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Esports 

Entrevista  a  l'Anna  Ladero 
campiona d'Espanya de Ciclisme.
Avui farem una entrevista a l'Anna Ladero que va 
néixer a Barcelona el dia 3 d'abril del 1995, estudia 
a l'Ins LLIÇÀ i fa 1r de Batxillerat.  

Aquest  estiu  ha  estat  campiona  d'Espanya  de 
ciclisme.

Anna Ladero al podi

1. Amb quants anys  vas començar  el  ciclisme?
Amb 10 anys, o potser 11 no ho recordo gaire bé. 

2. Quan vas començar a interessar-te per  les  
curses? 
Més o menys a la mateixa edat que vaig començar. 
Vaig participar en una cursa aquí a Lliçà d'Amunt i 
vaig   descobrir  el  món  del  ciclisme  i  m'hi  vaig 
afeccionar.

3.  Quan  vas  començar  a  competir?  
Tot va anar plegat.  Vaig començar a fer ciclisme, i 
sense adornar-me'n vaig anar cap a la competició.

4.  En  quines  modalitats  competeixes?  
Principalment  estic  competint  en  carretera  i  en 
contrarellotges, però acostumo a sortir a entrenar 
amb BTT i en pista.

5.Quant  temps  dediques  diàriament  per  
preparar-te? 
Actualment  hi  dedico  una  hora  i  mitja  diària 
aproximadament,  però  a  partir  de  la  propera 
temporada  n'hauré  de  dedicar  entre  dues  i  dues 
hores i mitja, ja que pujo de categoria.

6.Com compagines el  teu món esportiu amb el  
personal?

És molt difícil, però la tècnica és saber distribuir-se 
el temps i les hores de lleure per poder compaginar 
amics, estudis i el ciclisme.

7. Quin va ser el primer club on vas estar?Amb el 
club BTT Concos d'aquí de Lliçà d'Amunt.

8. Són fàcils les carreres?

Cap cursa  mai  és  fàcil.   Però  n'hi  ha  de  més 
senzilles  i  de  més  complexes,  per  exemple  una 

cursa de la Copa d'Espanya no té res a veure amb 

una  cursa  de  la  Copa  Catalana.   Principalment 
perquè  a  les  de  Copa  d'Espanya  som  un  grup 
nombrós  de  dones  i  en  canvi  a  la  de  la  Copa 
Catalana potser som quatre dones, i  la resta són 
homes.

9. Et poses nerviosa quan ets apunt de sortir a  
córrer en una competició?                            

Tot depèn del tipus de cursa, però normalment si 
no són nervis... s'assembla molt.

S'accelera la meva freqüència cardíaca! 

8.  En  quines  posicions  sols  quedar  a  les  
carreres?  
Tot depèn de les meves sensacions, possibilitats i 
l'estat de les meves companyes .   

9.Quins premis has guanyat?                           

A nivell estatal, aquest any he aconseguit endur-me 
l'or a la contrarellotge per equips i fer setena en el 
campionat d'Espanya en línia.

A  nivell  català  aquest  any  no  s'ha  disputat  el 
campionat de Catalunya, per tant no hi ha títol!

10. Com et vas sentir quan vas quedar primera  
d'Espanya? Molt orgullosa de l'esforç que les meves 
companyes  i  jo  havíem  fet.  De  ben  segur  la 
quantitat  de  felicitat  que  vaig  sentir  serà 
insuperable. 

         L'Anna competint en pista


