
XXVI MÍTING – 26 DE MAIG DE 2018 
 

Palafrugell va celebrar una nova edició del Míting seguint un programa similar a l’any 

anterior, amb una nodrida presència de 63 atletes estrangers provinents de 19 països. 

Amb la incorporació de Costa Rica i Albània, països representats per primera vegada, ja 

són 100 els que formen part de l’historial de les 26 edicions. A destacar la bona 

representació per part dels membres del circuit Europe Athlétisme Promotion, ja que per 

primera vegada coincidien set delegacions: Amsterdam (Països Baixos), Leiria 

(Portugal), Budapest (Hongria), Valence (França) i Celle Ligure, Biella i Pavia (Itàlia). 

 

Unanimitat absoluta a l’hora de 

determinar la prova reina de la 

jornada, ja que fou un luxe poder 

comptar amb la presència de tres 

atletes de talla mundial als 400 

metres: Nery Brenes (Costa Rica), 

campió mundial en pista coberta el 

2012.Rabah Yousif (GBR) membre 

de la selecció britànica de 4x400 m 

que fou campiona d’Europa al 2014 

i bronze al mundial del 2017 a 

Londres i Aldelmalik Lahoulou 

(ALG),semifinalista als darrers jocs 

olímpics de Rio en 400 m tanques. Pel carrer 6 Nery Brenes es mantingué al capdavant 

de la prova fins els darrers 30 m, on fou superat per Yousif, el qual va establir la millor 

marca de l’Estadi i obtingué el primer premi del Míting amb 45.63, per 46.01 l’atleta 

centreamericà. Aprofitant l’estela dels dos corredors, Lahoulou esmicolava el seu millor 

registre dels 400 m en més d’un segon, aturant el crono en 46.75. 

 

La prova femenina de més nivell fou els 100 m, on 

la plusmarquista veneçolana Andrea Purica 

s’imposà amb 11.51 a la representant sudafricana 

Tebogo Mamathu (11.61) i a la dotze vegades 

campiona d’Espanya absoluta, Estela Garcia 

(11.69). En quarta posició la jove Jaël Bestué, sots 

campiona mundial juvenil l’any passat a Nairobi,  

millorà marca fins a 11.70. 

 

 

En canvi en categoria masculina, l’esperada victòria 

del sudafricà Thando Roto deixa un mal regust pel 

registre de 10.54, lluny dels 9.95 que ostenta de marca 

personal. L’acompanyaren al podi els joves catalans 

Joan Martinez, 10.66 i Oriol Madí, 10.80. 

 

Al salt amb perxa femení s’arribà per primera vegada als 4 m, i per partida doble. 

Monica Clemente s’imposà al concurs per davant de l’alemanya afincada a Barcelona 

Laura Weyrowit, fallant per molt poc als 4,25m. Anna Massa fou tercera amb 3,65 m, 

mateixa marca que la prometedora atleta de 15 anys Clara Fernàndez. 

 



En categoria masculina Dídac Salas, plusmarquista de 

l’estadi, guanyà amb 5,35 m, acompanyat al podi per David 

Moya i Aleix Pi, ambdós amb 5,15 m. No tingué el seu dia 

Igor Bychkov, que es quedà en uns pobres 4,95 m, per un 

atleta acreditat de 5,70. 

 

El plusmarquista català de javelina Jordi Sànchez s’imposà 

amb millor marca de la temporada de 68,17, per davant de 

Marc Alique, 64,49 i el francès Clement Thomas. 

 

En triple salt victòria de l’hongarès Tibor 

Galamos amb 15,90 per davant del 

plusmarquista gironí Víctor del Rio, 14,86 

en dura lluita amb el segon hongarès 

Zoltan Prekli. 

 

A llargada femenina la jove italiana 

Veronica Crida millorà ampliament la seva 

marca, imposant-se amb 6,25 m.  

 

Doblet per la marroquina Oumaima Saoud, que després de guanyar els 800 m amb 

2:08.49 s’imposà als 3000 m obstacles amb 10:30.06. En 800 l’acompanyaren al podi 

l’hongaresa Kinga Ohn amb 2:11.06 i la cubana afincada a Andorra Dayane Huerta amb 

2:13.41, mentre que en obstacles la portuguesa Carla Reis feia marca personal i mínima 

per els Jocs del Mediterrani sub 23 amb 10:39.90. 

 

Les proves de mig fons i fons masculines 

tingueren poca història. Als 1500 m victòria de 

l’albanès David Nikolli sobre Said Mechaal 

3:56.38 i 3:57.20 respectivament, i als 3000 

obstacles marca personal del jove francès Ibrahim 

Oussaa amb 9:09.00. 

 

En la prova que tancà el programa, els 200 m, Nery Brenes es quedà a una centèssima 

del rècord de l’Estadi, 20.86 . Repetiren lloc al podi els mateixos atletes que als 100 m, 

Joan Martinez amb marca personal de 21.60 i Oriol Madí amb 21.84. En categoria 

femenina la campiona marroquina Assia Raziki s’imposà amb 24.11 a la sudafricana 

Cayla Seddon, 21.54 i la hongaresa Evelin Násházy, 24.96. 

 

A les proves de promoció resposta diversa a 

nivell participatiu, mentre que a les proves 

reservades als atletes amb discapacitat 

psíquica es completaren dues sèries amb 

l’alumnat del centre Tramuntana de 

Palafrugell. 

 

Finalitzarem esmentant la bona resposta per 

part dels atletes del club local, que aportà 43 

del seus mebres, la majoria dels quals 

assoliren marques personals. 


