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Cristina Pujol (regatista): &quot;He passat moments molt durs per arribar als Jocs
OIímpics&quot;
La santcugatenca Cristina Pujol, de 28 anys, disputarà els
primers Jocs Olímpics a Tòquio en vela a la modalitat de làser
radial. Pujol, en una entrevista a Cugat Mèdia, ha ressaltat les
dificultats per assolir plaça olímpica i ha definit com "un
somni fet realitat" disputar aquesta competició. "Enyoraré el
públic i la família, però vull lluitar pel diploma i fins i tot per
una medalla", afirma.

Cristina Pujol navega des de fa 17 anys i sempre ha tingut entre cella i cella el repte olímpic. Des de fa cinc
anys s'ha especialitzat en vela olímpica, i el 2019 va assolir la plaça en un campionat internacional a Portugal.
En aquella competició va finalitzar en 19a posició, aconseguint així el bitllet per a Tòquio.
L'espera s'ha fet llarga perquè la Covid-19 ha retardat un any més la preparació. Tot i aquest fet, Pujol admet
que "m'ha vingut molt bé aquest any extra per competir millor davant rivals que sumen més temps
d'experiència que jo". "A Tòquio vull viure l'experiència, però també competir al màxim i arribar com més
lluny millor". La santcugatenca també ha explicat les dificultats per arribar a una cita d'aquest nivell.
Pujol fa tres anys que viu fora de la ciutat per entrenar-se a Gran Canària, però la troba molt a faltar: "No hi ha
res com Sant Cugat i espero tornar algun dia".
La santcugatenca competirà a la categoria de làser radial amb una embarcació on està ella sola i on el vent és
el gran protagonista. Pujol disputarà la seva prova des del 25 fins al 30 de juliol.
Recupera totes les entrevistes a les santcugatenques olímpiques:
Jaël Bestué, atleta.
Paula Ramírez, nadadora sincronitzada.
Cristina Pujol : Cinc anys entrenant a alt nivell i un de regal pel coronavirus que em permet arribar
amb més experiència a la cita olímpica.
Cristina Pujol: He passat moments molts durs per arribar als Jocs Olímpics, però els he superat.
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