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POLIESPORTIUEsports

Joan Saló Un triatleta sense barreres
La cadira de rodes que l’acompanya des de ben petit no ha impedit a Saló practicar tota mena d’esports al seus trenta anys, darrerament bàsquet i
ciclisme, però ara ha acceptar el repte de participar en el triatló de Tarragona: 750 metres nedant, 20 quilòmetres en bici i 5 més corrent amb la cadira
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La història
TORROELLA DE MONTGRÍ | M.V.

oan Saló va amb cadira de rodes des de petit, afectat per una espina bíﬁda de naixement, però això no li ha impedit estar sempre en contacte amb tota
mena d’esports. Bàsquet en cadira, tennis adaptat, ciclisme, atletisme, natació... Actualment compagina el bàsquet (juga a Girona
amb el MIFAS) amb el ciclisme al
club barceloní del Handbike i ara,
com a nou repte, s'ha proposat
entrar en el món del triatló de
competició. L'esportista de Torroella de Montgrí participa aquest
cap de setmana en la triatló de Tarragona, avui en la modalitat d'esprint individual i demà en el triatló olímpic per equips (ell farà el
tram de bicleta de 40 quilòmetres), gràcies en part al suport del
Handbike Barcelona i de l'obra
social de La Caixa, que li han per-
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Joan Saló competint en una cursa de ciclisme adaptat.

mès disposar d'una handbike –una
bicicleta en què es pedala amb els
braços– amb millors prestacions
que la que habitualment feia servir Saló per entrenar-se. «La veritat
és que no tenia intenció de fer
triatlons, però uns amics m’ho van

proposar i m’he enganxant a provar-ho», explica Saló que, més
acostumat al bàsquet i al ciclisme,
té la seva part més ﬂuixa en la natació, que «només havia practicat
un parell d’anys». L’esportista de
Torroella de Montgrí serà l’únic

Amb la cadira i la bicicleta que farà servir a Tarragona.

triatleta que participarà a Tarragona amb cadira de rodes. Avui, en la
modalitat esprint, Saló i la resta de
participants nedaran 750 metres,
faran 20 quilòmetres en bici i en
correran 5 més per completar la
triatló. En el cas del gironí, els últims

cinc quilòmetres els farà amb una
cadira de rodes més convencional
mentre que el tram de bicicleta el
farà amb una handbike «que mous
amb els braços, però tens més ajuda per la corretja i el canvi de marxes... Veurem com acabo».

