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“El meu millor pal és el 
de 60 graus”

Paco Salido (Úbeda, 1964), viu 
a Sant Pere de Ribes. És un dels 
jugadors en actiu amb més títols 
a nivell individual i col·lectiu del 
món.

Com es va iniciar en aquest 
esport?

Vaig començar durant els anys 
80. Els meus germans anaven al 
camp de Terramar (Sitges) a fer 
de caddy i jo també vaig ser-ho 
durant dos anys, els estius i els 
caps de setmana, fins que els es-
tudis i la feina no em van perme-
tre continuar.  La iniciació al P&P 
va ser per casualitat. Durant un 
dinar a l’empresa on treballava, el 
gerent, que aleshores comença-
va a jugar a aquest esport, me’n 
va parlar i vaig decidir provar. Un 
dia vam quedar per jugar i ja porto 
18 anys fent-ho.

Quin cop o campionat no 
oblidarà mai?

El cop més recent, i que no se 
m’oblidarà mai, és el que ens va 
donar el primer campionat Euro-
pa Seleccions. Es decidia en el 
darrer forat i jo vaig donar un cop 
que va deixar la bola a 20 centí-
metres. Respecte al campionat, 
l’any 2002 tenia un Putt per a 
guanyar el Matx Play de Catalun-
ya que, alhora, em va donar els 
punts necessaris per a guanyar el 
rànquing com a millor jugador de 
l’any en P&P. 

A quins camps acostuma a 
entrenar-se o jugar?

Els tres on em sento com a 
casa són els del Vendrell, Sant 
Jaume dels Domenys i el Por-
tal del Roc, on entreno i jugo en 
l’equip interclubs.

Té un pal preferit?
El meu millor pal és el de 60 

graus, és de precisió i, si he de 
col·locar la bola prop del forat, el 
pal guanyador és el putt, quan 
funciona! 

En quants torneigs participa 
al llarg de l’any?

A tots els del circuit de Cata-
lunya, que són uns setze, als del 
Portal del Roc, alguns del Ven-
drell i Sant Jaume dels Domenys, 
és a dir, a uns 50 torneigs anuals, 
aproximadament.

La crisi ha afectat molt els 
camps en el nombre de socis i 
abonats. Què creu que s’hauria 
de fer per recuperar-los?

El primer que cal és que la 
crisi s’acabi perquè els camps 
ho estan passant molt mala-
ment i alguns fins i tot tanquen. 
En aquests temps difícils el que 
s’hauria de fer és sembrar i crec 
que el lloc perfecte per a fer-ho 
són els col·legis, on s’hauria de 
donar a entendre que aquest 
esport el pot practicar tothom. 
Alguns començaran amb el P&P 
i després se n’aniran al golf però, 
qui comença en el P&P, no ho 
deixa. La federació i els clubs 
haurien d’esforçar-s’hi més, és el 
nostre futur.

El diccionari
del P&P

ns”. Pel que fa al nombre de lli-
cències, després d’una època de 
bonança, a partir de l’any 2010 
van caure un 10% anual, aproxi-
madament fi ns a les 12.500 
actuals, mo-
tiu pel 

qual 
Moscatel assegurava que “estem 
estancats”. El president apuntava 
que “es veuen petits brots verds. 
Ara sembla que vol remuntar el 
vol però tenim dubtes si és més 
un desig de les propietats o una 
realitat”. 

Pel que fa a la resta d’Espanya, 
el nombre de camps i de jugadors 
de P&P és més limitat perquè 

El Pitch & Putt ha esdevingut, 
en els darrers anys, un esport cada 
cop amb més adeptes i que s’ha 
vist impulsat com una oferta de 
turisme alternatiu que, cada any, 
atrau a més afi cionats a les nostres 
contrades. 

Destinacions com la Costa Dau-
rada, amb set camps de golf i cinc 
pitch & putt, ho tenen clar i hi 
aposten de forma decidida. Cada 
any reben més turistes interessats 
en aquest tipus d’oferta com ho 
mostren els 47.000 green fees que 
es van vendre l’any passat, 31.800 
més que el 2012.

A les nostres comarques l’oferta 
és més limitada. I és que només hi 
ha dos camps de golf, el del Club 
Terramar, a Sitges i la Graiera, 
entre Bellvei i Calafell, aquest da-
rrer també amb circuït de Pitch & 
Putt, i tres camps exclusivament 

de Pitch & Putt, ubicats a El Ven-
drell, Sant Jaume dels Domenys i 
Vilanova i la Geltrú.  A l’Alt Pene-
dès, tot i que no hi ha camps de 
cap de les dues modalitats, existeix 
un club d’afi cionats anomenat Pi-
tch & Putt Alt Penedès que es re-
uneix els caps de setmana i els dies 
de torneig. 

Tanmateix, la crisi econòmi-
ca dels darrers anys també va 
afectar la progressió d’un 
negoci que, a Catalunya, 
estava creixent de forma 
exponencial a causa de 
l’increment de juga-
dors i abonats. Segons 
apuntava el president 
de la Federació Cata-
lana de Pitch & Putt, 
Víctor Moscatel, “som 
un refl ex de l’economia 
i, per això, hem patit 
una important dava-
llada de l’activitat als 
camps i de les inversio-

OLGA AIBAR 

La progressió i l’increment dels aficionats al P&P a Catalunya ha estat 
considerable en els darrers anys.Tanmateix, el nombre d’inversions i 
d’abonats ha minvat a causa de la situació econòmica.

El Pitch & Putt un esport en 
expansió, també al Penedès

cada comunitat autònoma havia 
seguit un model diferent de des-
envolupament del P&P que havia 
estat més o menys exitós. Tanma-
teix, des de fa un temps, el “model 
català”, el del P&P exclusivament,  
està sent seguit per altres regions 
que, fi ns ara, seguien els criteris 
establerts per  la Federació espan-
yola de golf, molt més restrictius.  
Aquest és el cas de Galícia on s’ha 
passat de 50 a més de 3.000 lli-
cències en poc temps, o del País 

Basc que ara segueixen també el 
model català.  

 Actualment hi ha 40 camps a 
Catalunya i una vuitantena a Es-
panya, sense comptar els de Ca-
talunya, Galícia o el País Basc. 
La construcció d’un Pitch & Putt 
requereix una inversió d’entre 
600.000 i 1 milió d’euros. A més 
de la inversió inicial, la despesa 
anual del funcionament del camp 
oscil·la entre 100.000 i 300.000 
euros, segons la instal·lació.

Principals diferències entre el 
Pitch & Putt i el golf

Les principals característiques 
que diferencien el Pitch & Putt 
d’un camp de golf tradicional 
són que el primer té una super-
fi cie molt més reduïda, entre 6 i 
10 hectàrees davant les 40 o 60 
d’un camp de golf, el temps de 
joc està limitat i els preus són 
més assequibles. A més, els forats 
tenen distàncies més curtes (fi ns 
als 120 m), se surt des d’una su-
perfície artifi cial i el nombre de 
pals és més reduït. De fet, només 
es poden portar un màxim de set 
pals, entre ells el putt . 

Orígens
El Pitch & Putt va néixer a 

Irlanda durant la primera mei-
tat del segle XX. Un irlandès el 
va introduir a Catalunya a fi -
nals dels anys vuitanta, i quan 
hi van haver sis camps, va pro-
moure l’Associació Catalana de 
P&P que està constituïda per 82 
clubs.

Pitch: Cop curt d’aproximació al green

Putt: Cop curt donat amb el ferro putter des del green

Putting green: camp d’entrenament amb el putt

Driving range: Lloc on els jugadors poden practicar el golf

Green fee= Preu estipulat per a poder jugar a golf

Par = número de cops amb els quals es pot fer un forat (3)

Forat en 1= Fer el forat en un cop

Birdie = Fer el forat en dos cops

Bogey = Fer el forat en quatre cops

Tee = peça de suport per a col·locar la bola a la sortida

El Club de Golf Terramar és un 
dels millors clubs de golf privats 
d’Espanya. Inaugurat l’any 1927, 
se situa a Sitges, un indret privile-
giat per la seva ubicació i clima.

El club té una zona de pràc-
tiques i una àrea multiesports 
(pàdel, futbol, tenis, futbol, pisci-
na, gimnàs), així com una ludote-
ca, una botiga i un restaurant.

Les modernes instal·lacions 
del club ofereixen moltes possi-
bilitats per organitzar a Sitges tot 
tipus d’esdeveniments esportius, 
socials o professionals. A més, el 
Club de Golf Terramar ha estat la 
seu dels millors campeonats na-
cionals, tant a nivell amateur como 
del panorama professional. El club 
també acull events professionals 
(conferències, presentacions, re-
unions de treball) i socials.

Club de golf Terramar

Aquest club, ubicat entre Cala-
fell i Bellvei, es va inaugurar l’any 
1995. Té 18 forats par 72 i un 
circuit de Pitch & Putt del mateix 
nombre de forats. Ofereix un reco-
rregut ondulat i amb llacs espec-
taculars que el fan un indret idoni 
per passejar per la natura. 

Té un camp de pràctiques amb 
un driving range de 250 metres 
de distància per colpejar des de 
l’herba o des de l’estora, tres pu-
tting greens per practicar amb el 
putt i una escola on ensenyen a 
jugar o a millorar la tècnica. 

La casa club, inaugurada el se-
tembre de 2012, té un restaurant 
i una terrassa amb esplèndides 
vistes. La construcció, realitzada 
en pedra i amb una torre circu-
lar, està perfectament integrada a 
l’entorn.

La Graiera

El centre, envoltat de garrofers i 
oliveres centenàries, caracteritzat 
pels desnivells i els carrers dife-
renciats, és un circuit força tècnic, 
per a jugadors de nivell avançat, 
però amb diferents sortides per a 
les persones que comencen a ju-
gar al golf. De fet, ofereix classes 
de dimarts a diumenge.

Del recorregut destaquen tres 
forats amb obstacles d’aigua. El 
número 13 és d’especial dificultat 
tant per l’aigua com pel desnivell i 
la distància. El camp va començar 
el 1993 amb 9 forats però el 1995 
es va ampliar a 18. Dos anys des-
prés, es va construir la casa club 
i, els darrers temps, s’han ampliat 
els greens del recorregut i s’han 
fet millores als tees de sortida. Va 
ser dissenyat per Laureano No-
men el 1994.

Centre de Golf El Vendrell

Al Golf Sant Jaume, ubicat a la 
carretera de l’Arboç a Llorenç del 
Penedès, km 4, els amants del 
Pitch & Putt gaudiran d’un camp 
de nou forats envoltat de palme-
res, arbres i arbustos autòctons, 
al costat del barranc de la Cornu-
della.

El del Sant Jaume, és un circuit 
que es va concebre a partir de la 
filosofia britànica de l’aprofitament 
de les condicions naturals prèvies 
del terreny. Per això, l’aigua que 
es fa servir és reciclada, per tal de 
minimitzar l’efecte del camp en el 
territori. 

Les instal·lacions es van obrir 
el 1994 i estan situades en un es-
cenari típic de vinya, molt aprop 
dels cellers de la Denominació 
d’Orígen Penedès, de manera 
que es pot combinar l’esport amb 

Golf Sant Jaume

El camp de Pitch & Putt Por-
tal del Roc, ubicat al Camí de la 
Talaia s/n, al costat del càmping 
Vilanova Park, a Vilanova i la Gel-
trú, és un club gestionat per una 
societat anònima creada el 2001 
amb vuit accionistes, la majoria 
d’ells vinculats al món del P&P. 

És l’únic camp d’aquesta mo-
dalitat esportiva de tot el Garraf i, 
per les seves característiques, és 
un dels més reconeguts de Cata-
lunya. 

Està ubicat en una finca on hi 
havia una masia que es va rehabi-
litar per donar cabuda a la recep-
ció, serveis i restaurant i de la qual 
conserva el nom. Es va inaugurar 
el 14 de desembre de 1999, té 18 
forats en una extensió de 9 hec-
tàries i unes vistes immillorables 
de Vilanova i la Geltrú.

Portal del Roc

L’ÈXIT DEL P&P 

RESPON A LA 

NECESSITAT DE 

POPULARITZAR

      
      

 EL GOLF

bé l’acurat tractament del green 
que realitza el director i també 
jardiner, un antic client que 
va decidir fer un cop de cap i 
quedar-se el negoci quan el seu 
anterior propietari es va jubi-
lar. Marc Casellas explica que 
els seus familiars i amics el van 
ajudar i ara, un any després, 
guanya el just per a mantenir-
se, però està content de la deci-
sió perquè, “tot i que hi dedico 
moltes hores, és un ofi ci que 
m’agrada i el temps em passa 
volant”. Apunta que, tot i venir 
d’un temps de crisi, “la gent ha 
respost bé i hem aconseguit tri-
plicar el nombre de socis, fi ns 
arribar gairebé al centenar”.

Els abonats paguen 50 euros 
al mes per jugar sempre que 
vulguin.  També es pot anar a 
jugar de dilluns a divendres per 
25 euros mensuals i els caps de 
setmana per trenta.

Amb vint anys de trajectòria, 
el Sant Jaume P&P és un dels 
centres més antics de Catalun-
ya, després del del Vendrell, per 
pocs mesos de diferència. La 
seva excel·lent ubicació, en un 
lloc de pas i proper a la Costa 
Daurada, la tranquil·litat que 
s’hi respira i l’ambient cordial 
que promou l’actual parella 
propiètaria de l’establiment 
són els principals al·licients per 
triar el Sant Jaume per passar 
una bona estona jugant. Tam-

Dolors i Marc
Directors de Sant Jaume P&P 

El P&P Portal del Roc, ubi-
cat a pocs metres del càmping 
Vilanova Park, té més de 250 
abonats. Un dels més coneguts 
és Paco Salido, líder dels cam-
pionats de P&P de Catalunya. 

Entre els avantatges dels abo-
nats es troben descomptes im-
portants en green fees, torneigs 
i en classes de golf. També 
s’ofereixen tarifes especials per 
a sèniors, dones, nens i packs 
per a grups, així com classes 
d’iniciació o perfeccionament. 

Segons explicava el president, 
Joan Hernández, “aquest és un 
esport que permet barrejar oci i 
salut. Els 1.500 metres de reco-
rregut del tee al green suposen 
un exercici sa que fas sense ado-
nar-te’n”. Pel que fa als preus, 
assegura que “volem trencar 
amb la idea que aquest és un 
esport elitista i car. Per 12’5 
euros pots jugar. També tenim 
una de les zones de pràctiques 
més grans de tots els P&P per  
practicar o aprendre a jugar per 
5 euros”. Respecte a l’impacte 
ambiental, Hernández assegu-
rava que “el que genera un Pi-
tch & putt és unes sis vegades 
menor al que genera un camp 
de golf”. El Portal del Roc va 
participar l’any passat  en el 
programa de bones pràctiques 
de Responsabilitat Social a les 
empreses impulsat per la Fun-
dació Pro Penedès.

Joan Hernández
Director del P&P Portal del Roc
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Golf Pitch & Putt


