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Mireia Trias, subcampiona d'Espanya sub23:
"No tenia res a perdre"
La segona jornada de Campionat d'Espanya de ciclisme en ruta de Jaén ha deixat una gran notícia pel
ciclisme català amb el subcampionat sub23 aconseguit per Mireia Trias (Mont-ras, 2000). La
gironina de l'equip UCI català Massi-Tactic, a més, ha signat una sensacional 6ª plaça absoluta entre
professionals un dia després d'haver estat 13ª a la prova contrarellotge, on també es va quedar a un
pas de pujar al podi de la seva categoria. "Estic molt contenta amb el resultat, no m’esperava
especialment aquest top10 absolut: no sé si jo m’he trobat molt bé o tampoc he vist un Movistar tan
dominador com creia", explica Trias després de la cursa.
La de Massi-Tactic ha arribat a meva lluitant l'esprint ﬁnal amb la que ﬁnalment s'ha proclamat
campiona sub23, Sara Martín (Sopela), creuant la meva a 6:37 de la balear Mavi García (Ale BTC
Ljubljana), que ha signat tot un recital. "Per avui, el meu objectiu era la cursa sub23. En el moment
determinant, s’ha vist que les WorldTour han marxat i han fet la seva cursa. Sabia que avui hi havia
un recorregut bastant dur, però a la vegada amb molta baixada per a poder recuperar. S’ha fet la
selecció pujant i per darrere ens hem quedat un grup d’unes 8 ciclistes on veia que podia aguantar.

Veient les sub23 que quedàvem en el grup, la medalla estava assegurada, així que no tenia res a
perdre i a la última volta ho he intentat: hem marxat amb la Sara Martín i ens l’hem jugat a l’esprint",
ha relatat la gironina sobre el desenvolupament de la cursa.
Martín, ex companya d'equip a l'equip basc Sopela, venia de signar un gran resultat a la
contrarellotge del dia anterior, signant el segon millor temps absolut per proclamar-se campiona
d'Espanya sub23. "A la Sara la conec, vam compartir equip l’any passat. Sé que fa unes cronos
impecables i està a un nivell molt alt, però sabia que la podia aguantar, o almenys ho havia
d’intentar. Finalment, he pogut seguir amb ella a la pujada ﬁnal", continua la catalana, que enguany
corre pels colors d'un Massi-Tactic que l'any passat ja aconseguia una valuosa medalla estatal
[1] amb Mireia Benito. "És una gran comoditat córrer a casa. A més, sabia com s'estava refoçant
l'equip amb ﬁtxatges i amb un director amb ganes de treballar en equip que m'ha ofert molta
conﬁança", explica sobre el canvi d'equip aquest 2020.
Trias està en el seu segon any en categoria sub23, després de fer tota la seva etapa formativa a les
ﬁles del CC Baix Ter, amb l'equip Catema.cat, on va aconseguir grans resultats com el triomf a la
Copa d'Espanya i es va assegurar la presència a diversos Mundials i Europeus amb la selecció
espanyola. Després d'un primer any en categoria UCI amb el Sopela basc i becada amb el
Programa Futur de la FCC [2], en què ja va aconseguir estrenar el seu palmarès guanyant una
prova del Torneo Euskaldun, està demostrant la seva progressió en un 2020 que ha estat incert per a
tothom. "Després del conﬁnament m’ha costat arrancar, però ara ja noto que vaig millorant. Ara el
que espero és poder competir fora amb les elit, perquè és on te n’adones que tens molt marge de
millora. D’aquí a ﬁnals d’any ﬁns que comenci la universitat estaré als Europeus i després anirem a
una volta per etapes d’una setmana a França que tinc moltes ganes de fer. M’agraden les curses per
etapes, pujant em trobo còmode i sé que hi tinc molt per aprendre".
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