NOTA DE PRENSA

L’Hospitalet de Llobregat es converteix en un referent mundial per
celebrar el 14è Míting Internacional Paralímpic de L'Hospitalet el proper
26 de maig.
Els millors atletes Paralímpics del món estaran presents.

L’Hospitalet de Llobregat, 2 de Maig de 2019 – El 14è. Míting Internacional de
L’Hospitalet – Gran Premi Sauleda tornarà a reunir el proper 26 de maig al Complex
Esportiu Municipal L’Hospitalet Nord als millors especialistes del món quan es tracta de
parlar d’atletisme adaptat. L’Hospitalet s’ha convertit en un referent Mundial i totes les
primeres espases Mundials tenen marcat al seu calendari la fita riberenca. Gairebé 300
atletes de fins a 12 països així ho acrediten malgrat lo complicat del calendari mundial.
Aquest any, tornarà a mostrar la seva classe l’alemany Markus Rehm, màxima figura
mundial quan es parla d’atletes amb discapacitat i que té el rècord del Món en salt de
llargada amb 8m48 malgrat patir una amputació a la cama, aquest any re-editarà el
seu duel amb el francés Jean-Baptiste Alaize, un dels millors atletes amputats del Món.

Cal destacar també la presència els Campions i medallistes als Jocs Paralímpics, Mundials
i Europees com Paul Blake (Anglaterra) en 400 metres, Aled Davies (Escòcia) en
llançament del pes i del disc, Oxana Corso (Itàlia) en 400 metres per paralítiques
cerebrals, Timothée Adolphe (França) en 100 i 200 metres per a cecs, el llançador cec

italià Oney Tapia, la italiana Martina Caironi que ja ha fet més d’un rècord del Món a
L’Hospitalet en salt de llargada, la seva compatriota Simone Manigrasso en 400 metres
i el polivalent sud-africà Hilton Langenhoven.
Presència gairebé absoluta de l’equip Paralímpic espanyol amb la mirada posada al
Campionat del Món del Dubai del proper mes de noviembre: No faltaran Lorenzo
Albaladejo, Kim López, Gerard Descarrega, Sara Andrés (amb el rècord del món de salt
de llargada com a màxim objectiu). No poden faltar els locals Mari Carmen Paredes, Xavi
Porras, Martín Parejo i Ivan Soriano sempre assentats entre l’elit Mundial.
Un cop més gran treball del Comitè Organitzador, les institucions i els esponsors per
portar el nom de L’Hospitalet al lloc més alt del panorama atlètic mundial i s’espera
omplir les graderies tant d’autoritats com de seguidors atlètics que de ben segur
gaudiran d’una jornada inoblidable. L'entrada és gratuïta.
Per a més informació, visiteu http://www.hospitaletparaathletics.cat.

DADES DE L’EVENT:
Nom: XIV. MITING INTERNACIONAL D’ATLETISME- GRAN PREMI SAULEDA
Organitzadors: Fundació Pere Suñé i ISS - L’Hospitalet Atletisme
Data: Diumenge 26 de maig de 2019
Hora: de 11:00h a 14:00h
Lugar:

Complex Esportiu de L’Hospitalet Nord
Avd. Manuel Azaña 1
08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Per més informació:

Xavier Gironès (tel. 695596417) / Loic Malroux
14th International Meeting of L´Hospitalet- Grand Prix Sauleda mitingdiscapacitats@gmail.com
Website / Twitter / Facebook / Instagram / Video teaser

