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EL MÍTING INTERNACIONAL D’ATLETISME CIUTAT DE 
BARCELONA COMPTARÀ AMB LA PRESÈNCIA D’ATLETES DE 30 

PAÏSOS DEL MÓN 
 

 El Míting Internacional d’Atletisme Ciutat de Barcelona se celebrarà el proper 

dimarts 5 de juliol a l’Estadi Joan Serrahima de Barcelona. 

 Aquesta competició té la categoria de World Athletics Continental Tour – Challenger 

 
Aquest proper 5 de juliol a les 19 h, tindrà lloc a Barcelona el Míting Internacional d’Atletisme 
Ciutat de Barcelona, una prova que es realitzarà a l’aire lliure a l’Estadi Joan Serrahima. Els 
resultats d’aquesta competició comptaran pel rànquing mundial de la World Athletics. 
 
Un cop tancades les inscripcions, s’ha constatat que han confirmat la seva participació atletes 
de 30 països del món, dels 5 continents. En aquest míting es veuran moltes campiones i 
campions nacionals vigents, vinguts des de França, Gran Bretanya, Alemanya, Jamaica, Marroc, 
Austràlia o la Xina. La llista completa es publicarà a la web de la Federació Catalana d’Atletisme, 
en les properes hores. 
 
Per a la Federació Catalana d’Atletisme, l’objectiu principal d’aquesta trobada és recuperar la 
plena internacionalització del míting i tornar a situar Catalunya, i la seva capital, Barcelona, en 
un espai privilegiat del calendari atlètic mundial. Alhora, es busca poder adjudicar als i a les 
atletes participants més puntuació de cara a la seva classificació en el rànquing de la World 
Athletics. 
 
Recordem que enguany el míting coincideix amb el 30è aniversari del Jocs Olímpics de Barcelona 
92. 
 
DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

 
Míting Internacional d’Atletisme Ciutat de Barcelona 
 
DIA  Dimarts, 5 de juliol del 2022 
HORA  Inici a les 19 h 
UBICACIÓ Estadi Municipal Joan Serrahima, Camí del Polvorí, 5-7. Barcelona 
 https://goo.gl/maps/B5po9qG7Jd32r95R9 
 
SEGUIMENT EN LÍNIA 
 https://youtu.be/pAnmplTB0xs 
 
ACREDITACIONS DE PREMSA 
 premsa@fcatletisme.cat 

 


