
 

NOTA DE PREMSA 

Gran èxit del “15è. Míting Internacional de L’Hospitalet – Gran Premi 

Sauleda” disputat aquest dissabte. 

 

Sara Andrés rècord d’Espanya en salt de llargada F62. 

 

 

 

L’Hospitalet de Llobregat, 31 d’Octubre de 2020 –  Semblava gairebé impossible que 

aquesta temporada es pogués celebrar el “Míting Internacional de L’Hospitalet – Gran 

Premi Sauleda” però la gran feina realitzada pel Comitè Organitzador i les seves ganes 

de que l’atletisme adaptat fos el protagonista ha fet que aquest dissabte és pogués 

realitzar el “15è. Míting Internacional de L’Hospitalet – Gran Premi Sauleda” al “Complex 

Esportiu Municipal de L’Hospitalet Nord”. 

 

La competició ha estat realitzada amb les màximes mesures de seguretat i dins dels 

requisits marcats pel protocol sobre el COVID19.  

 

Malgrat que aquest any la participació estrangera s’ha vist molt compromesa degut a 

les diferents polítiques de quarantena de cada país la presència dels millors atletes 

estatals ha tornat a portar a L’Hospitalet al lloc més alt del panorama internacional. 

 



 

Sara Andrés ha estat la gran protagonista del Míting al batre el rècord d’Espanya en salt 

de llargada T62 amb 4m89, el seu triomf en 100 metres per atletes ambulants amb 

14”25 i el seu segon lloc en 200 metres amb 29”54 prova on ha estat superada per Lia 

Beel amb 28”66. 

 

Impressionant exhibició del subcampió del Món en 5000 metres T13 Yassine Ouhdadi 

de L’Hospitalet Atletisme guanyant la cursa amb 14’54”28 (a tocar de la mínima pels 

Jocs Paralímpics de Tokio 2021); no ha estat l’únic triomf casolà ja que Mari Carmen 

Paredes dominava els 1500 metres en plena preparació de la Marató de València amb 

5’47”55. 

 

Doble triomf per Joan Munar en 100 i 200 metres ambulants amb 11”52 i 23”10 

respectivament; espectaculars curses en cadira de rodes amb triomf en 400 metres 

masculí per José Manuel Quintero amb 56”28 i per Carmen Giménez amb 1’34”54, 

Carmen a més a més dominava els 800 metres amb 3’19”61. Dionibel Rodríguez ha 

deixat mostres de la seva gran classe guanyant els 400 metres ambulants amb 51”04. 

 

En concursos triomfs de Xavi Porras i Sara Martínez en salt de llargada amb 5m94 i 5m22 

respectivament; Paula Heras dominava el llançament del pes amb 8m14 i el llançament 

del disc amb 18m30; finalment Francisco Campo guanyava el pes i disc amb 10m87 i 

33m43. 

 

Un cop L’Hospitalet Atletisme i la Fundació Pere Suñé ha tornat a deixar clar el seu 

compromís amb l’atletisme adaptat mantenint el seu Míting que està considerat un dels 

màxims referents Europeus. Tot això no hauria estat possible sense l’inestimable ajut de 

l’Ajuntament de la Ciutat, les diferents Institucions i dels esponsors que un any més han 

donat visibilitat a l’esdeveniment. 

 

Des de ja es comença a treballar en la setzena edició de la millor competició d’atletisme 

adaptat que es pot veure a Espanya i un dels referents a nivell europeu i mundial on 

esperem tornar a gaudir de la  normalitat que tant s’ha notat a faltar aquesta 

temporada. 



 

 

Per a més informació, visiteu http://www.hospitaletparaathletics.cat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per més informació: 

Xavier Gironès (tel. 695596417) / Loic Malroux    
Marketing and International relations,  
15è. Míting Internacional d’Atletisme – Gran Premi Sauleda mitingdiscapacitats@gmail.com 

Website / Twitter / Facebook / Instagram / Video teaser 

 

  

 

DADES DE L’EVENT: 

Nom: XV. MITIN INTERNACIONAL D’ATLETISME- GRAN PREMI SAULEDA 

Organitzadors: Fundació Pere Suñé i  L’Hospitalet Atletisme 

Data: Dissabte 31 d’Octubre de 2020 

Hora: de 11:00h a 14:00h  

Lloc: Complex Esportiu Municipal de  L’Hospitalet Nord 

Avd. Manuel Azaña 1 
08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
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