
   

 
 

 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 

MARKUS REHM ENCAPÇALA UNA PARTICIPACIÓ ESTELAR EN LA 10ª EDICIÓ DEL MITING 
INTERNACIONAL D’ATLETISME PER ATLETES AMB DISCAPACITATS DE L’HOSPITALET 

Divendres 3 d’abril del 2015 – El “10è. MITING INTERNACIONAL KERN PHARMA, GRAN PREMI SAULEDA 
PER ATLETES AMB DISCAPACITATS” (www.meeting-disabled.cat) reunirà als millors atletes paralímpics 
del món a la Pista d’Atletisme del “Complex Esportiu de L’Hospitalet Nord”, a L’Hospitalet del Llobregat 
(Barcelona). 

Markus Rehm, l’atleta paralímpic més mediàtic del món, recordman mundial i campió absolut alemany 
en salt de llargada amb 8,24m, competirà en el míting juntament amb els millor saltadors d’alçada en la 
categoria de discapacitats físics, el Polac Maciej Lepiato, recordman paralímpic mundial amb 2,17m,  i 
l’anglès Jonathan Broom-Edwards, subcampió del món amb una marca de 2,15m, i el millor atleta 
paralímpic espanyol de tots els temps, el valencià David Casinos, quàdruple campió paralímpic i  record 
del món en llançament de pes amb una marca de 15,51m en la categoria de deficients visuals. 

Tots ells encapçalen una participació espectacular en una competició que hores d’ara ja té confirmada 
l’assistència de 7 records del món, 28 medallistes en les darreres Paraolimpíades (London 2012), 
Mundials (Lyon 2013) i Europeus (Swansea 2014) i l’equip Paralímpic Espanyol en ple, i on s’espera la 
consecució de nous records que de ben segur tindran ressò a la premsa nacional i internacional. 

El míting enguany celebra la seva desena edició i per nombre de participants i nivell dels mateixos, es 
troba entre els més importants d’Europa.  És una competició d’atletisme reconeguda pel Comitè 
Paralímpic Internacional (IPC) els resultats del qual tenen validesa en el prestigiós ranking IPC Athletics i 
seran acceptats com  a marques mínimes de participació pel Campionat del Món de Doha a l’Octubre de 
2015. 

La competició consta de 23 proves amb una partició estimada de 200 atletes de 15 nacionalitats 
diferents. 

Vídeo promocional: http://bit.ly/ParalympicMeetVideo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE L’ESDEVENIMENT: 

Nom: 10è. MITING INTERNACIONAL KERN PHARMA, GRAN PREMI SAULEDA 

PER ATLETES AMB DISCAPACITATS 

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

Día: 16 de maig de 2015 

Hora: de 16:45h a 19:15h  

Lloc: Complex Esportiu de  L’Hospitalet Nord 

Avd. Manuel Azaña 1 
08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

http://www.meeting-disabled.cat/
http://bit.ly/ParalympicMeetVideo


   

 
 

 

 

 
 

 

DADES DE CONTACTE:  

Cesar Garcia 
Director del Míting 
 
Loic Malroux 
Marketing and International relations  

 
Email: mitingdiscapacitats@gmail.com 
Website: www.meeting-disabled.cat 
Twitter: https://twitter.com/AthleticMeetBCN 
Facebook: https://www.facebook.com/ParalympicMeetBCN 
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