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La Diputació de Lleida, ha acollit aquest matí la 
presentació de la segona edició de la Trans-
plantBike 2017, una cursa d’esport inclusiu 

per als amants de la bicicleta trasplantats i no tras-
plantats organitzada per la Fundació Renal Jaume 
Arnó i Traïnsplant. La prova se celebrarà aquest diu-
menge, 24 de setembre, a la localitat d’Almenar amb 
la participació d’uns 250 corredors. L’objectiu de la 
cursa, de caire no competiu, és fomentar programes 
d’exercici físic en diferents hospitals i promoure la 
donació d’òrgans i teixits.

La presentació de la TransplantBike ha comptat amb 
la participació del diputat Eloi Bergós; d’Ignacio Gra-
cia Camacho, vicepresident primer de la Fundació 
Renal Jaume Arnó, i de Cristina Punyet i Raquel 
Maya, també de la Fundació Jaume Arnó.

El diputat Eloi Bergós ha expressat el suport de la Di-
putació de Lleida a la TransplantBike tant per la pro-
moció que fa del territori com per la pràctica d’hàbits 
saludables per mitjà de l’esport, i sobretot pel seu 
valor afegit de solidaritat en fomentar la donació i el 
trasplantament d’òrgans i teixits.

Almenar acollirà diumenge la 
Transplantbike, la cursa solidària per 

fomentar la donació d’òrgans

La Diputació de Lleida ha acollit aquest matí la presentació de la prova, que tindrà tres recorreguts i 
preveu una participació d’uns 250 corredors
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La cursa, no competitiva, tindrà 
tres recorreguts, un de tipus 
familiar, de 15 km, i els altres 
dos de 30 i 60 km. La sorti-
da serà aquest diumenge, 24 
de setembre, del poliesportiu 
d’Almenar. També s’han or-
ganitzat activitats i jocs infan-
tils per als acompanyants. El 
vicepresident de la Fundació 
Jaume Arnó, Ignacio Gracia, 
ha explicat que l’eix principal 
de la prova és fomentar el tras-
plantament d’òrgans i teixits i 
transmetre la informació que la 
gent trasplantada pot fer activi-
tat física una vegada recupe-
rats. La recaptació de la cursa 
anirà destinada a un projecte 
d’activitat física per a persones 
amb malalties cròniques de la 
demarcació de Lleida. A tots 
els participants també se’ls lliu-
rarà informació sobre el tras-
plantament d’òrgans.

La primera TransplantBike es 
va celebrar l’any passat a Alfa-
rràs amb la participació d’uns 
200 corredors. Enguany la cur-
sa es trasllada a Almenar amb 
la previsió de rebre uns 250 
participants. La bona rebuda 
d’aquesta prova ha fet que la 
iniciativa s’hagi traslladat re-
centment a Bilbao, on també 
s’ha celebrat una cursa soli-
dària per fomentar el trasplantament d’òrgans pro-
moguda per la plataforma Traïnsplant, i es preveu 
que pròximament també la ciutat de Barcelona pugui 
acollir una prova similar, segons han explicat els res-
ponsables de la Fundació Jaume Arnó.

Per la seva banda, Cristina Punyet ha explicat que 
la TransplantBike és una cursa cardioprotegida mi-
tjançant unes proves que es faran abans i després 
a les persones trasplantades. Aquestes proves es 
faran al Bus de la Salut,  un projecte en el que hi 
col·labora la Diputació de Lleida.

Eloi Bergós

Sr. Ignacio Garcia

Sra. Cristina Punyet

S’adjunten uns talls de veu del diputat Eloi Bergós; 
d’Ignacio Gracia Camacho, vicepresident primer de 
la Fundació Renal Jaume Arnó, i de Cristina Punyet, 
també de la Fundació Jaume Arnó.
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