
Nota de premsa 
 
Després de dos ajornaments per culpa de la pandèmia el Míting Internacional d’Atletisme 
Palafrugell Costa Brava va celebrar la seva 28ª edició dissabte 18 de setembre 
 
El canvi  de data de maig a setembre no va impedir una bona presència d’atletes estrangers, 
31 en total, provinents de 12 països, del quals sis delegacions del circuit European Athletics 
Promotion: Kuldiga (Letònia), Amsterdam (Països Baixos), Nivelles (Bèlgica), Belfast (Irlanda 
del Nord), Budapest (Hongria) i Malta. En canvi la participació d’atletes catalans i espanyols si 
que se’n va ressentir, degut a l’aturada d’entrenaments estiuenca. 
 
Dos del protagonistes de la jornada foren atletes anglesos que escolliren Palafrugell per posar 
fi a la seva temporada a l’aire lliure, i ho feren de la millor manera possible: 
Efekemo Okoro, que ja havia participat en edicions anteriors, es va atrevir a córrer els 400 m 
tanques, prova que va guanyar amb la millor marca del míting, 49.79, molt a prop del seu 
rècord personal, i just al cap d’una hora els 400 m llisos, on va marcar 45.97, a tres 
centèssimes de la seva plusmarca. En aquesta prova va protagonitzar un gran duel amb Jamal 
Rhoden-Stevens, que va rebaixar el seu tope de 46.50 fins els 45.86 amb que es va imposar a 
la cursa. Tercer fou el finlandès Erik Back  amb 47.43. 
 
Jamal Rhoden-Stevens, encara va ser capaç de guanyar els 200 m quan ja començava a 
ploure, baixant dels 21 segons (20.99) davant del jove neerlandès Onyema Adigida (21.41) i 
l’anglès Dewi Hammond (21.57) que estones abans s’havia imposat als 100 m amb 10.54 
davant d’Adigida (10.91) i l’irlandès Luke Morris (10.96) 
 
Una altra atleta que va tancar la temporada a Palafrugell fou Jenna Bromell. L’atleta irlandesa 
va haver de córrer en solitari la segona volta dels 800 m després de l’abandonament de la 
llebre, Priscilla Van Oorschot, a toc de campana. Va ser capaç de mantenir el ritme i superar 
l’antic rècord de l’Estadi del 2003 de Tamara Volkova rebaixant-lo fins a 2:03.83. 
 
En salt d’alçada protagonisme del neerlandès Douwe Amels que va guanyar amb 2,15 fallant 
per molt poc sobre 2,20.. 
 
En les proves de velocitat femenina l’hongaresa Lili Furuylas es va imposar als 100 m amb 
12.18 i als 200 m amb 24.70. 
 
Destacada actuació catalana als 1000 m de la categoria sub 16, on els guanyadors de la prova 
establiren els rècords del circuit EAP de les categories sub 16 i sub 18. Martí Bertran de la JA 
Sabadell va superar la seva plusmarca deixant-la en 2:34.95 i Marta Mitjans, de Canovelles, va 
aturar el cronòmetre en 2:54.85 
 
12 del atletes del club anfitrió, el Club Atletic Palafrugell, varen realitzar un total de 20 millors 
marques personals. 
 
Les 5 millors marques de l’encontre, premiades amb premis en metàl·lic,  foren: 
 
1 EFEMEKO OKORO  GBR 400 m tanques   49.89 1140 punts  
2 JAMAL RHODEN-STEVENS GBR 400  45.86 1121 punts 
3 EFEMEKO OKORO  GBR 400  45.97 1113 punts 
4 JENNA BROMELL  IRL 800  2:03.83 1095 punts  
5 JOSHUA FAULDS  GBR 400 M tanques 51.14 1074 punts 
 
En el decurs del Míting es va realitzar un acte de reconeixement a les víctimes de la Covid 19, 
amb la celebració d’una cursa de 1500 m sense classificació i un llançament de disc simbòlic, 
en el que participaren prop de 50 ex atletes, entrenadors i companys d’algunes de les víctimes i 
on es veieren moltes cares conegudes del mon atlètic català. 
 
A la plana de l’Àrea d’Esports www.esportspalafrugell.cat podreu trobar els resultats complets, 
la retransmissió en streaming de la jornada i un seguit d’enllaços a mitjans audiovisuals. 

http://www.esportspalafrugell.cat/

