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NOTA DE PREMSA 
 

El XXVII Míting Internacional d’Atletisme i el Campionat de Catalunya 
Juvenil reuneix a Palafrugell més de 600 atletes  

 
Palafrugell, 14 de maig de 2019.- El proper dissabte 18 de maig se celebraran a 
l’Estadi Municipal de Palafrugell, el XXVII Míting Internacional d’Atletisme i el 
Campionat de Catalunya Juvenil, on es calcula una participació de prop de 700 atletes. 
Aquest any la prova se centrarà en la categoria juvenil, actualment anomenada sub 18, 
que compren atletes nascuts els anys 2002 i 2003. En concret atletes de 15 països 
s’han inscrit a la trobada atlètica. Per primera vegada atletes de Malta participaran en 
el Míting de Palafrugell.  
 
El XXVII Míting Internacional d’Atletisme Juvenil s’ha presentat avui a l’Estadi 
Municipal de Palafrugell amb la presència de Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, 
Josep Pujols, Director dels Serveis Territorials d'Esports a Girona de la Generalitat de 
Catalunya, Carles Salgas, Diputat d'Esports de la Diputació de Girona, Joan 
Villuendas, President de la Federació Catalana d'Atletisme, i Pau Lladó, regidor 
d’Esports de l’Ajuntament de Palafrugell. 
 
D’altra banda, a la vista de les dificultats de calendari la organització ha arribat a un 
acord amb la Federació Catalana d’Atletisme per tal de disputar conjuntament el 
Campionat de Catalunya de la categoria, amb la qual cosa el programa s’allargarà 
matí i tarda, tot i que les proves pròpiament del Míting seran a la tarda. Gràcies a la 
bona acollida que ha tingut la iniciativa, més de 500 atletes lluitaran per les medalles 
en les 19 proves femenines i 19 de masculines que comprèn el Campionat. 
 
A les proves sub 18 s’hi afegiran també algunes proves de categories inferiors, així 
com dues curses de 100 metres reservades a esportistes amb discapacitat psíquica. 
En el cas dels Special Olympics, s’han inscrit a la prova cinc nois i quatre noies, 
provinents del centre Tramuntana de Palafrugell. També s’han programat algunes 
sèries fora de concurs per a atletes majors d’edat, en les quals han confirmat la 
presència diversos atletes catalans de nivell. 
 
Aquest any, Malta s’estrena com a país participant al Míting Internacional d’Atletisme 
de Palafrugell. Aquesta nova participació, afegida a la d’atletes de Costa Rica i 
Albània, de l’any passat, fa que ja siguin més de 100 els països que han estat 
representats en aquesta competició.  
 
Durant les 27 edicions del Mitíng a Palafrugell, la competició s’ha convertit en bressol 
de campions i campiones. Entre els participants consten un bon reguitzell d’atletes que 
posteriorment han assolit l’elit internacional. És el cas de Ruth Beitia, campiona 
olímpica a Rio de Janeiro 2016 i considerada la millor atleta espanyola de tots els 
temps; Adel Mechaal, que va participar en el Míting en la categoria infantil; o Esther 
Guerrero, actualment la millor migfondista estatal. Entre els estrangers, en destaca la 
participació d’Habiba Ghribi, atleta de Tunísia campiona del Món a Daegu el 2011 i 
campiona olímpica a Londres 2012, va competir al Míting el 2005 en la prova de 3000 
metres obstacles. Dave Green (GBR), campió del Món dels 400 m tanques al 2011; 
Nouria Merah (ALG), campiona olímpica de 1500 m el 2000; Erki Nool (EST), campió 
olímpic també a Sydney en decatló; i Niurka Montalvo, campiona del Món a Sevilla 
1999 wn salt de llargada, en són altres exemples. 


