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Un centenar de persones a la 1a Duatló Accessible

 
Un centenar de persones van participar ahir dissabte a Gurb a la 1a edició de la Duatló Accessible. Aquesta competició esportiva, que combina la carrera atlètica
i el ciclisme, ha estat organitzada amb l’objectiu d’unir i fer gaudir a totes aquelles persones, discapacitades o no, a les quals els agrada l’esport.
 
El pilot de rallies Nani Roma ha volgut destacar que “la jornada ha cobert les nostres expectatives pel que fa a participación i compromís de les persones que
avui han compartit aquesta cursa, per la qual cosa esperem poder repetir en els propers anys i seguir creixent en convocatòria”. El recorregut s’ha dividit en un
primer tram a peu o amb cadira de competició de 8 km, un segon tram amb bicicleta de muntanya o handbike de aproximadament 16 km i un tercer tram a peu,
amb cadira de competició o amb la cadira de rodes habitual de 2 km.
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Les categories en les que han participat els inscrits han estat quatre. Per un costat, persones amb discapacitat i que practiquen esport habitualment han pogut
prendre part de la competició formant equip amb una altra persona, les persones amb discapacitat menys iniciades han format equips de tres persones; la
categoria de nens i els tàndem, per a persones invidents, que han realitzat els trams de bicicleta en tàndem i a peu acompanyats pel guia.
 

 
El portaveu del Govern, Francesc Homs, ha donat el tret de sortida a la cursa y ha valorat positivamente l´esforç de les persones que practiquen esport per la
seva capacitat per afrontar les adversitats. D´altra banda esportistes com Isidre Esteve s´ha mostrat molt il·lusionat per la involucració de tots els participants,
independentment del seu estat físic. Un exemple d´això és el testimoni d’Òscar Onrubia, d’11 anys, que ha destacat aquest acte com una iniciativa novedosa i
especial, així mateix n’ha reivindicat més.
 
Al finalitzar la competició, els guanyadors de cada categoria han estat premiats amb diversos productes esportius i tots els participants han estat obsequiats amb
regals per la seva participació, i han gaudit d’un dinar tots plegats, gràcies a la col·laboració d’entitats com Unilever, KTM, KH7, Promotor entre d’altres.
 
La Fundació Nani Roma té com a objectiu finalitats d’interès general, com el foment de la promoció de l’esport amateur en tots els àmbits facilitant els mitjans
que permetin practicar-lo, amb la finalitat d’aconseguir una millor qualitat de vida i benestar social. Cooperar per al desenvolupament d’activitats esportives i
culturals amb altres entitats, igualment dedicades a finalitats educatives, com les entitats dedicades a joves discapacitats. Col·laborar i participar activament en
aquells programes d’investigació i estudis relatius a l’educació física i l’esport. També cooperar i desenvolupar projectes a Àfrica, així com menjadors infantils,
centres de maternitat, tallers per a persones discapacitades, entre altres activitats.
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