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Malia terminar o ano correndo como profesional no Kuwait Cycling Project, Ángel De Julián
volverá ao campo amateur en 2016 da man do Club Ciclista Rías Baixas. "O cambio de equipo
é sobre todo por ampliar o calendario. O proxecto presidido por José Luís Chamorro ten un dos
mellores calendarios de España, ademais de correr bastante a miúdo en Portugal en voltas con
profesionais de categoría 2.2 e probas 1.2 dun día, cousa que tanto por ritmo como por nivel
nótase muchísimo".

Atrás queda o seu destacado paso polas filas do Ciudad de Oviedo, onde conseguiu o triunfo
en Arévalo, ademais dos Campionatos de Castela e León en ruta. "Estou moi agradecido polo
tempo que estiven con eles e co director Baldomero Martínez que sempre foi un gran apoio",
comenta.

Tralo seu bo facer no Golfo Pérsico, onde foi 5º na xeral do Sharjah Tour -e mellor novo-, e
malia ter ofertas, tiña claro que aínda podía progresar en España. "Logo de correr alí si que
tiven ofertas, e o equipo de Kuwait estaba interesado en que continuase, pero ao ter
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obrigacións en España decidín afrontar este ano aquí e ao acabar os estudos gozar de novas
oportunidades?. Todo co fin de deixar atado o futuro por si a bicicleta déselle as costas.

Mentres iso ocorre, o de Aguilar de Campóo ten moi claro onde e como sacar a relucir todo o
seu potencial. "Dar a cara na Copa de España, sobre todo naquelas probas que por percorrido
sexan das miñas características, e dar presenza ao equipo sobre todo nas chegadas ao sprint
e onde o director Marcos Serrano considéreo necesario". A Copa é un escaparate de primeiro
nivel, como o é correr á beira de profesionais: "Atráeme muchísimo correr en Portugal con
profesionais, xa que sempre se dixo que se vai moi rápido e é algo que seguro me gustará",
sentenza. O seu é a velocidade, ten sangue de esprinter.

Todo iso orientado a seguir coa progresión que leva demostrando nos últimos anos. O seu
bagaxe como profesional, tanto no 7-Eleven de Filipinas como en Kuwait, déronlle ese plus
para ir converténdose en referencia no pelotón amateur español. Con todo, Anxo quere máis:
"Teño ganas de mellorar a nivel xeral, tomarme en serio temas que ata agora non coidei nada
como alimentación e ser máis serio cos adestramentos. Sei que si me centro ao 100% teño
gran marxe de mellora". O camiño teno marcado. Ao final do mesmo, só hai unha meta:
alcanzar o profesionalismo sen volver dar un paso atrás.
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