
 

 
Empar Baños – Oriol Conesa 

t-932.388.080 
mail: empar@nal3.com // oriol@nal3.com 

 

 

Eva Giménez s’enfrontarà de nou a la Titan Desert amb l’equip 

Stern Motor-Asdent 

• Amb la participació a la carrera de MTB més dura del món l’equip busca donar visibilitat a 

la malaltia de Dent i recaptar fons per a la seva investigació al Campus Vall d’Hebron. 

• La xarxa de concessionaris Stern Motor farà possible la realització d’aquest repte esportiu 

mitjançant un ampli patrocini que cobreix totes les necessitats de l’equip. 

 

 

16 de març de 2018. – Eva Giménez, fundadora d’Asdent i mare del Nacho, el primer nen espanyol amb 

la malaltia de Dent, correrà la pròxima edició de la Titan Desert. Ho farà acompanyada de l’equip Stern 

Motor-Asdent, que format per 8 membres, pedalarà 600 km pel desert durant 6 dies en la que ja ha estat 

batejada com l’edició més dura de totes. La xarxa de concessionaris Stern Motor (grup Movento), 

conscient de la importància del repte esportiu i solidari de l’Eva, donarà suport econòmic a tot l’equip 

abans i durant la realització de la cursa pel desert. 

 

5 anys després de creuar la línia de meta de la Titan Desert, l’Eva Giménez torna a embarcar-se en 

aquesta aventura pel seu fill. Ho fa acompanyada d’un equip format per aficionats al ciclisme, tots 

membres d’Asdent, que corren per una mateixa causa: aconseguir diners perquè la malaltia de Dent, 

considerada malaltia rara, se segueixi investigant al Vall d’Hebron Institut de Recerca per aconseguir un 

medicament que l’aturi.  

 

Per a l’Eva, amb mobilitat reduïda i una disminució del 45% a causa de l’esclerosi múltiple que pateix, 

participar a la Titan Desert suposa un esforç titànic. “Per recaptar fons calien accions molt visibles, fer 

l’inimaginable, i la Titan Desert era precisament el que necessitàvem per donar visibilitat a la malaltia del 

meu fill” explica i, respecte a l’edició del 2018, afegeix que “la faria tantes vegades com fes falta, el repte 

més gran de la meva vida és aconseguir una cura per al Nacho”. 
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Stern Motor és el principal patrocinador de l’Eva i l’equip representant d’ASDENT que participa en 

aquesta nova edició de la Titan Desert. L’acord amb la xarxa de concessionaris inclou un suport econòmic 

i l’entrega d’una furgoneta Mercedes-Benz model Vito vinilada amb el lema de l’Associació. 

 

Joaquim Badia, gerent d’Stern Motor, explica què suposa per a Stern Motor col·laborar en una causa 

d’aquestes característiques. “Quan vam conèixer l’Eva ens va impactar molt la seva història, així com la 

lluita pel seu fill, i no vam dubtar en oferir-nos per donar-li el màxim suport en el seu proper repte. Stern 

Motor estarà al seu costat i al de tot l’equip durant tot el repte”.  

 

L’edició 2018, la més completa i amb el recorregut més exigent, acaba de tancar el període d’inscripcions 

amb una xifra rècord de més de 600 corredors. Els participants pedalaran durant 6 dies pel desert del 

Marroc en la que es considera la cursa de MTB més dura del món. 

 

Sobre Movento 

Movento compta amb els concessionaris oficials Auser (Renault-Dacia), Stern Motor (Mercedes Benz-

Smart), Sarsa (Audi-Volkswagen-Seat-Skoda), Motospazio (Gilera, Derbi, Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto 

Guzzi), Motorprim (Hyundai) i Auto Pla Vic (Land Rover-Jaguar) presents al Vallès Oriental i Occidental, 

Maresme, Barcelonès Nord, Bages i Osona. És un dels grups d'automoció més destacats del seu entorn 

i comercialitza prop de 25.000 vehicles, nous i d'ocasió. Pertany a Moventia, grup d’empreses expertes 

en mobilitat sostenible, pública i privada. 

 

Sobre Asdent 

Asdent (l'Associació de la malaltia de Dent) va ser creada a partir del diagnòstic d'aquesta malaltia a un 

nen anomenat Nacho, que va començar a presentar complicacions durant l'embaràs i el seu naixement i 

que se succeeixen durant el seu creixement. Nacho és el primer pacient a Espanya amb malaltia de Dent, 

deguda a una mutació en un gen localitzat en el cromosoma X i que afecta els ronyons. Amb la creació 

d'Asdent es busca difondre el coneixement d'aquesta malaltia, promoure la seva investigació al Campus 

Vall d’Hebron, estimular el diagnòstic precoç en la infància i aconseguir un medicament que freni la 

progressió de la malaltia cap a la insuficiència renal. 


