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II Open Internacional de Cat alunya de Pitch & Putt

Matx Catalunya Irlanda

El camp de HCP1 serà la seu del IIon Open Internacio-
nal de Catalunya de P&P. Recordem que el primer es va
jugar a Teià el març del 2004 i va ser guanyat per l’irlandés
William Buckley. S’espera que en aquesta segona edició
els millors jugadors irlandesos i catalans hi siguin presents.
Com la setmana anterior es jugarà el Catalunya-Irlanda i
a la vegada es farà la fase prèvia per l’Open, els jugadors
seleccionats de Catalunya i Irlanda tindran plaça directa
per l’Open. S’espera així reunir per primera vegada en
un Open FIPPA els millors jugadors del món. Tots els
jugadors i jugadores catalans que hi vulguin participar ho
poden fer participant a la fase prèvia. Els millors passaran
a la fase final.

El camp de P&P Platja d’Aro acollirà el 1 i 2 de març
el 4rt Matx Internacional entre Catalunya i Irlanda.
Recordem que en les tres edicions anteriors d’aquesta
competició sempre ha guanyat Irlanda. En tots els
campionats d’Europa, els cinc jugats fins ara la victòria
també ha estat per la Pitch & Putt Union of Ireland.
Aquesta és una oportunitat per acabar amb la tradició
i guanyar per primera vegada als vigents campions
d’Europa.
Els jugadors irlandesos van ser definits en uns trials
que es van jugar19 de gener al St. Bridget’s Club de
Kilcullen. Alguns jugadors catalans tenen plaça direc-
ta per la classificació del Rànquing i Campionats de
Catalunya 2007 i els altres van guanyar la plaça en els
trials que es van fer al camp del P&P Platja d’Aro.
L’1 i 2 de març l’equip campió d’Europa i el del món
s’enfronten en un matx que no podem deixar de veure.
Us hi esperem!
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web Rank Alexa Federació
fcf.cat 51648 Futbol 1
basquetcatala.com 80995 Bàsquet 2
feec.org 395857 Muntanya 3
fecapa.cat 491628 Patinatge 4
escacs.cat 569756 Escacs 5
natacio.cat 570282 Natació 6
pitchandputtcat.com 587500 Pitch & Putt 7
catgolf.com 915231 Golf 8
fcpetanca.org 954205 Petanca 9
triatlo.org 962791 Triatló 10
fctennis.cat 964247 Tennis 11
voleicat.net 986755 Voleibol 12
fcatletisme.cat 1001646 Atletisme 13
fca.cat 1038819 Automobilisme 14
fcpadel.com 1090080 Padel 15

El nostre web entre els més vistos
de les federacions cat alanes
Segons el web Alexa.com que calcula el trànsit de tot s els webs del món

Si mirem els webs de tot el planeta i
volem saber quin rànquing ocupa en
trànsit cada un d’ells ens podem adreçar
a www.alexia.com i demanar les dades.
Les cinc més vistes de tot el planeta són:
yahoo.com, google.com, youtube.com,
live.com i msn.com

Però i si analitzem els webs de les
federacions catalanes quin lloc ocuparia
el de la nostra federació. Ho vam mirar
el dia 2 de gener i aquestes van ser les
dades. En aquell moment erem el web
nº587.500 del món.

Editorial
El creixement del Pitch and Putt a Catalunya,
el seu reconeixement com a esport independent
amb federació pròpia i el fet de formar part
dels organismes internacionals de l’esport, estan
tenint com a conseqüència un augment
progressiu de l’activitat a tots nivells: Junta Di-
rectiva, Comissió Esportiva, diferents comitès
i comissions i també a nivell internacional.
Aquesta activitat moltes vegades no arriba –o
arriba només parcialment- a coneixement dels
clubs i dels jugadors federats.
 Responent a la petició de diverses persones i
col·lectius, la Junta Directiva de la FCPP va
decidir iniciar la publicació de FULLS
INFORMATIUS que coordinarà el nostre
Secretari Executiu Antoni Lloret i que inicialment
tindran una periodicitat bimensual.
 Esperem que aquest nou mitjà intern de
comunicació sigui ben acceptat pel nostre nú-
meros col·lectiu i agrairem rebre idees i
suggerències per a millorar-lo.
 

Josep M de Anzizu
President de la FCPP
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OPENS INTERNACIONALS FIPPA 2008
March 7-9 II Cat alan Open, Barcelona (Handicap 1)
April 19-20 Australian International Matchplay Championship
(Waverley)
April 25-27 French Open, Montpellier
June 13-15 3rd FIPP A Seniors International,Switzerland
(Verbier) June 28-29 San Marino Open(Cesenatico)
September 27-28 It alian Open(V irginia)
Oct.15-18 World Cup (Papendal, Holland)
Nov.15-16 Australian International Open (W agga Wagga)

Breus
Clínics de dones amb el seleccionador a
Sant Cebrià i Lleida

Amb una gran participació de dones es van fer el
darrer trimestre del 2007 dos clínics adreçats només
a dones i dirigits pel Seleccionador de la FCPP Xavier
Ponsdomènech. Després d’aquesta bona experiència
s’espera fer-ne més en el 2008 amb l’objectiu de
millorar el joc entre el col.lectiu
femení

P&P a les escoles. Un bon
inici en el 2007 que s’ha
d’ampliar en el 2008

Un total de 7 escoles i prop de mil
nois i noies van participar en el 2007
en el programa P&P a les escoles.
Les escoles participants van ser:
Col.legi Jesús Maria Sant Andreu de Barcelona
Academia Fuster de Santa Coloma
de Gramanet
Escola de Castellví de Rossanes
Escola Presentació de Vilassar de
Mar
IES Bellpuig
Escola Progrés de Badalona i
IES Barres i Ones de Badalona.
Tots els clubs que vulguin realitzar
aquesta activitat en el 2008 s’han
de posar en contacte amb la secre-
taria de la FCPP.

Si vols participar en alguna d’aquestes competicions cal que et posis en contacte amb la secretaria de la FCPP

Club Super 3 i iniciació al P&P

Prop de 2.000 nois i noies van participar a les diferents
activitats que la FCPP va fer en el 2007 amb
col.laboració en el Club Super 3. Aquesta
col.laboració va fer que s’emetès un anunci al llarg de
l’any exposant l’activitat. Properament l’activitat
d’iniciació al P&P apareixerà a la Guia dels Supers
2008

L’aigua i els camp s de P&P

L’Agència Catalana de l’Aigua, amb el suport
de la Direcció General de Participació
Ciutadana, volen implicar i tenir en compte
les aportacions de la ciutadania, de les
administracions locals i dels diferents agents
socials i econòmics, al voltant de la gestió
integral de l’aigua. Es tracta de facilitar la
participació dels sectors agroramader, fores-

tal, industrial i energètic, empresarial, les persones
usuàries, consumidors, les associacions
ecologistes, les universitats i els centres de
recerca, i els ciutadans/es directament o
indirectament vinculats amb l’aigua. En defi-
nitiva, recollir tots els interessos existents a
cada conca, ambientals, socials i econòmics.
Des de la FCPP i de l’ACPP considerem de
gran importància que els camps de P&P
participin en aquest procés deixant clar que
el nostre esport és obert a tothom i no és un
gran consum d’aigua el que es fa. Més
informació a http://www.acaparticipacio.cat.



Marc Lloret i Berta Folch premiats als VII
Premis d’Honor de www .esportcat ala.cat

El  passat 18 de gener els dos guanyadors del Rànquing
2007 van rebre el premi del web www.esportcatala.cat
a la gala que es va celebrar a l’Hotel Plaza de Barcelo-
na.

Qualitat i Federacions

La nostra federació juntament amb d’altres ha iniciat
un treball conjunt amb la Secretaria General de l’Esport
per a evaluar la qualitat del seu treball. Després d’una
prospecció inicial en el que s’ha facilitat una sèrie
d’informació, s’espera rependre aquest programa per
part de la FCPP en el 2009

Principals dades del
P&P en el 2007

El nostre esport a Catalunya
continua creixent les principals
dades del 2007 són:

Jugadors a finals del 2007:
15.216 Creixement 14%
Concursos en el 2007: 1.236.
Creixement 30%
Jugadors en concuros: 98.714.

Creixement 21%
Sessions al web: 390735. Creixement 30%

La FCPP present a la Festa de l’Esport
Català

La nostra federació va assistir a la Festa de l’Esport
Català organitzada per la UFEC i el diari SPORT el
dilluns 17 de desembre al Museu Olímpic. Van ser
escollits  millors esportistes catalans del 2007  en Marc
Coma i la Maria Vasco.

Balanç del 1er any d’Anna Pruna a la Secre-
taria General de l’Esport

EL 20 de desembre es va presentar a la Torre AGBAR
el primer any de treball d’Anna Pruna al capdavant de
la Secretaria General de l’Esport. A més a més es va
presentar el pla 2007-2010.

Díptic d’avantatges i tornejos per a juvenils

Aquest any per promoure l’activitat entre els juvenils
s’ha editat un díptic que informa dels avantatge i tornejos
espcials per a juvenils. Tots els jugadors d’aquesta edat
el rebran a casa seva.

Novetats en el Rànquing 2008

El 25 de gener es va iniciar al camp de HCP1 el
Rànquing 2008 amb una participació de 425 jugadors/
es. Entre les principals novetats que hi ha destaca que
dins de la categoria absoluta es realitzaran dues divisions
anomenades divisió d’Or englobant 100 jugadors
exactament i divisió d’Argent englobant la resta de
jugadors participants. Aquestes dues divisions es
realitzaran aquest any a títol únicament informatiu sense
opció a guanyar cap premi per la classificació final de la
mateixa.

Els 100 jugadors que formaran part de la divisió d’or
seran aquells 100 jugadors millor classificats a la
categoria absoluta del Rànquing
FCPP 2007. Igualment a títol
informatiu i sense opció a
guanyar cap premi per la
classificació final, es realitzaran
quatre classificacions
simultànies per províncies,
entenent com a província dels
jugadors participants a la
corresponent a l’adreça postal.

La segona gran novetat és que
els jugadors millors classificats
del Rànquing tindran
preferència, com indica el reglament, a l’hora
d’inscriure’s i escollir data i horari

Nova forma de puntuació al campionat de
Catalunya per Equips 2008

La principal novetat del Interclubs 2008 és la forma de
puntuació de cada jornada. Si en totes les edicions
anteriors s’havia tingut en compte el nombre de cops
des d’aquesta edició la posició de cada equip donarà
accés a un punts en funció de la classificació. La
proposta va sorgir d’una reunió amb capitans.

Assegurança pels Juvenils

Gràcies a un acord de la UFEC i la Secretaria General
de l’Esport de la Generalitat l’assegurança dels jugadors
juvenils no s’ha de pagar. És però necessari que tots els

jugadors juvenils federats comuniquin a la Federació
Catalana de Pitch & Putt el nº de la targeta CATSALUT
a la Federació . Cal fer aquesta trucada al 93 342 42
49. En no tenir aquesta dada ens podríem trobar amb
la necessitat de cobrar l’assegurança.
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En les darreres setmanes la Real Federación Es-
pañola de Golf (RFEG) ha difós una sèrie de
comunicats i articles que poden confondre sobre
la relació entre el Pitch & Putt i el golf a Espa-
ña. L’objectiu d’aquest article és aclarir alguns
aspectes que considerem molt important que els
jugadors i jugadores catalans de P&P coneguin.
Són una ampliació als dos fulls informatius que
ha fet la FCPP sobre el tema i on es deixa clar
que el P&P a Catalunya és regit per la
Federació Catalana de Pitch & Putt.

Història del Pitch & Putt

El Pitch & Putt existeix com a esport organitzat a Ir-
landa des dels anys 40. Des dels seus inicis els
irlandesos van tenir molt clar que el Pitch & Putt havia
de tenir una federació pròpia i separa-
da de la del golf, la Pitch & Putt Union
of Ireland (PPUI). Amb el pas dels
anys la PPUI va entrar en contacte
amb diferents llocs del món on també
es jugava a P&P com Anglaterra,
Austràlia o Catalunya. Fruit d’aquests
contactes es va celebrar el primer
Campionat d’Europa a Chelmsford i
posteriorment es va crear la European Pitch & Putt
Association (EPPA). Des de llavors s’han jugat 5
Campionats d’Europa.

El Pitch & Putt a Catalunya i la relació amb el
golf

Seguint l’exemple de la seva família, que tenia un camp
de P&P a Irlanda, en Martin Whitelaw va crear el
primer camp de P&P a Solius (Costa Brava)l’any
1990 i a partir del seu èxit van aparèixer diferents
camps de P&P per les nostres contrades. Es va veure
en aquell moment la necessitat de crear l’Associació
Catalana de Pitch & Putt (ACPP) per desenvolupar
l’esport del P&P. L’ACPP va entrar en contacte amb
la Federació Catalana de Golf (FCG) i es va iniciar
un període de col·laboració entre l’ACPP i la FCG.
L’objectiu era que el P&P mantingués la seva
autonomia i que la col·laboració generés aspectes

profitosos a les dues parts. El P&P i el golf van créixer
molt en nombre de llicències en aquell període i es
van establir una sèrie de punts per a garantir la qualitat
de les dues activitats . Aquesta via de relacions es va
anomenar la “via catalana” de relacions entre golf i
P&P. Durant anys la FCG va informar a la RFEG de
la importància del P&P i de com es desenvolupava a
Catalunya. Alguns representants de la RFEG van vi-
sitar camps de P&P catalans. En aquell moment van
dir que allò no era golf i per activa i per passiva van
passar absolutament del P&P.

El P&P a Catalunya creixia any rera any arribant a
10.000 llicències l’any 2004. És en aquest moment
en el que la RFEG decideix canviar en 180 graus la
seva estratègia vers el P&P. Decideix crear el Comitè
de Campos Cortos que posteriorment anomenen de
Pitch & Putt per motius comercials i estratègics. Obli-

ga a la FCG a donar per finalitzat el
seu acord amb l’ACPP i comença a
promoure, a les federacions
autonòmiques de golf, la creació de
comitès de P&P amb l’objectiu
d’impedir que es desenvolupessin
federacions autonòmiques de P&P.

A finals del 2005 es crea la Federació
Catalana de Pitch & Putt i a inicis del 2006 és regis-
trada i reconeguda com a federació esportiva pel
Consell Català de l’Esport. Aquest reconeixement
significa per la FCPP que passa a ser la única federació
esportiva que pot regir el Pitch & Putt a Catalunya,
recordem que a Catalunya l’esport és una
competència exclusiva de la Generalitat com es
defineix en l’article 134 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.

Coincidint amb la IIa Copa del Món que va tenir lloc
a Teià el març de 2006 es crea la Federation of
International Pitch & Putt Associations de la que són
membres fundadors les associacions o federacions
de P&P de: Irlanda, Gran Bretanya, Holanda, França,
Itàlia, Austràlia, Noruega, Chile, Suïssa i Catalunya.
Segons l’article B. de la constitució de la FIPPA que
defineix els seus objectius en l’apartat 5 es deixa ben
clar que el P&P vol tenir una identitat separada i

A Catalunya el Pitch & Putt no és
golf. A nivell internacional el P&P
no és golf.
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independent del golf tot i tenint una relació de
col·laboració amb les estructures d’aquest esport.

 
Manipular la història

És propi de sistemes totalitaris amagar fets històrics,
manipular-los i trasgiversar-los. En el segle XX en
tenim uns quants exemples de trist record.

La primera gran manipulació de la RFEG és referent
al primer camp de P&P a España. Un camp que
durant molts anys no havia utilitzat per a res la
terminologia de Pitch & Putt i que feia competicions
de golf resulta que la RFEG diu que és el primer camp
de P&P a España per davant de Solius. Ens referim
al Club de Golf Torrepacheco.

La primera competició internacional de
la RFEG a España és la que van jugar
ells contra la Federació Francesa de
Golf, ignorant els Catalunya-Irlanda
jugats molt abans o el Campionat
d’Europa del 2001. També ells han
organitzat el primer matx entre
autonomies negant l’existència de dos
Galícia vs Catalunya.

Altres manipulacions que cal destacar
és el menyspreu que han tingut vers la
FIPPA i l’EPPA. Ignorant les activitats
esportives i competicions que
desenvolupaven com ara els
Campionats d’Europa o les Copes del
Món i intentant menystenir-les venint a dir que no
eren ningú. Dit d’una altra forma el que no està dins
del seu sistema no existeix ni ha existit. Aquests
posicionaments en el segle XXI són si més no la-
mentables.

Els organismes internacionals del Pitch & Putt

Les úniques dues organitzacions internacionals que
regeixen el Pitch & Putt a nivell internacional són la
European Pitch & Putt Association (EPPA) i la
Federation of International Federations (FIPPA). Així
en parlen en els objectius dels seus estatuts i centren
la seva activitat en el P&P.

Els organisme internacionals del Golf, la International
Golf Federation, (reconeguda pel CIO) i la European
Golf Association no parlen en els seus estatuts de

Pitch & Putt ni han organitzat fins ara competicions
de Pitch & Putt.

Aquí caldria dir que l’acord del Consejo Superior
de Deportes s’ha saltat un pas bàsic en qualsevol
reconeixement de disciplina esportiva. La millor for-
ma d’explicar-ho és un exemple: La Real Federa-
ción Española de Vela va incoporar com a especialitat
recentment el kite-surf. Per a fer-ho va haver de de-
mostrar que el kite-surf era una disciplina reconeguda
per la ISAF (International Sailing Federation) . En el
cas de la RFEG no ha demostrat que el P&P sigui
una disciplina reconeguda per la seva federació in-
ternacional, ja que era impossible de demostrar-ho.
Per tant  no té cap legalitat internacional quan ho fa
una federació nacional sense que ho hagi fet la
federació internacional abans.

Un tema diferent és si la representació
internacional catalana en el P&P està en
perill o no. La resposta serà que mentre
l’ACPP i la FCPP siguin membres de
l’EPPA i de la FIPPA els esportistes
catalans continuaran participant en les
competicions internacionals.

El futur del Pitch & Putt

Com s’ha dit anteriorment la FCPP és
la única federació esportiva que pot re-
gir el Pitch & Putt a Catalunya, per tant
en el futur seguirem sent la única entitat
que regularà el P&P a casa nostra i

organitzant les competicions oficials del nostre esport.

La Federació Catalana de Pitch & Putt continuarà
treballant i competint en el marc de l’EPPA i de la
FIPPA.

A nivell internacional el futur pot fer que hi hagi un
Pitch & Putt definit com esport propi en el marc de
la FIPPA i EPPA i un altre lligat al golf si els organisme
internacionals de golf així ho incorporen com a disci-
plina pròpia. Caldrà veure llavors quin camí seguiex
cadascú. Nosaltres ho tenim clar: el P&P ha de tenir
un futur propi amb bona relació amb el golf, però
dins d’organismes propis de P&P.

Secretaria de la FCPP
Desembre de 2007
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La FIPPA (Federation of International Pitch and Putt
Associations) i l’EPPA (European Pitch & Putt
Association) avui 20 de gener de 2008 reiteren que
el  Pitch and Putt jugat a nivell internacional és definit
segons les següents característiques:
1) Distància
Longitud màxima d’un forat de 90
metres
Longitud màxima d’un recorregut de
18 forats de 1,200 metres
2) Nombre de pals
Màxim 3 – un dels quals ha de ser el
putter
3) Tees
Ha de ser definida una superfície de
sorttida – Ha de ser de gespa, de
gespa artificial o qualsevol altre ma-
terial artificial.
La bola s’ha de jugar des d’una
superfície definida de tee i situant
la bola al tee.
4) Sistema de Handicap específic
de Pitch and Putt

La FIPPA i l’EPPA insisteixen
explícitament que el Pitch and Putt
i el golf són esports diferents. La
majoria d’autoritats del golf i
federacions de golf reconeixen aquesta diferenciació,
com en són testimonis les declaracions específiques
R&A (29/7/98), la Federació Italiana de
Golf (25/09/00), l’EGA (8/10/02) i la
English Golf Union (28/3/04).  La FIPPA i
l’EPPA han declarat sempre el Pitch and Putt
com un joc separat i autònom. Això és, i es
mantindrà com un dels nostres principis
fonamentals i punt clau de la nostra existència
com a esport.

Fundada l’any 2000, l’EPPA organitza els
Campionats d’Europa de Pitch and Putt  i
facilita les competicions entre els seus onze
membres– Associació Andorrana de Pitch
and Putt, Federació Catalana de Pitch and

Putt, Danish Pitch and Putt Union, Association
Francaise des Pitch and Putt, British Pitch and Putt
Association, Nederlandse Pitch and Putt Bond, Pitch
and Putt Union of Ireland, Federazione Italiana Pitch
and Putt, Norges Pitch & Putt Forbund, Federazione
San Marinese Pitch and Putt i la Swiss Pitch and

Putt Association.  L’organització mundial
de Pitch and Putt, la FIPPA, va ser funda-
da l’any 2006. La FIPPA té quinze
organitzacions membres ( les onze
anomenades anteriorment i la Australian
Pitch and Putt Association i la Federacion
Chilena de Pitch and Putt juntament amb
la Canadian Pitch and Putt Association i
la Chinese Pitch and Putt Association,
aquestes dues últimes que van ingressar
en el 2007) i moltes altres que aspiren a
ser membres.

Actualment, la FIPPA ha publicat les
Regles de Pitch & Putt i està apuntant la
possibilitat de definir el col·lectiu
d’àrbitres. Aquestes regles de Pitch &
Putt s’utilitzaran a les competicions i
campionats internacionals de Pitch & Putt
La FIPPA ha definit un calendari de
campionats mundials i continentals i està
treballant activament per a definir uns

criteris per definir quines seran les seus que allotjaran
aquests esdeveniments internacionals.

Declaració conjunt a de les
Directives de la FIPP A i l’EPPA
20/01/08
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