

• Equip femení - Consolidar l’equip a divisó d’honor.

• Equip masculí- Pujar a divisió d’honor en les 
diferents lligues o mantenir-se.



EQUIPACIÓ

Marca INVERSE

Portem 3 temporades  

Aquesta serà la 4ta.   

Gama completa:

- Mono competició
- Roba entrenament ciclisme i running



COMANDES

Condicions INVERSE i TURBO

• Comandes mínimes de 5 u.d. de cada peça.  Si no te un recàrrec de un +10%

• 4/5 Setmanes de producció.

• Pagaments mitjançant un gir al compte corrent.

INVERSE i TURBO

1ª comanda

9  Al 15  de Novembre

ETIXX

Cada mes o al arriba al mínim de 200€.



BOTIGA INVERSE



BOTIGA INVERSE

- Accés limitat a socis de la secció.

- Es facilitarà un link per poder registrar-se.

- No es paga en el moment de fer la comanda.

- Es rebrà un email de confirmació de la comanda.

- Es realitza un gir al compte del club on es cobra la quota mensual.



ESPÒNSORS / COL·LABORADORS

Espònsors

§ Visibilitat en Tritratje, Xarxes Socials i Pàgina web.

§ Aportació econòmica

Diferents partides:

üReforçar estructura secció.

üSubvencionar alguna competició de la lliga catalana.

üBonificacions del rànquing intern de cara la següent
temporada.

Col·laboradors

§Visibilitat en Xarxes Socials i pàgina web.

§Descomptes pels components de la secció de triatló



COL·LABORADORS

• Descompte del -30% en tots els productes. 

• Comandes mensuals o al arriba al mínim de 150€.

• Xerrades i clínics sobre nutrició esportiva i suplements.

• El pagament es realitza fen un gir al compte del club on es 
cobra la quota mensual.



COL·LABORADORS

• Descompte en la tarifa de Fisioteràpia de 40€ -à 37€

• Telèfon cita prèvia: 649.81.36.45

• www.cfjavijimenez.com

CENTRES

Centro de Fisioteràpia Deportiva Javi Jiménez
Gran Via de Les Corts Catalanes, 1148, bajos. Barcelona
(Metro St.Martí, Metro Besòs)
Lunes a Viernes de 9:00 a 21:00
Sábados de 9:00 a 13:00

Despacho de Fisioterapia Deportiva Javi Jiménez
Calle Córsega, 276, 3º, 1ª. Barcelona
(Metro Diagonal)
Lunes, Miércoles y Viernes de 9:00 a 21:00
-Cita Previa-

CENTRE DE FISOTERAPIA DEPORTIVA JAVI JIMÉNEZ

http://www.cfjavijimenez.com/


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. 

• Les proves per equips tindran una bonificació. 
Duatló i Triatló per equips del Prat, Durelay i Trirelay, Aquatló

Badalona



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 C.N.Badalona, 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

INSCRIPCIÓNS

- Entrega presencialment a 

Secretaria o vía email les butlletes 

Secció i Soci.

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: cnb@cnbadalona.cat

mailto:triatlo@cnbadalona.cat


MOLTES GRÀCIES


