
 
 

 

 

Eva Giménez explica la seva experiència a la Titan Desert amb 

l’equip Stern Motor-Asdent 

• Amb la participació a la carrera, l’equip buscava donar visibilitat i recaptar fons per a 

la investigació de la malaltia de Dent 

• La xarxa de concessionaris Stern Motor ha fet possible la realització d’aquest repte 

esportiu amb un ampli patrocini 

 

1 de juny del 2018-. Eva Giménez, fundadora d’Asdent i mare del Nacho, el primer nen espanyol 

diagnosticat de la malaltia de Dent, va explicar ahir a la nit les seves vivències amb l’equip Stern Motor-

Asdent, durant la Titan Desert, la carrera de MBT més dura del món, que es va celebrar del 29 d’abril al 5 

de maig al Marroc. 

 

Acompanyada de la resta d’integrants de l’equip Stern Motor-Asdent, l’Eva va compartir les experiències 

viscudes durant els 6 dies al desert, en un col·loqui celebrat al concessionari Stern Motor de Sabadell i 

conduït per la periodista Gemma Montero. 

 

Aquesta és la segona vegada que l’Eva aconsegueix creuar la línia de meta de la Titan Desert per una 

mateixa causa: aconseguir fons perquè la malaltia de Dent, que pateix el seu fill, se segueixi investigant al 

campus de Vall d’Hebron i trobar un medicament que la curi. Enguany, l’Eva ha pedalat acompanyada d’un 

equip format per 7 aficionats al ciclisme, tots membres d’Asdent, que l’han ajudat a afrontar el gran repte 

de la Titan Desert. 

 

“Buscava un equip amb cor i, sense cap dubte, l’equip Stern Motor-Asdent han estat els millors companys 

de viatge que podia tenir”, va explicar l’Eva. “Com he dit altres vegades, el repte més gran de la meva vida 

és donar visibilitat a la malaltia del Nacho i trobar una cura i, precisament per això, tornaria a fer la carrera 

les vegades que fes falta”, va afegir. 

 

Per la seva banda, Santi Colomer, responsable de màrqueting de Moventia, va afirmar que “Stern Motor i 

Moventia havien de recolzar un projecte on el compromís i la solidaritat són tan importants, valors que, a 

més a més, ens defineixen com a companyia i com a persones”. Per això, més enllà d’un simple patrocini, 

la xarxa de concessionaris Stern Motor (grup Movento), conscient de la importància del repte esportiu i 

solidari de l’Eva, ha donat suport econòmic a tot l’equip abans i durant la realització de la cursa pel desert. 



 
 

 

 

 

 

Sobre Stern Motor 

Stern Motor pertany al grup Movento, branca d'automoció de Moventia present al Vallès Oriental i 

Occidental, Maresme, Barcelonès Nord, Bages i Osona amb les 17 marques que representa. És 

un dels grups d'automoció més destacats del seu entorn i cada any ven més de 25.000 vehicles, 

tant nous com d'ocasió. Movento pertany al grup Moventia, un grup empresarial dedicat a la 

mobilitat compromès amb les persones, amb la societat, el medi ambient i la qualitat de tots els 

seus serveis. 

 

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. 


