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COM ARRIBAR-HI:

7, 36, 41, 43 y 141

L4 : “Maresme / Fòrum” 

T4 TRAMbesòs: “Fòrum” 

RECORREGUT  5 km

APUNTA-T’HI

www.TRANsPlANTRUN.COm

María José Moscoso
Professional de l’esport 
i atleta, amb trasplanta-
ment hepàtic.

PROMOU: AMB L’AVAL DE:

09.03.14 -10 h. PARC fÒRUM
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QUÈ És lA TRANsPlANT RUN I 
QUI l’ORGANITZA? 
La TRANSPLANT RUN és una cursa 
solidària de 5 km en pro del col·lectiu de 
pacients trasplantats, promoguda per 
Novartis i les associacions de pacients, 
amb l’aval de la Societat Catalana de 
Trasplantament.

En la seva primera edició, la TRANS-
PLANT RUN va superar totes les ex-
pectatives de participació, amb més 
de 2.200 corredors, va comptar amb el 
suport i l’assistència de personalitats de 
la classe política i esportistes, i va acon-
seguir una gran repercussió mediàtica.

En la seva segona edició, la TRANS-
PLANT RUN tindrà lloc el proper 9 de 
març de 2014 al Parc del fòrum de Bar-
celona.

has de buscar les 

coses positives,  

que son moltes: 

saber que estas viu,  

i valorar el que 

tens al davant

QUINs sÓN Els OBJECTIUs  
D’AQUEsTA CURsA sOlIDÀRIA? 
•	 Sumar esforços a favor del col·lectiu 

de pacients trasplantats i aconseguir la 
màxima participació per part de tota la 
societat.

•	 Difondre la importància de dur una vida 
saludable, tant per a pacients trasplantats 
com per a la població en general.

•	 Fomentar la pràctica de l’exercici físic per 
tal de disminuir les comorbiditats a llarg 
termini, com ara la diabetis mellitus, la 
hipertensió, les hiperlipidèmies o la insu-
ficiència cardíaca (de major risc i probabi-
litat en pacients trasplantats).

INsCRIPCIONs 
Ja podeu fer les vostres inscripcions a la cur-
sa o bé participar amb un donatiu des de la 
fila 0, a través del lloc web: 

www.transplantrun.com

El preu de la inscripció és de 8 euros i de 4 
euros per a menors de 15 anys (+ 2 euros 
addicionals per xip, opcional).

La recaptació total de les inscripcions i els 
donatius realitzats a través de la fila 0 es des-
tinaran a projectes de recursos sociosanitaris 
en suport dels pacients trasplantats i els seus 
familiars, a través de la fATCAT (federació 
d’Associacions de Trasplantats de Catalunya).

La recollida del dorsal, la samarreta i el xip es 
podrà realitzar els dies previs a la cursa. Con-
sulteu al lloc web els dies i el lloc de recollida. 
Serà imprescindible presentar el comprovant 
de pagament.

María José Moscoso, 
Nova imatge de la
TRANSPLANT RUN 2014

María José Moscoso és un nou 
exemple de superació. Tot i que va 
entrar al món de l’atletisme quasi 
com a veterana, va aconseguir 
alguns èxits esportius com el 
subcampionat d’Espanya de 
Veterans de 1.500 metres al 
2011 i el bronze en 5.000, i el 
campionat d’Europa de Veterans 
de curses de muntanya al 
2010. Treballava d’entrenadora 
esportiva, fins que al gener de 
2013 li van detectar un tumor al 
fetge, la van operar d’emergència 
i, a l’octubre de 2013, va rebre un 
trasplantament hepàtic.

Des de llavors, la seva principal 
preocupació és poder recuperar la 
seva forma física per poder tornar 
a competir i assolir nous èxits.
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