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Les catalanes Clàudia Galicia i Laura
Orgué, preparades per donar-ho tot
al Mundial d'esquí de muntanya
Les atletes esperen poder pujar al podi i revalidar els títols d'anys anteriors

Clàudia Galícia i Laura Orgué Foto: Summit Events

Les atletes catalanes Clàudia Galicia i Laura Orgué estan 100% preparades per donar-ho tot al
Mundial d'esquí de muntanya que se celebrarà durant set dies seguits, des d'aquest dijous 23 de
febrer i fins el 2 de març, a la regió dels Dolomitas italians, concretament, a Alpago-Piancavallo. Un
Campionat del Món de màxim nivell, amb més de 300 atletes de 25 països diferents, que
competiran en proves individuals i per equips en Sprint, Vertical i Relleus.
Aquest Mundial se celebra cada dos anys, tot i que en feia cinc que no tornava a terres italianes.
El 2006 es va fer a Cuneo i el 2011 a Claut, amb un cartell de luxe ple d'atletes que lluitaran per
aconseguir alguna de les medalles. Entre ells, Orgué i Galícia, que esperen poder pujar al podi i
revalidar els títols d'anys anteriors.
"És la cita més important de l'any, no quant a la dificultat o nivell de la prova, però sí quant al
prestigi, ja que els Mundials es disputen cada dos anys", ha explicat Orgué, defensora de la
medalla d'or que va conquistar el 2015 a la Vertical Race. Aquest any, ha afirmat, li "encantaria
revalidar el títol", tot i que, sent realista, ha reconegut, intentarà "lluitar pel podi".
Per la seva part, Galicia participarà en cinc proves, com ja va fer el 2015. "L'objectiu és trobar-me
bé, gaudir i els resultats ja vindran", ha assegurat. A la prova Individual, ha dit, espera estar
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entre les sis o set millors, mentre que en Equips i Relleus intentarà pujar al podi. Pel que fa a
Sprint, una de les últimes proves, assumeix que estarà cansada, i a la Vertical Race intentarà
puntuar i, tal com ha bromejat, "sobreviure".
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