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Els fons recaptats es destinaran a l'associació de disminuïts físics d'Osona (ADFO).

Èxit de públic i participació de la II Duatló Accessible que va organitzar la Fundació Nani Roma, i en la qual va col ·
laborar KH-7. Aquesta prova de caràcter solidari pretén promocionar l'esport adaptat i recaptar fons per a l'associació
de disminuïts físics d'Osona (ADFO).

La iniciativa benèfica que impulsa el subcampió del Dakar 2012 Nani Roma va comptar amb el suport de nombrosos
esportistes  d'elit  i  personalitats  que  van  mostrar  la  seva  cara  més  humana  formant  equip  amb els  participants
discapacitats. L'escenari d'aquest projecte social va ser la localitat de Gurb, prop de Vic (Barcelona).

Els participants a la Duatló van haver completar tres trams diferents: el primer a recórrer a peu o amb cadira de
competició, d'uns 10 quilòmetres, el segon amb bicicleta de muntanya o amb handbike, de 20 km, i el tercer a peu, de
2 km de recorregut, amb cadira de competició o de rodes. També van participar nens acompanyats i invidents en
tàndem.

El pilot de raids Nani Roma, promotor de la duatló reconeixia que "tothom s'ho ha passat molt bé i aquesta segona
edició ha estat tot un èxit, el que ens anima a continuar organitzant aquesta prova en properes edicions".

Nombrosos pilots, pilots retirats, esportistes en general i personalitats diverses es van bolcar amb la Duatló Accessible
com Pol i Aleix Espargaró, Alex Crivillé, Ricky Cardús, Tommy Robredo, Pep Plaza, Marc Coma, Joan Barreda, Gerard
Farrés, Joan Pedrero, Jordi Viladoms , Javi Vico, Cristian Oliva, Albert Bosch, Ferran La Torre, Miki Arpa, Xevi i Marc
Puigdemont, Lluís Capdevila i Jaume Palau, entre d'altres.

Nani Roma, que també va participar activament en la prova, va agrair el gran suport rebut: "He d'agrair a tots els col ·
laboradors i sponsors, que sempre estan amb nosaltres, i  sobretot als més de 50 voluntaris que ens han ajudat,
perquè sense ells no podríem haver fet res ".

Tots els participants van ser obsequiats amb una bossa amb regals de KH-7 i es van lliurar premis i obsequis per als
vencedors de cada categoria. Però el principal és que es va aconseguir el gran objectiu inicial de promocionar l'esport
adaptat i donar suport a aquelles persones discapacitades que solen tenir dificultats per practicar exercici.

II Duatlo http://puntvalles.com/noticias/duatlo26-09.html
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