NOTA DE PREMSA

Gran èxit del 13è Míting Internacional Paralímpic de L'Hospitalet
celebrat el passat diumenge
Riuada de grans registres dels millors atletes discapacitats.

L’Hospitalet de Llobregat, 9 de Maig de 2018 – Com cada any L’Hospitalet de Llobregat
es va convertir el passat diumenge 6 de Maig en la capital del Món per l’atletisme
adaptat amb la disputa del 13è. Míting Internacional Finisher Kern Pharma – Gran Premi
Sauleda per atletes amb discapacitats.
La jornada marcada per la pluja va reunir a lo bo i millor dels atletes paralímpics amb
moltes ganes de donar espectacle a unes graderies, plenes, que es van rendir davant les
grans actuacions viscudes; més de 200 atletes de 15 països i la presència dels equips
paralímpics d’Alemanya, Holanda i Espanya gairebé al complert deixaven ben clar la
magnitud de la competició.
El salt de llargada va estar un any més una del les proves estrelles de la competició amb
registres espectaculars; la presència de tots els millors especialistes mundials i 8 atletes
sobrepassant els sis metres dona mostres del nivell que es va viure; el Campió Paralímpic
Markus Rehm (Alemanya) en categoria F64 (amputats) debutava aquesta temporada
amb uns increïbles 8m10; per la seva banda Jean Baptiste Alaize era segon amb un nou
rècord de França de la mateixa categoria, però és que l’holandès Ronald Hertog era
tercer amb 6m79.

Pel que a la categoria de cecs i/o deficients visuals el sud-africà Hilton Langenhoven
dominava amb 6m69, mentre Ivan Cano feia 6m58 i el Campió Paralímpic a Río en 400
metres T11, el català Gerard Descarrega aconseguia un registre de 6m25 en el seu
debuta a la especialitat.
En categoria femenina l’holandesa Marlene Van Gansewunkel (atleta amputada)
dominava amb 5m38 per davant de Sara Martínez (atleta deficient visual) que feia 5m30,
mentre una altra Campiona Paralímpica a Río, la italiana Martina Caironi (T63) feia
4m73.
Les sempre espectaculars curses en cadires de rodes van estar dominades pels
holandesos Stefan Rusch en categoria F34 (atletes amb paràlisis cerebral) i Kenny Van
Weegel en categoria T54 (atletes amb paràlisi als membres inferiors). Cal destacar
també la presència al pòdium de l’espanyol Joaquín Álvarez (T54). En categoria femenina
exhibició de la també holandesa Margriet Van Den Broek.
Les proves de velocitat va estar altres de les protagonistes a L’Hospitalet amb els
estratosfèrics 21”92 aconseguits en 200 metres per l’atleta alemany Floors Johannes
(atleta amputat); pel que fa als Cecs domini sud-africà amb Jonathan Ntutu guanyant els
100 i els 200 metres amb 11”20 i 22”95; cal destacar també el gran debut aquesta
temporada de l’atleta cec d’ISS – L’Hospitalet Martín Parejo que va realitzar 11”93. Pel
que fa a les noies triomf en 100 metres de Melany Bergés (atleta amb discapacitat visual)
amb 13”27.
Un atleta que mai falla a L’Hospitalet és el Campió Paralímpic Kim López (F12) que
dominava els llançaments del pes i del disc per a deficients visuals amb 15m46 i 44m03;
pel que fa al llançament del pes en cadira domini de l’espanyol David Fernández (F57)
amb 10m45.
Boníssimes sensacions del Campió Paralímpic a Río en 400 metres T36 (atletes amb
paràlisi cerebral), el britànic Paul Blake que dominava la distància amb 57”27 mentre
José Fernández guanyava també en categoria T12 amb 51”91.
Merescut homenatge i triomf per l’atleta de la casa Mari Carmen Paredes (ISS –
L’Hospitalet) que dues setmanes després d’assolir la medalla de bronze a la Copa del
Món de Marató a Londres guanya els 1500 metres amb uns bons 5’47”82.
Finalment agrair l’aportació dels espònsors, dels voluntaris, equip organitzatiu i a tots i
totes les atletes participants; així com a les diferents personalitats que van estar a les

graderies el seu suport. Sense ells aquest somni que es crea any darrera any no estaria
possible.
Ara cal començar a pensar en la propera edició on com sempre la Direcció de
l’esdeveniment i el seu equip de treball tornaran a portar als millors a L’Hospitalet.

➔ Fotos de l'esdeveniment aquí.
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