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Clàudia Sabata i Laia Gonfaus
guanyen l'Skyrace dels mundials
juvenils de curses de muntanya
Les berguedanes obtenen quatre medalles al Gran Sasso, a la regió de l'Aquila
(Itàlia)

Clàudia Sabata i Laia Gonfaus, a Itàlia. | Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya - FEEC

Les berguedanes Clàudia Sabata i Laia Gonfaus han aconseguit brillar als mundials juvenils de
curses de muntanya que s'han realitzat aquest cap de setmana al Gran Sasso, a la regió de
l'Aquila, a Itàlia. Ambdues joves esportistes de l'AE Mountain Runners del Berguedà han consolidat
el seu domini a la competició i només han deixat escapat l'or a la vertical sub23 on Sabata ha
aconseguit un segon lloc molt merescut al podi.
Clàudia Sabata, amb molèsties estomacals, va aconseguir dissabte la plata amb un temps de
48'58'' a la vertical sub23, quedant només a 1 minuts i 24 segons de la guanyadora, la suïssa
Alessandra Schmid, i en un podi que va completar la russa Ekaterina Ryazanova. Diumenge, però,
Sabata no ha tingut rival i ha estat la guanyadora de la prova llarga de 22,1 quilòmetres de
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recorregut i un desnivell de 2.215 metres, l'Skyrace. Ho ha fet amb un temps de 3'04''28''' i amb
un quart d'hora d'avantatge de la segona classificada, Ekaterina Riazanova. En aquest cas, el
tercer lloc l'ha ocupat l'americana Meg Lane. Sabata ha dominat de principi a fi la cursa i ha tornat
a penjar-se l'or com ja va fer l'any passat al Comapedrosa-Arinsal (Andorra).
Clàudia Sabata tanca el seu darrer any en categoria sub23 com a segona millor atleta en curses
verticals i com a campiona del món en Skyrunning. En categoria masculina cal destacar el setè
lloc d'Iu Escolà (CE Rubí) a les dues curses de la categoria sub23.

Per la seva banda, la gironellenca Laia Gonfaus ha confirmat el bon moment en què es troba el
planter del Centre de Tecnificació de Curses per Muntanya de Catalunya (CTCMC). Gonfaus ha
dominat amb total autoritat la categoria cadet. Gonfaus de 17 anys s'ha proclamat campiona del
món en categoria Youth A en curses verticals i també en l'Skyrace. Laia Gonfaus ha superat en
vuit minuts a l'andorrana Andrea Sinfreu segona i en deu minuts a l'hongaresa Luca Nemeth,
medalla de bronze, de la cursa en línia.
A la vertical, la victòria de Gonfaus ha estat més ajustada per davant d'Andrea Sinfreu a qui ha
tret menys de mig minut. Nemeth ha tancat també el pòdium de la cursa vertical.
En categoria masculina els catalans han fregat el metall amb un quart lloc d'Albert Pérez (CE la
Xiruca Foradada) que s'ha quedat a 20 segons del bronze a la vertical.

El llaç groc de Sabata

Clàudia Sabata no ha amagat mai les seves conviccions dins i fora de les curses per muntanya.
Com va fer a la World Ski Mountaineering Master que es va disputar a la Xina o al campionat
d'Espanya d'Esquí de Muntanya a Candanchú, Clàudia Sabata ha tornat a lluir el llaç groc per
reclamar la llibertat dels presos polítics catalans.
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El llaç groc de Sabata al dorsal número 125. Foto: Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya - FEEC
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