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Clàudia
Galicia,
“Gaudeixo
molt fent
el què faig”

Amb el suport de,

A VISTA!
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Reconeguda ciclista
al món del Mountain
Bike, compagina els
“entrenos” i l’oci amb
l’esquí de travessia,
on va debutar en
competició fa dos anys.
El seu palmarès d’esquí
de travessia inclou: 3a en la EUROPEAN
CHAMPIONSHIP Vertical Race; Top 6 en
WORLD CUP Vertical Race; 1a, Campionat
Espanya KmV; 1a, Campionat Catalunya
KmV; 1a, Copa Espanya Sprint; 1a, LMV
Skimarathon i 6a, Pierramenta, etc.
Per a la temporada 2014/2015 Clàudia
participarà en el circuit nacional, europeu
i mundial d’esquí de travessia, juntament
amb els seus companys del Team Dynafit
Spain: Anna Comet, Marc Pinsach i Oriol
Cardona.

Clàudia Galicia,
“Gaudeixo molt fent
el què faig”

A VISTA!

analitzar recorreguts,
controlar la mecànica... i
sovint vaig aturada a l’hora
de la sortida.

Com planifiques els
entrenaments?

Fa un any i mig que tinc
un entrenador, l’Eduard
Barceló, que em planifica
la temporada. Parlem
setmanalment i gràcies a
ell he millorat molt aquest
últim any.

Com et planteges la
temporada que ve?
Amb les mateixes ganes
que l’any passat, però

Com vas decidirte per l’esquí de
muntanya?

De petita competia amb
esquí alpí i la neu i les
muntanyes formen part de
la meva vida des de la meva
infància. El meu pare ho
practicava, i amb el temps
m’hi vaig anar aficionant
fins que vaig començar a
competir.

També dediques
temps al Trail
Running. Què
t’aporta?

És un esport que m’agrada
molt i tard o d’hora hi vull
competir, però ara per
ara, només el practico
per desconnectar fora de
temporada. Amb la bici i
l’esquí de muntanya no
tinc temps per més...

Quin penses que és la
teva millor qualitat?
Això difícil de dir-s’ho un
mateix, però diria que sóc
una persona molt tenaç i
que gaudeixo molt fent el
què faig.

I alguna cosa que
hagis de millorar?

Ordenar-me i organitzar-me
les carreres prèviament...

intentant millorar els punts
més tècnics de les dues
disciplines. En l’esquí de
muntanya, els canvis i
les baixades, i amb bici
les zones tècniques i la
mecànica.

Amb la massificació
que hi ha actualment
en les competicions,
creïs que és
important que
els esportistes
participin en clubs de
muntanya?

Sí, penso que formar d’un
club és molt important, tant
per l’aprenentatge com per

la seguretat i el suport que
et pot donar. Jo fa anys que
en formo part d’un!

Què suposa per a tu
formar part del Team
Dynafit Spain?

Suposa una gran il·lusió per
la pròxima temporada que
una marca com Dynafit em
pugui donar tant suport.
Equipant-me de dalt a baix,
amb molt bon material, em
faciliten molt la temporada.

Segueix els passos
de Clàudia a: www.
facebook.com/
DynafitSpain

