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Aprendre amb la

NÚMERO U!
Un training Camp amb
Clàudia Galicia

s’ha de fer per aconseguir
bons resultats en un esport que d’entrada no era
la seva modalitat, però que
amb preparació, constància i tècnica es pot arribar
on un es proposi.
Per a ella la muntanya és
la seva zona de confort i
on comparteix afició amb
molts amics. Recomana
que per començar amb el
ciclisme s’han de dedicar
esforços a la tècnica. Ella
mateixa va començar tècnica amb un professor i reconeix que l’ha ajudat molt
a agafar confiança i a millorar resultats. Com tot, la
pràctica i les hores damunt
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Clàudia Galicia és una esportista nata que

de la bicicleta hi han de ser,

però també s’han de realitzar exercicis concrets d’equilibri i agilitat.

domina en diferents disciplines amb pràctica, esforç i dedicació. Es va proclamar subcampiona mundial en modalitat sprint d’esquí de muntanya al 2017, i ho ha demostrat

Un training Camp amb
Clàudia Galicia

amb el ciclisme de muntanya, on també

És ambaixadora de GAES Catalunya Bike

està tenint uns resultats sorprenents.

Race presented by Shimano, que se cele-

Galicia va començar amb la BTT com a

bra del 28 al 30 de setembre a La Cerdanya

entrenament per a la temporada d’esquí, ja

i que recorrerà trams de Puigcerdà i La Mo-

que és un esport molt complet i l’ajudava a

lina durant tres dies.

mantenir-se en forma. El que va començar

Una setmana abans de la cita, la campiona

com una simple pràctica d’entrenament,

de la passada edició, organitza un campus

s’ha convertit en una altra disciplina espor-

de MTB per a catorze ciclistes femenines a

tiva on està sent molt reconeguda, ja que

La Cerdanya. Del 22 al 23 de setembre, les

s’ha proclamat campiona d’Espanya Elit

catorze bikers seleccionades mitjançant

de Cross Country (XCO) 2018, subcam-

un sorteig, podran compartir les seves ex-

piona d’Europa MTB Marató (XCM) 2017,

periències i aprendre amb Clàudia Galicia.

ha guanyat les cinc edicions de La Rioja

Totes elles descobriran una etapa de la pro-

Bike Race presented by Shimano i la pri-

va i rebran els millors consells de l’actual

mera edició de GAES Catalunya Bike Race

campiona d’Espanya Elit de Cross Country

presented by Shimano 2017, entre d’altres

(XCO).

competicions.

La ‘mestra’ del training assegura que “és

Parlar amb ella és saber que el ciclisme és

una experiència que els serà molt benefi-

una de les seves passions. Ens explica què

ciosa per a totes elles. La nostra intenció és
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que puguin gaudir i aprendre d’aquests dos

seran moltes de les participants del primer

dies intensius d’entrenament, i segur que

Clàudia Galicia MTB Camp, “serà el retroba-

a GAES Catalunya Bike Race presented by

ment”, diu il·lusionada.

Shimano fan un molt bon paper”, assegura
Galicia.
Una de les participants de la primera edició

Nova edició, noves bikers

va ser Diana Fernández, ciclista de La Rio-

Ainhoa Aguilar és una de les afortunades

ja que mai abans s’havia enfrontat a una

a poder realitzar el segon Clàudia Galicia

prova per etapes. “Mai m’havia plantejat fer

MTB Camp organitzat per Lymbus, i està

una prova d’aquest tipus, ja que porto poc

emocionadíssima per participar-hi. “La

temps amb la bicicleta i em semblava molt

Clàudia és una referent i estic segura que

dur, però em vaig animar i vaig aconseguir

amb ella aprendré molt”.

ser finisher a GAES Catalunya Bike Race

Aguilar és assídua a la bicicleta de mun-

presented by Shimano, la meva primera

tanya i ja porta uns quants quilòmetres

prova per etapes de Mountain Bike”.

acumulats a les cames. Al costat de la

La seva experiència amb la bicicleta de

Clàudia “espero aprendre tècnica, habilitats

muntanya va ser positiva i els consells de

i rutines que em poden ser molt útils d’ara

la Clàudia li van servir per animar-se a se-

en endavant”. És el segon any que s’apunta

guir competint. “Ens va ensenyar exercicis

al Campus, i tot i no ser-ne guanyadora la

de tècnica, donar consells per afrontar una

passada edició, enguany no podia perdre’n

prova per etapes, nutrició i com organitzar

la oportunitat. “Aquest any que ja he fet els

un entrenament”. A MMR Asturias Bike

divuit anys puc disputar GAES Catalunya

Race 2018 va quedar tercera classificada i

Bike Race presented by Shimano amb el

novena a La Rioja Bike Race presented by

meu pare per arribar a ser finishers”.

Shimano 2018. Valora l’estada com a una

Esforç, dedicació, compromís i molta vo-

“experiència inoblidable”.

luntat són les claus de l’èxit de Clàudia Ga-

Diana Fernández estarà present en aques-

licia, professional de l’esquí i el ciclisme de

ta segona edició de la prova, com també hi

muntanya. 6
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