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1. INTRODUCCIÓ 

El capítol introductori del treball té com a principal objectiu presentar i plantejar els 

diversos temes que es tractaran i es desenvoluparan durant l'estudi. Així, en la 

introducció es presentarà el tema principal del treball, es justificarà l'elecció del tema i, 

per últim, es detallaran els principals objectius del present treball.  

1.1. Presentació  

El motociclisme acumula un gran nombre de llegendes a nivell mundial. Esportistes, ja 

retirats o en actiu, que són i seran recordats gràcies als seus èxits esportius assolits en 

les diferents modalitats existents. El trial, tot i ser una modalitat de les dues rodes amb 

menys repercussió mediàtica que d'altres, també compta amb alguns noms propis que 

han marcat i continuen marcant la historia d'aquesta disciplina.  

A Espanya i, més concretament, a Catalunya hi ha dos grans referents del trial que 

representen l'ahir i l'avui d'aquesta modalitat. Dos pilots que, gràcies als seus èxits i als 

seus resultats, s'han convertit en exemple per a molts altres pilots. Per una banda, 

destaca el nom de Jordi Tarrés, el primer pilot català i espanyol campió del món de trial, 

l'any 1987. Tarrés va aconseguir 6 títols mundials més
1
, i finalment, va retirar-se l'any 

1997. Per altra banda, destaca també la figura de Toni Bou, el millor pilot de la historia 

del trial. Des de l'any  2007, Bou ha dominat tots els mundials de trial (outdoor) i X-trial 

(indoor), sumant un total de 21 títols mundials
2
, entre molts altres èxits.  

Destaca, però, que la major part de les figures que es reconeixen i es recorden, tant en el 

món del motociclisme, en general, com en el món del trial, en particular, són 

masculines. Homes  que s'han convertit en referents per a les noves generacions que han 

anat sorgint posteriorment.  

Con en molts altres àmbits, l'aparició de les dones en el món del motociclisme va ser 

tardana i no va estar exempta de dificultats. Al llarg dels anys, s'ha especulat molt amb 

la idea de que els esports de motor, com molts altres, no eren apropiats per a les dones,  

argumentant que aquestes tenien una capacitat física molt inferior a la dels homes. 

Aquesta forma de pensar, encara vigent avui en dia, comença a diluir-se poc a poc 
                                                           
1
 Web oficial de Jordi Tarrés. (s.d.). Biografia de Jordi Tarrés. Recuperat de:  

http://www.jorditarres.com/biografia.html 
2
 Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). (2017). No stopping Bou. Recuperat: 

http://www.fim-live.com/en/article/no-stopping-bou/ 
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gràcies a l'actuació d'algunes pilots que, amb els seus resultats i el seus èxits, han fet 

possible que les noies també esdevinguin figures importants per a les noves generacions 

de pilots.  

Fins el moment, la figura femenina més important del trial és la de Laia Sanz. La pilot 

de Corbera de Llobregat va ser una de les primers dones que va aterrar en el món del 

motociclisme trencant, així, amb tots els prejudicis i els esquemes establerts fins el 

moment. Gràcies a la seva impecable trajectòria professional plena d'èxits, Sanz és 

considerada com la millor pilot de la historia del trial, tant a nivell nacional com 

internacional. Dominadora indiscutible d'aquesta modalitat durant més d'una dècada, 

l'any 2014, Laia Sanz va fer publica la seva decisió de deixar el trial per a poder centrar-

se en altres modalitats del motociclisme en les que continua aconseguint títols i èxits.  

El trial va ser la disciplina que va alçar a Laia Sanz cap a la cima del motociclisme. 13 

títols mundials, 10 títols europeus i 6 títols en el Trial de les Nacions per equips
3
, entre 

d'altres, són els èxits aconseguits per Sanz en aquesta modalitat. Unes xifres mai abans 

assolides per cap dona i uns registres als quals molts pocs homes han pogut arribar. Un 

resultats que, sumats als que ha aconseguit en altres modalitats, han permès que s'hagi 

guanyat a la força el respecte de la gran majoria de pilots amb els que s'ha enfrontat al 

llarg de la seva trajectòria professional.   

A partir d'aquestes dades, sorgeix el primer dels dos objectius principals del present 

treball. Aquest primer objectiu és analitzar la figura i els èxits aconseguits per Laia 

Sanz, per tal de conèixer la rellevància i la importància de la seva figura en la modalitat 

del trial. La pilot de Corbera de Llobregat va ser una de les pioneres en trial a Espanya i, 

sense proposar-ho, gràcies a les seves actuacions van començar a canviar moltes coses 

en el món del motociclisme.  

Mireia Conde, Berta Abellán, Neus Murcia, Sandra Gómez, Maria Giró, Alba Lara, 

Carla Caballé o Eva Muñoz són els noms d'algunes pilots de trial que, actualment,  

lluiten per fer-se un lloc dins d'aquesta modalitat. Així, doncs, el segon objectiu que 

persegueix el present treball és estudiar quina ha estat, realment, la influència de Laia 

Sanz en les generacions posteriors de pilots trial femenines que han anat sorgint a 

Espanya.  

                                                           
3
 Web oficial Laia Sanz. (s.d.). Biografía: Campeona sin límites. Recuperat de: 

http://www.laiasanz.com/index.php/biografia-menu 
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1.2. Justificació 

Laia Sanz va ser una de les pilots pioneres en el trial femení a Espanya. A nivell 

internacional, va esdevenir una figura important en el moment en el que el trial femení 

començava a definir-se i a expandir-se arreu del món. La seva imbatibilitat en aquesta 

modalitat del motociclisme, durant més d'una dècada, i tots els èxits aconseguits la van 

acabar consagrant com la millor pilot de la historia del trial femení.   

Després de la seva retirada del trial, l'any 2014, la figura de Laia Sanz va esdevenir 

objecte de múltiples articles i noticies que reconeixien i lloaven l'impecable trajectòria 

professional de la pilot catalana en el món del trial femení. Però, alhora, bona part 

d'aquests articles elogiaven també la trajectòria de Sanz en les altres dues modalitats del 

motor en les que encara, avui en dia, continua participant: l'enduro i els rallis, 

concretament el Dakar.  

Curiosament, tot i ser la millor pilot de la historia del trial, no s'han elaborat estudis, 

posteriors a la seva retirada, analitzant en profunditat la figura i  trajectòria de Laia Sanz 

en el món del trial, la modalitat que la va encalçar cap a la cima del motociclisme. És 

per això, que el present treball pretén elaborar un estudi en profunditat sobre la 

trajectòria professional de Laia Sanz posant l'èmfasi en la seva etapa com a pilot de 

trial.  

Per altra banda, en els últims anys s'ha produït un previsible augment del nombre de 

pilots femenines que participen en el Campionat d'Espanya de Trial. L'any 2004 es va 

crear, per primera vegada, la categoria femenina de les Copes d'Espanya 2004, 

vinculada al Campionat d'Espanya de Trial y gestionada també per la Real Federación 

Motociclista Española. Amb el pas del temps, s'han anat originant noves categories 

femenines que s'han inclòs ja dins del mateix Campionat d'Espanya de Trial. En la 

mateixa línea, també han sorgit els primers equips de trial espanyols conformats, 

íntegrament, per pilots femenines, com l'equip Race Top Service.  

El previsible augment de l'activitat femenina en el món del trial, coincidint en el temps 

amb l'auge de Laia Sanz en el món del trial i la seva posterior retirada, esdevé un segon 

aspecte important d'anàlisi. En aquest sentit, el present estudi pretén també estudiar, en 

profunditat, el creixent número de pilots femenines de trial, analitzar si la figura de Laia 
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Sanz  ha influït en aquest augment i, alhora, esbrinar si pilot catalana ha esdevingut una 

figura referent per a les noves generacions de pilots femenines de trial. 

 1.3. Objectius 

A banda de la constatació de les hipòtesis que es presenten, en el pròxim capítol, en el 

apartat 2.2 sobre preguntes i hipòtesis a investigar, el present treball pretén, a grans 

trets, analitzar la influència de la figura de Laia Sanz en la modalitat del trial femení a 

Espanya. Així, el treball s'estructura a partir de dos grans objectius principals.  

El primer d'aquests dos objectius és estudiar en profunditat, la trajectòria esportiva i els 

èxits aconseguits per Laia Sanz, durant els més de 10 anys que va estar en la cima del 

trial femení, per tal de conèixer la rellevància i la importància de la seva figura com a 

pilot d'aquesta modalitat del motociclisme. Per a poder fer-ho, serà necessari analitzar 

tot el seu historial esportiu, des dels seus inicis fins el 2014, l'any de la seva retirada 

com a professional del trial i, alhora, també serà imprescindible entrevistar a la pròpia  

Laia Sanz, per tal de poder conèixer les seves sensacions de primera mà.  

En relació a aquest primer objectiu del present treball, l'estudi pretén elaborar un relat 

organitzat de la historia del trial, explicant el sorgiment d'aquesta modalitat del 

motociclisme i la seva posterior expansió arreu del món, posant especial èmfasi en la 

creació dels primers campionats femenins de trial a nivell nacional i internacional. I, 

alhora, pretén identificar els noms de les pilots de trial, nacionals i internacionals, que 

van començar a participar en aquesta modalitat del motociclisme, durant els anys previs 

a l'aparició de Laia Sanz, amb la finalitat de poder conèixer el número de pilots de trial 

que hi havia en els anys inicials del trial femení.   

El segon objectiu del present treball és analitzar, en profunditat, el previsible augment 

de participants femenines en les diferents categories del Campionat d'Espanya de Trial, 

arrel dels èxits i els triomfs de Laia Sanz en aquesta modalitat del motociclisme. Amb 

aquesta finalitat, l'estudi tractarà d'analitzar totes les classificacions del Campionat 

d'Espanya de Trial des del 1997, any previ a la primera participació de Laia Sanz en 

aquest campionat, fins l'any 2016.   

En aquesta  línia, el treball aspira a investigar si la figura de la pilot catalana ha influït o 

no en el previsible augment del nombre de participacions femenines en el Campionat 

d'Espanya de Trial i, alhora, aclarir si Laia Sanz ha esdevingut una pilot referent per a 
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les noves generacions de pilots femenines de trial. Per aquest motiu, es realitzarà un 

estudi qualitatiu, mitjançant un seguit d'entrevistes a diferents pilots femenines de trial 

en actiu, que permetrà conèixer les respostes a aquestes últimes qüestions plantejades.  
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2.  METODOLOGIA  

En el present apartat es desenvoluparà la metodologia del treball. En aquesta línea, es 

detallaran els mètodes d'estudi que seguirà la recerca, per tal d'arribar a complir amb els 

objectius plantejats anteriorment. Així, es donarà a conèixer l'objecte d'estudi, les 

diferents hipòtesis o preguntes a investigar en el treball i, finalment, els criteris 

metodològics i les eines que s'empraran durant l'estudi.  

2.1. Objecte d'estudi  

Com s'ha detallat en el apartat 1.3 de l'anterior capítol introductori, el present treball té 

dos objectius principals i, per tant, dos objectes d'estudi establerts. Per una banda, el 

primer propòsit que es planteja en el treball és l'estudi, en profunditat, de la trajectòria 

esportiva i els triomfs de Laia Sanz, durant els més de 10 anys que va mantenir-se en la 

cima del trial, amb la finalitat conèixer la importància de la figura de Laia Sanz com a 

pilot de trial.  

Per altra banda, el segon objecte d'estudi del present treball és l'anàlisi, en profunditat, 

del possible augment de participants en les diverses categories femenines integrades en 

el Campionat d'Espanya de Trial, arrel de l'èxit aconseguit per Laia Sanz en aquesta 

modalitat del motociclisme. I, alhora, investigar si la figura de la pilot de Corbera de 

Llobregat té relació amb el previsible augment del nombre de participants femenines en 

el campionat nacional i si Laia Sanz s'ha convertit en la pilot referent per a les noves 

generacions de pilots femenines de trial.  

Un cop especificats els objectes d'estudi del present treball, sorgeixen tot un seguit 

d'hipòtesis o preguntes a investigar que s'exposaran en el proper apartat del treball, i a 

les quals s'intentarà donar resposta durant el transcurs del present estudi.  

2.2.  Hipòtesis o preguntes a investigar  

La primera hipòtesi que sosté el present treball és que Laia Sanz, gràcies als èxits, els 

triomfs i els campionats que va aconseguir durant la seva carrera esportiva en el trial, ha 

esdevingut una influència i una figura referent per bona part de les pilots de trial 

espanyoles que han anat emergint, posteriorment, en aquesta modalitat. Encara que ja hi 

havia algunes pilots de trial a Espanya abans de la seva aparició, va ser Laia Sanz la que 

va aconseguir arribar més lluny en aquesta modalitat del motociclisme, no només a 
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nivell nacional sinó també internacional. Aspecte que l'ha convertit, no només en una 

influència i una referent del trial a Espanya i Catalunya, sinó també a la resta del món.  

Relacionada amb aquesta primera suposició, la segona hipòtesi que defensa el present 

estudi és que en els últims anys s'ha produït un augment significatiu del nombre de 

pilots que han començat a competir en les diverses categories del Campionat d'Espanya 

de Trial, i aquest increment en el número de participacions femenines té relació directa 

amb la figura de Laia Sanz, que va obrir el camí del trial femení a Espanya.  

La tercera hipòtesi que defensa el present treball és que la inclusió de Laia Sanz en el 

trial va servir també per ajudar a trencar barreres en un món en el que, especialment en 

els primers anys, era molt masclista i en el que les dones no estaven del tot ben vistes. 

En aquest sentit, les primeres participacions de Laia Sanz en competicions masculines o 

mixtes van ser claus per començar a enderrocar els obstacles inicials que hi havia a 

Espanya, tant en el trial com en la resta de modalitats del motociclisme.  

Finalment, però,  la quarta i darrera hipòtesi que sosté el present estudi és que l' interès 

de Laia Sanz pel trial, una modalitat del motociclisme tradicionalment disputada per 

pilots masculins, va deixar entreveure que la modalitat del trial també podia interessar a 

les dones. I, alhora, les marques i els patrocinadors van trobar en aquest interès una 

nova via de treball.  

2.3.  Criteris metodològics, eines i procediments emprats  

Per tal de poder donar resposta a les diverses hipòtesis exposades anteriorment i 

complir, així, amb els objectius que persegueix el present estudi, serà necessari treballar 

amb els següents criteris metodològics.  

En primer lloc, es farà una reconstrucció de la història del trial i, alhora, s'esmenaran les 

primeres pilots de trial que van sorgir a Espanya, Europa i la resta del món, abans de 

l'arribada de Laia Sanz a aquesta modalitat del motociclisme, per tal de poder conèixer i 

contextualitzar la situació en la que es trobava  el trial femení abans de l' inclusió de la 

pilot catalana. Per això, es recopilaran les informacions històriques recollides en alguns 

llibres i portals web especialitzats en trial, que ajudaran a completar aquesta primera 

tasca.  
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Posteriorment, es plasmarà la història esportiva de Laia Sanz com a pilot de trial i es 

detallaran els èxits i els títols conquistats per la pilot catalana al llarg de tota la seva 

carrera esportiva com a professional d'aquesta modalitat del motociclisme. Com en 

l'anterior comesa, es recopilaran totes les informacions aplegades en llibres i portals 

webs dedicats, especialment, a Laia Sanz, per tal de conèixer la importància de la seva 

figura com a pilot de trial femení. Amb l'objectiu de poder completar satisfactòriament 

aquest capítol del present treball, s'efectuarà una entrevista a la protagonista de l'estudi, 

Laia Sanz, que permetrà conèixer les sensacions més personals de la pilot de Corbera de 

Llobregat.   

Un punt important del present treball és el del previsible augment de participacions 

femenines en les diverses categories del Campionat d'Espanya de Trial, desprès de 

l'aparició de Laia Sanz en aquesta modalitat del motociclisme. Per això, serà necessari 

realitzar un anàlisi comparatiu entre els diferents llistats de classificacions del 

campionat nacional, des d'abans de l'arribada de Laia Sanz a aquest fins l'actualitat, per 

tal de poder confirmar o desmentir aquesta hipòtesi. Per aquest motiu, s'analitzaran els 

llistats facilitats per la Real Federación Motociclista Española, des de l'any 1997 fins el 

2016.  

El 1997 és l'any previ a la primera participació de Laia Sanz en una competició oficial a 

nivell nacional, que va ser en el Trofeu Nacional de Trial Cadets celebrat el 1998,  

immers en el mateix Campionat d'Espanya de Trial. La pilot de Corbera de Llobregat va 

seguir participant en competicions nacionals mixtes fins que, l'any 2004, es va crear la 

primera categoria femenina oficial de trial a Espanya. Tot i això, Sanz va decidir 

alternar les seves participacions en les categories mixtes i les femenines fins el 2014, 

l'any de la seva retirada del trial.  

Aquest anàlisi permetrà saber el número de pilots femenines que participaven en 

competicions nacionals oficials abans del debut de Laia Sanz, quantes van començar a 

competir un cop ja va debutar la pilot de Corbera de Llobregat i quantes pilots de trial 

participen en el Campionat d'Espanya de Trial en l'actualitat, un cop ja retirada Laia 

Sanz. Per tant, aquest anàlisi permetrà observar l'evolució del trial femení a Espanya 

durant les 20 temporades d'estudi i permetrà saber, alhora, quant ha augmentat o 

disminuït aquesta pràctica en quant al nombre de participacions femenines.   
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Per últim, es farà anàlisi qualitatiu per complementar y completar el darrer capítol del 

present estudi, abans de les conclusions. Així, es faran entrevistes a les tres pilots de 

l'equip Race Top Service, un equip format íntegrament per pilots femenines de trial, per 

tal de poder conèixer de primera mà les seves respectives carreres esportives, les seves 

rutines i els seus o les seves referents en la modalitat del trial i , alhora, també es portarà 

a terme una cerca d'informació, a partir de llibres, documents i pàgines web d'interès, 

per tal de saber com es va produir la creació de l'equip Race Top Service.  
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3. MARC TEÒRIC 

La finalitat del present apartat del treball és contextualitzar els antecedents i les diverses 

consideracions teòriques dels temes que es desenvoluparan al llarg del treball, amb 

l'objectiu de poder comprendre millor els temes proposats. La basant teòrica d'aquest 

apartat serà clau per a poder entendre, posteriorment, la part pràctica que es portarà a 

terme en el  present estudi.  

3.1. El naixement i la historia del trial  

Per tal de poder conèixer millor el tema central del que tracta el present treball, el trial, 

és necessari començar des de 0. Així, en el apartat 3.1 és descriurà el concepte de trial i 

es donaran a conèixer els tipus de trial que existeixen, s'explicarà quan, com i on va 

sorgir aquesta modalitat del motociclisme, i, per últim, s'especificaran les principals 

característiques de les motos de trial.  

       3.1.1. El trial i les seves especialitats  

El trial és una de les disciplines més antigues i originals del motociclisme, tal hi com 

s'explica en 'El libro del trial: toda la magia del trial' (Prieto, 2004, p.17). És una 

modalitat que es practica en recintes tancats o delimitats on es col·loquen diferents 

obstacles, naturals o artificials. Així, l'objectiu principal del trial és superar tots els 

obstacles que es presenten al llarg del recorregut, sense entrar en contacte amb el terra. 

Quan un pilot toca amb els peus a terra, aquest rep una penalització o, en el pitjors 

casos, és eliminat de la competició.  

En termes generals, en el món del motociclisme sempre s'ha tingut molt en compte la 

velocitat, tant de les motocicletes com dels pilots alhora de conduir-les. En aquest 

aspecte, motociclisme i velocitat sempre han anat de la mà.  Però, en el cas del trial, ser 

veloç és un punt a favor, però el que realment es valora és la destresa, l'equilibri i 

l'habilitat del pilot sobre moto. Per tant, és una modalitat que posa en evidència 

l'agilitat, la concentració i la precisió dels pilots. 

Són molts els especialistes d'altres modalitats del motociclisme, que recorren a la 

pràctica del trial com a base per millorar i perfeccionar les seves tècniques de pilotatge 

i, posteriorment, adaptar-les a les seves modalitats. El trial ajuda als pilots a tenir 

sensibilitat amb la moto, a controlar el tacte amb els controls i a gestionar en cada 

situació les diferents reaccions de la moto, aspectes claus que fan que aquesta modalitat 
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esdevingui una pràctica quasi bé obligatòria per a tots els professionals del 

motociclisme (Prieto, 2004, p.12).  

Dins de la modalitat del trial, existeixen dos tipus d'especialitats: l'outdoor i l'indoor.  

Com molt bé ho explica el team manager de l'Equip Repsol Honda de Trial, Miquel 

Cirera, en 'El Blog del Equipo Repsol', el trial outdoor és un tipus de trial que es 

practica en plena naturalesa, i en el que s'aprofiten els desnivells i els obstacles naturals 

del terreny. Per altra banda, el trial indoor és aquell tipus trial que es practica dins d'un 

recinte esportiu tancat i en el que els obstacles són artificials
4
.  

A banda del trial amb motocicletes, també es practica trial amb bicicletes adientment 

preparades per a poder superar els diferents obstacles que s'interposen al llarg del 

recorregut. Tot i això, aquesta és una disciplina molt menys coneguda y desenvolupada.  

 3.1.2. Quan, on i com va sorgir el trial 

Els orígens del trial es remunten a l'Europa de principis del segle XX. En aquell 

moment, les carreteres europees es trobaven en molt mal estat, i tots aquells que tenien 

motocicletes es veien obligats, en moltes ocasions, a superar els diversos obstacles que 

s'interposaven en el camí
5
.  

Les motos que s'utilitzaven en aquells primers anys de segle, eren motocicletes de 

carretera a las quals els hi costava molt sortejar obstacles, ja que no havien estat creades 

per complir amb aquestes funcions. Amb el pas del temps, aquestes van anar patint una 

sèrie de modificacions que van fer possible que fos més fàcil sortejar els obstacles 

naturals que hi havien per les carreteres europees.  

Així és com, d'una forma totalment espontània, va sorgir una pràctica que, 

posteriorment, esdevindria una nova modalitat dins del motociclisme. Els britànics van 

ser els primers en elaborar un reglament i una prova específica de trial. I, és per això, 

que se'ls hi atribueix el mèrit d'haver creat la modalitat del trial outdoor  (Prieto, 2004: 

p.17).  

                                                           
4
 Cirera, M. (2015). El trial outdoor es el auténtico trial. Recuperat de: 

http://blogs.repsol.com/competicion/equipo_repsol/el-trial-outdoor-es-el-autentico-trial/ 
5
 San Martín, H. (s.d.). Capítulo 1: Los comienzos del trial. Recuperat de: 

todotrial.com/ttclasico/historia/capitulo1.htm 
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El 1909 és un any important en la historia del trial. Aquell mateix any es va crear, a 

Escòcia, una prova per a vehicles motoritzats que, en un principi, combinava la velocitat 

i l'habilitat. Aquella prova, controlada per l'Edimburgh Motor Club, tenia una durada de 

5 dies i un recorregut d'uns 1.500 quilòmetres aproximadament.  

Dos anys més tard, els organitzadors de l'esdeveniment van decidir ampliar la durada de 

la prova, de 5 a 6 dies, i van eliminar la participació de cotxes en la competició.  És així 

com es va crear l'Scottish Six Days Trial (SSDT), la prova de trial outdoor més antiga 

de la historia. Una prova que va deixar de tenir en compte la velocitat i en la que va 

començar a valorar-se, especialment, l'habilitat dels pilots sobre la moto a l'hora de 

sortejar els diferents obstacles del recorregut
6
.  

Els canvis  van ser un encert i el número de participants en l'Scottish Six Days Trial no 

va deixar d'augmentar en les posteriors edicions. Però,  l'esclat de la I Guerra Mundial, 

en el 1914, i el posterior esclat de  la II Guerra Mundial, en el 1939,  van propiciar la 

suspensió de la prova durant molts anys. Finalment, l'any 1947, un cop acabades les 

dues guerres mundials, es va recuperar amb normalitat l'Scottish Six Days trial, que va 

acabar consolidant-se com l'esdeveniment de trial més important del món.  

A partir d'aquell moment,  les grans marques de motos angleses van començar a fixar-se 

en la prova, ja que van veure en ella una molt bona oportunitat per a poder posar a punt 

les seves motocicletes. A més, l'Scottish Six Day Trial es va convertir també en  

l'aparador mundial d'aquestes marques britàniques  per a poder justificar la fiabilitat dels 

seus models de motocicletes
7
.  

Arrel de la creació de l'Scottish Six Days Trial, van començar a sorgir tot un seguit de 

competicions de trial outdoor a la Gran Bretanya i, desprès de la II Guerra Mundial, les 

proves d'aquesta modalitat del motor van continuar estenent-se cap a la resta de països 

europeus.   

El trial acumula una gran nombre de seguidors arreu del món. España, juntament amb 

Anglaterra, és una dels països on més es practica aquesta modalitat del motociclisme. 

Dins d'Espanya, Catalunya és la comunitat autònoma que més promou la pràctica del 

                                                           
6
     The Scottish Six Days Trial: What is the history behind the Scottish Six Days Trial?. (s.d.). Recuperat 

de: http://www.ssdt.org/about-the-scottish-six-days-trial/about-the-ssdt-general-information#faq_22 
7
 San Martín, H. (s.d.). Capítulo 1: Los comienzos del trial. Recuperat de: 

todotrial.com/ttclasico/historia/capitulo1.htm 



- 14 - 
 

trial i, és just a Catalunya, concretament a Barcelona, on va sorgir l'altre tipus 

d'especialitat del trial, l'indoor.  

El trial indoor va sorgir l'any 1978 de la mà de la revista Solo Moto, una publicació  

especialitzada en el món del motor amb seu a Barcelona. El director de la publicació en 

aquell moment, Jaime Alguersuari, en el seu afany d'apropar el món del motor als 

aficionats i de potenciar la revista, va decidir preparar un gran esdeveniment de trial a la 

ciutat comtal.  

Prenent com a exemple algunes exhibicions de trial celebrades als Països Baixos  i 

algunes competicions  americanes de motocròs disputades en recintes tancats, Jaime 

Alguersuari va crear la primera prova de trial disputada en el interior d'un pavelló 

esportiu. Per a organitzar l'esdeveniment, el director de la revista Solo Moto va comptar 

amb l'ajut de l'expilot de motos i director de Montesa, en aquell moment, Pere Pi, i amb 

l'empresari i antic pilot de motos, Joan Bordas. Alguersuari, Pi i Bordas, van acordar els 

trets principals de la competició i van crear el primer reglament de trial indoor
8
.  

El 26 de gener de 1978 es va celebrar la I edició del Trial Indoor Solo Moto, en el antic 

Palau d'Esports del carrer Lleida de Barcelona. La gran rebuda que va tenir la prova,  

per part dels aficionats, va propiciar  que es convertís en un esdeveniment fix any rere 

any (Redacción Revista Solo Moto, 2017, p.29).  El continuat augment d'espectadors va 

provocar que, l'any 1991, la competició passés a celebrar-se en el flamant Palau Sant 

Jordi, un pavelló multifuncional que triplicava l'aforament de l'antic Palau d'Esports. 

Amb el pas dels anys, la prova ha anat patint petites variacions i  s'ha anat adaptant a les 

últimes novetats en el  món del trial, però mantenint sempre  l'essència inicial del trial 

indoor. I, així, és com el Trial Indoor Solo Moto ha aconseguit arribar a celebrar, en el 

2017, el seu 40º aniversari.  

                                                           
8
 El Trial Indoor de Barcelona. (s.d.). Recuperat de: trialendurobcn.com/el-trial-indoor-de-barcelona/ 
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 Celebració 40 aniversari del Trial Indoor Solo Moto de Barcelona / Imatge: Meritxell Jiménez  

L'èxit que va tenir el trial indoor, va provocar que aquesta especialitat del trial 

s'estengués per tota Europa. Tant va arribar a impactar aquesta nova disciplina que, l'any 

1993, la Federació Internacional de Motociclisme (FIM) va reconèixer el trial indoor 

com una nova especialitat esportiva i, alhora, va crear el primer Campionat del Món de 

Trial Indoor, més conegut en l'actualitat com Campionat del Món d'X-Trial
9
.  

Fins a principis del anys 90, totes les competicions de trial outdoor i indoor que es van 

crear eren 100% masculines. Però, a partir d'aquell moment, van començar a aparèixer 

les primeres pilots de trial i, és així, com moltes de les competicions que, inicialment, 

eren masculines van passar a convertir-se en competicions mixtes, en les que homes i 

dones lluitaven  en les mateixes categories i pels mateixos objectius.  

El creixent interès de les dones pel trial va provocar que, a mitjans dels 90, comencessin 

a crear-se els primers campionats femenins de trial. Així, l'any 1998 es va organitzar la 

primera edició no oficial del Campionat Europeu de Trial Femení. Amb l'entrada del 

nou segle, aquest campionat europeu es va oficialitzar
10

, es va crear el Campionat del 

Món de Trial Femení
11

 i van sorgir categories femenines en el Trial de les Nacions
12

  i 

en el  Campionat d'Espanya de Trial (Annex 1, p. 91).  

                                                           
9
 El Trial Indoor  de Barcelona. (s.d.). Recuperat de: trialendurobcn.com/el-trial-indoor-de-barcelona/ 

10
 Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). (s.d.). European Trial Women's Championship. 

Recuperat de:  http://www.fim-live.com/en/sport/sport/european-trial-womens-championship/ 
11

 Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). (s.d.). Women's Trial World Cup. Recuperat de: 

http://www.fim-live.com/en/sport/sport/womens-trial-world-cup/ 
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3.1.3. Principals característiques de les motos de trial  

La lleugeresa és una de les principals característiques de les motos de trial. No solen 

superar els 70 quilograms, estan fetes amb materials molt lleugers com la fibra de 

carboni, el titani o l'alumini i compten amb un dipòsit de gasolina molt reduït, que mai 

supera els 3 litres. Aquesta característica permet que els pilots puguin potenciar les 

seves habilitats sobre la moto i, alhora, siguin capaços se superar els complicats 

obstacles als quals s'enfronten en les diferents competicions (Redacción Revista Solo 

Moto, 2017, p.30-33).  

Una altra característica de les motos actuals de trial és l'absència de seient en la seva 

estructura. Per norma general, les motos de trial que participen en proves i campionats 

no tenen seient però hi ha algunes motos de trial de carrer que si que el poden 

incorporar. Així, els pilots professionals d'aquesta modalitat condueixen la moto de peu 

i recolzats sobre els reposapeus metàl·lics que hi ha situats als laterals de la motocicleta, 

aspecte que els hi permet maniobrar millor a l'hora de superar els obstacles.  

 

L'absència de seient en les motos de trial professionals i la postura que adopten els 

pilots sobre elles, provoquen que el manillar adopti una posició bastant elevada en 

l'estructura de la moto, aspecte que facilitat la pràctica del trial. A més, les suspensions 

                                                                                                                                                                          
12

 Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). (s.d.). Women's Trial Des Nations. Recuperat de: 

http://www.fim-live.com/en/sport/sport/womens-trial-des-nations/. 

Moto de trial indoor sense seient i amb els neumàtics desinflats / Imatge: Meritxell Jiménez 
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de les motos de trial són molt lleugeres i, per tant, el recorregut d'aquestes suspensions 

és molt més curt que el de la resta de motocicletes.  

Per a les motos de trial, s'utilitzen pneumàtics desinflats o amb molt baixa pressió, en 

comparació a la resta de pneumàtics que s'utilitzen en motos pròpies d'altres 

especialitats del motociclisme. Aquesta baixa pressió en les rodes provoca que la 

superfície de recolzament del pneumàtic respecte al terra o al terreny sigui major i més 

uniforme. Per tant, hi ha més tracció, aspecte molt important en el trial
13

.  

Originalment, les motos de trial sempre han portat motors de 2 temps però, en 

l'actualitat, comencen a incorporar-se el motors de 4 temps, menys perjudicials pel medi 

ambient. Respecte a les marxes de les motos de trial, aquestes tenen una relació de 

marxes curtes, aspecte que permet que els pilots pugin superar obstacles molt grans 

partint des de 0. En aquest aspecte, l'accelerador genera inèrcia i l'embragatge regula 

aquesta inèrcia des de parat, i això és el que permet aconseguir la força suficient per a 

superar els obstacles.  

En el últims anys, l'electrònica també ha començat a introduir-se en les motos del trial, 

com també ho ha fet en les motos d'altres especialitats del motociclisme, encara que la 

pràctica del trial no permet fer un abús excessiu de l'electrònica (Redacción Revista 

Solo Moto, 2017, p.30 - 33). 

3.2. El paper de la dona en el trial a nivell internacional 

Els 90 van ser anys importants per al desenvolupament del trial femení, tant a Europa 

com a la resta del món. Abans de la incursió de Laia Sanz en el món del trial, a mitjans 

o finals dels anys 90 del segle passat, ja havien començat a sonar amb força els noms 

d'algunes pilots que destacaven en aquesta modalitat del motociclisme. Així, en el 

apartat 3.2 és donaran a conèixer els noms d' aquestes pilots de trial que van començar a 

sorgir, arreu del món, abans de l'arribada de Laia Sanz a la cima del trial femení.  

 

 3.2.1. Antecessores de Laia Sanz en el trial femení internacional 

A principis dels anys 90 del segle passat, van emergir les primeres pilots en la modalitat 

del trial. Cap a mitjans dels 90, van començar a participar en diferents carreres i 

                                                           
13
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competicions mixtes, on homes i dones pilots lluitaven a la vegada pels mateixos 

objectius. Però no va ser fins a finals dels anys 90 o principis del 2000, quan van acabar 

sorgint les primeres competicions i categories de trial oficials 100% femenines.  

A Alemanya, al llarg dels anys 90, van sorgir algunes de les pilots més destacades de la 

historia del trial femení. Denise Brown va ser una d'elles, encara que sempre va quedar 

a l'ombra d'Iris Krämer, considerada com una de les millors pilots de trial del món i una 

de les principals rivals de Laia Sanz al llarg de les seves respectives carreres esportives. 

Retirada l'any 2009 a causa d'una lesió, Krämer va aconseguir molts títols al llarg de la 

seva carrera, entre ells, 1 Campionat del Món de Trial Femení, 3 Campionats Europeus 

de Trial Femení, 2 Trials de les Nacions en la categoria femenina i 6 Campionats 

Alemanys de Trial Femení
14

.  

Un dels països pioners en la pràctica del trial femení va ser Itàlia. Allà, a principis dels 

90, van sorgir noms com els de Deborah Albertini, Simona Chauvie, Alessandra Sbrana 

o Simonetta Viano. Totes elles van participar en competicions de trial italianes i, en el 

cas d'Albertini
15

, Chauvie
16

 i Sbrana
17

, també van participar en competicions 

internacionals, com el Campionat del Món de Trial Femení, el Campionat Europeu de 

Trial Femení o en la categoria femenina del Trial de les Nacions. Tot i això, mai van 

aconseguir grans resultats en aquesta modalitat del motociclisme.  

França també va ser el país d'origen de moltes de les pilots de trial que van sorgir a 

principis dels anys 90. Una de les primeres pilots franceses que van emergir va ser 

Danielle Pluvieux. La seva carrera esportiva en la modalitat del trial, però, va ser curta a 

causa de la seva edat, ja que va començar a practicar trial a una edat tardana. Les 

franceses  Maud Henricy i Claire Bertrand també van ser dues pilots de trial que van  

sorgir en aquella època. Ambdues van participar en competicions nacionals i 

internacionals. Claire Bertrand, però, va ser la que més lluny va arribar, desprès 
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d'aconseguir fins a 7 vegades el Campionat Francès de Trial Femení i 1 vegada el Trial 

de les Nacions per equips en la categoria femenina en el 2004
18

.  

El Regne Unit va ser el país on es va crear el trial i, conseqüentment, també es va 

convertir en un dels països on van emergir més pilots de trial femenines al llarg dels 90. 

Vicky Ellis, Heather Kynaston, Maria Conway o Rebekah Cook són els noms de les 

primeres pilots britàniques que van participar en campionats nacionals britànics i en 

campionats internacionals, encara que Conway i Cook van ser les que més lluny van 

arribar en la modalitat del trial. Per una banda, el  millor resultat de Maria Conway va 

ser la victòria en el Campionat Britànic de Trial Femení en el 2002 i la victòria per 

equips en la categoria femenina del Trial de les Nacions en el 2006 i el 2007
19

. I, per 

altra banda, Rebekah Cook, que continua en actiu en el trial,  ha aconseguit fins el 

moment un total de 9 Campionats Britànics de Trial Femení i 1 Campionat Europeu de 

Trial Femení en el 2012
20

.  

Molt a prop del Regne Unit, concretament a Noruega, també van començar a aparèixer, 

a principis dels anys 90, algunes pilots com Eirin Vage, Ingrid Borresen o Linda Meyer. 

Meyer va ser la pilot noruega que més va destacar en aquests primers anys d'activitat en 

el món del trial femení, desprès d'aconseguir en diverses ocasions  la primera posició en 

el Campionat Noruec de Trial Femení i la victòria en el Trial de les Nacions en la 

categoria femenina l'any 2001
21

.  

La pràctica del trial femení, però, no només es va desenvolupar en diferents països 

europeus, sinó que també es va estendre arreu del món, especialment, en països com 

Estats Units, Canadà i Australia.  

Kerrie Brokaw i Laura Bussing van ser dues de les primeres pilots de trial americanes 

que van sorgir durant els anys 90.  La carrera esportiva de Brokaw en aquesta modalitat 

del motociclisme va ser molt curta ja que, com li va passar també a la francesa Danielle 

Pluvieux, va començar a practicar trial a una edat molt tardana. Per contra, Laura 
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Bussing si que va poder participar en diverses competicions americanes i també en 

alguns campionats internacionals, encara que no va obtenir grans resultats
22

.  

A Canadà, la millor pilot de trial femení que va emergir al llarg d'aquests anys va ser 

Christy Williams. Aquesta pilot canadenca va aconseguir guanyar en 4 ocasions el 

Campionat Canadenc de Trial Femení, va aconseguir 10 Campionats Americans NATC 

de Trial Femení i va participar també en alguns competicions internacionals en les  que 

no va tenir tanta sort
23

.   

Finalment, però, a Austràlia també van aparèixer algunes pilots de trial femení, com 

Bev Anderson, Jenny Johnson, Jenny Symons, Michelle Owen o Rachael Nutall
24

. 

Totes elles van aconseguir guanyar, en alguna ocasió, el Campionat d'Austràlia de Trial 

Femení però no van tenir sort en els campionats internacionals, degut a l'alt nivell de 

pilotatge de les pilots de trial europees.  

3.3. El paper de la dona en el trial a nivell nacional 

Abans de la incursió de Laia Sanz en el món del trial, ja havien començat a sorgir els 

noms d'algunes pilots femenines de trial espanyoles. Així, en el apartat 3.3 és donaran a 

conèixer els noms d'aquestes pilots de trial, s'especificaran els seus èxits esportius en el 

món del trial, s'explicarà la vinculació que aquestes van arribar a tenir amb Laia Sanz i 

s'examinaran  les diverses classificacions del Campionat d'Espanya de Trial 1997, abans 

de la incursió de Laia Sanz, per tal d'analitzar la presència o no presència de pilots 

femenines de trial en aquest campionat nacional.  

      3.3.1. Antecessores de Laia Sanz en el trial femení a Espanya 

En el 1997, Laia Sanz va aconseguir la seva primera victòria en el Campionat de Trial 

de Catalunya, en el que ella era l'única participant femenina i, alhora, també va 

participar, per primera vegada, en una competició femenina internacional de trial no 

oficial. La pilot de Corbera de Llobregat començava a convertir-se, llavors, en una 

promesa del trial femení català i espanyol.  
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En aquell moment, però, ja hi havia dues pilots espanyoles, Mercè Ribera López  i 

Maria Dolors Sánchez Cadena, més coneguda com Milós Sánchez, que practicaven trial 

des de feia anys, encara que no havien tingut l'oportunitat de fer-ho a nivell 

professional, degut a la falta de competicions femenines de trial. La creació dels primers 

campionats femenins de trial internacionals oficials, a finals dels 90 i principis del 2000, 

va esdevenir la millor oportunitat per a  Ribera i Sánchez en el món del trial.  

La precocitat de Laia Sanz en el trial va fer possible que coincidís i competís, de forma 

conjunta, amb Mercè Ribera i Milós Sánchez en algunes edicions del Trial de les 

Nacions en la categoria femenina. Una competició internacional, per equips, en la que 

les pilots representaven i continuen representant els seus països d'origen.  

Mercè Ribera va participar en tres edicions del Trial de les Nacions, competició en la 

que va aconseguir els millors resultats de la seva carrera esportiva en la modalitat del 

trial. L'any 2001, en la seva primera participació, va aconseguir el subcampionat. Un 

any després, el 2002, va aconseguir el títol, juntament amb Milós Sánchez i Laia Sanz, 

les tres integrants del grup espanyol. I l'any 2003, va haver de conformar-se amb el 

tercer calaix del podi
25

.  

El currículum esportiu de Milós Sánchez, però, va ser una mica més extens que el de 

Mercè Ribera. Sánchez va guanyar en dues ocasions el  Trial de les Nacions en la 

categoria femenina. L'any 2000, el va guanyar amb Laia Sanz i, l'any 2002, va repetir 

triomf amb Laia Sanz i Mercè Ribera. En l'àmbit individual, Milós va participar, l'any 

2000, en els Campionats d'Espanya 2000, en la categoria Trial Júnior i, a nivell 

internacional,  l'any 2003 va participar en el Campionat del Món de Trial Femení i, l'any 

2004, en el Campionat Europeu de Trial Femení. Finalment, però, en el 2005 va deixar 

el trial
26

.  

Les carreres esportives de Mercè Rivera i Milós Sánchez en el món del trial, a nivell 

professional, no van ser gaires extenses. Com també els hi va succeir a les pilots de trial, 

Danielle Pluvieux i Kerrie Brokaw.  L'oportunitat de triomfar en el trial els hi va arribar 

massa tard. Aquest aspecte, sumat al d'una nova generació de pilots de trial que creixia 
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amb força, van esdevenir els motius principals de la retirada de Mercè Ribera i Milós 

Sánchez del món del trial.  

3.3.2. Nºde participants femenines en el CET abans de Laia Sanz 

Els primers noms de pilots espanyoles de trial van començar a emergir a mitjans i, 

especialment, a finals dels anys 90 del segle passat. El Campionat d'Espanya de Trial ja 

es disputava des de feia anys però les categories eren exclusivament masculines. No 

seria fins l'any 2004, quan es crearien les Copes d'Espanya 2004, una categoria 

femenina  vinculada al Campionat d'Espanya de Trial.  

La primera participació de Laia Sanz en una competició oficial de trial a nivell nacional 

va ser, però, l'any 1998. La pilot catalana va debutar en el Trofeu Nacional de Trial de 

Cadets, immers dins el Campionat d'Espanya de Trial. És en aquella temporada quan 

totes les categories del campionat nacional deixen de ser exclusivament masculines per 

convertir-se, llavors, en categories mixtes on homes i dones pilots pugnaven pels 

mateixos objectius.  

En el 1997, un any abans de la incursió de Laia Sanz en el Campionat d'Espanya de 

Trial, la presència de pilots femenines en el campionat d'abast nacional va ser totalment 

nul·la. En cap de les set categories o trofeus immersos en el Campionat d'Espanya de 

Trial hi va haver presència de pilots femenines de trial (Annex 1, p. 71 - 73). Per tant, 

dels 129 participants repartits entre les diferents categories o trofeus, el 100% van ser 

pilots masculins, mentre que la representació femenina va ser d'un 0%.  

Encara que en el 1997 ja hi havien pilots femenines com Mercè Ribera López o Milós 

Sánchez Cadena que practicaven aquesta modalitat del motociclisme, la falta de 

competicions i categories femenines oficials de trial a nivell nacional va impedir que 

ambdues pilots s'atrevissin a participar en el Campionat d'Espanya de Trial a finals dels 

anys 90 del segle passat. No seria fins el 1998, un any desprès, quan Laia Sanz trencaria 

totes les normes establertes, fins el moment, confirmant la seva participació en el Trofeu 

Nacional de Trial de Cadets.  
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4.  LA FIGURA DE LAIA SANZ EN LA MODALITAT DEL TRIAL 

La història de Laia Sanz és la història d'una jove esportista que, en molt poc temps, va 

passar de ser una aficionada al motociclisme a convertir-se en la millor pilot de la 

historia del trial femení a nivell mundial. Amb l'objectiu de poder conèixer més a fons 

la figura de la pilot catalana, en el present capítol del treball s'explicaran els inicis de 

Laia Sanz en el món del trial, es detallaran quines van ser les passes que va efectuar al 

llarg de la seva trajectòria esportiva en aquesta modalitat del motociclisme, es detallarà 

quan i com es va produir la seva retirada i es farà una recopilació tots els títols que va 

aconseguir en la modalitat del trial. El capítol quedarà completat amb algunes de les 

respostes de Laia Sanz resultants de l'entrevista realitzada per al present treball (Annex 

2, p. 127-  131).  

4.1. Inicis de Laia Sanz en el món del motociclisme 

Eulàlia Sanz Pla - Giribert, popularment coneguda com Laia Sanz, va néixer l'11 de 

desembre de 1985 a Corbera de Llobregat, en el si d'una família humil i amant del camp 

i dels esports. Des de ben petita, Sanz es va veure captivada pel món del motor. La seva 

primera presa de contacte amb una motocicleta va ser amb només 2 anys d'edat, quan el 

seu pare  la portava a passejar sobre el dipòsit de la moto que aquest tenia. 

El seu interès pel motociclisme no va deixar de créixer. Amb 4 anys, Laia Sanz va 

agafar d'amagat la mini moto infantil de trial del seu germà, una Montesa Cota 25. 

Aquella va ser la primera ocasió en la que Sanz va pilotar, per si mateixa, una 

motocicleta. Aviat, però, va començar a fer sortides en moto de trial, de forma habitual, 

amb el seu pare, el seu germà i un grup de veïns de Corbera de Llobregat.  

Tant els seus pares com el seu germà són part important dels èxits que la pilot catalana 

ha aconseguit al llarg de la seva carrera esportiva. Des de ben petita, han permès que 

decidís lliurament i sempre l'han recolzat en les decisions preses. Així, encara que no 

se'ls coneix gaire, ja que han optat per romandre en un segon pla, sempre han estat 

seguint les passes de Laia Sanz cap a l'èxit.  

La primera participació de Laia Sanz en una carrera de trial va ser l'any 1992, quan tan 

sols tenia 7 anys. Aquell any, es celebrava a Corbera de Llobregat una carrera del 

Campionat de Catalunya de Trial i la seva mare va animar-la a que es presentés. En 

aquell moment, les competicions de trial estaven constituïdes, únicament, per categories 
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masculines, però allò no va suposar cap impediment per a la jove pilot. Laia Sanz va 

acabar participant en la carrera i, encara que va finalitzar en vuitena i última posició, 

aquella experiència la va motivar per a seguir endavant.  

Tant li va arribar a complaure aquella primera participació en una carrera de trial que, 

l'any 1993, només un any desprès, va decidir presentar-se ja a totes les carreres del 

Campionat de Catalunya de Trial. Any rere any, Laia Sanz va seguir participant en 

aquell campionat de trial però, no va ser fins els 1997, quan va aconseguir la seva 

primera victòria, imposant-se a tots els pilots amb els que competia en la seva 

categoria
27

. En aquest sentit, la pròpia Laia Sanz confessa que va haver de "seguir una 

mica l'evolució d'un noi de la meva edat. Per nassos havia de millorar perquè el nivell 

era molt alt i més aquí a Espanya. Llavors, m'havia de barallar amb els nois de la meva 

edat i crec que, per això, vaig arribar a tenir el nivell que vaig tenir" (Annex 2, p.127). 

4.2. 1997: Laia Sanz es professionalitza i domina el món del trial 

femení  

L'any 1997 marca un punt d'inflexió en la carrera esportiva de Laia Sanz. A la seva 

primera victòria obtinguda en el Campionat de Catalunya de Trial, on va acabar 

imposant-se a tots els seus rivals, es va sumar la seva primera participació en una 

competició internacional femenina de trial. Una prova en la que, per primera vegada, 

Laia Sanz es va enfrontar a pilots femenines d'arreu del món.  

Un any més tard, el 1998, va disputar-se el primer Campionat d'Europa de Trial  

Femení. Encara que en aquell moment no era una competició oficial, Laia Sanz va 

decidir participar i, conseqüentment, va acabar derrotant a totes les seves rivals amb tan 

sols 13 anys. És llavors, quan la jove pilot de Corbera de Llobregat comença a plantejar-

se la idea de fer del trial la seva professió. Tant fort va arribar a apostar per aquesta 

modalitat del motociclisme que, aquell mateix any va participar, per primera vegada, en 

el Trofeu Nacional de Trial Cadets, immers dins del Campionat d'Espanya de Trial, 

convertint-se en l'única participant femenina del campionat (Annex 1, p. 76). 

El seu primer any en el Campionat d'Espanya de Trial va ser un any d'adaptació en el 

que, tot i això, va aconseguir una meritòria vuitena plaça en la classificació general. 

L'any 1999, però, va ser l'any en el que Laia Sanz ja va començar a mostrar el seu 
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potencial. Així, desprès de superar amb èxit les quatre proves que conformaven els 

Trofeus Nacionals 1999 Trial Cadets  d'aquell any, Sanz va acabar sobrepassant a bona 

part dels seus rivals i, conseqüentment, va acabar escalant al tercer esgraó de la 

classificació final (Annex 1, p. 78).  

El creixent augment de participacions de Laia Sanz en diferents campionats i 

competicions va provocar, paral·lelament, que la jove pilot de Corbera de Llobregat 

hagués de dedicar més temps a la preparació d'aquestes proves. En aquest sentit, Sanz 

sent que ella va ser la primera pilot "en pendre-m'ho seriosament" (Annex 2, p.127). Per 

aquest motiu, i després de consultar-ho amb els seus pares, Laia Sanz va haver de 

sol·licitar un permís a l'escola per a absentar-se de les classes una tarda a la setmana i 

poder, així,  exercitar-se també entre setmana
28

.  

L'esclat definitiu de Laia Sanz com a pilot professional de trial va produir-se l'any 2000, 

coincidint amb el canvi de segle. Fins aquell moment, molts s'havien sorprès per la 

presencia d'una noia en el Campionat d'Espanya de Trial, però mai ningú l'havia vist 

com una possible rival a guanyar el títol. Per aquest motiu, Laia Sanz va sorprendre a 

tothom quan, aquella temporada, va aconseguir conquistar la competició dels Trofeus 

Nacionals 2000 Trial Cadets (Annex 1, p. 81), amb tan sols 15 anys. Aquell, però, no va 

ser el primer títol de Laia Sanz en aquella temporada. 

L'any 2000 va iniciar-se, oficialment, el Campionat del Món de Trial Femení i el 

Campionat Europeu de Trial Femení. En la prova mundialista, Sanz va obtenir el títol
29

, 

metre que en el campionat europeu va aconseguir la segona posició en la classificació 

final. Aquella mateixa temporada va crear-se també la categoria femenina del Trial de 

les Nacions
30

. La pilot corberenca, juntament amb Milós Sánchez, l'altre component de 

l'equip espanyol, van aconseguir el títol mundial per equips en la categoria femenina. 

Per aquest motiu, aquella va esdevenir una de les temporades més especials per a Laia 

Sanz al llarg de tota la seva carrera esportiva en el món del trial.  

A partir de l'any 2000 i fins el 2012, dos anys abans de la seva retirada, Laia Sanz va 

optar per alternar les seves participacions en categories femenines i en categories 
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mixtes. En aquest sentit, la pilot catalana expressa que "ho feia perquè era una mica el 

que em motivava, em motivava guanyar també el Mundial Femení però, per millorar, 

per pujar el nivell, per estar més motivada, m'era de gran ajuda córrer amb els nois. 

Era el que havia fet sempre i, de fet, per a mi era casi més normal que córrer amb les 

noies" (Annex 2, p.127 - 128).  

Un any més tard, en el 2001, Laia Sanz va aconseguir revalidar el títol mundial 

convertint-se, així, en la millor pilot femenina de trial del món per segon any 

consecutiu. Paradoxalment, però, la pilot catalana va tornar a ser segona en el 

Campionat Europeu de Trial Femení i no va poder revalidar el títol del Trial de les 

Nacions en la categoria femenina. En el Campionat d'Espanya de Trial, Laia Sanz va 

passar a formar part dels Campionats d'Espanya 2001 Trial Júnior. En aquella categoria, 

la pilot corberenca va haver de perfeccionar els seu pilotatge per tal de poder enfrontar-

se a rivals cada cop més durs. Toni Bou, el millor pilot la historia del trial, va guanyar 

aquella edició del campionat nacional en la categoria júnior, mentre que Laia Sanz va 

haver de conformar-se amb la setena posició (Annex 1, p. 82). 

El 2002 va ser un any especial per a la pilot de Corbera de Llobregat. A nivell nacional, 

va fer un pas endavant aconseguint la tercera plaça en la classificació final dels 

Campionats d'Espanya 2002 Trial Júnior (Annex 1, 85). I, a nivell internacional, va 

triomfar en les tres competicions femenines en les que va participar aconseguint, 

d'aquesta manera, el seu primer triplet de títols internacionals. Laia Sanz va refermar, 

per tercera vegada consecutiva, el Campionat del Món de Trial Femení, va aconseguir, 

per primera vegada, l'anhelat títol del Campionat Europeu Femení i, desprès d'un any en 

blanc, va tornar a revalidar amb l'equip espanyol el títol del Trial de les Nacions en la 

categoria femenina
31

. La figura de Laia Sanz, en la modalitat del trial, no deixava de 

créixer. 

En la temporada del 2003, l'equip espanyol de trial no va ser capaç de revalidar el títol 

del Trial de les Nacions però, a nivell individual, Laia Sanz sí va ratificar els títols del 

Campionat del Món de Trial Femení i el Campionat Europeu de Trial Femení. 

Confirmant, alhora, el seu domini absolut a Europa i arreu del món, en aquesta 

modalitat del motociclisme. En el campionat nacional, la pilot corberenca va ascendir 
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als Trofeus Nacionals 2003 Trial Sènior B, una categoria en la que va haver 

d'incrementar el seu nivell d'exigència però, tot i això, va aconseguir la cinquena plaça 

en la classificació final (Annex 1, p.  88).  

Tots els títols obtinguts aquella temporada, sumats als adquirits en temporades anteriors, 

van suscitar que Laia Sanz fos designada com la Millor Esportista Catalana de l'Any ex-

aequo amb la nedadora de natació sincronitzada, Gemma Mengual. Aquest guardó va 

sumar-se a altres distincions obtingudes en anteriors temporades, entre les quals 

destaquen les dues Insígnies d'Or i Brillants de la Federació Catalana de Motociclisme i 

les dues Medalles d'Or de la Unió Motociclista Europa, aconseguides en el 2002 i el 

2003, i la Medalla d'Or de la Real Federació Motociclista Española al mèrit motociclista 

obtinguda en la temporada 2002
32

. 

El 2004 va ser un any important pel trial femení a Espanya. Aquella temporada es van 

crear, per primera vegada, les Copes d'Espanya 2004 Trial Femení, una categoria 

íntegrament femenina immersa dins de Campionat d'Espanya de Trial (Annex 1, p. 91). 

L'atapeït calendari esportiu de la Laia Sanz no va impedir, però, que fos capaç d'alternar 

les seves participacions en competicions internacionals femenines, amb les seves 

participacions en competicions nacionals, tant en categories mixtes com en categories 

femenines.  

D'aquesta forma, Laia Sanz ja va participar en la primera edició de les Copes d'Espanya 

2004 Trial Femení. La pilot catalana va imposar-se a les set rivals que tenia en les dues 

proves corresponents i, conseqüentment, va acabar convertint-se també en la millor pilot 

espanyola de trial. Una gesta que es repetiria consecutivament fins el 2010, any en el 

que va deixar de participar en les categories femenines del reconvertit Campionat 

d'Espanya de Trial.  
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Primera classificació de les Copes d'Espanya 2004 Trial Femení  / Font: Real Federació Motociclista Española.  

Els resultats esportius de Laia Sanz en les temporades 2004, 2005 i 2006, van ser 

gairebé calcats. A nivell nacional, la pilot catalana va continuar participant en els 

Trofeus Nacionals Trial Sènior B, immersos dins del Campionat d'Espanya de Trial, 

aconseguint la cinquena plaça en el 2004 (Annex 1, p. 90) i 2006 (Annex 1, p. 96), i la 

sisena plaça en el 2005 (Annex 1, p. 93). I a nivell internacional, Laia Sanz no va poder 

renovar els títols del Trial de les Nacions amb l'equip espanyol però, en canvi, si que va 

obtenir els triomfs en el Campionat del Món de Trial Femení i el Campionat Europeu de 

Trial Femení
33

. 

La incessant consecució de títols durant aquelles tres temporades va provocar que Laia 

Sanz fos guardonada amb tot un seguit de distincions entre les quals destacaven dues 

ben importants. L'any 2005 va ser nomenada Filla Pròdiga de Corbera de Llobregat. I 

un any més tard, en el 2006, va ser condecorada amb el Premi Reina Sofía a la Millor 

Esportista Española de l'any, gràcies als seus avenços en el món del trial i als títols 

obtinguts en aquesta modalitat fins aquella temporada
34

.   

Desprès de guanyar 7 vegades consecutives el Campionat del Món de Trial Femení, el 

domini absolut de Laia Sanz en aquesta competició es va trencar en la temporada 

2007
35

. La pilot catalana no va poder revalidar el títol mundial desprès de cometre un 

greu error en una de les proves, fet que la va penalitzar i, conseqüentment, va facilitar el 

títol a la principal rival de Laia Sanz en aquest campionat internacional, la pilot 

alemanya Iris Krämer. La pilot corberenca tampoc va tenir sort en el Trial de les 

Nacions i en la categoria Trial Sènior B dels Trofeus Nacionals 2007. L'escassetat de 

                                                           
33

 Web oficial Laia Sanz. (s.d.). Biografía: Campeona sin límites. Recuperat de: 

http://www.laiasanz.com/index.php/biografia-menu 
34

 Web oficial de  Laia Sanz.  (2011). Distinciones.  Recuperat de:  

http://www.laiasanz.com/index.php/component/content/category/84-biografia 
35

 Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). (s.d.). Women's Trial World Cup. Recuperat de: 

http://www.fim-live.com/en/sport/sport/womens-trial-world-cup/ 



- 29 - 
 

resultats va quedar pal·liada, en certa manera, gràcies a la consecució del títol del 

Campionat Europeu de Trial Femení i el triomf final en la categoria Trial de Fèmines A 

de les Copes d'Espanya 2007 (Annex 1, p. 98).  

La complicada temporada de Laia Sanz en el 2007 va servir-li d'al·licient per a remuntar 

en les tres temporades posteriors. Així, en el 2008, 2009 i 2010, la pilot catalana va 

arrasar en bona part de les competicions en les que va participar. En clau internacional, 

va guanyar el Campionat del Món de Trial Femení i el Campionat Europeu de Trial 

Femení, i va aconseguir la victòria en el Trial de les Nacions amb l'equip espanyol, 

exceptuant l'any 2009 que van quedar en segona posició. En clau nacional, Laia Sanz va 

repetir triomf en la categoria Fèmines A de la reanomenada Copa d'Espanya de Trial, 

inclosa dins del Campionat d'Espanya de Trial, i va ascendir a la categoria mixta Trial 2 

del mateix campionat nacional en el 2008 (Annex 1, p.  99), on va aconseguir la quarta 

posició, la tercera en el 2009 i la quarta en el 2010. Una temporada, la del 2010, en la 

que paral·lelament també va provar sort en la màxima categoria del Campionat 

d'Espanya de Trial, CET Scrath (Annex 1, p. 104), on va acabar assolint una meritòria 

onzena plaça.  

La temporada 2011 va esdevenir una època de canvis importants per a la pilot de 

Corbera de Llobregat. En el 2010 va participar, per primera vegada, en el Campionat del 

Món d'Enduro Femení i un any més tard, en el 2011, va tornar a repetir l'experiència i, a 

més, va provar sort en el Ral·li Dakar
36

. La participació de Laia Sanz en altres 

modalitats del motociclisme va provocar, conseqüent, la falta de temps per preparar 

totes les proves. D'aquesta manera, la pilot catalana va decidir deixar la categoria 

femenina del Campionat d'Espanya de Trial, però va continuar alternant les seves 

participacions en les categories mixtes TR2 i CET Absolut del campionat nacional.  

La immersió de Laia Sanz en altres modalitats del motociclisme no afectar, aquell 

mateix any, en la participació de la pilot catalana en les competicions internacionals de 

trial. Així, Sanz va continuar amb el seu domini absolut en la modalitat del trial, 

aconseguint el seu onzè títol mundial, el seu desè títol europeu individual, de forma 

consecutiva, i el cinquè títol del Trial de les Nacions amb l'equip nacional espanyol.  
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Un any més tard, en el 2012, van començar a percebre's les incompatibilitats i les 

dificultats d'agenda de la pilot catalana per alternar totes les seves participacions en les 

modalitats del trial, l'enduro i els rallis. En el món del trial, es va centrar en revalidar, un 

any més, el títol del Campionat del Món de Trial Femení
37

 i el Trial de les Nacions
38

 

amb l'equip espanyol. I en les altres dues modalitats, va fixar tots els seus objectius en 

aconseguir el seu primer títol mundial en el Campionat del Món d'Enduro Femení, que 

finalment va acabar aconseguint, i en la seva participació en el Ral·li Dakar. 

Conseqüentment, va disminuir el ritme en el Campionat Europeu de Trial Femení, en el 

que va acabar en novena posició, va deixar de participar en la categoria absoluta del 

Campionat d'Espanya de Trial i, en la categoria de TR2 només va poder estar en dues de 

les sis proves que conformaven la categoria (Annex 1, p. 110).  

Finalment, però, la del 2013 va ser l'última temporada en la que Laia Sanz va participar 

en una competició oficial de trial. La pilot catalana va voler deixar el trial guanyant, 

abans, el Campionat del Món de Trial Femení, el seu tretzè títol mundial i l'últim de la 

seva carrera esportiva en la modalitat del trial
39

. El campionat mundial va ser l'única 

competició d'aquesta modalitat del motociclisme en la que va estar Laia Sanz aquella 

temporada, ja que no va participar en les categories nacionals de trial, no va estar en el 

Campionat Europeu de Trial i tampoc va formar part de l'equip espanyol en el Trial de 

les Nacions
40

.  

4.3. 2014: Laia Sanz deixa la modalitat del trial 

Desprès d'estar durant més d'una dècada en la cima del trial femení a nivell mundial, 

l'11 de juliol de 2014, un dia abans de l'inici del Campionat del Món de Trial Femení, 

Laia Sanz va sorprendre a tots els aficionats al motor anunciant, en les seves xarxes 

socials, la decisió de fer una pausa indefinida en les seves participacions en 

competicions de trial. La pilot catalana confessava que l'havia "costat molt prendre 

aquesta decisió" i que "no he tancat la porta per sempre", però especificava  que els 

principals motius de la pausa eren  poder "centrar-me en el Dakar i l'enduro".  
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Primer missatge publicat per Laia Sanz en el seu perfil personal de Twitter anunciant la pausa indefinida en 

les seves participacions en la modalitat del trial/ Font: @LaiaSanz_ 

 

 Segon missatge publicat per Laia Sanz en el seu perfil personal de Twitter anunciant els motius de la seva 

pausa en la modalitat del trial/ Font: @LaiaSanz_ 

L'equip de la pilot catalana, el KH - 7, va emetre també un comunicat
41

 en el que es 

detallaven els motius de la inesperada baixa de Laia Sanz en els diferents campionats de 

la modalitat del trial. D'aquesta forma,  el comunicat confirmava que Laia Sanz deixava 

el trial per a "centrar-se, exclusivament, en l'enduro i el Ral·li Dakar" i avançava  que 

"des de feia alguns mesos, Laia ja tenia assumida la seva renuncia".  

Posteriorment, el comunicat manifestava que hi havia dos motius clars que havien portat 

a Laia Sanz a prendre la decisió. El primer d'aquests motius era "la coincidència de 

calendaris que l'impedia optar a repetir els títols de trial i enduro". Durant les 

temporades  2010,  2011,  2012  i, sobretot, en la temporada 2013, va ser molt complicat 

per a Laia Sanz disputar, alhora, els campionats mundials de trial i enduro. La 

coincidència de dates entre les dues competicions va provocar que, en algunes ocasions, 

la pilot catalana hagués de disputar proves decisives d'ambdós campionats en un mateix 

cap de setmana. La temporada 2013 va arribar a ser tan complicada per a Laia Sanz que, 

finalment, va optar per deixar el trial i apostar per l'enduro i el Ral·li Dakar.  

El segon motiu que va portar a Laia Sanz a prendre la decisió final va ser, segons 

detallava en el comunicat de l'equip KH-7, que "l'exigència  física i mental de preparar 

tres modalitats tan dispars, si agreguem els ral·li raids, havia reduït molt el temps de 

descans de la catalana". Aquest excés d'exigència física i mental, juntament amb la 

falta de repòs, va ocasionar-li  l'aparició d'algunes lesions importants, com la tendinitis  

que va patir en el colze esquerre a principis del 2014, de la qual va haver de ser operada,  
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i que va dificultar la seva participació en el Dakar 2014 i en la primera prova del 

Campionat del Món d'Enduro Femení 2014.  

Des del 2014, any en el que va decidir fer una pausa en la modalitat del trial, fins el 

2017, tres anys desprès de l'inesperat anunci, Laia Sanz no ha tornat a  participar en cap 

competició de trial, i dedica tot l'any a la preparació de la seva participació en el 

Campionat del Món d'Enduro Femení i en el Ral·li Dakar. Tot i això, la pilot catalana 

confessa que "hi ha vegades que tinc temptacions de tornar-hi, potser al Campionat del 

Món de Trial ", però alhora també deixar clar que li agrada fer "les coses bé, i si no és al 

100%, tampoc vull. Al final, quan has guanyat tants anys el que vols fer és tornar a 

guanyar. Com ja he dit, a vegades tinc temptacions i penso que ho podria tornar a 

provar però, la veritat és que fent rallis i fent enduro no tinc gaire temps" (Annex 2, p. 

130 - 131). 

Per tant, Laia Sanz continua deixant la porta oberta a un possible retorn a les 

competicions de trial, la seva modalitat preferida, i és que, com confessa la pròpia pilot, 

"s'hi he de triar alguna de les modalitats que he practicat o practico, hem quedo amb el 

tria ja que, probablement, és el que més m'estimi perquè és amb el que vaig començar i 

el que m'ha donat l'oportunitat de poder fer tot el que faig ara" (Annex 2, p.130).   
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4.4. La reina de la modalitat: títols aconseguits en el món del trial 

Tots els títols aconseguits per Laia Sanz al llarg de la seva carrera esportiva en la modalitat del trial la van acabar consagrant com la millor 

pilot femenina de la historia del trial mundial. Fins el moment, cap pilot femenina ha estat capaç d'aproximar-se al palmarès de la Laia Sanz 

en el món del trial, i molt pocs han estat els pilots que han aconseguit superar en números i títols a la pilot catalana. A continuació, es 

detallen els diversos títols conquistats per Sanz en la modalitat del trial
42

.  
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 Campionat d'Espanya 

de Trial (categories 

mixtes) 

Campionat d'Espanya 

de Trial (categories 

femenines) 

Campionat d'Europa 

de Trial Femení (no 

oficial) 

Campionat 

Europeu de 

Trial Femení 

Trial de les Nacions 

(categoria femenina) 

Campionat del 

Món de Trial 

Femení 

1998   1ª  

(Títol sense validesa)  
   

2000 1ª 

(Categoria cadets. Única 

dona participant) 

   1ª 

(Amb Milós Sánchez) 

1ª 

2001      1ª 

2002    1ª  

 

1ª 

(Amb Milós Sánchez i 1ª  

Mercè Ribera) 

1ª 

2003    1ª  

 

 1ª 

2004  1ª  

(Categoria trial femení) 

 

 1ª  

 

 1ª 

2005  1ª  

(Categoria trial femení) 
 1ª  

 

 1ª 
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2006  1ª  

(Categoria trial de 

fèmines A) 

 

 1ª  

 

 1ª 

2007  1ª  

(Categoria trial de 

fèmines A) 

 

 1ª  

 

  

2008  1ª  

(Categoria trial de 

fèmines A) 

 

 1ª  

 

1ª 

(Amb Sandra Gómez i 

Mireia Conde). 

1ª 

2009  1ª  

(Categoria fèmines A) 

 

 

 1ª  

 

 1ª 

2010  1ª  

(Categoria fèmines A) 

 

 1ª  

 

1ª 

(Amb Sandra Gómez i 

Mireia Conde). 

1ª 

2011    1ª  

 

1ª 

(Amb Sandra Gómez i 

Mireia Conde). 

1ª 

2012     1ª 

(Amb Sandra Gómez i 

Mireia Conde). 

1ª 

2013      1ª 

TOTAL 1 Campionat d'Espanya 

de Trial (Categoria 

mixta de cadets ) 

7 Campionats 

d'Espanya de Trial 

(Categories fèmines) 

1 Campionat 

d'Europa de Trial 

Femení (No oficial) 

10 Campionats 

Europeus de 

Trial Femení 

6 títols del Trial de les 

Nacions (Categoria 

femenina) 

13 Campionats 

del Món de 

Trial Femení 



- 35 - 
 

5. EVOLUCIÓ DE PARTICIPACIONS FEMENINES EN EL CET 

DES DE LA INCURSSIÓ DE LAIA SANZ FINS L'ACTUALITAT 

En el apartat 3.3.2 del present treball, sobre el número de participacions femenines en el 

Campionat d'Espanya de Trial abans de l'arribada de Laia Sanz, l'anàlisi de les diferents 

categories i trofeus de la temporada 1997 ha confirmat la nul·la presència de pilots 

femenines de trial en aquella temporada, en la que les categories eren exclusivament 

masculines. Paral·lelament, en el present apartat s'analitzaran les participacions de pilots 

femenines de trial, des de l'arribada de Laia Sanz al Campionat d'Espanya de Trial l'any 

1998 fins la darrera temporada 2016 (Annex 1, p.74 - 126), amb la finalitat de poder 

visualitzar l'evolució ascendent, descendent o lineal del nombre de participants 

femenines en les diverses categories del campionat nacional durant totes les temporades 

analitzades.  

5.1. Evolució de participacions femenines en el Campionat 

d'Espanya de Trial des de l'aparició de Laia Sanz fins l'actualitat  

La primera participació de Laia Sanz en una competició oficial d'abast nacional va ser 

l'any 1998 en el Campionat d'Espanya de Trial. Fins aquell moment, totes les categories 

del campionat nacional havien estat exclusivament masculines. Però la confirmació de 

la participació de Sanz en el Trofeu Nacional de Trial Cadets l'any 1998, vinculat al 

Campionat d'Espanya de Trial, va propiciar un canvi significatiu en el campionat 

nacional, posat que amb la incursió d'una dona, les categories van passar a esdevenir 

categories mixtes.  

D'un total de 135 participants distribuïts entre les set categories que conformaven el 

Campionat d'Espanya de Trial 1998 (Annex 1 p. 74 - 76), Laia Sanz va ser l'única pilot 

participant en aquella temporada. Per tant, la representació masculina va ser d'un 

99,26%, mentre que la presència femenina en el campionat nacional va ser d'un 0,74%.  

La mateixa situació es repetiria un any després. En la temporada 1999, la pilot catalana 

va tornar a participar en els Trofeus Nacionals 1999 Trial Cadets convertint-se, una 

vegada més, en l'única pilot femenina participant en el Campionat d'Espanya de Trial. 

Així, d'un total de 155 participants repartits entre les set categories immerses en el 

campionat d'abat nacional (Annex 1, p. 77 - 78), 154 participants i, per tant, el 99'36 % 

van ser pilots masculins, mentre que la representació de pilots femenines, abanderada 

únicament per Laia Sanz, tan sols va  suposar el 0,64%.  
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El canvi de segle va comportar, alhora, actuacions importants en el Campionat 

d'Espanya de Trial, pel que fa a la representació femenina. Per una banda, Laia Sanz va 

conquistar, desprès de tres temporades en la categoria de cadets, els Trofeus Nacionals 

2000 Trial Cadets, imposant-se als catorze rivals que tenia en la menor de les categories 

del campionat nacional. I, per altra banda, la també pilot de trial Milós Sánchez va 

incorporar-se al Campionat d'Espanya de Trial, durant una temporada, formant part dels 

Campionats d'Espanya 2000 Trial Júnior.  

D'aquesta forma, dels 150 participants distribuïts entre les set categories del campionat 

nacional 2000 (Annex 1, p. 79 - 81), la presència femenina, representada per Laia Sanz i 

Milós Sánchez, va suposar l'1,33%, mentre que el 98,67% restant va suposar la 

representació de pilots masculins en aquella temporada.  

L'any 2001, Laia Sanz va tornar a ser l'única pilot femenina present en el Campionat 

d'Espanya de Trial. La pilot catalana va fer un pas endavant, passant a formar part dels 

Campionats d'Espanya 2001 Trial Júnior. En aquella temporada, va augmentar 

notablement el número de participacions masculines en les diferents categories del 

campionat nacional (Annex 1, p. 82 - 84), posat que dels 172 participants en la 

temporada 2001, 171 i, per tant, el 99'42% van ser pilots masculins, mentre que la 

presència de Laia Sanz, l'única representant femenina, va suposar el 0'58%. 

Si en la temporada 2000, va ser Milós Sánchez la pilot femenina que va acompanyar a 

Laia Sanz en el Campionat d'Espanya de Trial, en la temporada 2002 va ser Carla 

Calderer la pilot que va agafar el relleu. A diferencia de Sánchez, Calderer va continuar 

participant en el campionat nacional en les temporades posteriors. La pilot catalana va 

iniciar el seu camí en els Trofeus Nacionals 2002 Trial Cadets, de la mateixa forma que 

ho havia fet Laia Sanz anys enrere. Aquella mateixa temporada 2002, Sanz va repetir en 

els Campionats d'Espanya 2002 Trial Júnior, on va aconseguir la tercera posició final, 

en una categoria que comptava amb un total de 36 participants.  

D'aquesta forma, dels 161 participants repartits en les set categories del Campionat 

d'Espanya de Trial 2002 (Annex 1, p. 85 - 87), el 98,76% van ser participacions 

masculines, mentre que l'1,24% van ser participacions femenines.  

La temporada 2003 va ser molt semblant a la del 2002, en quant a registres. Laia Sanz 

va passar a participar en els Trofeus Nacionals 2003 Trial Sènior B, mentre que Carla 
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Calderer, l'altre participant femenina en el campionat  nacional, va mantenir-se en els 

Trofeus Nacionals 2003 Trial Cadets. Així, dels 160 participants distribuïts entre les sis 

categories del Campionat d'Espanya de Trial 2003 (Annex 1, p. 88 - 89),  el 98,75% van 

ser participacions masculines, mentre que l'1,25% van esdevenir participacions 

femenines.  

Per tant, fins l'any 2003, només tres pilots femenines es van aventurar a participar en les 

diferents categories mixtes immerses en el Campionat d'Espanya de Trial. Laia Sanz va 

ser la pionera, l'any 1998, Milós Sánchez va provar sort en la temporada 2000 i Carla 

Calderer va iniciar el seu camí en el campionat nacional l'any 2002. Les pilots de trial 

començaven a fer-se notar, encara que la inexistència de campionats i categories 

femenines dificultava la incursió de més pilots femenines en el Campionat d'Espanya de 

Trial.  

La situació va començar a canviar en la temporada 2004. Per primera vegada en la 

historia del trial espanyol, es van originar les Copes d'Espanya 2004 Trial Femení, una 

nova categoria immersa en el Campionat d'Espanya de Trial. Conseqüentment, el 

número de pilots de trial que van participar en aquella primera edició va augmentar fins 

arribar a les 8 participacions: Laia Sanz, Carla Calderer, Idoia Pey, Mireia Conde, 

Sandra Gómez, Clara Genovés, Tania Diez i Esther García. Laia Sanz guanyaria totes 

les edicions de la categoria màxima de fèmines fins l'any 2010, any en el que va decidir 

deixar de participar en aquesta categoria del Campionat d'Espanya de Trial.  

A banda de la seva participació en les Copes d'Espanya 2004 Trial Femení, Laia Sanz i 

Carla Calderer van continuar participant també en les diferents categories mixtes del 

Campionat d'Espanya de trial. Així, Sanz va repetir experiència en els Trofeus 

Nacionals 2004 Sènior B, mentre que Calderer va passar a formar part de la renovada 

categoria de Campionats d'Espanya 2004 Trial Júnior 250cc.  

D'aquesta forma, dels 158 participants repartits per les nou categories del Campionat 

d'Espanya de Trial 2004 (Annex 1, p. 90 - 91), les participacions masculines van 

representar el 94,94%, mentre que les participacions femenines, que van augmentar  

considerablement, van suposar el 5,06%.  

Aquesta tendència a l'alça, en el número de participants femenines en el Campionat 

d'Espanya de Trial, no va deixar d'augmentar en les temporades immediatament 
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posteriors. Així, en la temporada del 2005, Laia Sanz i Carla Calderer van tornar a 

alternar les seves participacions en els Trofeus Nacionals 2005 Trial Sènior B i en els 

Campionats d'Espanya 2005 de Trial Júnior 250cc, respectivament, amb la seva 

intervenció en les Copes d'Espanya 2005 Trial Femení. A més de la presència de Sanz i 

Calderer en aquesta categoria femenina del Campionat d'Espanya de Trial, també van 

repetir Idoia Pey, Mireia Conde, Sandra Gómez i Clara Genovés. I, a totes elles si van 

unir tres pilots més, Cristina González, Magdalena Aizpurúa i Milós Sánchez, que va 

tornar al campionat nacional només per una temporada.  

Per tant, les baixes de Tania Diez i Esther García es van suplir amb les arribades de 

Cristina González i Magdalena Aizpurúa, a més del retorn de Milós Sánchez. Així, dels 

118 participants distribuïts entre les nous categories del Campionat d'Espanya de Trial 

2005 (Annex 1, p. 92 - 94), la participació de les 9 pilots femenines va suposar un 

7,63%, mentre que la participació dels 109 pilots masculins restants va suposar un 

92,37%.  

En el 2006 es va produir un notable augment del nombre de participants femenines en el 

Campionat d'Espanya de Trial. Així, van passar a ser 19 les pilots distribuïdes entre les 

diferents categories del campionat nacional en aquella temporada. Laia Sanz i Carla 

Calderer van tornar a alternar, un cop més, les seves participacions en la categoria Trial 

Sènior B i Trial Júnior 250cc, respectivament, amb les Copes d'Espanya 2006 Trial de 

Fèmines A. En aquella mateixa temporada, Mireia Conde també va decidir alternar la 

seva participació en la de Fèmines A, amb els Trofeus Nacionals 2006 Trial Cadets. I  

Alba Villegas, Elisabet Solera i Estel Ramoneda, tres de les noves incorporacions al 

campionat nacional, van optar per participar en les categories Fèmines A i Fèmines B.  

I és que, el considerat augment del número de pilots femenines en el Campionat 

d'Espanya de Trial va provocar, conseqüentment, l' incorporació d'una nova categoria 

femenina. Així, a les Copes d'Espanya 2006 Trial Fèmines A es van unir les Copes 

d'Espanya 2006 Trial Fèmines B. Laia Sanz, Carla Calderer, Magdalena Aizpurúa, 

Mireia Conde, Idoia Pey, Sandra Gómez, Rosa Torres, Clara Genovés, Estel Ramoneda, 

Alba Villegas, Elisabet Solera, Tania Diez i Cristina González, les pilots més 

experimentades, es van agrupar en la categoria Fèmines A, mentre que Sofia Pedrosa, 

Mireia Odena, Natalia Chana, Pilar Murillo, Veronica Miguens, Emma Castañeiras, 
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Alba Villegas, Elisabet Solera i Estel Ramoneda van ser les pilots que van participar en 

la categoria Fèmines B.  

Per primera vegada, el percentatge de participacions  masculines en el Campionat 

d'Espanya de Trial va ser inferior al 90%. Així, dels 126 participants repartits entre les 

diverses categories del campionat nacional l'any 2006 (Annex 1, p. 95 - 96), 19 

participants i, per tant, el 15,07% van ser dones, mentre que els 107 participants restants 

i, per tant, el 84,93% van esdevenir homes.  

En la temporada del 2007, va tornar a marxar la pilot Tania Diez però, alhora, es van 

incorporar dues noves pilots al Campionat d'Espanya de Trial, Isabel Ogando i Anna 

Raiola. Ogando i Raiola van passar a formar part de les Copes d'Espanya 2007 Trial de 

Fèmines B, juntament amb Clara Genovés, Cristina González, Veronica Miguens, 

Natalia Chana, Emma Castañeiras, Sofia Pedrosa, Pilar Murillo, Mireia Odena i Estel 

Ramoneda. Per altra banda, la categoria Fèmines A va quedar composta per Laia Sanz, 

Carla Calderer, Mireia Conde, Magdalena Aizpurúa, Sandra Gómez, Alba Villegas, 

Rosa Torres, Idoia Pey, Elisabet Solera i Estel Ramoneda, que va tornar a repetir 

presencia en ambdues categories.  

Algunes de les pilots més experimentades de les Copes d'Espanya 2007 Trial de 

Fèmines, seguint les passes de Laia Sanz i, posteriorment, també de Carla Calderer, van 

optar per alternar les seves participacions en categories femenines i categories mixtes. 

Així, Laia Sanz va participar, una temporada més, en els Trofeus Nacionals 2007 Trial 

Sènior B, Carla Calderer va ascendir als Trofeus Nacionals 2007 Trial C, Mireia Conde 

va repetir participació en els Trofeus Nacionals 2007 Trial Cadets, juntament amb 

Sandra Gómez, nova en la categoria.  

Encara que en la temporada 2007 van participar un total de 20 pilots femenines, 

l'augment paral·lel del nombre de participants masculins, en les diferents categories del 

Campionat d'Espanya de Trial (Annex 1, p. 97 - 98), va provocar que el percentatge de 

participacions femenines fos d'un 14,81%, i el de participacions masculines d'un  

85,19% .  

La del 2008 va ser una temporada destacada, en quant a baixes i incorporacions de 

pilots en el Campionat d'Espanya de Trial. Per una banda, es van produir les baixes 

d'Anna Raiola, Isabel Ogando, Cristina González, Mireia Odena i Idoia Pey. I, per  altre 
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banda, es van incorporar Miriam Duro, Cynthia Maria Rull, Esther Garcia i Maria 

Nicolau. Aquestes noves pilots es van unir a la Copa d'Espanya de Trial de Fèmines B, 

competint amb Emma Castañeiras, Veronica Miguens, Natalia Chana, Pilar Murillo i 

Sofia Pedrosa. Mentre que les participants en la Copa d'Espanya de Trial de Fèmines A 

van ser Laia Sanz, Mireia Conde, Sandra Gómez, Alba Villegas, Elisabet Solera, Carla 

Calderer, Rosa Torres, Magdalena Aizpurúa i Clara Genovés.  

Pel que fa a la participació de pilots femenines en competicions mixtes, Laia Sanz va 

passar a participar en el Trofeu Nacional de Trial 2, Sandra Gómez va repetir en el 

Trofeu Nacional de Trial Cadet, al qual es va unir també Elisabet Solera i, finalment, les 

joves Natalia Chana i Pilar Murillo van provar sort en la Copa d'Espanya de Trial 

Juvenil.  

La temporada del 2008, però, esdevindria l'inici d'una davallada progressiva del nombre 

de participants femenines en el Campionat d'Espanya de Trial. D'aquesta forma, dels 

134 participants distribuïts entre les diverses categories del campionat nacional (Annex 

1, p. 99 - 101), 18 i, per tant, el 13,43%  van ser dones, mentre que el 86,57% van ser 

homes.  

Un any més tard, en el 2009, la pilot Maria Giró es va incorporar al Campionat 

d'Espanya de Trial, en la categoria de la Copa d'Espanya de Trial 2009 Fèmines B, 

mentre que Natalia Chana, Rosa Torres i Clara Genovés, es van convertir en les tres 

baixes femenines de la temporada 2009. Així, la Copa d'Espanya de Trial 2009 Femení 

A va quedar composta per Laia Sanz, Mireia Conde, Sandra Gómez, Elisabet Solera, 

Magdalena Aizpurúa, Alba Villegas i Carla Calderer, i la Copa d'Espanya de Trial 2009 

Femení B va comptar amb la participació de Veronica Miguens, Miriam Duro, Pilar 

Murillo, Emma Castañeiras, Esther Garcia, Maria Nicolau, Cynthia Maria Rull, Sofia 

Pedrosa i Maria Giró.  

Aquella temporada, però, també es va produir una davallada del nombre de pilots 

femenines participants en les diverses categories mixtes del Campionat d'Espanya de 

Trial. Tan sols Laia Sanz, en el Trofeu Nacional de Trial 2009 TR2, i Carla Calderer, en 

el Campionat d'Espanya de Trial Júnior, van alternar les participacions en les categories 

femenines i en les mixtes.  
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La del 2009 va ser una temporada fluixa, en quant al nombre total de participants en el 

Campionat d'Espanya de Trial. Dels 101 participants distribuïts entre les diferents 

categories del campionat nacional (Annex 1, p. 102 - 103), 16 i, per tant, el 15,84% van 

ser pilots femenines, mentre que el 84,93% restant van ser pilots masculins.  

Desprès de vuit anys en el Campionat d'Espanya de Trial, Carla Calderer no va estar 

present en la temporada del 2010, com tampoc ho van estar Pilar Murillo i Sofia 

Pedrosa. Paral·lelament, aquella mateixa temporada va incorporar-se al campionat 

nacional Berta Abellán. La jove pilot es va unir a la Copa d'Espanya de Trial 2010 

Fèmines B, juntament amb Emma Castañeiras, Maria Giró, Esther Garcia, Veronica 

Miguens, Cynthia Maria Rull i Maria Nicolau. En la Copa d'Espanya de Trial 2010 

Fèmines A, van repetir les mateixes participants de l'anterior temporada, a excepció de 

Carla Calderer que va deixar el seu lloc en la categoria a Miriam Duro.  

Si en la temporada del 2009 es va produir una significativa  disminució del nombre de 

participants en les diverses categories mixtes del Campionat d'Espanya de Trial, en el 

2010 va succeir el contrari. Així,  les 14 pilots femenines del campionat nacional van 

alternar les seves participacions en categories femenines i mixtes. Laia Sanz va 

participar en el Campionat d'Espanya de Trial 2010 CET Scratch, la màxima de les 

categories, i també en el Trofeu Nacional de Trial 2010 TR2. Mireia Conde, Alba 

Villegas, Magdalena Aizpurúa, Emma Castañeiras, Esther Garcia, Cynthia Maria Rull, 

Miriam Duro i Veronica Miguens van formar part del Trofeu Nacional de Trial 2010 

TR3. Sandra Gómez i Elisabet Solera van provar sort en el Campionat d'Espanya de 

Trial Junior; i Maria Nicolau, Maria Giró i la nouvinguda, Berta Abellán, van participar 

en el Trofeu Nacional de Trial 2010 Juvenil 80.  

D'aquesta forma, dels 126 pilots que van participar en les diverses categories del 

Campionat d'Espanya de Trial l'any 2010 (Annex 1, p. 104 - 106),  l'11,11% van 

esdevenir participacions femenines, mentre que el 88,89% van ser participacions 

masculines.  

Les del 2011 i del 2012 van ser dues temporades semblants,  en quant al nombre de 

pilots femenines que van participar en el Campionat d'Espanya de Trial. L'any 2011, les 

baixes de Miriam Duro, Magdalena Aizpurúa, Emma Castañeiras, Esther Garcia, 

Veronica Miguens i Maria Nicolau van quedar suplertes per les incorporacions de cinc 

noves pilots, Pilar Murillo, Nerea Artidiello, Isabel Parejo, Alba Lara i Neus Murcia.  
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Aquestes pilots van incorporar-se a la Copa d'Espanya de Trial 2011 Fèmines B, 

juntament amb Maria Giró, Berta Abellán i Cynthia Maria Rull. I en el Campionat 

d'Espanya de Trial 2011 Fèmines A, tan sols van participar quatre pilots, Sandra 

Gómez, Mireia Conde, Alba Villegas i Elisabet Solera. En la temporada del 2012, es 

van repetir les mateixes participacions i en les mateixes categories, exceptuant el retorn 

de Veronica Miguens a la categoria Femenina B i l' incorporació d'Emma Bristow en el 

Trofeu Nacional de Trial 2012 TR3.  

En la temporada 2011, Laia Sanz va continuar participant en el Campionat d'Espanya de 

Trial, encara que va decidir centrar-se, tan sols, en les categories del Campionat 

d'Espanya de Trial 2011 CET Absolut i del Trofeu Nacional de Trial 2011 TR2. I, en la 

temporada 2012, va passar a participar, únicament, en el Trofeu Nacional de Trial 2012 

TR2.  

 Pel que fa a la resta de pilots femenines, en la temporada del 2011 totes van  alternar les 

seves participacions en categories femenines i mixtes. Així, Sandra Gómez, Mireia 

Conde, Alba Villegas, Nerea Artidiello i Cynthia Maria Rull va estar en el Trofeu 

Nacional de Trial 2011 TR3. Elisabet Solera va participar en el Campionat d'Espanya de 

Trial 2011 Júnior. Maria Giró, Pilar Murillo, Isabel Parejo i Alba Lara van participar en 

el Trofeu Nacional de Trial 2011 Cadet i, per últim, Berta Abellán i Neus Murcia van 

provar sort en la Copa d'Espanya de Trial 2011 Juvenil 80.  I en la temporada següent, 

la del 2012, només Sandra Gómez i Maria Giró van repetir fites. Sandra Gómez va 

participar en el Trofeu Nacional de Trial 2012 TR3,  juntament amb la pilot britànica 

Emma Bristow, mentre que Maria Giró va repetir en el Trofeu Nacional de Trial 2012 

Cadet.  

D'aquesta forma, dels 121 participants repartits entre les diferents categories del 

Campionat d'Espanya de Trial 2011 (Annex 1, p. 107 - 109), un 10,74% van ser pilots 

femenines, mentre que un 89,26 % van ser pilots masculins. I dels 129 pilots de trial 

distribuïts per les diverses categories del campionat nacional en la temporada  2012 

(Annex 1, p. 110 - 112), l'11,63% van ser dones, mentre que el 88,36% van ser homes.  

En el 2013 es van produir baixes femenines importants en el Campionat d'Espanya de 

Trial. La més destaca va ser la de Laia Sanz. La pilot corberenca va deixar de participar, 

finalment, en el campionat nacional per a centrar-se en altres competicions de trial. Les 

pilots Alba Villegas, Emma Bristow, Nerea Artidiello, Isabel Parejo i Cynthia Maria 
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Rull van seguir les passes de  Sanz abandonant, en la mateixa temporada, el Campionat 

d'Espanya de Trial. Paral·lelament a aquestes baixes, Eva Muñoz va arribar al 

campionat nacional, juntament amb les retornades Magdalena Aizpurúa i Emma 

Castañeiras. Aquesta última es va incorporar al Campionat d'Espanya de Trial 2013 

Femení A, juntament amb Mireia Conde, Sandra Gómez, Elisabet Solera, Maria Giró i 

Berta Abellán. I en la Copa d'Espanya de Trial 2013 Femení B van participar Neus 

Murcia, Alba Lara, Pilar Murillo,Veronica Miguens i la nouvinguda, Eva Muñoz.  

De les dotze pilots femenines participants en el campionat nacional l'any 2013, només 

quatre d'elles van alternar les seves participacions en categories femenines i mixtes. 

Així, Sandra Gómez va repetir en el Trofeu Nacional de Trial 2013 TR3, Elisabet Solera 

va estar en el Trofeu Nacional de Trial 2013 TR4, juntament amb Magdalena Aizpurúa, 

que tan sols va participar en aquesta categoria, i Maria Giró i Berta Abellán van 

participar en el Trofeu Nacional de Trial 2013 Cadet.  

Per tant, dels 115 participants distribuïts entre les diferents categories del Campionat 

d'Espanya de Trial 2013 (Annex 1, p. 113 - 115),  el 10,43% van ser participants 

femenines, mentre que el 89,57% van ser participants masculins. 

Si en la temporada del 2013, Magdalena Aizpurúa i Emma Castañeiras retornaven al 

Campionat Nacional de Trial, en el 2014 van tornar a absentar-se del campionat 

nacional. A les seves baixes es va sumar una tercera, la de Pilar Murillo. Per contra, tres 

noves pilots van aterrar en el Campionat d'Espanya de Trial, Mireia Lozano, Andrea 

Mira i la pilot noruega, Ingveig Hakonsen. Aquesta darrera, va passar a participar en el 

Campionat d'Espanya de Trial 2014 Femení A, juntament amb Sandra Gómez, Mireia 

Conde, Elisabet Solera, Maria Giró i Berta Abellán, mentre que Lozano i Mira  es van 

incorporar a la Copa d'Espanya de Trial 2014 Femení B, compartint categoria amb Alba 

Lara, Eva Muñoz, Veronica Miguens i Neus Murcia.  

Les pilots Sandra Gómez, Mireia Conde, Elisabet Solera i Maria Giró, van alternar les 

seves participacions en la categoria Femení A, amb les seves participacions en altres 

categories del campionat Nacional. Així, Gómez també va participar en el Trofeu 

Nacional de Trial 2014 TR3, Conde i Solera van estar presents en el Trofeu Nacional de 

Trial 2014 TR4 i Giró va ascendir al Campionat d'Espanya de Trial 2014 Júnior. Neus 

Murcia, que en la temporada anterior havia participat en la Copa d'Espanya de Trial 
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2013 Femení B, en la temporada del 2014 va decidir apostar per participar, únicament, 

en la categoria mixta de la Copa d'Espanya de Trial 2014 Juvenil A.  

D'aquesta forma, encara que el nombre de participants femenines en el campionat 

nacional es va mantenir, respecte a l'anterior temporada, el considerat augment de 

participacions masculines en les diverses categories del Campionat d'Espanya de Trial 

2014 (Annex 1, p. 116 - 118), va provocar que la presencia masculina en la temporada 

2014  suposés un 91,25%, mentre que la presencia femenina en el campionat nacional 

va ser d'un 8,75%.  

Al igual que en les dues temporades anteriors, 12 van ser les pilots que van participar en  

les diverses categories del Campionat d'Espanya de Trial 2015, encara que hi van haver 

canvis. Veronica Miguens i la pilot noruega Ingveig Hakonsen van abandonar el 

campionat nacional, mentre que Carla Caballé i Paula Castells es van convertir en les 

dues noves incorporacions. Així, Caballé i Castells, juntament amb Eva Muñoz, van ser 

les tres primeres pilots participants en la nova Copa d'Espanya de Trial 2015 Femení C. 

Alba Lara, Mireia Lozano i Andrea Mira van ser les tres úniques pilots que van 

continuar en la Copa d'Espanya de Trial 2015 Femení B, mentre que la categoria 

Femení A va quedar composta per Elisabet Solera, Mireia Conde, Maria Giró, Berta 

Abellán i Neus Murcia.  

En la temporada 2015, cap pilot femenina va decidir alternar les participacions en 

categories femenines amb les participacions en altres categories mixtes del campionat 

nacional. Sandra Gómez, però, va ser l'única pilot femenina que va decidir absentar-se 

de les categories femenines per a centrar-se en la seva participació en el Trofeu 

Nacional de Trial 2015 TR3, per cinquè any consecutiu.  

Pel que fa a percentatges, aquests van ser molt semblants als de la temporada 2014. 

Així, de totes les pilots i tots els pilots repartits per les diferents categories del 

Campionat d'Espanya de Trial (Annex 1, p. 119 - 122), 12 i, per tant, el 8,69% van ser 

pilots femenines, mentre que 126 i, per tant, el 91,31% van ser pilots masculins.  

Desprès d'unes temporades a la baixa, en quant al nombre de pilots femenines 

participants en el Campionat d'Espanya de Trial, exceptuant la temporada 2012, en la 

darrera temporada completada fins el moment, la del 2016, es va produir un lleuger 

augment en el  número de pilots femenines. D'aquesta forma, encara que hi va haver la 
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baixa de Paula Castells; Laura Donate, Sandra González i Marta Riutort van arribar al 

campionat nacional, juntament amb la retornada Emma Bristow. De fet, la britànica va 

ser l'única pilot que no va participar en cap categoria específica femenina, sinó que va 

optar per participar en el Trofeu Nacional de Trial 2016 TR2.  

En el Campionat d'Espanya de Trial 2016 Femení A van participar Sandra Gómez, que 

també va estar en el Trofeu Nacional de Trial 2016 TR3, Carla Caballé, que va provar 

sort també en la Copa d'Espanya de Trial 2016 Cadet, Berta Abellán, Mireia Conde, 

Maria Giró, Neus Murcia, Elisabet Solera, Alba Lara, Eva Muñoz i Mireia Lozano. 

Així, quatre van ser les pilots que van ascendir fins a la màxima categoria de fèmines. 

Eva Muñoz va participar també en la Copa d'Espanya de Trial 2016 B, juntament amb 

Laura Donate, mentre que la Copa d'Espanya de Trial 2016 C va comptar amb la 

presencia de dues pilots, Sandra González i Marta Riutort.  

Finalment, però, dels 130 pilots participants en les diverses categories del Campionat 

d'Espanya de Trial 2016 (Annex 1, p. 123 - 126), 116 i, per tant, el 89,23% van ser 

pilots masculins, mentre que 14 i, per tant, el 10,77% van ser pilots femenines.  

A mode de recol·lecció de dades, a continuació es presenten dues gràfiques relacionades 

amb les dades aportades a llarg del present capítol del treball: en la primera d'elles es 

mostra el número total de pilots femenines de trial participants en el Campionat 

d'Espanya de Trial, des del 1997 fins el 2016, i en la segona gràfica es mostren els 

percentatges de pilots masculins i pilots femenines participants en el Campionat 

d'Espanya de Trial, des del 1997 fins l'any 2016.  

 

Dades: Classificacions de la Real Federación Motociclista Española / Gràfica: Elaboració pròpia. 
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Per una banda, en la gràfica sobre el número total de pilots femenines en el Campionat 

d'Espanya de Trial (p.45, part inferior), s'observa com la presència femenina en el any 

1997 era totalment nul·la. En el 1998, va ser Laia Sanz la primera pilot femenina en 

arribar al Campionat d'Espanya de Trial i, de fet, va ser l'única fins el 2000, any en el 

que Milós Sánchez va aterrar en el campionat nacional. L'any 2001, Sanz tornaria a ser 

l'única pilot femenina en el Campionat d'Espanya de Trial, però no per massa temps, ja 

que tan sols una temporada desprès arribaria Carla Calderer per a quedar-se.  

El major problema amb el que es van topar les pilots durant els primers anys de 

presencia femenina en el campionat nacional, va ser la falta de categories 

específicament femenines. Laia Sanz va ser la pionera, en aquest sentit, convertint-se en 

la primera pilot femenina que s'introduïa en el Campionat d'Espanya de Trial i 

s'enfrontava, alhora, a pilots masculins en categories que, fins el moment, havien estat 

100% masculines. Aquella fita, posteriorment, facilitaria el camí a Milós Sánchez i 

Carla Calderer. Per tant, podria dir-se que Laia Sanz va ser clau en l'arribada de les 

pilots de trial al campionat nacional.  

Com s'evidencia en la gràfica, amb l' incorporació de la primera categoria femenina en 

el Campionat d'Espanya de Trial, l'any 2004, el número de pilots femenines va 

augmentar considerablement en les temporades posteriors. La temporada més destacada 

va ser la del 2007, amb un total de 20 pilots femenines en el campionat nacional, però 

també és important destacar que, entre el 2006 i el 2016, el nombre de pilots femenines 

participants en el Campionat d'Espanya de Trial mai ha estat inferior a 12. Per tant, són 

dades que deixen clar que les noies han estat i continuen estant interessades en la 

modalitat del trial.  

La dada més significativa resultant de l'anàlisi és que, entre el 2004 i el 2016, ha variat 

bastant el nombre de pilots femenines en el Campionat d'Espanya de Trial, posat que les 

pilots que van començar des del principi han acabat apartant-se per a donar pas a les 

noves generacions de pilots que pugen amb força. Per tant, el més important, en aquest 

sentit, és que els esforços que va fer Laia Sanz, durant els primers anys de presencia 

femenina en el campionat, estan sent recompensats amb un bon relleu generacional en la 

modalitat del trial femení.   

Encara, però, es poden extreure dues conclusions més sobre l'anàlisi de la presència 

femenina en el Campionat d'Espanya de Trial. La primera d'elles és que, el fet de que 
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Laia Sanz fos capaç d'alternar les seves participacions en categories femenines i mixtes, 

posteriorment, va provocar que fossin moltes les pilots que portessin a terme la mateixa 

estratègia. Aspecte clau per a una millor evolució de les pilots en la modalitat del trial.  I 

la segona conclusió és que la presència d'algunes pilots estrangeres en el Campionat 

nacional, com és el cas de la noruega Ingveig Hakonsen o de la britànica Emma 

Bristow, successora de Laia Sanz en el Campionat del Món de Trial Femení, des del 

2014, deixa entreveure que el Campionat d'Espanya de Trial és una bona plataforma per 

a les pilots nacionals i també per a les pilots internacionals.  

Per tant, les diverses dades i informacions obtingudes confirmen que el Campionat 

d'Espanya de Trial, en quant a presència femenina, és un campionat efectiu amb un bon 

nombre de pilots femenines referents, pel que fa a resultats esportius en la modalitat del 

trial. I, a més, esdevé un campionat de referència per a altres pilots estrangeres que 

volen triomfar en el trial, fora de les seves fronteres.  

Per altra banda, en la gràfica sobre el nombre en percentatges de pilots participants en el 

Campionat d'Espanya de Trial (p.48, part superior), diferenciats per sexes, s'observa 

clarament com la presència masculina sempre ha estat molt superior a la presència 

femenina en el campionat d'Espanya de Trial. Des del 1997 fins el 2005, la presencia 

femenina sempre va ser inferior al 8%. I, va ser a partir de l'any 2006 quant aquests 

percentatges de presència femenina en el campionat nacional van començar a 

augmentar, considerablement, fins arribar al 15,84% l'any 2009. 

Encara que els percentatges es mantenen estables, exceptuant les temporades del 2014 i 

el 2015, les dades evidencien que la presència femenina en el Campionat d'Espanya de 

Trial encara és molt baixa, respecte a la presència de pilots masculins. En aquest 

aspecte, també és important tenir en compte que el Campionat d'Espanya de Trial  ja 

feia anys que estava marxa, quan va arribar Laia Sanz en el 1998. Per tant, el més 

probable és que en les pròximes temporades augmenti el nombre de pilots femenines 

trial en el campionat nacional, a mida que vagin ascendint les pilots que comencen a 

sorgir ara en la modalitat del trial, posat que aquestes esdevindran part important del 

canvi generacional que ja s'està produint en l'actualitat. 
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Dades: Classificacions de la Real Federación Motociclista Española / Gràfica: Elaboració pròpia. 
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6. RTS,  EL PRIMER EQUIP DE TRIAL CONSTITUïT PER NOIES 

En el capítol 6 del present treball, previ a les conclusions del mateix, es detallarà el 

sorgiment i la història de l'equip català Race Top Service, el primer equip del món 

format, íntegrament, per pilots femenines de trial. I, alhora, s'explicarà com van ser els 

inicis,com són les carreres esportives i qui és o qui són els referents en trial de les tres 

pilots de l'equip Race Top Service, la Mireia Conde, la Berta Abellán i la Neus Murcia. 

El capítol quedarà completat amb algunes de les respostes de Conde, Abellán i Murcia 

resultants de les entrevistes realitzades per al present treball (Annex 2,  p. 132 - 147). 

6.1. Què és, quan i com va sorgir l'equip Race Top Service? 

L'equip Race Top Service  va sorgir a principis del 2014, com una associació sense ànim 

de lucre, amb l'objectiu de recolzar a les joves promeses del trial. En aquella primera 

temporada, el cap de l'equip, Josep Borrell, i el coordinador de l'equip, Jaume Codina, 

van apostar per Marc Riba, una jove promesa de trial masculí, Francesc Recio, campió 

d'Espanya en la categoria TR3 i Neus Murcia, una jove pilot proclamada rookie de l'any 

per la Federació Internacional de Motociclisme (FIM) en el 2013. Aviat, però, van 

començar a arribar els primers títols.   

En la temporada següent, la del 2015, repetirien com a pilots oficials de l'equip Marc 

Riba, Francesc Recio i Neus Murcia. Però, en el intent de donar un pas més endavant, 

l'equip Race Top Service va decidir prescindir de les motocicletes OSSA, amb les que 

havien estat competint en la temporada anterior, apostant per les motocicletes Beta 

Trueba, amb les que van continuar aconseguint títols i bons resultats.  

Desprès de conquistar quatre Campionats d'Espanya de Trial en categories masculines 

en els dos primers anys, Marc Riba en la categoria Júnior l'any 2014  i en la categoria 

TR2 en el 2015, i Francesc Recio en la categoria TR3 en el 2014 i 2015, l'equip Race 

Top Service va decidir emprendre un nou repte, en el 2016, creant un equip de trial 

íntegrament femení, amb l'objectiu d'assolir títols en les màximes categories femenines, 

tant a nivell nacional com internacional. Així, a la ja presència de Neus Murcia, es van 

sumar dues pilots amb grans aspiracions en el món del trial com són  Berta Abellán i 

Mireia Conde (Borrell, Codina, Bellavista, 2017, p. 2-4).   
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En la mateixa temporada, les tres pilots de l'equip Race Top Service van demostrar el 

seu potencial, ocupant les primeres posicions, tant en competicions nacionals com 

internacionals. Així, Berta Abellán va guanyar el Campionat de Catalunya de Trial 2016 

i el Campionat d'Espanya de Trial 2016 Femení A i, a més, va ser quarta en el 

Campionat del Món de Trial Femení 2016 i segona en el Trial de les Nacions per 

equips, juntament amb Mireia Conde i Sandra Gómez. Mireia Conde, a banda de la 

segona posició en el Trial de les Nacions per equips, també va ser aconseguir la segona 

posició en el Campionat d'Espanya de Trial 2016 Femení A i la setena posició en el 

Campionat del Món de Trial Femení. I la benjamina de l'equip, Neus Murcia, va ser 

segona en el Campionat de Catalunya de Trial 2016 i quarta en la classificació final del 

Campionat d'Espanya de Trial  2016 Femení A.  

En la present temporada, la del 2017, les tres pilots de l'equip Race Top Service  tenen 

com a objectiu principal millorar les posicions aconseguides en les competicions en les 

que van participar en l'anterior temporada encara que, totes elles, centren els seus 

objectius en el Campionat del Món de Trial Femení. En aquest sentit, Neus Murcia es 

planteja "guanyar el Campionat del Món de Trial de Fèmines B, encara que és molt 

difícil, perquè totes les que estan en la categoria pensen el mateix que jo i entrenen molt 

per aconseguir-ho" (Annex 2, p. 133) . I, per altra banda, Berta Abellán i  Mireia Conde 

pensen en guanyar la màxima categoria del Campionat del Món de Trial Femení, encara 

que van pas a pas. Així, Berta Abellán explica que "el que vull és aconseguir el meu 

objectiu principal, que és guanyar el Mundial algun dia, i fins que no ho aconsegueixi 

no pararé" (Annex 2, p. 137), i  Mireia Conde, expressa que desitja "poder estar una 

mica més amunt, aquest any, en el Mundial. Si fos en el top 3, encantada, i si fos entre 

les dues primeres, molt millor" (Annex 2, p. 144). 

6.2.  Els inicis i el palmarès de les pilots del Race Top Service 

(RTS) 

Els inicis de Mireia Conde, Berta Abellán i Neus Murcia en el món del trial van ser 

molt similars. Els pares de les tres pilots de l'equip Race Top Service (RTS) van ser els 

principals causants de l' interès i l'afició de les seves filles per la modalitat del trial. 

Mireia Conde (Santa Margarida de Montbui, 1992) explica que els que la van introduir 

"en aquest món van ser el meu pare i el meu tiet. Les motos de trial em van cridar molt 

l'atenció, vaig insistir al meu pare en que les volia provar i, finalment, per a reis em va 
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regalar una Cota 49" (Annex 2, p. 142). Berta Abellán (Terrassa, 1999) va començar a 

practicar trial amb només 4 anys, ja que el seu pare li " va ensenyar el trial a la meva 

germana, i no li va agradar, i desprès m'ho va ensenyar a mi, i em va encantar" (Annex 

2, p. 137), comenta Abellán. I Neus Murcia (Vilanova i la Geltrú, 2001) confessa que el 

seu interès pel trial va començar quan només tenia 3 anys, "perquè el meu pare em va 

comprar una moto de trial, i anàvem els caps de setmana a practicar" (Annex 2, p. 

132).  

El 2004 va ser l'any del debut de Mireia Conde en una competicions oficials. La decisió 

de participar en competicions però, la va prendre en el 2003, desprès de que Laia Sanz, 

Milós Sánchez i Carla Calderer, les tres monitores d'una trobada de pilots que es va fer a 

Parcmotor Castellolí, li comentessin que "tenia  nivell suficient per a competir" (Annex 

2, p. 143), explica Conde. Així, amb 11 anys va debutar en competicions autonòmiques 

i nacionals, i quatre anys més tard, amb 16, ho va fer en competicions internacionals. 

Per tant, el discurs dels primers anys de que "només anava a passar-m'ho bé", va anar 

canviant i va acabar convertint-se en "m'ho anava a passar bé però també anava a 

obtenir bons resultats" (Annex 2, p. 143), expressa Mireia Conde, exemplificant que 

allò que va començar com un simple hobby s'ha acabat convertint, avui en dia, en la 

seva professió.  

L'any 2005, amb només 6 anys, Berta Abellán va començar a competir en el Campionat 

de Catalunya de Trial. No seria fins el 2010, cinc anys desprès, quan s'estrenaria en la 

Copa d'Espanya de Trial 2010 Fèmines B. Com explica la pròpia Berta Abellán, "en 

aquell moment l'objectiu era passar-m'ho bé. (...) Però, desprès, poc a poc has d'anar 

triant, si finalment t'especialitzes o ho deixes com un simple hobby. I, en aquest cas, jo 

vaig voler especialitzar-me" (Annex 2, p. 137). A partir de llavors, l'evolució de Berta 

Abellán en la modalitat del trial ha estat tant gran que, en el 2014 va debutar oficialment 

en el Campionat del Món de Trial Femení i un any més tard, en el 2015, ho va fer en el 

Trial de les Nacions per equips, juntament amb Mireia Conde i Elisabeth Solera.  

La pilot més petita del Race Top Service, Neus Murcia, va ser una de les pilots més 

precoces en la historia del trial femení a Espanya. "La veritat és que ho feia simplement 

per diversió. Poc a poc em vaig posar a entrenar cada cop més i em va anar agradant 

més (el trial)" (Annex 2,  p. 132), expressa la jove pilot vilanovina. Així, Murcia va 

començar a competir en el Campionat de Catalunya de Trial en el 2008, amb només 7 
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anys. Tres anys més tard, en el 2011, va incorporar-se a la Copa d'Espanya de Trial 

2011 Fèmines B i,  en el 2015, va debutar oficialment en el Campionat del Món de Trial 

Femení convertint-se, però, en la pilot més jove inscrita en el Mundial i en la més jove 

en puntuar, amb tan sols 14 anys.  

Abans de l'arribada de les pilots a l'equip Race Top Service, totes tres ja havien 

conquistat els seus primers títols en el trial, en competicions autonòmiques i nacionals. 

Així, fins el 2014, any en el que Neus Murcia va arribar a les files de l'equip català, la 

pilot vilanovina ja havia aconseguit la Copa Catalana de Trial per nens 2012 en la 

categoria base 80,  el Campionat de Catalunya de Trial Open Fèmines  i el Campionat 

d'Espanya de Trial Femení B en el 2013. I, fins el 2016, any en el que es van adherir a 

l'equip Mireia Conde i Berta Abellán, aquesta última havia aconseguit el Campionat de 

Catalunya de Trial 2009 Obert en la categoria Base Fèmines, mentre que Conde ja havia 

conquistat el Campionat de Catalunya de Trial OpenFree en la categoria Fèmines en el 

2010 i el 2011, el Campionat de Catalunya de Trial Open 2012 en la categoria Promo 

Fèmines, quatre títols del Trial de les Nacions per equips en el 2008, 2010, 2011 i 2012, 

i el Campionat d'Espanya de Trial Femení A en el 2012 i el 2013 (Borrell, Codina, 

Bellavista, 2017, p.3-4).  

L'any 2016,  però,  Neus Murcia, Berta Abellán i Mireia Conde van passar a convertir-

se en companyes en el equip  Race Top Service. Tot i que Berta Abellán va ser l'única 

pilot de l'equip que va aconseguir títols la passada temporada, conquistant el Campionat 

de Catalunya de Trial Open 2016 en la categoria Promo Fèmines i el Campionat 

d'Espanya de Trial Femení A en el 2016, les tres pilots treballen en la mateixa direcció, 

amb l'objectiu de perfeccionar el seu pilotatge i augmentar el seu  palmarès professional 

en la modalitat del trial.  

6.3. La rutina diària de les pilots del Race Top Service (RTS) 

Encara que són pilots del mateix equip, la Mireia Conde, la Berta Abellán i la Neus 

Murcia preparen les competicions per separat. Les dificultats per quadrar horaris, la 

distància entre els llocs de residència de les tres pilots i la falta d'un recinte fix on portar 

a terme els entrenaments en grup, són les principals causes per les quals les pilots de 

l'equip Race Top Service no entrenen de forma conjunta.  
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En l'actualitat,  Neus Murcia, la benjamina de l'equip, està finalitzant el estudis d'E.S.O. 

en un institut de Vilanova i la Geltrú, municipi en el que va néixer i en el que resideix.  

Per tal de poder compaginar els estudis i els entrenaments, el que fa és organitzar-se 

"tota la feina de l'escola, per a  què els cap de setmana no tingui res a fer i, d'aquesta 

forma, tinc tot el dissabte i tot el diumenge per a entrenar totes les hores que necessiti o 

que vulgui" (Annex 2, p. 133), explica Murcia. Així, pilot vilanovina opta  per  estudiar 

durant la setmana i els caps de setmana els dedica  íntegrament  a preparar,  en àrees 

adaptades com  les que hi ha a Parcmotor Castellolí, Piera o Sant Fost de 

Campsentelles, les diferents competicions de trial en les que participa.  

Per altra banda, Berta Abellán estudia 2n de Batxillerat  en el Centre d'Alt Rendiment 

(CAR) de Sant Cugat del Vallès, on també es prepara físicament per a les competicions 

de trial. En aquest sentit, la pilot de Terrassa confessa que "si no hagués estat en el CAR 

no hagués pogut portar-ho tot endavant i, llavors, hagués hagut de decidir entre estudis 

o trial i, segurament, hagués apostat pels estudis" (Annex 2, p. 138). Abellán té un 

horari molt marcat en el CAR durant els cinc dies lectius de la setmana, així, entrena en 

el gimnàs de bon matí, a mig matí va a classes, a primera hora de la tarda torna al 

gimnàs, posteriorment,  va a classe  un cop més i,  a  última hora de la tarda, o torna al 

gimnàs o entrena amb la moto de trial. Els caps de setmana, però, els dedica a entrenar 

amb la moto en La Clau, una àrea de trial situada en el municipi de Sant Llorenç de 

Savall,  on es prepara per a les competicions nacionals i internacionals en les que 

participa.  

 

 Berta Abellán entrenant en el àrea La Clau, Sant Llorenç de Savall / Imatge: Meritxell Jiménez 
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Durant els dies lectius de la setmana, Mireia Conde, llicenciada en enginyeria química, 

compagina la feina en el laboratori en el que treballa amb la preparació física que duu a 

terme en el gimnàs. En aquest aspecte, la pilot catalana confessa que "és  una mica 

complicat compaginar-ho tot, sobretot, quan has de demanar permís per a poder anar a 

alguna competició, que he de faltar el divendres. En aquest sentit, no totes les feines et 

deixen aquesta flexibilitat horària però, on estic treballant, ho agraeixo" (Annex 2, p. 

143 - 144). Al igual que les seves companyes d'equip, Conde dedica els caps de setmana 

a entrenar amb la moto en el àrea de trial del casc antic de Santa Margarida de Montbui, 

on es prepara per a les competicions.  

6.4.  Els seus referents o les seves referents en el món del trial 

La Mireia Conde, la Berta Abellán i la Neus Murcia formen part de les generacions de 

pilots de trial posteriors a la de Laia Sanz, principal símbol del trial femení, tant a 

Catalunya com a Espanya. La diferència d'edat entre les tres pilots del Race Top Service 

i Laia Sanz no ha estat obstacle per a que Sanz esdevingui la figura referent de Conde, 

Abellán i Murcia en la modalitat del trial.  

Mireia Conde té molt clar qui és la seva màxima referent en el món del trial, posat que 

"amb la que he crescut, pràcticament al costat, ha sigut Laia Sanz" (Annex 2, p. 144), 

explica la pilot de Santa Margarida de Montbui. Conde va conèixer a Laia Sanz quan 

era molt petita, posteriorment, Sanz va ser la seva monitora en la trobada de pilots de 

Parcmotor Castellolí l'any 2003, i una de les que la va animar a participar en 

competicions oficials. A més, Mireia Conde i Laia Sanz van ser rivals en algunes 

competicions i, finalment, Conde va tenir "l'oportunitat i la sort de poder competir amb 

ella, juntament, en el Trial de les Nacions per equips" (Annex 2, p. 144), expressa la 

pilot del Race Top Service. I és que Laia Sanz i Mireia Conde van ser companyes en el 

Trial de les Nacions, competició en la que van aconseguir el triomf de forma conjunta 

en el 2008, 2010, 2011 i 2012
43

.  

Berta Abellán i Neus Murcia, malauradament, no van poder ser rivals de Laia Sanz en 

les diferents competicions nacionals i internacionals però, tot i això, la pilot de Corbera 

de Llobregat sempre ha estat la figura referent per a Abellán i Murcia en el món del 

                                                           
43
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trial. Així, Neus Murcia explica que Laia Sanz és l'exemple a seguir "perquè ha estat 

campiona del món un munt de cops (...). És la meva referent perquè crec que, sense 

ella, no hi haurien categories femenines" (Annex 2, p. 133 - 134). En el mateix sentit, 

Berta Abellán expressa que "la Laia Sanz sempre ha estat la meva referent en el món 

del trial perquè m'agrada molt la seva forma de competir i la mentalitat que té" (Annex 

2, p. 138). Tot i això, la pilot de Terrassa confessa que li agrada "la Emma Bristow, que 

és l'actual campiona del món, i també és una de les meves ídoles. I, per suposat, 

m'agrada molt en Toni Bou" (Annex 2, p. 139). 

Des d'una perspectiva allunyada del món del trial, la figura de Laia Sanz es percep com 

la d'una pilot excepcional que, amb esforç i sacrifici, ha arribat a la cima mundial del 

motociclisme. En aquest mateix sentit, les pilots del Race Top Service (RTS), com a 

representants i professionals del trial, veuen a Laia Sanz com "la pilot que ha obert i, 

alhora, facilitat el camí de les noies en el món del trial. És una figura importantíssima 

dins del món de trial i, de fet, el trial femení no es podria entendre sense ella" (Annex 

2, p. 134), comenta Neus Murcia. Berta Abellán, en la mateixa línea, explica que Sanz 

és "la pilot referent, l'exemple a seguir" (Annex 2, p. 139), i, alhora, encalça la seva 

figura com a pilot de trial exemplificant que, "en aquest sentit, és com la Toni Bou de 

les noies" (Annex 2, p. 139). Amb certa malenconia, Mireia Conde expressa que Laia 

Sanz va deixar un buit molt gran en el trial, desprès de la seva retirada provisional, i que 

"encara, ara, se la troba a faltar" (Annex 2, p. 145). Fins i tot, "la Iris Krämer, que en 

el seu moment va tenir moltes picabaralles amb la Laia quan lluitaven pel Campionat 

del Món de Trial, o la Emma Bristow que també va estar sempre molt a prop de la Laia. 

Totes, totes li tenim una estima immensa" (Annex 2, p. 145), confessa la Mireia Conde, 

una de les pilots de trial que més relació ha tingut amb Laia Sanz. Així, Conde acaba 

exposant que "la Laia és com la referència, el mirall en qui fixar-se" (Annex 2, p. 145).  

Les tres pilots de l'equip Race Top Service coincideixen a l'hora de descriure a Laia 

Sanz com una pilot ambiciosa, que mai es rendeix i sempre aconsegueix tot el que es 

proposa, valors que Conde, Abellán i Murcia han intentat adquirir d'ella. Mireia Conde, 

va una mica més enllà, i descriu a Laia Sanz com una noia perseverant, amb una 

paciència infinita, molt agradable, molt amena i molt accessible a tothom. En aquest 

sentit, Conde destaca que és una pilot que "dona molt bons consells, en sap molt de 

trial. Quan fas trial, qualsevol errada que puguis cometre, de cara a la següent volta, és 

important corregir-la. I si hi ha una persona, des de fora, que ho veu és més fàcil que 
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t'ho corregeixi. I, en aquest sentit, ella ho sabia fer" (Annex 2, p. 145). La benjamina de 

l'equip, Neus Murcia, expressa que, a banda de tots els títols i els èxits que ha 

aconseguit en el món del trial, Laia Sanz és un exemple a seguir, ja que "transmet bons 

valors a les generacions que hem anat sorgint posteriorment" (Annex 2, p. 134).  

Pilots com Mireia Conde, Berta Abellán o Neus Murcia, entre moltes altres, són les que 

lluiten, avui en dia, per conquistar els títols més importants del trial femení i, alhora, les 

que lluiten per fer-se amb un lloc important en la historia del trial. Conde, Abellán i 

Murcia ja acumulen un bon nombre de títols oficials, en els pocs anys que fa que estan 

en l'elit del trial femení però, tot i això, les pilots del Race Top Service coincideixen en 

que és molt complicat que cap pilot arribi a aconseguir el número de títols conquistats 

per Laia Sanz en trial,  però no impossible. En aquesta línea, Neus Murcia explica que 

el principal problema és que "ella (Laia Sanz) va començar des de molt petita i ha 

acabat aconseguint molts títols" (Annex 2, p. 134), però Murcia pensa que "si algú s'ho 

proposa, també pot arribar a aconseguir tot el que ella ha aconseguit i, inclús, més" 

(Annex 2, p. 134). 
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7. CONCLUSIONS  

El present treball partia amb dos grans objectius principals a investigar. Per una banda, 

l'objectiu teòric era estudiar en profunditat la trajectòria esportiva i els èxits aconseguits 

per Laia Sanz, durant els més de 10 anys que va estar en la cima del trial femení, per tal 

de conèixer la rellevància i la importància de la figura de Sanz com a professional 

d'aquesta modalitat del motociclisme. I, per altra banda, l'objectiu pràctic era analitzar la 

possible influència de Laia Sanz en el previsible augment del nombre de participants en 

les diferents categories del Campionat d'Espanya de Trial i, alhora, esbrinar si la pilot 

catalana ha esdevingut una figura referent per a les noves generacions de pilots 

femenines de trial, arrel dels èxits aconseguits per Sanz en la modalitat del trial.  

En relació a l'objectiu teòric, l'estudi portat a terme en el present treball, a partir de 

l'anàlisi de la trajectòria esportiva i els èxits aconseguits per Laia Sanz en la modalitat 

del trial, evidencia que la pilot catalana ha estat i continua sent una figura clau en la 

breu historia del trial femení, tant a nivell nacional com internacional. Fins el moment, 

és la pilot més important de la historia d'aquesta modalitat del motociclisme.  No només 

pels èxits i els títols aconseguits, sinó també per la forma en la que va arribar a la cima 

del trial, trencant totes les barreres que es van anar interposant en el seu camí i deixant 

enrere bona part dels prejudicis qui hi havia, en aquell moment, en relació a les noies i 

el  món del motor.  

Com és evident, els 38 títols de trial conquistats per Laia Sanz la coronen com la reina 

absoluta dels primers anys oficials de la historia d'aquesta modalitat. 1 Campionat 

d'Espanya de Trial en la categoria de cadets, 7 Campionats d'Espanya de trial en 

categories femenines, 1 Campionat d'Europa de Trial Femení no oficial, 10 Campionats 

Europeus de Trial femení, 6 títols del Trial de les Nacions per equips i 13 títols 

Campionat del Món de Trial femení són el resultat d'haver estat més d'una dècada 

dedicada, en cos i ànima, a la modalitat del trial, aquella que la va alçar a la cima 

mundial del motociclisme. Una xifra de títols a la que, fins el moment, no ha arribat cap 

altre pilot femenina i a la que molt pocs pilots han pogut arribar.  

A més de ser una figura rellevant i exemplar del trial, per tots els èxits i els títols 

conquistats, l'estudi deixa clar que Laia Sanz passarà també a la historia per ser una 

pilot que, lluitant contra els prejudicis, va decidir participar en competicions mixtes, 

enfrontant-se sense cap mena de problema a pilots masculins, posat que  ella només veia 
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rivals i el seu objectiu clar era guanyar a tots els seus rivals, fossin nois o noies. En 

aquest sentit,  la pròpia Laia Sanz confessa en l'entrevista que "corria amb nois perquè 

era una mica el que em motivava (...),  per millorar, per pujar el nivell, per estar 

motivada, doncs m'era de gran ajuda córrer amb els nois. Era el que havia fet sempre i, 

de fet, per a mi era casi més normal que córrer amb les noies" (Annex 2, p. 128). 

Per finalitzar amb les conclusions de l'objectiu teòric, seria oportú prendre atenció a les 

paraules de Mireia Conde, excompanya de Laia Sanz i pilot de l'equip Race Top 

Service, quan parla de Sanz en l'entrevista i diu que "encara, ara, se la troba a faltar. 

(...). La Iris Krämer que en el seu moment va tenir moltes picabaralles amb la Laia 

quan lluitaven pel Campionat del Món de Trial o la Emma Bristow que també va estar 

sempre molt a prop de la Laia. Totes, totes li tenim una estima immensa" (Annex 2, p. 

145). Paraules que denoten la importància de la figura de Laia Sanz en el trial femení  i 

el buit que la pilot catalana va deixar quan va anunciar la seva marxa.  

Pel que fa a l'objectiu pràctic, que partia amb la finalitat d'analitzar la possible 

influència de Laia Sanz en el previsible augment del nombre de participants en les 

diverses categories del Campionat d'Espanya de Trial i, alhora, esbrinar si la pilot 

catalana ha esdevingut una figura referent per a les noves generacions de pilots 

femenines de trial, els resultats són contundents i recolzen les hipòtesis o les preguntes a 

investigar que es plantejaven en el apartat 2.2 del present treball.  

En aquesta línea, una de les quatre  hipòtesis defensava que, l'arribada de Laia Sanz a 

les competicions oficials de trial va produir, conseqüentment, un augment successiu  i, 

alhora, significatiu del nombre de pilots femenines que van començar a competir en les 

diverses categories del Campionat d'Espanya de Trial. Per tant, aquesta hipòtesi 

defensava que Laia Sanz va ser la pilot que va obrir les portes del trial femení a 

Espanya. Els resultats de l'anàlisi comparatiu realitzat a partir dels diferents llistats de 

classificacions del campionat nacional, des de l'any 1997 fins el 2016, i les entrevistes a 

Mireia Conde, Berta Abellán, Neus Murcia i la pròpia Laia Sanz, confirmen la certesa 

de la hipòtesi plantejada al principi  d'aquest treball.  

L'anàlisi comparatiu, efectuat a partir dels diferents llistats de classificacions, confirma 

l'evolució ascendent del nombre de pilots femenines participants en les diferents 

categories del Campionat d'Espanya de Trial, desprès de que Laia Sanz arribés al 

campionat nacional. D'aquesta forma, en el 1997, any previ a la inclusió de la pilot 
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catalana en la competició d'abast nacional, no hi havia cap pilot femenina participant. 

En el 1998 i el 1999, Laia Sanz va ser la primera i única participant. Entre el 2000 i el 

2003, Milós Sánchez i Carla Calderer van participar també en les categories mixtes del 

Campionat d'Espanya de Trial, encara que de forma interrompuda. Va ser a partir del 

2004, amb la inclusió de les primeres categories femenines en el Campionat d'Espanya 

de Trial, quan va començar a augmentar, significativament, el número de participants 

femenines.  

En aquesta línea, Neus Murcia, una de les tres pilots de l'equip Race Top Service, 

confirma en l'entrevista la vinculació entre l'arribada de Sanz al campionat nacional i el 

posterior increment de les participacions femenines, i creu que "sense ella (Laia Sanz), 

no hi hauria hagut categories femenines. Ella va ser la primera pilot catalana i 

espanyola en participar en el Campionat d'Espanya de Trial i, alhora, de facilitar la 

creació de categories femenines" (Annex 2, p. 133 - 134). Per tant, reafirma la hipòtesi 

de que Laia Sanz va ser la persona que va facilitar el camí a les pilots que van anar 

sorgint amb posterioritat. En aquest mateix sentit, Sanz confessa en l'entrevista que se 

sent "una mica la primera i pionera, perquè quan jo vaig començar a córrer era la 

única nena, i ara està ple" (Annex 2, p. 127). 

La segona hipòtesi plantejada en el apartat 2.2 del present treball, sostenia que Laia 

Sanz, gràcies al seu exemple i als èxits aconseguits, es va convertir en tota una 

influència i una referent per a les noves generacions de pilots femenines de trial que van 

anar sorgint i que  han anat sorgint amb posterioritat. Hipòtesi que queda confirmada 

amb els relats de Mireia Conde, Berta Abellán i Neus Murcia, tres de les millors pilots 

actuals del trial femení a Espanya. Degut a la seva diferencia d'edat, totes tres han viscut 

experiències diferents, però totes elles coincideixen en dir, en les seves respectives 

entrevistes, que encara avui en dia, Laia Sanz és la seva principal  influència i  referent 

en el món del trial. Mireia Conde, excompanya de Laia Sanz i, alhora, rival, explica que 

per a ella, Laia Sanz és "la referència, el mirall en qui fixar-se"(Annex 2, p. 145). Berta 

Abellán i Neus Murcia gairebé no van poder veure en acció a Laia Sanz però, tot i això, 

la pilot de Corbera de Llobregat sempre ha estat el seu exemple a seguir. En aquest 

sentit, Berta Abellán confessa que "Laia Sanz sempre ha estat la meva referent en el 

món del trial perquè m'agrada molt la seva forma de competir i la mentalitat que té" 

(Annex 2 p. 138) i, en la mateixa línea, Neus Murcia expressa que sempre ha estat la 
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seva influència "perquè és l'única noia que, fent el que més li agrada s'ha guanyat i 

s'està guanyant la vida" (Annex 2, p. 133 - 134). 

A més de la confirmació de la hipòtesi, a partir de les respostes de les pilots del Race 

Top Service en les entrevistes portades a terme en el present treball, aquesta mateixa 

hipòtesi també queda corroborada amb les respostes de Laia Sanz resultants de 

l'entrevista efectuada per a aquest estudi. Així, la pilot de Corbera de Llobregat confessa 

que, per a ella, ser la influència i la referent de tantes pilots "és un orgull però també 

una responsabilitat gran. Jo em sento orgullosa  d'haver ajudat, sobretot, al trial 

femení a créixer. En aquest sentit, inclús, potser és més important que els campionats 

que he guanyat" (Annex 2,  p. 128). I és que Laia Sanz pensa que les pilots de trial 

actuals tenen el que ella no va tenir  "algú a qui mirar, algú amb qui emmirallar-se una 

mica i amb qui veure que és possible. Perquè, quan jo vaig començar, per a mi era 

impensable pensar que acabaria sent pilot oficial d'una marca i ara, en canvi, les noies 

que pugen saben que és possible i, per això, crec que sí m'he de sentir molt contenta, 

per aquest fet" (Annex 2, p. 128 - 129).  

La tercera hipòtesi defensava que la inclusió de Laia Sanz en la modalitat del trial va ser 

de gran ajut per a trencar barreres en un món en el que, especialment en els primers 

anys, era molt masclista i en el que les dones no estaven del tot ben vistes. Les 

informacions recopilades  en el  capítol 4 del present treball  demostren com Laia Sanz 

va decidir fer cas omís a les veus que titllaven el motociclisme, en general, com un 

conjunt de pràctiques només aptes per a homes. Des de ben petita, Laia Sanz va 

enfrontar-se a pilots i, anys més tard, va convertir-se en la primera pilot participant en el 

Campionat d'Espanya de Trial, fet que va provocar que les categories masculines 

pesessin a ser mixtes. Per tant, Sanz va ser la pilot que va provocar que comencessin a 

canviar moltes de les normes establertes fins el moment.  

En aquest sentit, Laia Sanz sempre ha volgut demostrar que no hi ha diferencies entre 

homes i dones pilots, i és que, per a ella, tots i totes són pilots i tots i totes lluiten pel 

mateix objectiu, aconseguir el triomf i guanyar. Sanz va haver de començar a competir 

contra nois, posat que en el moment en el que es va iniciar en el trial no existien 

categories femenines, però la pròpia pilot explica que "llavors, vaig seguir una mica 

l'evolució d'un noi de la meva edat. Per nassos havia de millorar perquè el nivell era alt 

(...). Llavors m'havia de barallar amb els nois de la meva edat i crec que, per això, vaig 
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arribar a tenir el nivell que vaig tenir" (Annex 2, p. 127). La pilot de Corbera de 

Llobregat mai es va sentir inferior als seus rivals i, de fet, l'any 2000 va aconseguir el 

Campionat d'Espanya de Trial en la categoria de cadets, sent la única participant 

femenina en la categoria. Amb la inclusió de les categories femenines, Laia Sanz va 

decidir alternar les seves participacions en categories mixtes i femenines, decisió per la 

qual també han optat bona part de les pilots de trial que, avui en dia, estan en actiu.   

Per concloure, la quarta i darrera hipòtesi que sostenia el present estudi era que l' interès 

de Laia Sanz pel trial va deixar entreveure que aquesta modalitat del motociclisme 

també podia interessar a les dones. El significatiu increment del nombre de pilots 

femenines participants en el Campionat d'Espanya de Trial, des de l'arribada de Laia 

Sanz fins a l'actualitat, confirma aquesta hipòtesi. Aquest interès de les noies per la 

modalitat del trial ha provocat, conseqüentment, que es presti més atenció al trial femení 

i, per tant, que es creïn més categories femenines, que les marques i els patrocinadors 

apostin per les pilots i que s'originin els primers equips formats, íntegrament, per pilots 

femenines de trial, com és el cas de l'equip Race Top Service. I és que, com explica Laia 

Sanz, "per a mi era impensable que hi hagués un equip només de noies quan jo vaig 

començar i ara comença a ser una cosa normal"(Annex 2, p. 130).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 62 - 
 

8.  BIBLIOGRAFIA 

8.1  Llibres, revistes i documents 

 Borrell , J; Codina, J; Bellavista, Desirée. (2017). RTS Training Champions: Primer 

equip íntegrament femení a nivell mundial. Document informal no publicat (informe 

cedit pel propi equip), Race Top Service. 

 Prieto, G. (2004). El libro del trial: toda la magia del trial. (1a ed.). Madrid: Otero 

Ediciones, S.L. 

 Real Federación Motociclista Española. (1997). Campeonato de España de Trial 

Sénior A-B 1997, Trofeo Nacional de Trial Sénior B 1997, Campeonato de España 

de Trial Júnior 1997, Trofeo Nacional de Trial Sénior C 1997, Trofeo Nacional de 

Trial Veteranos A y B 1997, Trofeo Nacional de Trial Veteranos B 1997 y Trofeo 

Nacional de Trial Cadete 1997. Documents no publicats (classificacions cedides per 

la pròpia Real Federación Motociclista Española).  

 Real Federación Motociclista Española. (1998). Campeonato de España de Trial 

Sénior A-B 1998, Trofeo Nacional de Trial Sénior B 1998, Campeonato de España 

de Trial Júnior 1998, Trofeo Nacional de Trial Sénior C 1998, Trofeo Nacional de 

Trial Veteranos 1998, Trofeo Nacional de Trial Veteranos B 1998 y Trofeo 

Nacional de Trial Cadetes 1998. Documents no publicats (classificacions cedides 

per la pròpia Real Federación Motociclista Española).  

 Real Federación Motociclista Española. (1999). Campeonatos de España 1999 Trial 

Sénior A, Trofeos Nacionales 1999 Trial Sénior B, Campeonatos de España 1999 

Trial Júnior, Trofeos Nacionales 1999 Trial Sénior C, Trofeos Nacionales 1999 

Trial Veteranos A-B, Trofeos Nacionales 1999 Trial Veteranos B y Trofeos 

Nacionales 1999 Trial Cadetes. Documents no publicats (classificacions cedides per 

la pròpia Real Federación Motociclista Española).  

 Real Federación Motociclista Española. (2000). Campeonatos de España 2000 Trial 

Sénior A, Trofeos Nacionales 2000 Trial Sénior B, Campeonatos de España 2000 

Trial Júnior, Trofeos Nacionales 2000 Trial Sénior C, Trofeos Nacionales 2000 

Trial Veteranos A-B, Trofeos Nacionales 2000 Trial Veteranos B y Trofeos 

Nacionales 2000 Trial Cadetes. Documents no publicats (classificacions cedides per 

la pròpia Real Federación Motociclista Española).  

 Real Federación Motociclista Española. (2001). Campeonatos de España 2001 Trial 

Sénior A,  Campeonatos de España 2001 Trial Júnior, Trofeos Nacionales 2001 



- 63 - 
 

Trial Sénior B,  Trofeos Nacionales 2001 Trial Sénior C,  Trofeos Nacionales 2001 

Trial Veteranos A-B, Trofeos Nacionales 2001 Trial Veteranos B y Trofeos 

Nacionales 2001 Trial Cadetes. Documents no publicats (classificacions cedides per 

la pròpia Real Federación Motociclista Española).  

 Real Federación Motociclista Española. (2002). Campeonatos de España 2002 Trial 

Sénior A,  Campeonatos de España 2002 Trial Júnior, Trofeos Nacionales 2002 

Trial Sénior B,  Trofeos Nacionales 2002 Trial Sénior C,  Trofeos Nacionales 2002 

Trial Veteranos A-B, Trofeos Nacionales 2002 Trial Veteranos B y Trofeos 

Nacionales 2002 Trial Cadetes. Documents no publicats (classificacions cedides per 

la pròpia Real Federación Motociclista Española).  

 Real Federación Motociclista Española. (2003). Campeonatos de España 2003 Trial 

Sénior A,  Campeonatos de España 2003 Trial Júnior, Trofeos Nacionales 2003 

Trial Sénior B,  Trofeos Nacionales 2003 Trial Sénior C,  Trofeos Nacionales 2003 

Trial Cadetes y Trofeos Nacionales 2003 Trial Veteranos. Documents no publicats 

(classificacions cedides per la pròpia Real Federación Motociclista Española).  

 Real Federación Motociclista Española. (2004). Campeonatos de España 2004 Trial 

Sénior Open, Campeonatos de España 2004 Trial Sénior A,  Campeonatos de 

España 2004 Trial Júnior 125cc, Campeonatos de España 2004 Trial Júnior 250cc,   

Trofeos Nacionales 2004 Trial Sénior B,  Trofeos Nacionales 2004 Trial Sénior C,  

Trofeos Nacionales 2004 Trial Veteranos, Trofeos Nacionales 2004 Trial Cadetes y 

Copas de España 2004 Trial Femenino. Documents no publicats (classificacions 

cedides per la pròpia Real Federación Motociclista Española).  

 Real Federación Motociclista Española. (2005). Campeonatos de España 2005 Trial 

Sénior Open, Campeonatos de España 2005 Trial Sénior A,  Campeonatos de 

España 2005 Trial Júnior 125cc, Campeonatos de España 2005 Trial Júnior 250cc,   

Trofeos Nacionales 2005 Trial Sénior B,  Trofeos Nacionales 2005 Trial Sénior C,  

Trofeos Nacionales 2005 Trial Cadetes, Trofeos Nacionales 2005 Trial Veteranos y 

Copas de España 2005 Trial Femenino. Documents no publicats (classificacions 

cedides per la pròpia Real Federación Motociclista Española).  

 Real Federación Motociclista Española. (2006). Campeonatos de España 2006 Trial 

Sénior Open, Campeonatos de España 2006 Trial Sénior A,  Campeonatos de 

España 2006 Trial Júnior 250cc, Campeonatos de España 2006 Trial Júnior 125cc,   

Trofeos Nacionales 2006 Trial Sénior B,  Trofeos Nacionales 2006 Trial Sénior C,  



- 64 - 
 

Trofeos Nacionales 2006 Trial Cadetes, Copas de España 2006 Trial de Féminas A 

y Copa de España 2006 Trial de Féminas B. Documents no publicats 

(classificacions cedides per la pròpia Real Federación Motociclista Española).  

 Real Federación Motociclista Española. (2007). Campeonatos de España 2007 Trial 

Sénior Open, Campeonatos de España 2007 Trial Sénior A, Campeonatos de 

España 2007 Trial Júnior, Trofeos Nacionales 2007 Trial Sénior B, Trofeos 

Nacionales 2007 Trial C,  Trofeos Nacionales 2007 Trial Cadetes, Trofeos 

Nacionales 2007 Trial Veteranos, Copas de España 2007 Trial de Féminas A y 

Copa de España 2007 Trial de Féminas B. Documents no publicats (classificacions 

cedides per la pròpia Real Federación Motociclista Española).  

 Real Federación Motociclista Española. (2008). Campeonato de España  de Trial 

Open 2008, Campeonato de España de Trial 1 2008, Campeonato de España de 

Trial Júnior 2008, Trofeo Nacional de Trial 2 2008, Trofeo Nacional de Trial 3 

2008, Trofeo Nacional de Trial Cadete 2008, Copa de España de Trial Juvenil 

2008, Copa de España de Trial Juvenil 125cc 2008, Copa de España de Trial 

Juvenil 80cc, Copa de España de Trial de Féminas A y Copa de España de Trial de 

Féminas B. Documents no publicats (classificacions cedides per la pròpia Real 

Federación Motociclista Española).  

 Real Federación Motociclista Española. (2009). Campeonato de España  de Trial  

2009 TR1, Trofeo Nacional de Trial 2009 TR2, Campeonato de España de Trial 

2009 Júnior, Trofeo Nacional de Trial 2009 TR3, Trofeo Nacional de Trial 2009 

Cadete, Copa de España de Trial 2009 Juvenil 125, Copa de España de Trial 2009 

Juvenil 80, Copa de España de Trial 2009 Féminas A y Copa de España de Trial 

2009 Féminas B. Documents no publicats (classificacions cedides per la pròpia Real 

Federación Motociclista Española).  

 Real Federación Motociclista Española. (2010). Campeonato de España  de Trial  

2010 CET Scratch, Trofeo Nacional de Trial 2010 TR2, Trofeo Nacional de Trial 

2010 TR3, Trofeo Nacional de Trial 2010 TR3 + 35, Campeonato de España de 

Trial 2010 Júnior, Trofeo Nacional de Trial 2010 Cadete, Copa de España de Trial 

2010 Juvenil 80, Copa de España de Trial 2010 Juvenil 125, Campeonato de 

España de Trial 2010 Féminas A y Copa de España de Trial 2010 Féminas B. 

Documents no publicats (classificacions cedides per la pròpia Real Federación 

Motociclista Española).  



- 65 - 
 

 Real Federación Motociclista Española. (2011). Campeonato de España  de Trial  

2011 CET Absoluto, Trofeo Nacional de Trial 2011 TR2, Trofeo Nacional de Trial 

2011 TR3, Trofeo Nacional de Trial 2011 TR3 + 35, Campeonato de España de 

Trial 2011 Júnior, Trofeo Nacional de Trial 2011 Cadete, Campeonato de España 

de Trial 2011 Féminas A, Copa de España de Trial 2011 Féminas B, Copa de 

España de Trial 2011 Juvenil 125 y Copa de España de Trial 2011 Juvenil 80. 

Documents no publicats (classificacions cedides per la pròpia Real Federación 

Motociclista Española).  

 Real Federación Motociclista Española. (2012). Campeonato de España  de Trial  

2012 TR1, Trofeo Nacional de Trial 2012 TR2, Trofeo Nacional de Trial 2012 TR3, 

Trofeo Nacional de Trial 2012 TR3 + 35, Campeonato de España de Trial 2012 

Júnior, Trofeo Nacional de Trial 2012 Cadete, Campeonato de España de Trial 

2012 Femenino A, Copa de España de Trial 2012 Femenino B, Copa de España de 

Trial 2012 Juvenil 125 y Copa de España de Trial 2012 Juvenil 80. Documents no 

publicats (classificacions cedides per la pròpia Real Federación Motociclista 

Española).  

 Real Federación Motociclista Española. (2013). Campeonato de España  de Trial  

2013 TR1, Trofeo Nacional de Trial 2013 TR2, Trofeo Nacional de Trial 2013 TR3, 

Trofeo Nacional de Trial 2013 TR4, Campeonato de España de Trial 2013 Júnior, 

Trofeo Nacional de Trial 2013 Cadete, Campeonato de España de Trial 2013 

Femenino A, Copa de España de Trial 2013 Femenino B, Copa de España de Trial 

2013 Juvenil 125 y Copa de España de Trial 2013 Juvenil 80. Documents no 

publicats (classificacions cedides per la pròpia Real Federación Motociclista 

Española).  

 Real Federación Motociclista Española. (2014). Campeonato de España  de Trial  

2014 TR1, Trofeo Nacional de Trial 2014 TR2, Trofeo Nacional de Trial 2014 TR3, 

Trofeo Nacional de Trial 2014 TR4, Campeonato de España de Trial 2014 Júnior, 

Trofeo Nacional de Trial 2014 Cadete, Campeonato de España de Trial 2014 

Femenino A, Copa de España de Trial 2014 Femenino B, Copa de España de Trial 

2014 Juvenil A y Copa de España de Trial 2014 Juvenil B . Documents no publicats 

(classificacions cedides per la pròpia Real Federación Motociclista Española).  

 Real Federación Motociclista Española. (2015). Campeonato de España  de Trial  

2015 TR1, Trofeo Nacional de Trial 2015 TR2, Campeonato de España de Trial 



- 66 - 
 

2015 Júnior,  Trofeo Nacional de Trial 2015 TR3, Copa de España de Trial 2015 

Cadete, Trofeo Nacional de Trial 2015 TR4, Trofeo Nacional de Trial 2015 

Veterano, Campeonato de España de Trial 2015 Femenino A, Copa de España de 

Trial 2015 Femenino B, Copa de España de Trial 2015 Femenino C, Copa de 

España de Trial 2015 Juvenil A y Copa de España de Trial 2015 Juvenil B. 

Documents no publicats (classificacions cedides per la pròpia Real Federación 

Motociclista Española).  

 Real Federación Motociclista Española. (2016). Campeonato de España  de Trial  

2016 TR1, Trofeo Nacional de Trial 2016 TR2, Campeonato de España de Trial 

2016 Júnior, Trofeo Nacional de Trial 2016 TR3, Copa de España de Trial 2016 

Cadete, Trofeo Nacional de Trial 2016 TR4, Trofeo Nacional de Trial 2016 

Veterano, Campeonato de España de Trial 2016 Femenino A, Copa de España de 

Trial 2016 Femenino B, Copa de España de Trial 2016 Femenino C, Copa de 

España de Trial 2016 Juvenil A y Copa de España de Trial 2016 Juvenil B. 

Documents no publicats (classificacions cedides per la pròpia Real Federación 

Motociclista Española).  

 Redacción Revista Solo Moto.(2017). Las motos del Indoor 1978  - 2017. Especial 

40 aniversario Trial Indoor Solo Moto de Barcelona, p.30- 33. 

 

8.2  Entrevistes 

 Sanz, Laia. (Maig de 2017). Entrevista personal. (M. Jiménez, entrevistador/a). 

 Murcia, Neus. (Maig de 2017). Entrevista personal. (M. Jiménez, entrevistador/a).  

 Abellán, Berta. (Maig de 2017). Entrevista personal. (M. Jiménez, entrevistador/a). 

 Conde, Mireia. (Maig de 2017). Entrevista personal. (M. Jiménez, entrevistador/a). 

 

8.3 Pàgines i articles web 

 AMV. (2015). Trial: aspectos generales. Recuperat el 23 de gener de 2017,  de: 

http://noticias.amv.es/trial/trial-aspectos-generales/ 

 Chiazza, M. (2016). Las 10 mejores pilotos de trial de la historia. Recuperat  el 26 

de gener de 2017, de: http://braktec.com/es/10-mejores-pilotos-trial-historia/ 



- 67 - 
 

 Cirera, M. (2015). El trial outdoor es el auténtico trial. Recuperat el 13 de gener de 

2017, de: http://blogs.repsol.com/competicion/equipo_repsol/el-trial-outdoor-es-el-

autentico-trial/ 

 El Trial Indoor de Barcelona. (s.d.). Recuperat el 18 de gener de 2017, de: 

trialendurobcn.com/el-trial-indoor-de-barcelona/ 

 Enciclopèdia.cat. (2014). Maria Dolors Sánchez Cadena. Recuperat el 30 de gener 

de 2017, de: www.enciclopedia.cat/EC-EEC-11445.xml 

 Enciclopèdia.cat. (2014). Mercè Rivera López. Recuperat el 30 de gener de 2017, 

de: www.enciclopedia.cat/EC-EEC-10757.xml 

 Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). (s.d.). European Trial Women's 

Championship. Recuperat el 8 de març de 2017, de:  http://www.fim-

live.com/en/sport/sport/european-trial-womens-championship/ 

 Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). (2017). No stopping Bou. 

Recuperat el 2 d'abril de 2017, de: http://www.fim-live.com/en/article/no-stopping-

bou/. 

 Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). (s.d.). Women's Trial Des 

Nations. Recuperat el 9 de març de 2017, de: http://www.fim-

live.com/en/sport/sport/womens-trial-des-nations/. 

 Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). (s.d.). Women's Trial World Cup. 

Recuperat el 8 de març de 2017, de: http://www.fim-

live.com/en/sport/sport/womens-trial-world-cup/ 

 KH - 7. (2014). Laia Sanz deja el trial. Recuperat el 2 de març de 2017, de: 

https://kh7.es/2014/07/14/laia-sanz-deja-el-trial/ 

 KH-7 MOTOR & SPORT. (s.d.). Laia Sanz: Biografía. Recuperat el 2 de març de 

2017, de: http://kh7sport.com/biografia/?post-id=212 

 Les-sports.info. (s.d.). Trial - Maria Conway.  Recuperat el 26 de març de 2017,  de: 

www.les-sports.info/maria-conway-auto-moto-spf276331.html 

 Real Federación Motociclista Española (RFME). (2013). Ya tenemos equipos para 

el Trial de las Naciones. Recuperat l'1 de març de 2017, de: 

http://www.rfme.com/web/noticia/14168 

 San Martín, H. (s.d.). Capítulo 1: Los comienzos del trial. Recuperat el 14 de gener 

de 2017,  de: todotrial.com/ttclasico/historia/capitulo1.htm 



- 68 - 
 

 The Scottish Six Days Trial: What is the history behind the Scottish Six Days Trial?. 

(s.d.). Recuperat el 14 de gener de 2017, de: http://www.ssdt.org/about-the-scottish-

six-days-trial/about-the-ssdt-general-information#faq_22 

 Trial Online. (s.d.). The rider Albertini Deborah. Recuperat el 25 de gener de 2017, 

de:http://www.trialonline.org/01%20TRIAL.FIM/09.PILOTES/PILOTES%20PAG

ES/A/VIEUX%20PILOTES/09%20ALBERTINI%20DEBORAH%20ITA.htm 

 Trial Online. (s.d.). The rider Bertrand Claire. Recuperat el 26 de gener de 2017, de: 

http://www.trialonline.org/01%20TRIAL.FIM/09.PILOTES/PILOTES%20PAGES/

S/VIEUX%20PILOTES/09%20BERTRAND%20CLAIRE%20FRA.htm 

 Trial Online. (s.d.). The rider Bussing Laura. Recuperat el 26 de gener de 2017, de: 

http://www.trialonline.org/01%20TRIAL.FIM/09.PILOTES/PILOTES%20PAGES/

M/VIEUX%20PILOTES/09%20BUSSING%20LAURA%20USA.htm 

 Trial Online. (s.d.). The rider Chauvie Simona. Recuperat el 25 de gener de 2017, 

de:http://www.trialonline.org/01%20TRIAL.FIM/09.PILOTES/PILOTES%20PAG

ES/C/VIEUX%20PILOTES/09%20CHAUVIE%20SIMONA%20ITA.htm 

 Trial Online. (s.d.). The rider Meyer Linda. Recuperat el 26 de gener de 2017, de: 

http://www.trialonline.org/01%20TRIAL.FIM/09.PILOTES/PILOTES%20PAGES/

M/VIEUX%20PILOTES/09%20MEYER%20LINDA%20NOR.htm 

 Trial Online. (s.d.). The rider Sbrana Alessandra. Recuperat el 25 de gener de 2017, 

de:http://www.trialonline.org/01%20TRIAL.FIM/09.PILOTES/PILOTES%20PAG

ES/S/VIEUX%20PILOTES/09%20SBRANA%20ALESSANDRA%20ITA.htm 

 Trial Online. (s.d.). The rider Williams Christy. Recuperat el 26 de gener de 2017, 

de:http://www.trialonline.org/01%20TRIAL.FIM/09.PILOTES/PILOTES%20PAG

ES/M/VIEUX%20PILOTES/09%20WILLIAMS%20CHRISTY%20CAN.htm 

 Trials Australia. (s.d.). Womens - Australian Trials Championships Results. 

Recuperat el 26 de gener de 2017, de: https://trials.com.au/national-results/womens 

 Web Iris Krämer. (s.d.). Trial - Iris. Recuperat  el 25 de gener de 2017, de: 

http://www.trial-iris.de/iris02.htm 

 Web oficial de Jordi Tarrés. (s.d.). Biografia de Jordi Tarrés. Recuperat el 9 de  

gener de 2017, de:  http://www.jorditarres.com/biografia.html 

 Web oficial de Laia Sanz. (s.d.). Biografía: Campeona sin límites. Recuperat el 27 

de febrer de 2017, de: http://www.laiasanz.com/index.php/biografia-menu 



- 69 - 
 

 Web oficial de  Laia Sanz.  (2011). Distinciones.  Recuperat el 27 de febrer de 2017, 

de: http://www.laiasanz.com/index.php/component/content/category/84-biografia 

 Web oficial Laia Sanz. (s.d.). Laia año tras año. Recuperat el 22 de febrer de 2017, 

de: http://www.laiasanz.com/index.php/biografia-menu 

 Web oficial Laia Sanz. (2013). Laia Sanz consigue su titulo 12+1 en trial. Recuperat 

l'1 de març de 2017, de: http://www.laiasanz.com/index.php/trial-menu/103-

temporada-2013/trial/257-laia-sanz-consigue-su-121-en-trial 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANNEXES 



- 71 - 
 

9.1 Annex 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 72 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 73 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 74 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 75 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 76 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 77 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 78 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 79 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 80 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 81 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 82 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 83 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 84 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 85 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 86 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 87 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 88 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 89 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 90 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 91 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 92 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 93 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 94 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 95 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 96 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 97 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 98 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 99 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 100 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 101 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 102 - 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



- 103 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 104 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 105 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 106 - 
 

 

 

 

 

 

 

 



- 107 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 108 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 109 - 
 

 

 

 

 

 

 



- 110 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 111 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 112 - 
 

 

 

 

 

 



- 113 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 114 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 115 - 
 

 

 

 

 

 



- 116 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 117 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 118 - 
 

 

 

 

 



- 119 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 120 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 121 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 122 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 123 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 124 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 125 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 126 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 127 - 
 

9.2 Annex 2 

 

 Entrevista a Laia Sanz 

 
 Des ben petita sempre has estat competint amb nois i, en moltes ocasions, has 

aconseguit guanyar-los. Per a tu, aquest aspecte ha estat un avantatge o un 

inconvenient al llarg de la teva carrera?  

Jo crec que ha sigut, al contrari, ha sigut un avantatge gran perquè, de fet, quan 

vaig començar a competir era la única noia, no hi havia categories femenines, 

llavors vaig seguir una mica l'evolució d'un noi de la meva edat. Per nassos havia 

de millorar perquè el nivell era alt i més aquí a Espanya. Llavors, m'havia de 

barallar amb els nois de la meva edat i crec que, per això, vaig arribar a tenir el 

nivell que vaig tenir.  

 

 La teva iniciativa, conseqüentment, va provocar que algunes pilots com Milós 

Sánchez o Carla Calderer seguissin les teves passes. Et aquest aspecte, es 

podria dir que vas obrir una mica la porta de les noies en la modalitat del trial? 

Sí, jo crec que sí. N'hi havia hagut alguna abans que jo, un parell, però no van 

arribar gaire lluny en aquell moment. Per tant, en aquest sentit crec que sí que he 

sigut una mica la primera i pionera, perquè quan jo vaig començar a córrer era la 

única nena, i ara està ple quan vas a veure carreres de trial de nens. I, en aquest 

sentit, sí que crec que he ajudat en alguna cosa, en alguna cosa hauré ajudat. Per 

exemple, en fer veure que és possible. Desprès, també, he sigut potser la primera en 

prendre-m'ho seriosament. Llavors, en aquests aspecte, crec que he servit una mica 

per a les noies joves i també pels pares. 

 

 L'any 2004, es crea la primera categoria femenina en el Campionat d'Espanya 

de Trial, categoria que guanyaries consecutivament fins el 2010, any en el que 

vas deixar de participar en les categories femenines del campionat nacional; 

però vas optar per alternar la teves participacions en categories femenines i 

mixtes. Per què vas triar aquesta opció?  
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Quan la categoria femenina va arribar al Campionat d'Espanya de Trial  jo hi vaig 

córrer però també continuava corrent amb els nois, igual que en el Campionat del 

Món de Trial he corregut sempre en el Mundial Femení, però també continuava 

corrent en el Mundial Masculí, amb nois de la meva edat, del Mundial Júnior. I ho 

feia perquè era una mica el que em motivava, em motivava guanyar també el 

Mundial Femení però, per millorar, per pujar el nivell, per estar motivada, doncs 

m'era de gran ajuda córrer amb els nois. Era el que havia fet sempre i, de fet, per a 

mi era casi més normal que córrer amb les noies.  

 

 Amb creació dels primers campionats internacionals femenins, l'any 2000, tu 

també t'obres portes i comences a participar en el Campionat Europeu de Trial 

Femení, el Campionat del Món de Trial Femení i el Trial de les Nacions per 

equips. Eres una de les pilots més joves però, molt aviat, vas començar a deixar 

les coses clares. Com era el nivell de les pilots i de les competicions en aquells 

primer anys, respecte a l'actualitat? 

Crec que ha fet una gran millora el trial femení, està clar. Tot i que, en quantitat de 

motos, durant els primers anys també recordo algunes carreres de trial amb 50 

noies, molta quantitat de noies. Si que és veritat que, a nivell de zones, d'ajudes de 

les marques, de posicionament, també, crec que ha millorat moltíssim des de que jo 

vaig començar. I, això és gràcies a totes les noies que ens hem barallat, vull dir, que 

ja hem corregut i que hem fet pujar el nivell de les zones de les noies.  Estan pujant 

noies joves que cada cop van millor i les marques també estan veient que, al final, 

tenen un mercat nou i, llavors, també cada vegada ens ajuden un pel més a les 

noies, que això és molt important al final.  

 

 Tot el que has aconseguit en la modalitat del trial, ha provocat que et 

converteixis en l'exemple a seguir, per a moltes noies, però també per a molts 

nois. Què suposa per a tu ser la referent per a tants i tantes joves? Realment et 

sents una referent?  

És un orgull però també una responsabilitat gran. Jo em sento orgullosa d'haver 

ajudat, sobretot, al trial femení a créixer. En aquest sentit, inclús, potser és més 

important que els campionats que he guanyat. És això, que les noies ara tinguin el 

que jo no vaig tenir, algú a qui mirar, algú amb qui emmirallar-se una mica i amb 

qui veure que és possible. Perquè, quan jo vaig començar, per a mi era impensable 
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pensar que acabaria sent pilot oficial d'una marca i ara, en canvi, les noies que 

pugen saben que és possible i, per això, crec que sí m'he de sentir molt contenta, per 

aquest fet.  

 

 En els últims anys, amb la inclusió de les categories femenines en el Campionat 

d'Espanya de Trial, s'ha produït un augment significatiu del nombre de 

participants femenines en el campionat. Tot i això, el número continua sent 

molt inferior al de participants masculins. En aquest sentit, quin creus que és el 

problema? Què creus que falta per a que augmenti, encara més, el nombre de 

pilots femenines en el Campionat d'Espanya de Trial?  

Ara mateix estic una mica desconnectada del trial, i més del trial aquí a Espanya. 

Però, la veritat és que no se com està el tema. Està clar que, crec que mai hi haurà 

el mateix número de noies que de nois competint perquè, al final, tampoc hi ha el 

mateix nombre de noies fent trial que nois que fan trial. Però, crec que mica en  

mica es necessita més ajuda de les marques i dels patrocinadors. De fet, tampoc fa 

tants anys que existeix el trial femení i s'ha d'anar consolidant. Però, ja dic, que 

almenys el que veig és que quan vaig a veure alguna carrera de trial de nens del 

Campionat de Catalunya, per exemple, està ple de nenes petites i molts joves. 

Llavors, això al final és el futur i és el que hi haurà d'aquí a uns anys i crec que 

anem per bon camí.  

 

 Tot i això, penses que el trial femení va en la bona direcció?  

Crec que sí. Queda molt per fer, està clar, però la diferencia respecte a quan jo vaig 

començar és molt gran i crec que ha millorat moltíssim, que tothom està fent un 

esforç. Les marques comencen a veure que han de cuidar més el que hem creat. I és 

això, que cada vegada veiem  més noies que s'ho prenen seriosament. La veritat és 

que jo ara estic una mica desconnectada però és el que veig. També m'agrada molt 

quan he anat a veure alguna carrera fa poc de noies i la majoria de les noies no les 

conec. Això vol dir que ha canviat completament la generació. De la generació de 

noies que corrien abans amb mi queden poques. Està clar que hi ha algunes que sí 

conec, però hi ha moltes altres noies joves que jo no les havia vist mai,  i això és 

molt bo perquè vol dir que pugen moltes noies joves.  
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 De fet, en el 2016 es va crear el primer equip de trial del món format, 

íntegrament, per pilots femenines i, en aquest, catalanes. Comença a interessar, 

cada cop més, el trial femení? 

S'està fent un camí molt bo. En la meva època era impensable fer això perquè era la 

única que hi anava. I ara, en canvi, hi ha moltes noies d'aquí que estan pujant cada 

cop més, com la Berta Abellán, que crec que ho farà molt bé i és una de les 

favorites a guanyar, potser, el Campionat del Món de Trial Femení. Desprès, també 

està la Sandra Gómez que fa temps que ho està fent molt bé. Hi han moltes noies i 

noies molt  joves, i això és el més important.  Per a mi, era impensable que hi 

hagués un equip només de noies quan jo vaig començar i ara comença a ser una 

cosa normal. També està la Maria Giró. Doncs això, noies joves que s'ho prenen 

seriosament, que tenen ajuda, que tenen patrocinadors i equips. Ha millorat molt, la 

veritat, queda molt per fer però estan molt millor del que jo vaig estar en els meus 

inicis.  

 

 Quan deixis l'enduro i el Dakar, tens plantejat estar vinculada, d'alguna 

manera, amb el món del trial? (Com a entrenadora, formant un equip, etc).  

La veritat és que el trial m'agrada molt i el trobo molt a faltar, la veritat, tot i que 

estic molt desconnectada. Hi ha vegades que tinc temptacions de tornar-hi, potser 

al Campionat del Món de Trial. Però, no ho sé, la veritat és que tampoc 

m'imaginava fa 10 anys estar on estic ara, dedicant-me a l'enduro i els rallis, i 

havent deixat el trial. Llavors, no ho sé, a vegades passen trens i no sé el que 

passarà d'aquí a un temps. Però, està clar que s'hi he de triar alguna de les 

modalitats que he practicat o practico, hem quedo amb el trial ja que, 

probablement, és el que més m'estimi, perquè és amb el que vaig començar i el que 

m'ha donat l'oportunitat de poder fer tot el que faig ara. A més, trobo que és un món 

molt sa, i m'agrada, és un ambient petit, on tothom és coneix. I, tant de bo pugui 

ajudar, especialment, a noies joves. No ho sé, ja ho veurem.  

 

 Per què, sorprenentment, l'any 2014 vas anunciar que faries una pausa en la 

modalitat del trial, per tal de centrar-te en les preparacions d'Enduro i del 

Dakar. En algun moment has pensat que t'havies equivocat alhora de prendre 

aquella decisió? Tu mateixa vas dir que era una pausa, tens pensat tornar en 

algun moment o, contràriament, va ser un adéu definitiu?  
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A vegades tinc temptacions, perquè tampoc sóc una àvia, encara, i ja dic que tinc 

temptacions. Fa 3 o 4 anys que no entreno mai trial, però crec que si pogués tornar 

a entrenar durant un any, per exemple, crec que podria tornar a agafar nivell i 

tornar-ho a fer bé. Però, a mi m'agrada fer les coses bé, i si no és al 100%, tampoc 

vull. Al final, quan has guanyat tants anys el que vols fer és tornar a guanyar. Com 

ja he dit, a vegades tinc temptacions i penso que ho podria tornar a provar però, la 

veritat és que fent rallis i fent enduro no tinc gaire temps. Pràcticament no tinc 

temps ja per combinar enduro i rallis, i tornar al trial seria complicat. Llavors, de 

moment no, però tampoc és un no definitiu, qui sap. No ho sé, potser demà tiro per 

aquí i provo de fer un any, però no ho sé.  
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 Entrevista a Neus Múrcia (Pilot del Race Top 

Service) 

 
 Com i quan va començar el teu interès pel trial?  

El meu interès pel trial va començar quan tenia 3 anys, perquè el meu pare em 

va comprar una moto de trial, i anàvem els caps de setmana a practicar. Més 

tard, em va inscriure en una escola de trial i fins ara.  

 

 El teu interès per aquesta modalitat del motociclisme va arribar a ser tal 

que, en el 2011 vas començar a participar en la categoria femenina del 

Campionat d'Espanya de Trial, quan només tenies 10 anys. Com recordes 

aquella primera temporada oficial com a pilot de trial? 

Recordo, sobretot, que em posava molt nerviosa en totes les carreres. Però era 

allò que jo sempre havia somiat, encara que participés en les categories baixes 

del Campionat d'Espanya de Trial.  

 

 En el moment en el que t'estrenes en el Campionat d'Espanya de Trial, et 

plantejaves convertir-te en una pilot professional de trial amb l'objectiu de 

guanyar títols o simplement ho feies per diversió? 

La veritat és que ho feia simplement per diversió. Poc a poc em vaig posar a 

entrenar cada cop més, em va anar agradant més i, finalment, he pogut arribar 

fins on estic ara.  

 

 I ara, en relació a l'anterior pregunta, tens ara els mateixos objectius que 

quan vas començar?  

Encara que sigui un hobby i una diversió, que ho és, ara penso diferent, tinc 

altres objectius. En aquest sentit, m'agradaria aconseguir títols de categories 

més altes, és a dir, títols importants.  

 

 A banda del trial, continues estudiant a Vilanova i la Geltrú, la teva ciutat, i 

compagines els teus entrenaments amb els estudis. És complicat 

compaginar ambdues coses? Pràcticament, estàs en el inici de la teva 

carrera com a professional del trial però, penses en el teu futur desprès del 
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trial? Tens pensat estudiar alguna carrera o preparar-te més, de cara a un 

futur llunyà?  

Si vols, pots. El que faig és, primer, organitzar-me tota la feina de l'escola, per a  

què els cap de setmana no tingui res a fer i, d'aquesta forma, tinc tot el dissabte 

i tot el diumenge per a entrenar totes les hores que necessiti o que vulgui. Però, 

com ja he dit, si t'organitzes bé, ho pots fer tot perfectament.  

I, de cara al futur, em vull preparar per a ser fisioterapeuta, o alguna cosa així, 

perquè el trial femení, econòmicament, no t'aporta gran cosa. En aquest sentit, 

no t'hi pots dedicar sempre perquè hi haurà un moment en que s'acabarà.  

 

 Creus que es possible viure única i exclusivament del trial? 

No. Ara mateix, crec que no és possible que les noies puguin viure del trial 

femení. I, en el cas dels nois, han de ser molt bons per a poder viure-hi. És molt 

complicat viure econòmicament del trial.  

 

 Tornant al món del trial exclusivament, al llarg de les 6 temporades 

completes que portes en aquesta modalitat del motociclisme, vas guanyar la 

categoria Femení B de la Copa d'Espanya de Trial en el 2013, en el 2014 vas 

ser nomenada Rocky de l'any per la FIM, vas debutar en el Campionat del 

Món de Trial Femení l'any 2015 i, a més, també has estat diverses vegades 

pilot convidada en el Trial de les Nacions. Estàs satisfeta amb el teu 

palmarès? Fins a on et planteges arribar o fins a on creus que pots arribar 

en el món del trial? 

Fins el moment, estic molt contenta i satisfeta amb tot el que he aconseguit. 

Però vull anar més enllà. Per exemple, aquest any m'agradaria guanyar el 

Campionat del Món de Trial de Fèmines B, encara que és molt difícil, perquè 

totes les que estan en la categoria pensen el mateix que jo i entrenen molt per 

aconseguir-ho. Però sí que m'agradaria millorar i arribar més lluny.  

 

 Has tingut o tens algun o alguna referent en el món del trial? Si la resposta 

és afirmativa, qui i per què ? 

La Laia Sanz. Perquè ha estat campiona del món un munt de cops, ha pogut 

anar el Dakar i també fa enduro. I, fins el moment, s'ha pogut guanyar la vida. 

De fet, és la única noia que, fent el que més li agrada, s'ha guanyat i s'està 
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guanyant la vida. A més, també és la meva referent perquè crec que, sense ella, 

no hi hauria hagut categories femenines. Ella va ser la primera pilot catalana i 

espanyola en participar en el Campionat d'Espanya de Trial i, alhora, de 

facilitar la creació de categories femenines.  

 

 Si la resposta és que Laia Sanz és la seva referent. Per la teva escassa edat, 

no has pogut coincidir gaire amb ella dins dels circuits però, en canvi, si que 

l'has pogut veure en acció. Què has pogut aprendre d'ella durant tots 

aquests anys? 

El que he après d'ella o el que sempre m'ha agradat d'ella és que mai es 

rendeix, és a dir, tot el que s'ha proposat ho ha aconseguit. I, per això, crec que 

és un bon exemple com a pilot, perquè transmet bons valors a les generacions 

que hem anat sorgint posteriorment.  

 

 Com es veu o es percep la figura de Laia Sanz des de dins del món del trial 

femení? 

Com la pilot que ha obert i, alhora, facilitat el camí de les noies en el món del 

trial. És una figura importantíssima dins del món de trial i, de fet, el trial femení 

no es podria entendre sense ella.  

 

 Veus possible arribar a superar a Laia Sanz, pel que fa a la seva carrera 

com a professional en la modalitat del trial? Penses que, actualment, hi ha 

alguna pilot capaç d'aconseguir les fites que va aconseguir Sanz? 

És molt difícil, la veritat, perquè ella va començar des de molt petita i ha acabat 

aconseguint molts títols però, suposo, que si algú s'ho proposa, també pot 

arribar a aconseguir tot el que ella ha aconseguit i, inclús, més.  

 

 Laia Sanz va ser la primera pilot que va participar, aquí a Espanya, amb 

nois en una mateixa categoria. Amb la creació de la categoria femenina en 

el Campionat d'Espanya de Trial, ella va decidir alternar les seves 

participacions en categories femenines i mixtes. Així, les pilots que heu 

arribat posteriorment, moltes heu seguit la mateixa línea. Per què decidiu 

alternar les vostres participacions en ambdues categories? Creus que és 
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positiu o negatiu que us enfronteu nois i noies en les mateixes categories? 

Per què?  

Per a mi és positiu enfrontar-nos amb els nois. Sigui pel que sigui, els nois tenen 

molt més nivell que les noies en la modalitat del trial. Per tant, si entrenem amb 

ells i competim contra ells aprenem molt més, perquè els nois fan coses més 

difícils i, d'aquesta forma, nosaltres ens posem a la mateixa alçada i millorem 

molt la nostra tècnica i el nostre pilotatge.  

 

 Quina o quines són les claus per a triomfar en el trial? 

Sobretot, entrenar molt. També és molt important estar bé, físicament i 

mentalment parlant. En aquest sentit, has de tenir el cap molt fred, per a no 

posar-te nerviós o nerviosa quan estàs a punt de participar en carreres 

importants. I crec que també és molt important la constància, has de tenir unes 

obligacions i has de complir-les, no pots dir ara sí i ara no. És com l'escola, 

tens unes obligacions i has de complir amb elles per arribar a l'objectiu final.  

 

 Personalment, que t'aporta el trial i què és allò que fa que no pugis deixar 

de practicar aquesta modalitat del motociclisme? 

No vull deixar el trial perquè m'encanta i, en aquest sentit, tinc l'ambició de 

cada dia ser una mica millor per a poder arribar més lluny i aconseguir més 

victòries i més títols.  

 

 Des del passat any, formes part de l'equip RTS, un equip català que, alhora, 

és el primer equip del món format, íntegrament, per pilots femenines. Què 

sents al formar part d'aquest equip? A més, tu ets una de les tres pilots 

escollides per aquest projecte, que vas fer quan t'ho van proposar?  

La veritat és que no pensava que ningú em pogués ajudar de la manera en la 

que m'està ajudant l'equip i, menys, sent una noia, perquè a les noies no se les 

ajuda gaire. Els meus pares, fins l'any passat, havien pagat tot. Però, ara, des 

de que estic en el equip RTS, l'ajuda està sent molt gran, ja que em faciliten la 

roba, la moto i em traslladen la moto per a les carreres del Campionat 

d'Espanya de Trial.  

I amb les meves companyes d'equip, la Mireia i la Berta, tinc molt bona relació, 

encara que no entrenem juntes. Només ens veiem els dies de les carreres. 
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 Creus que és un pas més, el de la creació d'aquest equip femení,  per a 

impulsar a les noies cap a la cima del trial? 

Sí. Crec que està bé que, si ajuden als nois, ajudin també a les noies. En aquest 

sentit, penso que si les pilots de trial que no tenen equip veuen que hi ha equips 

que ajuden i recolzen a les noies que practiquen trial, aquestes es motivaran 

més per a intentar que algun equip es fixi en elles. Per tant, jo crec que és un 

pas més, molt important, en el món del trial femení.  

 

 En els últims anys, amb la inclusió de les categories femenines en el 

Campionat d'Espanya de Trial, s'ha produït un augment significatiu del 

nombre de participants femenines en el campionat. Tot i això, el número 

continua sent molt inferior participants masculins. Quin creus que és el 

problema, en aquest aspecte? Què creus que falta per a que augmenti, 

encara més, el nombre de pilots femenines en el Campionat d'Espanya de 

Trial?  

Sincerament, crec que és perquè el motociclisme no és un esport gaire de noies, 

en el sentit que no sol agradar gaire a les noies. Llavors, suposo que és per això 

que el nombre de noies és molt inferior al de nois. També és cert que les ajudes 

són molt escasses i, ajuden més als nois que a les noies. Per tant, crec que 

aquests són els problemes que provoquen aquest baix número de noies en el 

món del trial.  
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 Entrevista a Berta Abellán (Pilot del Race Top 

Service) 
 

 Com i quan va començar el teu interès pel trial?  

Vaig començar quan tenia 4 anys, perquè al meu pare sempre li han agradat 

molt les motos. Li va ensenyar el trial a la meva germana, i no li va agradar, i 

desprès m'ho va ensenyar a mi, i em va encantar. Desprès, als 6 anys, vaig 

començar a competir, i fins ara.  

 

 Des de ben petita vas començar a practicar trial i el teu interès per aquesta 

modalitat del motociclisme va propiciar que participessis en el Campionat 

de Catalunya i, posteriorment, t'estrenessis en la categoria femenina del 

Campionat d'Espanya de Trial, l'any 2010. Com recordes aquella primera 

temporada oficial com a pilot de trial? 

Em sembla que en aquella temporada érem, no sé, potser quatre o cinc noies. Jo 

ja havia competit abans amb nens en altres campionats. Però desprès van obrir 

aquesta categoria femenina en el Campionat d'Espanya de Trial, i ens van posar 

allà a les cinc noies que érem. 

 

 En el moment en el que t'estrenes en el Campionat d'Espanya de Trial, et 

plantejaves convertir-te en una pilot professional de trial amb l'objectiu de 

guanyar títols o simplement ho feies per diversió? 

En aquell moment l'objectiu era passar-m'ho bé. És veritat, en aquest aspecte, 

que comença sent un hobby o una afició però, desprès, poc a poc has d'anar 

triant, si finalment t'especialitzes o ho deixes com a simple hobby. I, en aquest 

cas, jo vaig voler especialitzar-me.  

 

 I ara, en relació a l'anterior pregunta, tens ara els mateixos objectius que 

quan vas començar?  

Els meus objectius han canviat. Ara, el que vull és aconseguir el meu objectiu 

principal, que és guanyar el Mundial algun dia, i fins que no ho aconsegueixi no 

pararé.  
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 A banda del trial, compagines els teus entrenaments amb el Centre d'Alt 

Rendiment i el Batxillerat. És complicat compaginar les tres coses alhora? 

Pràcticament, estàs en el inici de la teva carrera com a professional del trial 

però, penses en el teu futur desprès del trial? Tens pensat estudiar alguna 

carrera o preparar-te més, de cara a un futur llunyà? 

Ara que estic al CAR no és tan complicat perquè em faciliten la feina. Però, tinc 

clar que si no hagués estat en el CAR no hagués pogut portar-ho tot endavant i, 

llavors, hagués hagut de decidir entre estudis o trial i, segurament, hagués 

apostat pels estudis.  

I, pel que fa al meu futur, he pensat moltes vegades en estudiar una carrera o 

fer trial. El problema és que, avui en dia, no es pot viure del trial femení perquè 

perds més que guanyes. Llavors m'agradaria estudiar alguna carrera i poder 

compaginar-m'ho amb els entrenaments.  

 

 Creus que es possible viure única i exclusivament del trial? 

Sí. Però la única que té possibilitats de viure del trial és la campiona del món. 

La resta, és gairebé impossible.  

 

 Tornant al món del trial exclusivament, ara mateix ets l'actual Campionat 

de Catalunya i d'Espanya en la categoria femenina, també la subcampiona  

del Trial de les Nacions amb l'equip espanyol, vas ser quarta en el darrer 

Campionat del Món de Trial Femení (2016) i, en  el 2013, també vas ser 

proclamada Rocky de l'any per la FIM. Estàs satisfeta amb el teu palmarès 

o penses que encara pots arribar molt més lluny en el món del trial? 

Fins ara, estic molt satisfeta amb el que he aconseguit perquè, per exemple, 

aquest any passat no m'hagués imaginat que acabaria quarta en el Campionat 

del Món de Trial, com tampoc m'hagués imaginat que arribaria tant lluny en 

tant poc temps. Però ha sigut així i esperem que segueixi així.  

 

 Has tingut o tens algun o alguna referent en el món del trial? Si la resposta 

és afirmativa, qui i per què ? 

La Laia Sanz sempre ha estat la meva referent en el món del trial perquè 

m'agrada molt la seva forma de competir i la mentalitat que té, que és molt 
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forta, l'esforç que fa, les ganes que li posa a tot i, a més, sempre aconsegueix tot 

el que vol. Desprès, també està la Emma Bristow, que és l'actual campiona del 

món, i també és una de les meves ídoles. I, per suposat, m'agrada molt en Toni 

Bou.  

 

 Si la resposta és que Laia Sanz és la seva referent. Per la teva escassa edat, 

no has pogut coincidir gaire amb ella dins dels circuits però, en canvi, si que 

l'has pogut veure en acció. Què has pogut aprendre d'ella durant tots 

aquests anys? 

He après moltes coses d'ella però, sense dubte, em quedo amb la idea que té 

d'anar a per allò que es proposa i fins que no ho aconsegueix no para. En 

aquest sentit, m'encanta la seva actitud de proposar-se les coses i no rendir-se.  

 

 Com es veu o es percep la figura de Laia Sanz des de dins del món del trial 

femení? 

Com la pilot referent, l'exemple a seguir. En aquest sentit, és com la Toni Bou 

de les noies.  

 

 Veus possible arribar a superar a Laia Sanz, pel que fa a la seva carrera 

com a professional en la modalitat del trial? Penses que, actualment, hi ha 

alguna pilot capaç d'aconseguir les fites que va aconseguir Sanz? 

És possible que hi hagi alguna noia que aconsegueixi el palmarès de la Laia en 

el trial, no hi ha res impossible. Per exemple, la Emma Bristow, és molt bona i 

té una tècnica impressionant, l'únic problema és que de cap no és tan forta com 

la Laia, però va per bon camí.  

 

 Laia Sanz va ser la primera pilot que va participar, aquí a Espanya, amb 

nois en una mateixa categoria. Amb la creació de la categoria femenina en 

el Campionat d'Espanya de Trial, ella va decidir alternar les seves 

participacions en categories femenines i mixtes. Així, les pilots que heu 

arribat posteriorment, moltes heu seguit la mateixa línea. Per què decidiu 

alternar les vostres participacions en ambdues categories? Creus que és 
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positiu o negatiu que us enfronteu nois i noies en les mateixes categories? 

Per què?  

Hem anat creixent tots junts, nois i noies. De petits corríem junts. I, nois que ara 

tenen un nivell de pilotatge impressionant, jo els guanyava de petita. Però, crec 

que el fet de separar categories, no sé si ha anat del tot bé perquè el nivell de les 

noies ha baixat molt i, ara mateix, una noia no pot fer tot el que fan els nois. Per 

això optem per alternar les nostres participacions en categories mixtes i 

femenines, per a poder pujar de nivell.  

 

 Quina o quines són les claus per a triomfar en el trial? 

S'han de tenir en compte moltes coses, influeixen moltes coses, però crec és molt 

important la constància, la regularitat i la concentració.  

 

 Personalment, que t'aporta el trial i què és allò que fa que no pugis deixar 

de practicar aquesta modalitat del motociclisme? 

Porto, pràcticament, tota la vida fent trial i, a vegades, em serveix per desfogar-

me. Ara, últimament, ja no pot ser la meva tècnica per a desfogar-me perquè si 

em desfogo amb el trial ja no hem queda res. Però el trial m'aporta satisfacció, 

motivació, tot.  

 

 Des del passat any, formes part de l'equip RTS, un equip català que, alhora, 

és el primer equip del món format, íntegrament, per pilots femenines. Què 

sents al formar part d'aquest equip? A més, tu ets una de les tres pilots 

escollides per aquest projecte, que vas fer quan t'ho van proposar?   

M'ho van proposar i, evidentment, vaig dir que sí. M'ajuden bastant i, a més, 

amb les dues companyes d'equip que tinc, que ja les coneixia d'abans, doncs 

perfecte, estic molt contenta.  

 

 Creus que és un pas més, el de la creació d'aquest equip femení,  per a 

impulsar a les noies cap a la cima del trial? 

Sí. Perquè, a vegades, quan estem en el paddock totes juntes i la gent que 

passeja veu una carpa tot plena de noies pilots, els hi fa una il·lusió 



- 141 - 
 

impressionant i venen a fer-se fotos amb nosaltres. En aquest sentit, sempre que 

s'ajudi a les noies a arribar més lluny és bo.  

 

 En els últims anys, amb la inclusió de les categories femenines en el 

Campionat d'Espanya de Trial, s'ha produït un augment significatiu del 

nombre de participants femenines en el campionat. Tot i això, el número 

continua sent molt inferior participants masculins. Quin creus que és el 

problema, en aquest aspecte? Què creus que falta per a que augmenti, 

encara més, el nombre de pilots femenines en el Campionat d'Espanya de 

Trial?  

Si que hi ha moltes noies que fan trial i que els hi agradaria competir però, en 

aquest sentit, tenen com por perquè no és veuen preparades. Però, en els últims 

anys s'estan creant moltes categories per a què s'incorpori gent nova. Llavors, 

penso que s'haurien d'animar a competir. Un altre problema és que les noies 

tenim poques ajudes o menys ajudes que els nois. De fet, els nois, els 20 primers 

del món viuen ja del trial i, això, en les noies és impensable, només pot viure del 

trial la primera.  
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 Entrevista a Mireia Conde (Pilot del Race Top 

Service) 
 

 Com i quan va començar el teu interès pel trial?  

La veritat és que em van anar introduint en aquest món el meu pare i el meu tiet. 

Ells ja tenien moto de trial, estàvem en un càmping de muntanya, i marxaven a 

fer excursions de trial. Va ser veure'ls i em va fer molta gràcia i, en comptes de 

jugar amb nines, vaig preferir escollir les motos. Les motos de trial em van 

cridar molt l'atenció, vaig insistir al meu pare en que les volia provar i, 

finalment, per a reis em va regalar una Cota 49. I tot va anar així, em va 

agradar, vaig començar, em vaig viciar i fins ara.  

 

 El teu interès per aquesta modalitat del motociclisme va arribar a ser tal 

que, en el 2004 vas començar a participar en la categoria femenina del 

Campionat d'Espanya de Trial, la primera vegada que es disputava aquella 

categoria. Com recordes aquella primera temporada oficial com a pilot de 

trial? 

Recordo que hi havia molt poques noies. La veritat és que en la primera 

temporada no et generes gaires expectatives perquè no saps el nivell que tenen 

les altres pilots. Vas a  passar-t'ho bé i a gaudir el màxim. En aquest sentit, jo 

recordo que estava il·lusionada i, alhora, intrigada per a veure que em trobaria 

i com seria tot.  

 

 En les temporades posteriors, encara no hi havia categories femenines en el 

Campionat d'Espanya però, en canvi, si que hi havien algunes pilots que 

participaven en categories mixtes on competien amb nois. Per quin motiu 

no vas arribar abans al campionat nacional? 

Si no recordo malament, vaig començar a competir amb 11 anys, a nivell català 

i espanyol. Amb 8 anys vaig començar a practicar trial i, per tant, tampoc tenia 

gaire rodatge. Als 9 anys, vaig participar en un petit curs a mans de Ciriaco 

Granados, on vaig començar a adquirir habilitats pròpies del trial. I entre 

aquest curs i una trobada que es va fer de noies en el 2003, crec, a Parcmotor 

Castellolí, on una de les monitores era la Laia Sanz, i les altres eren la Milós 
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Sánchez i la Carla Calderer em vaig acabar decidint. En aquella trobada, la 

Laia, la Milós i la Carla em van dir que tenia nivell suficient per a competir. 

Aquell, llavors, va ser l'impuls final per a començar a competir, en la temporada 

següent, en el Campionat d'Espanya de Trial. Però, fins aquell moment, no 

m'havia plantejat arribar al campionat nacional.  

 

 En el moment en el que t'estrenes en el Campionat d'Espanya de Trial, et 

plantejaves convertir-te en una pilot professional de trial amb l'objectiu de 

guanyar títols o simplement ho feies per diversió? 

Els primers anys ho feia per diversió. En competicions inferiors, com el 

Campionat de Catalunya de Trial, competia amb els nois i m'ho passava molt 

bé. De fet vaig créixer amb ells, vaig estar competint amb els nois molts anys. I, 

recordo que en un principi deia que només anava a passar-m'ho bé i, després, ja 

vaig començar a dir que m'ho anava a passar bé però també anava a obtenir 

bons resultats.  

 

 I ara, en relació a l'anterior pregunta, tens ara els mateixos objectius que 

quan vas començar?  

Ara és un plantejament totalment diferent, perquè ara totes les noies que 

competeixen amb mi m'imagino que, al igual que jo, volen arribar a dalt i volen 

guanyar. 

 

 A banda del trial, ets enginyera química i compagines els teus entrenaments 

amb el teu treball en el laboratori. És complicat compaginar la teva carrera 

com a pilot de trial amb el teu treball en el laboratori?  Penses molt en el 

teu futur desprès del trial i, per això, t'estàs preparant tant personalment i 

professionalment? 

És una mica complicat compaginar-ho tot, sobretot, quan has de demanar 

permís per a poder anar a alguna competició, que he de faltar el divendres. En 

aquest sentit, no totes les feines et deixen aquesta flexibilitat horària però, on 

estic treballant, ho agraeixo. Em donen l'opció de que si falto un dia ho puc 

recompensar amb hores un altre dia.  

I, pel que fa al meu futur desprès del trial, la veritat és que toco de peus a terra. 

És molt difícil viure del trial. No és un esport majoritari, com podria ser la 
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velocitat o el futbol que, a més, surten constantment en la televisió. Moltes 

vegades m'he parat a pensar en quin suport tindré quan deixi el trial. En aquest 

sentit, si no hagués estudiat una carrera, hauria de començar de zero. Sempre 

he volgut tenir una base, un rerefons per a tenir altres vies o altres camins 

possibles en el futur.  

 

 Creus que es possible viure única i exclusivament del trial? 

Crec que per viure única i exclusivament del trial has de ser la millor. I, encara 

i així, ho hauries de compaginar amb altres modalitats com l'enduro o el Dakar, 

com ha fet la Laia Sanz. Per tant, crec que no és gens fàcil viure només del trial.  

 

 Tornant al món del trial exclusivament, al llarg de les 13 temporades 

completes que portes en aquesta modalitat del motociclisme, has guanyat 

quatre títols del Trial de les Nacions per equips (2008, 2010, 2011, 2012) i 

dos Campionats d'Espanya de Trial en la categoria de Fèmines A. Estàs 

satisfeta amb el teu palmarès o penses que encara pots arribar molt més 

lluny en el món del trial? 

Estic molt contenta amb tot el que he aconseguit fins ara però espero i desitjo 

poder estar una mica més amunt, aquest any, en el Mundial. Si fos en el top 3, 

encantada, i si fos entre les dues primeres, molt millor. En aquest sentit, crec 

que puc arribar molt més lluny del que ho he fet fins ara.  

 

 Has tingut o tens algun o alguna referent en el món del trial? Si la resposta 

és afirmativa, qui i per què ? 

Està clar. Amb la que he crescut, pràcticament al costat, ha sigut la Laia Sanz. 

La vaig conèixer quan jo era molt petita i he tingut l'oportunitat i la sort de 

poder competir amb ella, juntament, en el Trial de les Nacions per equips. I 

estic encantadíssima. Vull dir, encara ara la idolatro perquè el que està fent ella 

en el Dakar i en la modalitat de l'enduro no ho ha fet ningú abans. En aquest 

sentit, haurem d'esperar molt temps fins que aparegui una altra dona com ella.  

 

 Si la resposta és que Laia Sanz és la seva referent. Tu, en aquest cas, has 

tingut la sort d'haver coincidit amb ella en moltes competicions i, fins i tot, 
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els quatre títols del Trial de les Nacions per equips que vas aconseguir, vas 

formar equip amb Sandra Gómez i la pròpia Laia Sanz. Què has pogut 

aprendre d'ella durant tots aquests anys? 

El que he après és que és una noia molt perseverant, té una paciència infinita, 

és molt agradable, molt amena i molt accessible. A més, també dona molt bons 

consells, en sap molt de trial. Quan fas trial, qualsevol errada que puguis 

cometre, de cara a la següent volta, és important corregir-la. I si hi ha una 

persona, des de fora, que ho veu és més fàcil que t'ho corregeixi. I, en aquest 

sentit, ella ho sabia fer. Em donava consells de  com fer les coses perquè, més o 

menys, ella ens havia vist créixer i coneixia el nostre pilotatge. La veritat és que 

he après molt d'ella.   

 

 Com es veu o es percep la figura de Laia Sanz des de dins del món del trial 

femení? 

Encara, ara, se la troba a faltar. La trobem a faltar totes. La Iris Krämer que en 

el seu moment va tenir moltes picabaralles amb la Laia quan lluitaven pel 

Campionat del Món de Trial o la Emma Bristow que també va estar sempre molt 

a prop de la Laia. Totes, totes li tenim una estima immensa. La Laia és com la 

referència, el mirall en qui fixar-se.  

 

 Veus possible arribar a superar a Laia Sanz, pel que fa a la seva carrera 

com a professional en la modalitat del trial? Penses que, actualment, hi ha 

alguna pilot capaç d'aconseguir les fites que va aconseguir Sanz? 

És complicat, són molts títols. Les nenes que pugen ara tenen molt nivell. Però 

el problema és que hi haurà un moment en el que rebatre tants títols serà molt 

complicat, igual que passa amb en Toni Bou en el trial masculí.  

 

 Laia Sanz va ser la primera pilot que va participar, aquí a Espanya, amb 

nois en una mateixa categoria. Amb la creació de la categoria femenina en 

el Campionat d'Espanya de Trial, ella va decidir alternar les seves 

participacions en categories femenines i mixtes. Així, les pilots que heu 

arribat posteriorment, moltes heu seguit la mateixa línea. Per què decidiu 

alternar les vostres participacions en ambdues categories? Creus que és 
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positiu o negatiu que us enfronteu nois i noies en les mateixes categories? 

Per què?  

No desmereixo les categories femenines però és veritat que, quan ens enfrontem 

amb nois, ens adonem que nosaltres també som capaces de superar-los i, inclús, 

de guanyar-los. No estan tant lluny de nosaltres. Si ells poden perquè nosaltres 

no?. És un al·licient més.  

 

 Quina o quines són les claus per a triomfar en el trial? 

La perseverança, lluitar constantment, entrenar i, sobretot, l'actitud competitiva 

de voler menjar-te el món.  

 

 Personalment, que t'aporta el trial i què és allò que fa que no pugis deixar 

de practicar aquesta modalitat del motociclisme? 

La raó per la que no puc deixar el trial és perquè m'agrada, m'encanta el trial. I 

el que tinc clar és que el dia que no tingui aquesta passió, diré adéu. Però, per 

el moment, m'apassiona el trial.  

 

 Des del passat any, formes part de l'equip RTS, un equip català que, alhora, 

és el primer equip del món format, íntegrament, per pilots femenines. Què 

sents al formar part d'aquest equip? A més, tu ets una de les tres pilots 

escollides per aquest projecte, que vas fer quan t'ho van proposar?   

M'alava molt que comptin amb mi. A més, és un gran suport. Tant el Jaume con 

el Josep (els dos responsables de l'equip) són un gran suport. Alhora de 

competir estan pendents, en tot moment, de que no ens falti res. Estem en 

conjunt i harmonia. Partint de la base que quan s'està competint s'està 

competint, però fora hi ha molt bon tracte.  

 

 Creus que és un pas més, el de la creació d'aquest equip femení,  per a 

impulsar a les noies cap a la cima del trial? 

Jo crec que sí. Crec que és molt difícil, ja no viure del trial, sinó poder 

participar en proves i haver de costejar-t'ho tot. I, en aquest cas, si tens la sort 

de trobar un equip d'aquestes característiques hi tens molt a guanyar. Projectes 

com aquest faciliten molt les coses a les pilots.  
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 En els últims anys, amb la inclusió de les categories femenines en el 

Campionat d'Espanya de Trial, s'ha produït un augment significatiu del 

nombre de participants femenines en el campionat. Tot i això, el número 

continua sent molt inferior participants masculins. Quin creus que és el 

problema, en aquest aspecte? Què creus que falta per a que augmenti, 

encara més, el nombre de pilots femenines en el Campionat d'Espanya de 

Trial?  

El problema és que hi ha moltes nenes que no saben que el trial existeix. Partint 

de la base que només es coneix al Toni Bou i a la Laia Sanz, és molt difícil 

arribar als més petits i, especialment, a les nenes. Hi ha moltes maneres de 

fomentar la pràctica del trial. Per exemple, que els pares portin als seus nens o 

a les seves nenes a veure carreres de trial, per a què vegin el que és i el que es 

fa. Perquè desprès d'això bé la inquietud de voler provar-ho. A més, també hi ha 

escoles de trial, en les que ensenyen a agafar la base del trial i a sortir 

endavant. I l'últim pas, en aquest cas, és provar en competició per a veure si 

realment els hi agrada o no.  
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