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Esports 

 Ciclisme de carretera a l'INS

En Francisco Galván és un alumne de 4t curs del

nostre  institut  que  es  dedica  a  fer  curses  de

bicicleta per carretera.

Aquesta  modalitat  es  practica  per  equips  i  la

principal norma és que si van tots junts no poden

donar-se cops amb els braços, és a dir no poden

deixar  el  manillar  per  donar  cops  als  altres

ciclistes.

Per  identificar  els  guanyadors  de  les  diferents

etapes es donen “mallots”:

• mallot  blanc  pels  que  guanyen les  metes

volants

• mallot amb llunes pel que guanya els ports

de muntanya.

• Mallot groc per a la meta final

En Quico va començar a practicar el ciclisme als 6

anys, i va quedar tercer a la primera cursa,  això el

va  motivar  a  continuar,  a  més  a  més  Alberto

Contador és el seu ídol i volia imitar-lo i ser com

ell.

Quan  acabi  l'ESO  vol  continuar  estudiant  però

seguint combinant-ho amb el ciclisme. 

Ara,  competeix  amb  l'equip  Nicky's  de  Terrassa

Aquesta  darrera  temporada  ha  corregut  en  la

categoria de cadets de 2n. any. Ha guanyat disset

curses i els títols que ha obtingut són:

• Campió de metes volants d'Aragó

•  Campió de Catalunya

•  Subcampió d'Euskadi 

 

Ens diu que li agradaria molt arribar a ser  Campió

d'Espanya , i per això s'entrena molt dur. 

Aquest mes de setembre ha anat a Madrid perquè 

l'Alberto Contador estava fent unes proves per fer 

un equip nou. S'hi van presentar més de 40 nois, 

però només hi ha 7 places. Haurà d'esperar quinze 

dies per saber els resultats i saber si ha estat 

seleccionat.

Quan li hem demanat si li agrada alguna cosa més a

part del ciclisme ens ha dit que no, que la seva vida

és el ciclisme.

                      Francisco Galván


