NOTA DE PREMSA

L’Hospitalet de Llobregat es vesteix de festa per celebrar el 12è Míting
Internacional Paralímpic de L'Hospitalet el proper 14 de maig.
Important presència dels millors atletes Paralímpics Mundials.
L’Hospitalet de Llobregat, 3 de Maig de 2017 – Un cop
més el “Complex Esportiu de L’Hospitalet Nord” mostrarà
les seves millors gales per oferir a la Ciutat i al panorama
atlètic Mundial el 12è. Míting Internacional Kern Pharma
– Gran Premi Sauleda per a atletes amb discapacitats; la
presència, a una de les reunions atlètiques més
reconegudes del Món, d’un grapat dels millors atletes
discapacitats del Món dins de les gairebé 300 inscripcions
rebudes de 17 països torna a demostrar la importància
de l’esdeveniment a nivell internacional.
Re inventar-se sempre és difícil però el Comitè Organitzador sorprèn any darrera any
portant als millors especialistes de les diferents federacions; així es podrà gaudir dels
medallistes d’or espanyols als Jocs Paralímpics de Río Kim López o Gerard Descarrega;
de la italiana Martina Caironi, de l’escocesa Selby Watson que l’any passat va realitzar
dos cops rècord del Món a L’Hospitalet en 100 i 200 metres T33 en cadira de rodes; del
subcampió als Jocs de Río a la prova de llançament del disc T11 (cecs totals) Oney Tapia.
La competició també comptarà amb la presencia de l’anglès Paul Blake Campió
Paralímpic en 400 metres 736 (atleta amb paràlisi cerebral) o de la "super-dona" anglesa
Kadeena Cox, que va guanyar dues medalles d'or a Rio en dos esports diferents (ciclisme
i 100m T38) i va batre el rècord del món de 200m a L'Hospitalet el 2016!
També cal destacar els guanyadors de medalla als Campionats d’Europa de Grosseto
Xavi Porras i Martín Parejo i el retorn de la sud-africana Ilse Hayes, atleta amb
discapacitat visuals amb força medalles a Jocs Paralímpics i Campionats del Món; a més
a més podrem gaudir del futur de l’atletisme paralímpic nacional amb la presència al

complert de l’equip Liberty que és la selecció promesa estatal, deixant clara l’aposta del
Comitè Organitzador al futur de l’atletisme paralímpic nacional.
Aquest any, però el Comitè Organitzador vol homenatjar aquells atletes d’ISS –
L’Hospitalet que han estat als Jocs Paralímpics des de la seva fundació; així durant la
matinal podrem veure a Magda Amo, Neus Álvarez, José Luis Tovar i Sergio Sánchez que
van estar els pioners riberencs als Jocs de Atlanta’96; Tovar i Álvarez repetien a
Sydney’00 on es sumaven Raquel Díaz i Iván Hompanera; Hompanera també va estar
present a Atenes’4 on competien Xavi Porras, Rosalía Lázaro i Eva Ngui; aquesta darrera
va competir a Pekín’08; a Londres’12 Eva Ngui disputava els seus tercers Jocs Paralímpics
i debutaven Elena Congost i Martín Parejo; finalment a Río’16 Parejo repetia i Mari
Carmen Paredes l’acompanyava; no cal oblidar tampoc l’homenatge als diferents guies
dels atletes, Antonio Delgado, Enric Martín, Albert Selva, Joan Borrisser i Lorenzo
Sánchez ni els entrenadors de l’entitat que han tingut atletes als Jocs com Miguel Ángel
Torralba, Armando Álvarez i Mari Àngels Solà.
Un dels principals objectius del Comitè Organitzador , a part de portar a L’Hospitalet a
l’esglaó més alt de l’atletisme paralímpic , és 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.meeting-disabled.cat.

DADES DE L’EVENT:
Nom: XII. MITIN INTERNACIONAL KERN PHARMA, GRAN PREMI SAULEDA PER
ATLETES AMB DISCAPACITATS
Organitzadors: Fundació Pere Suñé i ISS - L’Hospitalet Atletisme
Data: Diumenge 14 de maig de 2017
Hora: de 11:30h a 13:25h
Lugar:

Complex Esportiu de L’Hospitalet Nord

Avd. Manuel Azaña 1
Roda de premsa : Presentació
XII Meeting d´atletisme Internacional
08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Dia: Divendres 12.05.2017
Hora: 18h
Lloc: Parc de la Marquesa, Carretera de Collblanc, 67. 08904 Hospitalet de Llobregat
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