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INTRODUCCIÓ 

L’Escola BikeTrial AbanTwins forma part del Club Esport Ciclista Bicisprint, i realitza classes de 

BikeTrial per aprendre, millorar i perfeccionar el nivell dels seus alumnes. Les activitats es 

realitzen al parc de Catalunya de Sabadell que compta amb un dels circuits de trial urbans 

permanents més grans d’Europa. Les germanes Mireia i Gemma Abant, 16 vegades Campiones 

del Món d’aquest esport, imparteixen classes des de ja fa anys. 

Descripció de les classes 

L’objectiu de les classes és ensenyar noves tècniques als alumnes i millorar-les, així com 

respectar el seu entorn i els seus companys. Les classes estan destinades a totes les edats i per 

a tothom, tant nens, com nenes, joves i no tant joves. 

Comencem les classes amb l’escalfament, realitzant estiraments musculars  per tal d’evitar 

lesions i preparar el cos per a la pràctica del BikeTrial. 

A cada classe ensenyem a diferents grups de trialers de totes les edats que s’organitzen segons 

el seu nivell.  

A les classes dels dissabtes, una vegada cada dos mesos es realitza una classe fora de Sabadell 

per tal de canviar una mica l’entorn i aprendre a dominar la bicicleta sobre diferents terrenys, 

sobretot naturals. 

També preparem als alumnes per a la competició d’aquest esport. Ensenyem el reglament de 

BikeTrial, i com poder superar els obstacles. Per això, organitzem proves promocionals 

destinades als alumnes de les escoles de biketrial. 

 

Horari de les classes: 

- Dissabtes:    9.00 - 11.00h 

- Dimarts i Dijous: 5.30 - 6.30pm 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

9-11h      CLASSE 
 

5.30-6.30pm 
 

 
CLASSE 

 
CLASSE 

   

http://www.facebook.com/escolabiketrialsabadell
www.abantwins.com
http://www.facebook.com/escolabiketrialsabadell


Monitors 

- Mireia Abant – pilot local “Elite Woman” multicampiona del món. 

- Gemma Abant – pilot local “Elite Woman” multicampiona del món. 

- Arnau Sebastià – pilot amb molts anys d’experiència en competició i entrenament. 

- Aitor Giménez – tècnic esportiu amb experiència en entrenament i competició. 

- Marc Viñas – Campió d'Espanya i 3r del Món amb experiència en ensenyament. 

- Carlos Moyano – ex-alumne de l'Escola BikeTrial AbanTwins amb anys 

d'experiència.  

Tots els nostres alumnes compten amb el nostre suport tant a dins com a fora de l’escola, els 

ajudem en les competicions Escolars de BikeTrial, en entrenaments puntuals i en el que faci 

falta. 

 

PREUS 

Classe de prova – 15€ dissabtes. 10€ dimarts o dijous. Classe amb monitors, inclou préstec de 

casc i proteccions. Les classes de prova s'han de demanar amb antel·lació. 

Lloguer de bicicleta – 5€ per classe, inclou préstec de casc i proteccions. 

 

Quotes mensuals: 

- Dissabtes: 45€/mes 

- Dos Dissabtes: 25€/mes 

- Dimarts i dijous (2 dies setmanals): 50€/mes 

- Dimarts o dijous (1 dia setmanal): 30€/mes 
 

o COMBINACIONS AMB DESCOMPTES: 

- Dissabtes + dimarts i dijous: 85€/mes          +  

- Dissabtes + dimarts o dijous: 70€/mes         + 

 

Documentació necessària per a la matrícula 

- Full de matrícula BikeTrial (www.abantwins.com) 

- Fotocòpia de DNI / llibre de família 

- Fotocòpia de targeta sanitària 

- Fotografia de tipus carnet (per internet o en persona) 

Matrícula de 55€ anuals que inclou equipació de l’escola i llicència escolar de BikeTrial 2016.  

Per 5€ més es pot posar el nom al mallot de competició "AbanTwins". 

Aquest import es paga en efectiu a les classes, independenment de les mensualitats. 

Els alumnes que es treguin la llicència de BikeTrial 2016 del tipus A tindran el nom gratuït a 

l'esquena.  

http://www.abantwins.com/


El circuit 

És un dels circuits urbans permanents de trial més grans d’Europa, format per 1500m² 

destinats a la pràctica i ensenyament del biketrial, pensat per a tots els nivells des dels 

principiants fins als competidors elit internacionals. 

Dissenyat per professionals amb molta experiència com Ot Pi, César Cañas, Jordi Rubio,... 

Ubicat al parc de Catalunya de Sabadell, a la rotonda entre els carrers de Prat de la Riba i de 

Rafael Casanova, amb unes excel·lents comunicacions i en un indret inigualable, un espai 

d’esbarjo enjardinat, amb serveis de restaurants, hotels i tota la zona comercial de l’Eix Macià. 

  

Que és el trial en bicicleta? 

És un esport que consisteix a passar en bicicleta per obstacles de diferents dificultats, 

procurant no posar els peus al terra. 

D’on ha sortit? 

És un esport que va néixer a Sabadell. Es va començar a practicar pels vols dels anys 70 i 

ràpidament va arrelar a tot Catalunya el que es va denominar bicitrial i després trialsin. 

Actualment es practica a tot el món, i hi ha dues modalitats: el biketrial, que depèn de la 

BikeTrial International Union, i el trial, vinculat a la Unió Ciclista Internacional. 

Amb quina bicicleta es practica? 

Es practica amb bicicletes especials que tenen una relació de transmissió molt curta i disposen 

de protecció al plat/pinyó i un seient molt petit o inexistent, perquè quasi sempre es pilota 

dret. N’hi ha de tres tipus, les que porten rodes de 20”, que són més petites i les més habituals 

a Espanya, les de 26”, que són més similars a les bicicletes de muntanya, i les de 24” que són 

una mica més petites que les últimes agafant les avantatges de les de 20” i 26”, actualment 

s’estan expenent per tot el món. 



Qui el pot practicar? 

Nens, nenes, joves i no tan joves que tinguin ganes de passar-s’ho bé damunt d’una bici. A 

l’escola de Sabadell s’ensenya des de les primeres tècniques per als més petits fins a les de 

perfeccionament per a totes les edats. 

Com s’apren? 

El trial en bicicleta és la modalitat més tècnica que es pot practicar damunt d’una bicicleta, per 

això és molt important comptar amb un monitor que t’ensenyi tot el que cal per poder 

aprendre. 

És perillós? 

Tot i que és molt espectacular i pot semblar perillós, com que no hi intervé la velocitat, no ho 

és en absolut, si es practica amb les proteccions adequades i se segueixen les recomanacions 

dels monitors i les indicacions del circuit. 

Què s’aconsegueix? 

Quan es comencen a dominar les primeres tècniques, resulta molt divertit, s’exercita tot el cos 

i permet, a més de mantenir una bona forma física, desenvolupar extraordinàriament el sentit 

de l’equilibri, la concentració i la coordinació, i potencia virtuts com la constància, la tenacitat i 

la confiança en un mateix. Quan es té més domini, és molt espectacular. 

Què trobaré a l’Escola BikeTrial AbanTwins de Sabadell? 

Un circuit permanent urbà immens amb els millors monitors, pilots locals amb títols mundials i 

molta experiència en l’ensenyament. Companys amb les mateixes ganes que tu d’aprendre i 

passar-s’ho bé i un servei professional de reparació, venda de recanvis, bicicletes, accessoris i 

equipaments. 

Tots els socis de l’escola tenen descomptes especials en la compra de bicicletes a: 

www.ABANTBIKES.com i a la botiga BiciSprint (www.bicisprint.com)  

Com sé que m’agradarà? 

Provant-ho. Si vols saber si el teu esport és el trial en bicicleta, pots fer una classe de prova 

amb els monitors, el dia que tu triïs, i, si no tens bicicleta adequada, et lloguem una bicicleta 

de BikeTrial.  

http://www.abantbikes.com/
http://www.bicisprint.com/

