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Blanquerna Salut, responsable del servei de fisioteràpia en la '2a Duatló
accessible Fundació Nani Roma'

El passat 22 de setembre, la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL va ser la responsable del
servei de fisioteràpia en la 2a edició de la "Duatló Accessible" que organitza la Fundació Nani Roma.

El responsable del servei de fisioteràpia va ser el professor de la Facultat de Ciències de la Salut Salvi
Delmuns, que va comptar amb la col·laboració de 3 estudiants de 4t curs del grau en Fisioteràpia (Alba
Herrera, Ingrid Subirats i Jan Exposito), a les carpes que va cedit el fabricant d'aparells d'electroteràpia
Compex (DJO Globals). També un grup de 10 estudiants de 1r curs del Grau en Fisioteràpia, coordinats per
la professora de Blanquerna Salut Myriam Ponsa, van formar part de l'equip de voluntaris encarregats del
suport logístic d'aquesta cursa.

Per a aquesta competició, que combina la carrera atlètica i el ciclisme, l'organització ha previst una sèrie de
categories en les quals es pot participar de manera individual o formant part d'un equip amb esportistes
d'èlit. En aquesta edició hi van participar el tenista Tommy Robledo, Marc Coma, Alex Crivillé, Aleix
Espargaró, Pol Espargaró, Gerard Farrés, Joan Barreda, entre d'altres.

Podeu veure un resum de la cursa en el reportatge que va emetre el programa "Motor a Fons" (TV3).

També podeu veure algunes imatges de la cursa i del servei.
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