
 

 

 

El doble repte sobre rodes 

Titan Desert i ASPACE pel desert 

 

 

La Gaes Titan Desert by Garmin és una de les aventures que tot amant de la bicicleta de 

muntanya, o simplement de l'aventura, ha de tenir apuntada a la llista de desitjos per complir. 

Nosaltres tenim aquest desig: participar en la Titan Desert 2017. 

 

És una carrera al continent africà especialment al Marroc, una cursa en la qual en cada etapa 

es cobreixen uns cent quilòmetres, amb un total de 6 etapes entre el 30 d'abril al 5 maig 2017. 

 

És una carrera però per a nosaltres és un repte. El repte d'enfrontar-se al desert, a la calor, als 

seus bancs de sorra i a grans penyals, cal creuar rius secs i evolucionar per la seva llera o 

sortejar grans dunes. 

 

Volem complir el nostre desig, volem viure una experiència diferent a qualsevol carrera de 

bicicletes, convivència, desconnexió amb el món, aventura, hores sobre la bici per terrenys 

totalment atípics. 

 

Per a això, comptem amb col·laboradors de prestigi, amb l'Associació de la Paràlisi cerebral - 

ASPACE - entitat sense ànim de lucre que la seva raó de ser és l'atenció integral a les persones 

amb paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament, així com a les seves famílies . 

Aquesta atenció té un caràcter multidisciplinari i abasta els àmbits de la salut, educatiu i social, 

al llarg del cicle vital de les persones ateses, oferint una cartera de serveis ajustada a les 

necessitats de les persones i en criteris de sostenibilitat. 

 

A través del voluntariat en ASPACE vam aprendre el que era la solidaritat, l'esforç, l'empatia, la 

paciència, superar barreres de tot tipus, i el que vam poder veure és que hi ha molta feina a 

fer, molts rius a creuar i tempestes de sorra per superar. Ells són els protagonistes de 

l'aventura que desitgem viure. 

 

Així doncs, l'objectiu és doble: d'una banda, complir el nostre somni de participar en aquesta 

gran aventura; i d'altra banda, representar i donar suport a ASPACE. 

 

Per poder cobrir el pressupost i fer realitat aquest repte, tant nosaltres com ASPACE demanem 

la seva col·laboració amb el vostre VOT. 

 

 

 


