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Entrevista 

Cristina Garcia. Campiona
d'Espanya de BMX-RACE     

Hem fet  una  entrevista  a  la  campiona  d'Espanya
BMX Race, Cristina Garcia Bayon alumna del nostre
Institut

La Cristina és tota una campiona dins i fora de les
nostres  fronteres.  El  19  de  setembre  la  mala
fortuna  es  creuava  en  el  seu  camí  i  patia  una
aparatosa  caiguda  deixant-la  fora  de  les  pistes
durant algun temps .

-Hola  Cristina.  Primer  de  tot,  com  et  trobes
després del teu accident ? 
Ara  una  mica  millor,  després  de  l'ensurt.  Vaig
assimilant la situació poc a poc.
-Quin dia va ser la caiguda?
Va ser el 17 del setembre de 2013.
- Com va ser la caiguda ? 
Vaig  anar  a  l'entrenament  cap  a  les  18:00h  i
m'estava preparant per la  competició  del cap de
setmana. Em trobava molt forta i potser l'excés de
confiança  em va  portar  a  passar-me  de  llarg  en
volar un doble salt de 4 metres. L'impacte va ser
terrible amb el costat del nucli i no em va donar
temps  a  col·locar  els  braços  per  disminuir  la
caiguda. Em vaig donar un cop en sec; vaig sentir
un cruixit a la boca i al moment molt dolor. De cop
em vaig notar que em xiulaven les orelles.
-A quin hospital vas anar?
Vam  sortir  directes  a  urgències  de  l'hospital  de
Granollers i d'allí a l'hospital de la Vall d'Hebron on
vaig quedar ingressada fins el dia de l'operació, el
divendres 20 de setembre.
-Quantes caigudes fortes t'has tingut?
Normalment totes les caigudes que he tingut per
sort no m'he fet mal, excepte quan em vaig trencar
la mandíbula.
-Quantes vegades t'han operat?
M'han operat dos cops de la mandíbula.

-  Com t'ha anat la recuperació?
Ha estat molt lenta. He hagut d'estar tres mesos i
mig sense poder menjar normal. Havia de menjar
amb xeringa i tot triturat, tampoc podia parlar. La
veritat és que ho vaig passar molt malament. Al cap
de cinc mesos sense poder agafar la bicicleta torno
a competir.    
-Quants anys portes amb la bici?
Aquest any en fa 6.
-Algun altre familiar teu ha fet o fa BMX?
El meu pare va començar des de ben petit amb la
bici fent BMX i també la meva germana petita va
començar amb 2 anys però, com era molt petita, no
la deixaven competir. Ara en té 5 i ja la deixen. De
moment  només  ha  fet  una  carrera  i  va  ser  amb
noies més grans, de 10 anys.
-Com veus a la teva germana quant tingui la teva
edat?
Jo crec que si continua pot arribar a ser molt bona,
jo crec que em superarà.
-Has viatjat a fora del país per competir?
He tingut al sort de viatjar per tota Espanya i per
algunes parts de França.
-En quin club estas actualment?
Al club BMX Terrassa.
-Quantes hores entrenes a la setmana?
Entreno 12 hores aproximadament.
Després  de  caure  i  trencar-se  la  mandíbula  la
Cristina torna a aparèixer el diumenge 9 de febrer
de 2014 i participa a la primera jornada de la Lliga
Catalana, a Sant Andreu de la Barça. Va endur-se el
triomf en la categoria Olímpica Women. Actualment
competeix  amb  el  BMX  Terrassa,  i  espera  poder
consolidar el seu domini en la categoria de 13 a 16
anys  com  l'any  passat  que  es  va  proclamar
Campiona  de  la  Copa  d'Espanya  per  segon  any
consecutiu. Li desitgem molta sort en el futur.


