
 

NOTA DE PREMSA 

L’Hospitalet de Llobregat es vesteix de festa per celebrar el 13è Míting 

Internacional Paralímpic de L'Hospitalet el proper 6 de maig. 

Important presència dels millors atletes Paralímpics mundials. 

 

 

L’Hospitalet de Llobregat, 20 d’Abril de 2018 – 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 “13è. Míting Internacional Kern Pharma – Gran Premi Sauleda per 

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 250 inscripcions rebudes 

de 15 països torna a demostrar la importància de l’esdeveniment a nivell internacional. 

Segons les dades rebudes pot estar la millor de les edicions mai disputades. El Comitè 

Organitzador sorprèn any darrera any portant als millors especialistes de les diferents 

federacions. Així es podrà gaudir està garantida la presència de les seleccions 

paralímpiques d’Holanda i d´Alemanya. 

Tampoc pot faltar una de les màximes figures de l’atletisme adaptat, l’alemany Markus 

Rhem recordman mundial de salt de llargada amb 8m40 que compartirà protagonisme 



 

amb els seus acompanyats al pòdium de la categoria T44 (amputats) del mundial World 

Para Athletics de Londres 2017, l’holandès Ronald Hertog i el francès Jean-Baptiste 

Alaize. 

Altra de la figures serà una habitual a L’Hospitalet, la italiana Martina Caironi, 

recordwoman del Món de 100 metres i doble Campiona Paralímpica i Mundial de la 

distancia F42 (amputats). 

L’anglès Paul Blake donarà categoria a les proves amb paràlisi cerebral ja que és l’actual 

Campió Paralímpic a Rio 2016 en 400 metres T36. 

Pràcticament estarà tot l’equip paralímpic espanyol amb vistes a assolir les mínimes de 

participació als Campionats d’Europa de Berlín incloent a campions paralimpics a Río 

com Kim López (pes) o Gerard Descarrega (400m) que no faltaran a l’event juntament 

amb els millors atletes joves promeses que estan sota el patrocini de Liberty Seguros. 

Finalment no poden faltar els ídols locals Mari Carmen Paredes (recent medalla de 

bronze a la Copa del Món de Marató disputada a Londres), Martín Parejo, Iván Soriano, 

Iván Hernández i Laia Fabra. 

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.hospitaletparaathletics.cat/. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE L’EVENT: 

Nom: XIII. MITIN INTERNACIONAL KERN PHARMA, GRAN PREMI SAULEDA 

PER ATLETES AMB DISCAPACITATS 

Organitzadors: Fundació Pere Suñé i  ISS - L’Hospitalet Atletisme 

Data: Diumenge 6 de maig de 2018 

Hora: de 11h a 13:30h  

Lugar: Complex Esportiu de  L’Hospitalet Nord 

Avd. Manuel Azaña 1 
08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

http://www.hospitaletparaathletics.cat/


 

 

 

 

Per més informació: 

Xavier Gironès (tel. 695596417) / Loic Malroux    
13è. Míting Internacional Kern Pharma – Gran Premi Sauleda mitingdiscapacitats@gmail.com 

Website / Twitter / Facebook / Video teaser 
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