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La regatista Cristina Pujol busca finançament a través de la campanya #EllasSonDeAquí
La santcugatenca Cristina Pujol recorre a la campanya
#EllasSonDeAquí per recaptar diners per poder seguir
entrenant per les olimpíades de París 2024. La regatista ha
explicat a Cugat Mèdia que necessita les màximes interaccions
possibles per poder guanyar la beca de 5000 euros que
destinaria a cobrir el 50% del seu pressupost anual de
material. Pujol explica que la vela és un esport bastant car i
que cal renovar el material regularment per tal de poder
competir amb bones condicions. És per això que sota el lema
#ObjetivoMedalla2024 demana la màxima difusió a les xarxes
socials.

La regatista entrena sis dies a la setmana durant sis o vuit hores al dia i té unes cinc o sis competicions
importants a l'any. Tenint en compte que utilitza una vela nova a cada competició, que l'embarcació l'ha de
canviar cada dos anys i que ha de substituir cada dos o tres mesos les cordes, alguns elements del vaixell i la
roba per navegar, les despeses són molt altes. Per exemple, una vela costa 500 euros i una embarcació, 7000,
comenta.
@CristinaSAILOR regatista en la modalidad Láser Radial ha regresado de Tokio más fuerte que nunca, y con
la mente puesta en los próximos JJ.OO., en los que quiere luchar por las medallas. Pero para prepararse
debidamente
necesita
apoyo¿Le
echamos
una
mano?
https://t.co/nbCDVJLgsO
pic.twitter.com/zP8Fv5fiBJ&mdash; Ellas Son de Aqui (@EllasSonDeAqui) August 9, 2021
Pujol ha debutat aquest any per primera vegada als Jocs Olímpics i durant la campanya de preparació ha hagut
de compaginar els entrenaments i les competicions amb la feina. Pels jocs de París, el seu objectiu és no tenir
cap preocupació econòmica per poder-se dedicar al 100% a la vela i tenir més possibilitats d'obtenir una
medalla.
Cristina Pujol: La realitat és que la vela és un esport bastant car, sobretot pel material. Conservar un
barco i tenir-lo en bones condicions per poder competir a nivell olímpic és bastant car. Encara que hi
hagin beques de l'Estat o ajudes de les federacions, no arribes a poder viure d’això. Per això sol·licito
l'ajuda de #EllasSonDeAquí
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