
 

 

MINI CONCENTRACIÓ/ENCONTRE BARÇA-JAB (ATLETISME) 
17-18-19 JULIOL 2020 (AVIÀ-BERGUEDÀ) 

 

 

Concentració de atletes en edat de promoció per fer uns entrenaments de qualitat en la modalitat de 

fons i encarat específicament a la especialitat de cros_atletisme. Es realitzarà en varis llocs de la 

comarca tenint la seu central dels entrenament al centre cívic i circuit de cros de 

Graugés_Avià_Berguedà. 

El grup serà de un màxim de 15 participants per categoria i entrenador. Limitant el aforament un total 

de 60 nens/es repartit en 6 entrenadors. 

La metodologia de cada edat serà la base principal dels entrenaments i inculcant els valors i bona 

conducta en l’esport en edat escolar. 

Aquests entrenaments estaran encarats als atletes de promoció nascuts als anys següents: 

- GRUP 1:  2004-2005-2006 (femení)  15 components +  1 entrenador 

- GRUP 2: 2004-2005-2006 (masculí) 15 components +  1 entrenador 

- GRUP 3: 2007-2008-2009 (femení) 15 components +  1 entrenador 

- GRUP 4: 2007-2008-2009 (masculí) 15 components +  1 entrenador 

- GRUP 5: 2010-2011 (femení) 15 components +  1 entrenador 

- GRUP 6: 2010-2011 (masculí) 15 components +  1 entrenador 

 

El preu del campus serà de 25€ i on inclou els serveis següents: (*) 

- 4 sessions d’entrenament amb entrenadors professionals 
- 2 samarretes d’entrenament. 
- 1 dinar de germanor 
- 1 entrada a la piscina 
 
Els entrenadors son: 
 
- Jose  Antonio Prieto (FCB), entrenador internacional del Barça i de la selecció catalana de atletisme. 

-Alfons Lopez  (JAB), entrenador de la escola atletisme JAB i seleccionador Berguedà de cros. 

- Mireia Suñé (FCB), atleta i entrenadora del Barça. 

- Sandra Hernandez (JAB), entrenadora de la escola atletisme. 

- Arnau Soler (JAB), monitor de la escola atletisme JAB. 

- Anna Alert (JAB), monitora de la escola atletisme JAB. 

 
 
 
(*) tots els alumnes hauran de tenir la corresponent llicencia federativa en vigor de la FCA i els consells esportius. 

 



 

 
 
 

HORARI PLÀNING: 
 
DIVENDRES 17: 
 
- 18:00 h. presentació i entrega de material 
- 18:30 h. entrenament suau de reconeixement 
 
DISSABTE 18: 
 
- 10:30 h. entrenament de qualitat _ Camp de cros de Greugés 

- 13:00 h. dinar de grup _ Bar Padró Avià 

- 15:00 h. Piscina_Avià 

- 18:00 h. excursió de muntanya_ Pujada a Sant Pere de Madrona i Queralt. 

 

DIUMENGE 19: 

 

- 10:00 h. entrenament de resistència_via verda de Pedret 

- 11:00 h. bany per regenerar cames_ riu de Pedret 

- 12:00 h. cloenda_ refrigeri per als assistents i familiars a Pedret 

 

 

Els interessants hauran d’omplir el formulari que es troba a la pàgina www.jaberga.com 

 

 

 

Degut a la situació actual pel covid-19, la organització prendrà totes les mesures establertes per les 

administracions sanitàries i tindrà en compte totes les mesures de higiene abans, durant i després de cada 

entrenament.  

 

 

http://www.jaberga.com/
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