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Clàudia
Galicia,

“Tot va
començar amb
un sorteig”

Amb el suport de,

Novembre/2014

Clàudia Galicia,
“Tot va començar amb un sorteig”

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.

Et defineixes com una
atleta semiprofessional,
què significa?
Que compagino la
feina d’aparelladora
amb les competicions i
entrenaments... No em
dedico 100% a l’esport, però
sí que hi poso tota la il·lusió i
totes les ganes.

Relata’ns el teu pas pel
món del Mountain Bike.
Tot va començar amb un
sorteig organitzat per Polar
per participar a la Titan
Desert 2013, i ha acabat per
convertir-se en una de les
meves passions. Podríem dir
que fa només dos anys que
sóc biker!

Quan va ser la teva
primera competició?
La meva primera carrera
“seria” de mountain bike
va ser l’any 2013 a la
Volcat. Eren 3 dies, i al
acabar vaig pensar que
mai més en faria cap. Com
canvien les coses en dos
anys!

Com et va enganxar?
No ho sé ben bé, és un esport que
mai m’havia cridat l’atenció. No
sóc massa tècnica i m’ha costat
molt agafant confiança... però sóc
tan tossuda que m’hi he acabat
enganxant, i gaudeixo molt!
Com vas decidir-te 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.
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

