
 

 

Dossier de Premsa de la Copa d’Europa  
de Triatló Barcelona 2020 

 
 

1. Introducció 
2. Les claus de l’esdeveniment: seguretat, aposta per la sostenibilitat i un 

punt de partida per convertir Barcelona en eix del triatló mundial 
3. Guia de l’atleta: tot el que cal saber abans de competir 
4. Agenda de l’esdeveniment 
5. Recorregut de la prova: la Mar Bella, al costat del Port Olímpic, entorn 

ideal per a un triatló 
6. Llista de participants: Gómez Noya i les noies de la Triarmada, a buscar la 

victòria 
7. Premis: repartiment igualitari entre homes i dones, 10.000 € en joc 
8. Historial de la prova: quatre fills dels triatletes que van competir el 1991 
9. Reunió tècnica prèvia: virtual  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Introducció 
 

Barcelona serà la seu de la Copa d’Europa de Triatló en la modalitat d’esprint el proper 
diumenge, 25 d’octubre de 2020. D’aquesta manera la Ciutat Comtal torna a col·locar-se 
com a capdavantera en el món de l’esport oferint una prova d’alt nivell i on participaran les 
grans figures de triatló en l’àmbit nacional i internacional.  
 
La prova, organitzada per la Federació Espanyola de Triatló, la Federació Catalana de Triatló i 
la European Triathlon Union (ETU) i amb la col·laboració inestimable de l’Ajuntament de 
Barcelona i la Diputació de Barcelona, farà de la capital catalana l’epicentre del triatló. 

José Hidalgo, president de la Federació Espanyola de Triatló (FETRI), va assegurar, després de 
l’anunci de la prova, que Barcelona “és la ciutat més icònica en l’esport espanyol i des de la 
FETRI estem tremendament satisfets de poder sumar-la al projecte del triatló internacional 
de màxim nivell.” 

En aquest sentit va afegir: “Tenim un full de ruta en coordinació amb la Regidoria d’Esports 
que comença aquest any amb la Copa d’Europa i que pretenem que sigui l’inici d’un llarg 
camí que faci de Barcelona un referent en el triatló mundial.” 

Finalment va elogiar el compromís, la valentia i el lideratge de la ciutat: “Vull agrair a la 
ciutat de Barcelona i especialment al seu regidor d’Esports, David Escudé, el seu compromís 
amb el triatló i la seva valentia i lideratge en aquests moments que estan servint d’inspiració 
per a una arrencada segura de l’esport.” 

Respecte a això, i també després de l’anunci de la convocatòria de la prova, David Escudé, 
regidor d’Esports del consistori barceloní, va afirmar: “És un plaer i un honor celebrar a la 
nostra ciutat aquesta edició de la Copa d’Europa de Triatló. Barcelona és una ciutat triatleta, 
tant en l’àmbit professional com en l’àmbit popular, i la celebració d’un acte esportiu com 
aquest posa de manifest la nostra decidida voluntat i interès a continuar treballant, no 
només a favor d’aquesta disciplina esportiva, sinó també, i especialment en aquests 
moments, en l’enfortiment del sector esportiu de la nostra ciutat.” 

 

 



 

 

2. Les claus de l’esdeveniment: seguretat, aposta per la sostenibilitat i un 
punt de partida per convertir Barcelona en eix del triatló mundial  

L’esdeveniment es desenvoluparà sota la premissa de màxima seguretat, per la qual cosa, de 
nou, els organitzadors extremaran les precaucions per convertir la prova en segura 
preservant la salut en tot moment.  

Tot això, sempre conforme a les normatives del Ministeri de Sanitat, el Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya (pots consultar la informació sobre això al web de 
l’Ajuntament de Barcelona #BCNcuida’t), les directrius de l’Organització Mundial de la Salut, 
així com al pla de la mateixa International Triathlon Union (ITU) i la Federació Espanyola de 
Triatló (FETRI) per a l’organització d’esdeveniments (podeu llegir totes les mesures i 
normatives aquí).   

D’aquesta manera, se seguirà de manera escrupolosa el protocol amb el pla d’actuació 
preventiu de la covid-19, un document de 150 pàgines que recull, de manera fefaent, totes 
les mesures preses per la Federació Espanyola de Triatló per garantir la màxima seguretat en 
qualsevol dels esdeveniments que organitza. Aquest document, creat a l’inici de la crisi 
sanitària el març del 2020, s’ha anat modificant per adaptar-se a les noves recomanacions, 
directrius i normatives sanitàries d’acord amb l’evolució de la pandèmia (podeu consultar-ho 
aquí).  

La Federació Espanyola de Triatló ha treballat durant aquests mesos en el retorn a la 
competició amb la premissa d’una tornada segura, i per això, i sempre sota la supervisió de 
les autoritats sanitàries i governamentals i en estreta col·laboració, ha establert un reforç 
complementari de les seves mesures de seguretat ja desenvolupades.  

La seu central quedarà establerta al camp de futbol Agapito Fernández (Municipal Can 
Aranyó - Agapito Fernández). Serà un espai bombolla perquè esportistes i personal acreditat 
estiguin en condicions de màxima seguretat. Per aquesta raó, una vegada s’hagi accedit a 
l’interior previ compliment de les mesures bàsiques higienicosanitàries, és a dir, el preceptiu 
qüestionari mèdic previ, la presa de temperatura, l’obligatorietat de l’ús de mascareta i la 
distància de seguretat, no se’n podrà sortir tret que es disposi d’acreditació especial.  

La Federació de Triatló Espanyola i l’Ajuntament de Barcelona s’uneixen per la sostenibilitat 
com un dels eixos principals de l’esdeveniment. La Ciutat Comtal, a l’avantguarda quant a la 
seva recerca d’una ciutat equitativa, pròspera i autosuficient on s’estableixen 10 grans 
objectius amb 10 línies d’acció per al 2022, conflueix amb un dels trets d’identitat de la 

https://www.barcelona.cat/covid19/es
https://triatlon.org/competiciones/recursos/
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2020/10/2020.FETRI_.Plan-de-actuación-COVID19-rev08.10.pdf


 

 

FETRI, compromesos des dels seus inicis i que ja en aquest 2020 es va convertir en la primera 
federació que compta amb la distinció de la Sport Green Flag (Bandera Verda de l’Esport), 
atorgada pel programa Libera, al qual la FETRI es va associar des d’aquesta temporada. On a 
més s’assumeix l’eliminació de la #Basuraleza, les escombraries generades i abandonades a 
la naturalesa. 

El projecte Libera és una iniciativa d’ADESP, juntament amb les organitzacions SEO/BirdLife i 
Ecoembes, a la qual se suma la Federació Espanyola de Triatló per conscienciar i sensibilitzar 
sobre la importància de respectar el medi natural, fonamental per al nostre esport i la 
societat en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Guia de l’atleta: tot el que has de saber 

El propòsit d’aquesta guia de l’atleta és que tots/es els i les esportistes i entrenadors estiguin 
perfectament informats sobre els procediments i dates clau de l’esdeveniment. No obstant 
això, s’informarà convenientment de qualsevol modificació quant a horaris, llocs o punts de 
check in i check out. 

Contactes importants 
 
Director de l’esdeveniment:  Jorge García 
     jorge.garcia@triatlon.org 
Delegat tècnic:   Esther Sánchez 
     esther@triatlocv.org 
Mànager de Serveis de l’Atleta: Juan Carlos Díez 
     juancarlos.diez@triatlon.org 
Director de Comunicació:   Daniel Márquez 
     daniel.marquez@triatlon.org 
 
Detalls de contacte 
Federació Espanyola de Triatló 
Ferraz, 16, 3r dreta 
28008 Madrid 
Jorge García (jorge.garcia@triatlon.org) 
/ +34 650 646 362 
 
Relatiu a VISA 
Lourdes López (FETRI) (lourdes.lopez@triatlon.org) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jorge.garcia@triatlon.org
mailto:esther@triatlocv.org
mailto:juancarlos.diez@triatlon.org
mailto:jorge.garcia@triatlon.org
mailto:lourdes.lopez@triatlon.org


 

 

 
 
Familiarització amb el circuit 
No hi haurà familiarització amb l’esdeveniment, si bé el segment de la prova amb bicicleta es 
podrà entrenar a través de la plataforma Bkool i la simulació del circuit.  
 

 
 
El lloc de trobada dels triatletes previ i posterior a la prova estarà situat al Camp de Futbol 
Agapito Fernández (Municipal Can Aranyó - Agapito Fernández), on hi haurà begudes i fruita. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Recollida de dorsals 
Per definir on i quan 
 
Control de dopatge 
Les proves de dopatge es duran a terme d’acord amb les regles de la International Triathlon 
Union (ITU) i la WADA (World Anti-Doping Agencia), la Federació Internacional de Triatló i 
l’Agència Mundial Antidopatge, respectivament. Els triatletes hauran de portar la seva 
identificació a la zona de control antidopatge.  
 
Seguretat 
La Guàrdia Urbana de Barcelona, els Mossos d’Esquadra i el servei d’emergències 112 seran 
els encarregats de vetllar per la seguretat de l’esdeveniment. 
 
L’oficina local  
Estarà situada a l’Hotel Eurohotel Diagonal Port, al carrer de Lope de Vega, 4, a escassos 5 
minuts a peu del camp de futbol Agapito Fernández (Municipal Can Aranyó - Agapito 
Fernández). 
 
Allotjament 
L’organització de l’esdeveniment té un acord amb l’Eurohotel Diagonal Port per als i les 
esportistes inscrits/es en l’esdeveniment i el preu per habitació individual és de 49 euros 
(per a altres opcions, contacteu directament amb l’apartat de reserves de l’hotel.  
Es troba a cinc minuts del lloc de l’esdeveniment i serà l’oficina de la European Triathlon 
Union (ETU), Federació Europea de Triatló.  
 
Barcelona és una ciutat accessible per avió, tren i carretera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eurohotelbarcelona.com/
mailto:reservas@eurohotelbarcelona.com


 

 

 
Zona d’entrenament  
A causa de la covid-19 i les mesures de seguretat respecte d’això, no existeix un lloc 
d’entrenament previ. 
 
Serveis mèdics 
Els serveis mèdics de primers auxilis i emergències mèdiques estaran disponibles a l’àrea 
d’inscripcions abans i durant la prova. El personal mèdic estarà disponible durant tota la 
cursa i hi haurà diverses ambulàncies disponibles per a possibles trasllats d’emergència a un 
hospital si així es requereix. Els serveis mèdics al lloc de la prova són gratuïts, mentre que els 
tractaments a hospitals privats aniran a càrrec dels participants. Els i les esportistes i equips 
s’hauran d’assegurar de disposar d’una assegurança mèdica adequada.  
 
Regles de competició 
L’esdeveniment es regirà per les últimes regles de competició publicades per la Federació 
Internacional de Triatló (ITU). 
 
Reunió tècnica 
La reunió tècnica de triatletes tindrà lloc de manera telemàtica (informació, més endavant). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Horaris destacats 
 
ELIT FEMENINA 
 

DIA COMENÇAMENT FINAL ACTIVITAT LOCALITZACIÓ 

24 oct.   Reunió tècnica Telemàtica 

24 oct.   Inscripció de les triatletes Hotel oficial de 
l’esdeveniment 

25 oct. 7.30 8.30 Women registration Lloc de l’esdeveniment 

25 oct. 8.00 8.45 Women transition check in Lloc de l’esdeveniment 

25 oct. 8.15 8.45 Escalfament a l’aigua Lloc de l’esdeveniment 

25 oct. 8.55  Presentació de les 
triatletes 

Lloc de l’esdeveniment 

25 oct. 9.00  Sortida de l’elit femenina Lloc de l’esdeveniment 

25 oct. 10.15h  Cerimònia de lliurament 
de premis 

Lloc de l’esdeveniment 

 
ELIT MASCULINA 
 

DIA COMENÇAMENT FINAL ACTIVITAT LOCALITZACIÓ 

24 oct.   Reunió tècnica Virtual 

24 oct.   Incripció dels triatletes Hotel oficial de 
l’esdeveniment 

25 oct. 9.00 10.00 Men registration Lloc de l’esdeveniment 

25 oct. 9.30 10.15 Men transition check in Lloc de l’esdeveniment 

25 oct. 9.45 10.15 Escalfament a l’aigua Lloc de l’esdeveniment 

25 oct. 10.25  Presentació dels triatletes Lloc de l’esdeveniment 

25 oct. 10.30  Sortida de l’elit masculina Lloc de l’esdeveniment 

25 oct. 11.45  Cerimònia de lliurament de 
premis 

Lloc de l’esdeveniment 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Xips de temps 
El dia de la prova els triatletes rebran un xip de cronometratge que es col·locarà al turmell. 
Els triatletes recolliran els xips abans de les competicions durant el procés de registre. 
 
Resultats 
Els resultats es penjaran en directe al web oficial de la ITU. Tota la informació de resultats es 
distribuirà als Team Leaders, al centre d’informació que estarà a la seu de l’esdeveniment. 
 
Reclamacions i apel·lacions 
Se seguiran els procediments estàndard conforme a les regles de competició de la Federació 
Internacional de Triatló (ITU). 
 
Acreditacions  
Es proporcionarà una acreditació oficial als membres del Comitè Organitzador, oficials 
tècnics de la Federació Internacional de Triatló, esportistes, VIP, mitjans de comunicació, 
personal tècnic, voluntaris i personal de l’esdeveniment. 
 
Només les persones amb acreditació vàlida podran accedir a determinades àrees i se’ls 
permetrà l’accés a zones específiques de l’esdeveniment.  
 
Hauran de portar les targetes d’acreditació a sobre en tot moment i es mostraran si així se 
sol·licita. Són obligatòries al lloc de l’esdeveniment. 
 
Altres informacions d’interès 
Idioma: espanyol i català 
Població: 5,57 milions de persones 
Moneda: euro 
Horari: GMT+1 (horari d’estiu) 
Electricitat: 220 V 
Aigua: aigua potable a tota la xarxa urbana 
Connexió telefònica: prefix internacional (+34) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.triathlon.org/


 

 

4. Agenda de l’esdeveniment 

 
DIA SORTIDA FINAL ACTIVITAT LOCALITZACIÓ 

24/10 TBC TBC Informació prèvia tècnica De manera telemàtica 
25/10 9.00  Prova d’elit femenina Al lloc de 

l’esdeveniment 
25/10 10.30  Prova d’elit masculina Al lloc de 

l’esdeveniment 
25/10 11.45  Cerimònia de lliurament de premis Al lloc de 

l’esdeveniment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5. Recorregut de la prova: la Mar Bella, al costat del Port Olímpic, entorn ideal 
per a un triatló 

La prova constarà de tres segments a la zona de la Mar Bella, al costat del Port Olímpic de 
Barcelona. 

El primer segment serà el de natació, que tindrà lloc a la platja de la Nova Mar Bella, situada 
entre l’espigó de Llevant i el de Bac de Roda. Constarà d’una cursa nedant de 750 metres de 
distància. 

 

 

 



 

 

 

Tot seguit tindrà lloc el segment de bicicleta, que transcorrerà per un circuit de 5,1 
quilòmetres a la zona de la Mar Bella i que constarà de quatre voltes en aquest circuit fins a 
completar els 20 quilòmetres que marca la modalitat del triatló esprint. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I finalment arribarà el segment de cursa a peu, en el qual, de nou, es correrà en un circuit 
dissenyat per a l’ocasió dins el mateix sector de la Mar Bella, amb una longitud de 2,5 
quilòmetres per recórrer els 5 quilòmetres previs a l’entrada a meta.  

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Llista de participants: Gómez Noya i la Triarmada femenina, rivals a batre 

En total seran 69 triatletes en la categoria d’elit masculina representant els cinc continents 
on els espanyols formaran el gruix de la prova amb 47 esportistes.  

Destaca la presència del pentacampió del món i medalla de plata als Jocs Olímpics del 2012 
Javier Gómez Noya, que serà el rival a batre. 

Al marge dels espanyols, que arriben en forma a la prova, entre els favorits es troben els 
noruecs Thorn Vetle Bergsvik, Gustav Iden i Kristian Blummenfelt, així com el francès Simon 
Viain. 

En la categoria d’elit femenina hi ha 34 triatletes inscrites, també arribades de tot el planeta 
i on, de nou, Espanya n’aglutinarà la major part, amb 23 esportistes.  

Les representants de la Triarmada, entre les quals es troben Anna Godoy, Miriam Casillas, 
Xisca Tous o Sara Pérez Sala intentaran batre l’australiana Natalie Van Coevorden, que 
parteix com a favorita al títol.  

Es pot ressenyar que la llista de participants pot patir variacions fins al dia previ a la 
competició. Les llistes es poden consultar aquí. 

 

7. Historial de la prova: quatre fills dels participants del 1991 en competició  

El 1991 es va disputar, per primera vegada, la Copa d’Europa de Triatló a Barcelona amb la 
participació en una prova que va posar la Ciutat Comtal al mapa del triatló internacional. Es 
dona la circumstància que, gairebé 30 anys després, aquells pioners es veuran representats 
en una prova on participaran alguns dels seus fills. És la història del campió del 1991 en la 
categoria d’elit masculina, Francesc Godoy, els fills del qual, Anna i Francesc, prendran la 
sortida. El mateix passa amb les triatletes Cecilia Santamaría i Iratxe Arenal, filles del que en 
aquell temps va ser medalla de bronze Carlos Santamaría i d’Iñaki Arenal, seleccionador 
nacional de la Federació Espanyola de Triatló. 
 

https://www.triathlon.org/events/event/2020_barcelona_etu_sprint_triathlon_european_cup


 

 

 

8. Premis: igualtat en el repartiment entre homes i dones, 10.000 € 

El triatló és un dels esports en què la igualtat és un dels trets que en defineixen l’essència. 
D’aquesta manera, el repartiment de premis econòmic és equitatiu entre homes i dones.  

En total es repartiran 10.000 euros en premis dins l’escala següent, tant per a l’elit masculina 
com la femenina. 

1r: 1.250 euros 

2n: 1.000 euros 

3r: 750 euros 

4t: 500 euros 

5è: 400 euros 

6è: 350 euros 

7è: 300 euros  

8è: 200 euros 

9è: 150 euros 

10è: 100 euros 

9. Reunió tècnica 

En les hores prèvies a la celebració de la prova, tindrà lloc l’habitual reunió tècnica on els 
triatletes podran resoldre tota mena de dubtes. No obstant això, es penjarà, com sol ser 
norma, un vídeo per a tots els qui no puguin presenciar-ho en directe. L’hora i el dia de la 
celebració de la reunió encara està per definir. 


