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L’equip de Catalunya ha finalitzat en tercera posició la
seva participació a la IIIa Copa del Món de Pitch &
Putt que s’ha celebrat del 16 al 18 d’octubre a Papendal
(Holanda).

En la jornada del divendres Catalunya havia guanyat a
Austràlia per 3 a 2 a Austràlia en quarts de final i havia
perdut en semifinals contra Holanda per 4,5 a 0,5.

En la jornada del dissabte Catalunya va guanyar per 3,5
a 1,5 a Gran Bretanya i assolia així la tercera posició de
la competició. Pel matí Fer-
nando Cano guanyava per
un forat a Anthony O’Brien
i la parella formada per
Salvador Garangou i Da-
niel Gimenez perdien
davant de John Deeble i
Steve Deeble per quatre
forats quan en faltaven 2.

La segona volta es va po-
der observar el millor joc
dels catalans de tota la
competició. El primer en
guanyar era en Fernando
Cano qui guanyava a John Deeble per una clara
diferència de 7 forats quan en faltaven 5. Quatre birdies
seguits van ser la clau de la victòria. El segon punt de la
ronda i que significava assegurar-se la tercera posició a
la classificació, l‘aconseguia Daniel Gimenez que
guanyava a Steve
Deeble per 4&2. En el
darrer partit Salvador
Garangou aconseguia
empatar amb Anthony
O’Brien qui havia
dominat bona part del
matx.

La valoració de la
participació catalana
en aquesta tercera
copa del món és posi-
tiva ja que es va perdre
amb l’equip local

Catalunya assoleix el bronze al
mundial de Pitch and Putt
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d’Holanda en semifinals però es van superar dos grans
esculls com va ser derrotar a Austràlia i a la Gran
Bretanya que van mostrar un gran joc en els dos
enfrontaments.

Irlanda campiona del món per primera vegada
Pel que fa a la final jugada entre Irlanda i Holanda cal
dir que Irlanda va guanyar per 4 a 1. La primera ronda
va finalitzar en 1,5 a 0,5 per a Irlanda quan en el darrer
forat Holanda va perdre l’oportunitat de quedar 1 a 1

en fallar un putt
aparentment fàcil. En els
individuals els irlandesos
Derek Courtney i Paul
O’Brien guanyaven els
seus partits i Ray Murphy
empatava  en un gran partit
jugat contra l’holadès Rolf
Kwant. D’aquesta mane-
ra Irlanda succeeix a
Catalunya que era la vigent
campiona. Els catalans
havien guanyat la Copa
del Món en el 2004 a Chia,
Sardenya, Itàlia i en el
2006 al camp de Teià

(Maresme). Irlanda suma d’aquesta manera cinc
Campionats d’Europa i una Copa del Món.

La classificació final de la IIIa Copa del Món de Pitch
& Putt va ser:

1ª Irlanda
2ª Holanda
3ª Catalunya
4ª Gran Bretanya
5ª Chile
6ª França
7ª  Andorra
8ª Austràlia
9ª San Marino
10ª Suïssa
11ª Noruega
12ª Itàlia
13ªAlemània
14ª Bèlgica
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Resums de les reunions de les
Assemblees de l’EPPA i la FIPPA
celebrades a l’octubre a Papendal
Resum de la reunió de l’Assemblea de la FIPPA
Celebrada el 17 d’octubre de 2008 a
Papendal.Holanda

S’escull el Sr Hans Graler d’Holanda com a membre
del Board (Junta Directiva) de la FIPPA ja que des de
la renuncia del Sr Ero Tarik quedava vacant una plaça
del Board.

S’aproven els comptes del 2007 i el pressupost del 2008

Es presenten reports de les associacions, federacions i
unions membres.

Es presenta proposta de nova constitució de la FIPPA
que caldrà estudiar.

Es presenta el Ier Campionat del Món Individual
Strokeplay. Es jugarà del 24 al 26 d’abril de 2009 a la
Ville de la Grande-Motte (a prop de Montpelier-
França). Es jugarà a 72 forats en 4 voltes. Cada
organització membre de la FIPPA designarà els seus
jugadors. En principi cada organització disposa de 4
places . Les organitzacions d’Irlanda, Holanda i
Catalunya disposen de 6. Es demana a aquestes tres
organitzacions que incorporin a dones entre els seus
seleccionats ja que hi haurà un premi per a la primera
dona classificada. Hi haurà més places si alguna
organització renuncia a alguna de les que disposa.

Es va acceptar l’entrada com a membre associat durant
un any de l’Associació Alemanya de Pitch & Putt.

Resum de la reunió de l’Assemblea de l’EPPA
Celebrada el 16 d’octubre de 2008 a
Papendal.Holanda

Es va aprovar que Catalunya serà la seu del Campionat
d’Europa de P&P 2010. Es farà un concurs entre els
camps catalans que vulguin ser seu.

Es va debatre a fons amb motiu de les sol·licituds per a
entrar a formar part de l’EPPA com a membres de ple
dret  del comitè de P&P de la Real Federación Espa-
ñola de Golf (RFEG) i de la de la DPPV de Dinamarca
entre d’altres, si un comitè depenent d’una federació
de golf podia ser membre de l’EPPA. Es va considerar
segons defineixen els estatuts de l’EPPA que el P&P és
un esport independent i per tant les estructures d’altres
esports no poden ser membres de l’EPPA.  Anteriorment
ja hi havia hagut el precedent de dir no a l’entrada a
l’EPPA de la Federació Rusa de Golf amb la mateixa
argumentació.

Es va acceptar l’entrada com a membre associat durant
un any de l’Associació Alemanya de Pitch & Putt.

Es va fer un repàs de territoris amb els que s’està en
contacte i que en el futur poden ser nous membres de
l’EPPA.
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Entrevista a Josep Mª de Anzizu
President de la FCPP i Secretari General de la FIPPA
Entrevista publicada al web www.quimriera.com
Josep Mª de Anzizu i Furest va néixer a Barcelona l’1 de Maig del 1933.
Des de ben jove ha tingut tres grans aficions: els esports, els viatges i una predisposició a organitzar.
Ha estat membre de la Junta Directiva de l’ACPP des del seu inici i en l’Assemblea constitutiva de la FCPP
(octubre del 2005) va ésser elegit President per quatre anys. Recentment ha estat anomenat Secretari General
de la FIPPA (Federation of International P&P Associations)

Fa uns dies es va celebrar a Papendal la tercera edició
de la Copa del Mon de Pitch&Putt, un esdeveniment
important en el món del p&p que es repetirà cada quatre
anys a partir d’ara. I a la vegada es varen celebrar les
assemblees generals de l’EPPA i de la FIPPA, on els
representants dels països membres d’aquestes
organitzacions varen debatre un tema que té molta
importància pel futur del nostre esport. Arrel de les
peticions de les federacions de golf espanyola, danesa i
altres, es tenia que discutir sobre la possibilitat de que
els organismes internacionals del p&p acceptessin
l’entrada d’entitats depenents de les estructures del golf
o bé es mantenia el principi de que en tractar-se d’esports
diferents això no era admissible.
Per parlar d’aquest tema i també de la vessant esportiva
d’aquests dies demanem l’opinió del President de la
Federació Catalana
i Secretari General
de la FIPPA Josep
M de Anzizu.

1. Per què es va
plantejar el tema
de la relació pitch
and putt-golf en
aquesta reunió de
l’EPPA?

De fet fa uns dos
anys que la
Federació Rusa de
Golf ja va demanar
que la seva secció de
pitch and putt fos
admesa a l’EPPA i
se li va contestar
negativament. Més endavant va ser la Federació Dane-
sa de Golf la que va fer una petició semblant i recentment
ha estat la RFEG la que ha demanat entrar en l’EPPA i
la FIPPA. Unes i altres tenen seccions de p&p en les
seves estructures i voldrien que el p&p estigués
considerat com una “especialitat” de l’esport del golf.

És una situació quelcom semblant a la que fa uns anys
va passar amb el futbol i el futbol-sala. Han vist que el
p&p és un esport que té èxit i voldrien controlar-lo. En
el cas del p&p, a més a més, hi va haver associacions
que des de fa tamps intenten barrejar el tema esportiu
amb el polític pel que fa referència a Catalunya i tenien
com a objectiu final el que nosaltres deixéssim de for-
mar part de l’EPPA i la FIPPA i entrés la RFEG.

2. Quins arguments es van utilitzar per denegar
aquestes peticions i com afectarà al p&p en gene-
ral la negativa a admetre federacions de golf en
les estructures internacionals de p&p?

Els arguments són clars. El p&p, com a esport organitzat,
es va desenvolupar a Irlanda des de fa més de cinquanta

anys i es va
admetre des del
principi que era un
esport que es
derivava del golf
però que tenia
característiques
diferencials que
justificaven que
tingués una norma-
tiva i unes
e s t r u c t u r e s
diferents. Aquest
principi el van
acceptar les
associacions de
pitch and putt cata-
lana, holandesa,
francesa, italiana i
britànica a finals

dels anys noranta i el van recollir els estatuts de l’EPPA
i de la FIPPA, on s’assenyala amb claredat que per a
ser membre es necessita tenir una estructura jurídica
independent i acceptar unes normes que en molts
aspectes difereixen de les del golf. En tractar el cas
espanyol, es va reconèixer l’esforç de la RFEG en
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desenvolupar el p&p arreu de l’estat i se li va demanar
que es reunís amb l’AGEPP, l’ACPP i la FCPP per tal
d’intentar aconseguir un respecte mutu i evitar en tot
cas una confrontació entre els dos models. Sempre serà
un tema discutible si un esport que es desenvolupa a
partir d’un altre ha de formar part o
no de les estructures de l’esport
“original”. L’experiència internacio-
nal ha demostrat clarament que  el
“nou” esport es desenvolupa molt
millor si té unes estructures pròpies.
La realitat del p&p a Catalunya és
un exemple més en aquest sentit.

3. Es va debatre en algun
moment el tema “Catalunya-
Espanya”?  

Per part d’alguns membres de
l’EPPA hi havia interès en fer-ho
però abans de les reunions nosaltres
havíem informat llargament a la
majoria de delegats i havíem
demanat que es separés el tema
esportiu del tema polític. La majoria
ho va entendre així i també va valo-
rar el fet de que Catalunya és, actualment, el territori on
el p&p s’està desenvolupant amb més força. Cal posar
de manifest la comprensió i ajuda que varem rebre, una
vegada més, dels irlandesos. Les votacions es varen
centrar en si s’admetien o no seccions de les federacions
de golf, sense entrar en altres qüestions i la majoria de
les associacions van opinar que no. És evident, d’altra
banda, que tots els membres de l’EPPA i de la FIPPA
esperen que en un futur proper una entitat a nivell esta-
tal espanyol -la AGEPP- pugui ser membre de les
estructures internacionals del p&p tot i respectant els
drets de l’ACPP i la FCPP
en les mateixes. Quan es
doni aquesta
circumstància tindrem que
coexistir l’ACPP (en el cas
de la EPPA) i la FCPP (en
el cas de la FIPPA) amb
una associació –i potser
algun dia federació-
espanyola de pitch and
putt. Haurem de pactar
unes bases de
funcionament i estic segur
de que amb bona voluntat
aconseguirem un

compromís acceptable per a totes les parts implicades.

4. Fins a quin punt el Pitch and Putt català depèn
dels organismes internacionals? Podríem subsistir
sense formar part de l’EPPA i de la FIPPA?

No tinc dubtes de que podríem
subsistir però penso també que la
vessant internacional és un aspecte
que s’ha anat convertint en important
per a molts jugadors i per al
col·lectiu en general, a part de
d’interès que té per a les nostres
autoritats esportives. Hem de
pensar que avui dia el p&p és un
dels pocs esports on Catalunya
forma part dels organismes
internacionals i té una selecció
pròpia. Això ens permet que els
nostres esportistes puguin participar
sempre en les millors competicions
internacionals. És l’objectiu que
qualsevol federació o organització
esportiva voldria assolir.  De totes
maneres i valorant aquestes
circumstàncies, penso que el “leit

motif”  o “missió” última d’un esport és ajudar al
desenvolupament físic, mental i social de quanta més
gent millor i en aquest sentit l’activitat esportiva que molts
de nosaltres practiquem regularment gràcies al pitch and
putt continuaria com fins ara.

5. Quin es l’escenari que preveu a futur?

Diria que cal distingir entre la situació a Catalunya, on el
pitch and putt està reconegut com a esport independent
i té la seva pròpia federació i la resta d’Espanya. En
aquest cas pensem que hi ha l’AGEPP, entitat privada

que té com objecte el
desenvolupar el p&p arreu
de l’estat i de la que
l’ACPP en forma part.
Hauríem de fer el possible
perquè el model de p&p
de l’AGEPP, que és el
català, pogués conviure
adequadament i
respectuosament amb el
model de p&p de la RFEG.
D’altra banda haurem de
veure si, a nivell
internacional, altres
federacions de golf



segueixen interessades en controlar el p&p i formen les
seves seccions. Si fos així es repetiria una situació que
ja existeix en altres esports i és una dualitat d’estructures
i models per a un mateix esport, tant a nivell internacional
com a nivell de determinats països. Seria una llàstima
però no es res gaire nou en el món esportiu.

6. I quin és l’escenari internacional que li agradaria
veure d’aquí a 10 anys?

Jo no he estat mai un “polític” ni ho vull intentar ser ara
quan tinc més de 70 anys. Sempre m’ha agradat l’esport
i també sempre m’ha agradat respectar el
desenvolupament diguem “natural” dels esdeveniments
i de les organitzacions, siguin del caire que siguin. Amb
referència a l’esport internacional he tingut present –
per defensar davant dels meus col·legues de l’EPPA i
de la FIPPA el dret que tenim els catalans a tenir les
seves pròpies estructures de pitch and putt - una frase
del fundador del Moviment Olímpic, el Baró de
Coubertin: “en el món de l’esport, la geografia esportiva
no coincideix moltes
vegades amb la geografia
politica”. L’esport és una
activitat privada de lleure
que es desenvolupa en un
moment i en un territori
determinats i a partir
d’aquí es va, a vegades,
estenent per altres
territoris. Així han
començat molts esports
avui dia importants com el
futbol, el tennis, el golf i
molts d’altres.
Primerament en un petit
territori –no
necessariament sobirà- i
després en altres. El Pitch and Putt està encara en una
fase molt inicial. S’ha desenvolupat a Irlanda i recentment
a Catalunya i a Holanda, tots ells territoris relativament
petits i li costa desenvolupar-se en territoris més grans.
Penso que el que ajudaria més al desenvolupament del
pitch and putt seria que admetéssim que diferents
associacions d’un territori on l’esport té una entitat
pròpia (Catalunya, Quebec, Pekin, un estat concret de
Mèxic o dels Estats Units o altres) poguessin ser
membres de les associacions internacionals al costat de
federacions de pitch and putt que pertanyin a països
sobirans. Ja sé que es difícil, probablement impossible
perquè tard o d’hora vindrien els politics i les baralles
per les banderes etc. etc.  Però la pregunta és quin
escenari “m’agradaria veure”…  (Per cert que en les
curses de muntanya, que es desenvolupen dins de la
Federació Internacional de Muntanyisme, es permet des

de fa anys que en siguin membres i competeixin equips
representants de les federacions espanyola, catalana i
del basca. I no passa res…)

7. Quin és el seu comentari sobre el resultat
esportiu a Papendal?

Em sembla que el resultat es lògic tenint en compte el
tipus de camp on es jugava la competició i el fet de que
un dels millors equips, Holanda, jugava a casa seva,
quelcom que tots sabem és fonamental en aquest i altres
esports. Referent al camp, cal dir que es  tractava d’un
recorregut tipus irlandès amb un forat “llarg” de 67
metres, alguns de 30-40 i en total quelcom més de 900
metres i greens molt petits. Aquests tipus de camps –
típics a Irlanda i Holanda- queden lluny dels màxims
autoritzats en les anomenades “mides EPPA” I
requereixen jugar d’una manera quelcom diferent, com
repetidament diu el nostre seleccionador. Tenint en
compte això, considero que els nostres seleccionats
varen jugar a molt alt nivell i que el tercer lloc es molt

acceptable.  Per cert que
Catalunya va demanar i
obtenir organitzar el
proper Campionat
d’Europa, que tindrà lloc
el 2010. Una ocasió única
per intentar guanyar per
primera vegada aquesta
competició.

8. Com podem millorar
el nostre nivell
internacional? 

Penso que si volem
obtenir bons resultats a
nivell internacional hauríem

de fomentar una mica més les mides EPPA, quelcom
que els irlandesos ens demanen any rere any amb la
finalitat d’anar unificant dins del possible les normes del
pitch and putt. Sóc el primer en reconèixer –com a
jugador i com a co-propietari de dos camps- que el
model català es força més interessant –i rendible- que
d’altres i que per tant estic d’acord en que hem d’anar
amb molt de compte en fer un mínim de canvis en aquest
sentit. Però també penso que al igual que juguem el
Matx Play i la Copa Catalunya amb mides EPPA
podríem introduir-les en algunes altres competicions
oficials. A nivell internacional aquesta possibilitat ens
ajudaria més del que molts pensen, tan a nivell diguem
“polític” com a nivell d’obtenir bons resultats. Però es
clar que és una decisió que tenen que valorar i considerar
els jugadors i els diferents organismes que en aquest
moment regulen el pitch and putt a casa nostra.
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L’equip del Pitch & Putt  Gualta (Baix Empordà) va
guanyar la Copa Catalunya jugada el 5 i 6 d’octubre al
camp del P&P Castelló (Castelló d’Empúries-Alt
Empordà). Aquesta competició  es juga per equips, en
modalitat de joc per forats en mides internacionals i hi
ha 9 punts en joc en cada enfrontament, 6 en individuals
i 3 en parelles. Gualta va guanyar a la final al P&P Ba-
dalona-Motorsol Import per un ajustat 5 a 4. El punt
decisiu de Gualta el va aconseguir en Fernando Cano,
jugador internacional per Catalunya, en fer un forat en
ú en el forat 15. Era la primera vegada que Gualta
guanyava una competició per equips i l’alegria es va
desbordar entre tots els integrants de l’equip al vèncer
en una competició on va destacar el fairplay i bon
ambient entre tots els jugadors. Gualta per arribar a la
final havia guanyat a Sant Cebrià (Maresme) i a El
Vendrell (Baix Penedès) per 6 a 3 en els dos encontres.
El Trofeu Solius, que és un homenatge al primer camp
de P&P que va haver a Catalunya, va ser entregat per
Martin Whitelaw introductor de l’esport del Pitch &
Putt a Catalunya. L’equip de Gualta estava integrat per
Carles Millan ( capità de l´equip), Fernando Cano, Joan
Martínez, Josep Martínez,  Josep Gurillo, Joan Paz i

Gualta guanya la Copa
Catalunya 2008

Josep Santos
La sorpresa negativa de la competició va ser l’equip de
Can Rafel que era el gran favorit per guanyar la
competició, ja que havia guanyat les dues darreres
edicions de la Copa i s’havia emportat també en el 2007
i 2008 el Campionat de Catalunya per Equips.
CanRafel va guanyar únicament un dels tres
enfrontaments jugats i va acabar en sisena posició.
La sorpresa positiva a més de l’equip guanyador va ser
l’equip de Badalona que ha demostrat competició rera
competició que és un gran candidat a guanyar una
competició per equips en el futur.
La classificació final va ser:

1er Gualta
2on Badalona
3er Platja d’Aro
4rt El Vendrell
5è Franciac
6è Can Rafel
7è Vallromanes
8è Sant Cebrià

C
at

al
un

ya
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Jordi Salvà guanya el Campionat
de Catalunya Matxplay a Teià
El 13 i 14 de setembre es va jugar al Pitch & Putt Teià
(Maresme) la fase prèvia del Campionat de Catalunya
Matxplay de Pitch & Putt amb uns participació de 327
jugadors i jugadores i el 20 i 21es va jugar la fase final
on van prendre part els 63 millors del cap de setmana
anterior i el campió del 2007, en Marc Lloret. Cal re-
cordar que el matxplay es la modalitat que es juga per
forats i no per cops.
Després de jugar cinc rondes, on van eliminar tots els
contrincants amb els que es van creuar en el quadre, la
final definia el matx entre Fernando Cano del P&P Gualta
(Baix Empordà) i Jordi Salvà del P&P Franciac (La
Selva). Cal dir que en semifinals van eliminar a Jordi
Saborit del P&P Platja d’Aro (Baix Empordà) i a Jordi
Serra del HCP1 de Sant Andreu de Llavaneres
(Maresme). Jordi Serra aconseguia el tercer lloc.
En la final Jordi Salvà va portar un lleuger avantatge en
tot el recorregut d’un o dos forats. El seu joc es
caracteritzava per aprofitar moltes oportunitats de fer el
forat en dos cops. Fernando Cano malgrat fer millors
sortides no aconseguia que el joc de putt li funcionés i
deixava escapar algunes oportunitats, com ara en el forat

16 on perdia una clara possibilitat d’igualar el partit
al quedar-se curta la bola. Els dos jugadors se’ls
veia força presionats i cap d’ells aconseguia
desenvolupar el gran joc que havien fet en les ron-
des anteriors.
El forat 17 en Jordi Salvà deixava la bola molt
propera del forat i en Fernando Cano aconseguia un
birdie des d’uns tres metres. En Jordi Salvà no ficava
el segon cop i permetia que després de tants forats
liderant el partit, el seu contrincant empatés. En el
darrer forat en Fernando Cano amb la moral ben
alta s’arriscava i feia un cop buscant la bandera, amb
la mala sort que el cop de sortida va anar a tocar a
l’alzina surera de davant del green. En Jordi Salvà
havent-se oblidat totalment el desafortunat forat 17
deixava la bola a menys de tres metres de l’objectiu
amb clara oportunitat de birdie. Fernando Cano feia
una bona aproximació però el segon cop de en Jordi
Salvà li donava el triomf. El birdie significava pel Jordi
Salvà el triomf per primera vegada en un Campionat
de Catalunya que ho celebrava amb els companys i
amics de Franciac amb gran alegria.
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El Rànquing a l’Ampolla es jugarà
el 6 i 7 de desembre

L’11 de novembre per la tarda es va celebrar al
camp de HCP1 el sorteig de competicions oficials
que defineixen la temporada 2009. Hi van assistir
una gran quantitat de representants dels clubs de
Pitch & Putt catalans.
Les seus dels dos Opens FIPPA que es faran a
Catalunya en el 2009, el IIIer Open de Catalunya
i el III Open Ladies es decidiran per concurs en-
tre els camps que presentin candidatura
Del sorteig cal destacar:
1- L’augment del nombre d’equips participants
al Campionat de Catalunya per Equips i per tant

Sorteig de les competicions 2009
l’ampliació a 3 zones de la 4ª divisió. Hi haurà
una zona nord, una zona sud i una central.
2- Desdoblament en 2 zones del Interclubs juve-
nil degut a l’èxit d’aquest any.
3- Incorporació del Interclubs femení amb 2
zones.
4- Incorporació de nous camps (Mas Nou,
Perelada i La Graiera) augmentant el nombre de
camps on gaudir del Pitch and Putt. La
incorporació final d’aquests camps depèn de que
facin tots els tràmis que se’ls hi ha requerit abans
de final d’any.

El 21, 22 i 23 de novembre estava programada
la darrera prova del Rànquing FCPP al camp del
P&P Teyco l’Ampolla.

En ser un camp que s’havia obert en el 2007 era
la primera prova oficial que tenia programat.

La jornada del divendres es va jugar amb tota
normalitat i va ser liderada per Jordi Bargalló i
Paco Salido amb 51 cops. El dissabte al matí però
no es van poder jugar les dues voltes previstes

pel fort vent que hi havia a les Terres de l’Ebre i
davant la previsió de temps del diumenge també
es va haver de suspendre la darrera volta.

El Comitè d’Urgència de la Comissió Esportiva

com a Comitè Organitzador de la prova del
Rànquing, va decidir que els jugadors que encara
tenen pendent jugar la 11ª prova del Rànquing
iniciada a l’Ampolla la juguin els dies 6 i 7 de
desembre.

Tots els jugadors que vulguin prendre part en
aquesta prova i que no estaven inscrits a la volta
de divendres 21 de novembre, hauran de trami-
tar la seva inscripció de nou escollint qualsevol
dels dos horaris disponibles (dissabte 6 a les 9:00
o diumenge 7 a les 9:00) tant a través de la plana
web com per mitjà del camp seu de la
competició.  Els resultats obtinguts pels jugadors
a la volta de divendres es mantenen com a vàlids
i es procurarà que les condicions del camp siguin
les més semblants possibles pels dies 6 i 7 de
desembre.

IMG_1666.JPGIMG_1666.JPG
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Classificació del Rànquing Absolut
Classificació dels 50 primers després de les prova de ROC3
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POSICIÓ NOM Total punts Equip C.Cat Equips FCPP 2008
1 FORTUNY ESPAÑA, MARC 427 CAN RAFEL
2 POCH VIVOLAS, JOAN 400 FRANCIAC BELLVEHÍ ADVOCATS
3 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO 396 PORTAL DEL ROC
4 SERRA BLANCH, JORDI 390 HCP 1 A
5 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR 385 SANT CEBRIÀ BLANC
6 MARTINEZ MARTOS, JOSEP 384 GUALTA POINT
7 MARTI ILLAS, JUAN 383 SANT CEBRIÀ BLANC
8 SANZ RAMON, ENRIC 380 BADALONA MOTORSOL IMPORT
8 CANO MARTOS, FERNANDO 380 GUALTA POINT
10 MARTINEZ MARTOS, JUAN 369 GUALTA POINT
11 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI 368 VILASSAR P&P TEIÀ
12 PALLARES CALVO, JAUME 366 CAN RAFEL
13 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER 364 CAN RAFEL
14 AREVALO GARCIA, FRANCISCO 362 CAN RAFEL
15 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO 357 AIGÜES CLUB
16 JIMENEZ LORENZO, ANTONIO 356 ROC 3
16 STUART COLEMAN, DANIEL 356 CAN RAFEL
18 ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO 355 CAN RAFEL
19 BETLINSKI COLMENA, RICARDO 354 ELVENDRELL A
20 JARDI MARTI, RAMON 350 CARGOLS FELIP VILELLA
21 LLORET DALMAU, MARC 349 PLATJA D’ARO A
22 BARGALLO VERNET, JORDI 348 TEYCO L’AMPOLLA DKV
22 SABORIT FLORETA, JORDI 348 PLATJA D’ARO A
22 GARANGOU SERAROLS, SALVADOR 348 FRANCIAC BELLVEHÍ ADVOCATS
25 PELLICER CASTELLVI, JOSEP 346 CAN RAFEL
26 GRIFE GUIU, LUIS 345 FORA LIMITS
26 JIMENEZ FELIU, BARTO 345 HCP 1 A
28 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL 340 PLATJA D’ARO A
29 MOREU GARCIA, SALVADOR 338 BADALONA MOTORSOL IMPORT
30 SOLE MARZO, DAVID 335 TEYCO L’AMPOLLA DKV
30 PELLICER CASTELLVI, JOAN 335 CAN RAFEL
32 MORE VIDAL, MARÇAL 334 FORNELLS
32 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO 334 VILASSAR P&P TEIÀ
32 MOREU GARCIA, ALBERT 334 BADALONA MOTORSOL IMPORT
35 GELABERT CARANDELL, FRANK 333 ELVENDRELL A
35 SANTOS SANCHEZ, JOSE 333 GUALTA FAUSTO
37 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN 332 HCP 1 A
38 VILELA FERREIRA, ANTONIO 331 COSTA DAURADA
38 BERRIO GAYO, JUAN JOSE 331 ELVENDRELL A
38 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP 331 FORA LIMITS
41 CORRALES GARCES, JACINT 329 FRANCIAC BELLVEHÍ ADVOCATS
42 CORRAL PRIETO, RAMON 328 MONTJUÏC
43 BARNILS GARCIA, XAVIER 325 PLATJA D’ARO A
43 RIERA VALLCORBA, DAVID 325 MONTJUÏC
45 JAEN LOPEZ, ENRIQUE 321 AIGÜES CLUB
46 GARCIA GARCIA, PEPE 318 EL TORRENT D’ANDORRA
47 WEIR -, ALAN 315 GUALTA FAUSTO
47 POSILIO HORCAJUELO, JOSE 315 BADALONA PANTAIBERIC
49 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO 313 SANT CEBRIÀ BLANC
50 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT 312 SANT JAUME P&P



Classificació del Rànquing Femení
Classificació de les 20 primeres després de la prova de ROC3

Classificació del Rànquing Sènior
Classificació dels 20 primers després de la prova de ROC3
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POSICIÓ NOM Total punts Equip C.Cat Equips FCPP 2008
1 FOLCH SOLA, BERTA 387 CAN RAFEL
2 MARCO MARTINEZ, MERCEDES 377 ELVENDRELL A
2 MONTERO SANCHEZ, PILAR 377 VALLROMANES
4 NACHSHON MOSCATEL, ABBY 376 CARGOLS FELIP VILELLA
5 MARTIN JIMENEZ, LOURDES 370 SANT CEBRIÀ BLAU
6 DALMAU SALAMAÑA, NURIA 339 PLATJA D’ARO A
7 HOLMES -, MARILYN 332 P&P BARCELONA-TEIÀ
8 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 327 MONTGROS B
9 TEROL FORTUNY, LUCIA 321 SANT JAUME 1994
10 PALAHI SENLI Mª, DOLORS 299 SANT CEBRIÀ BLAU
11 AHUMADA DIAZ, ANA MARIA 290
12 RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA 285
13 DOCAMPO GARCIA, SONIA 271 LOPI
14 BELTRAN PEREZ, LAURA 269
15 LACALLE BUENO, CARMEN 258
16 PELLICER GUSO, FATIMA 251 LOPI
17 ROVIRA ALCOBER, ROSA Mª 239
18 KOSTALIKOVA -, MARTINA 211 EMPURIABRAVA
18 ROBERTS BABBITT, J.TERRY 211
20 BELLO SOLE, MONTSE 205

POSICIÓ NOM Total punts Equip C.Cat Equips FCPP 2008
1 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR 421 SANT CEBRIÀ BLANC
2 PALLARES CALVO, JAUME 419 CAN RAFEL
3 JIMENEZ LORENZO, ANTONIO 399 ROC 3
4 BERRIO GAYO, JUAN JOSE 387 ELVENDRELL A
5 GRIFE GUIU, LUIS 379 FORA LIMITS
6 MARCO MARTINEZ, MERCEDES 367 ELVENDRELL A
7 GARCIA GARCIA, PEPE 366 EL TORRENT D’ANDORRA
8 GARCIA VALERA, OSCAR 344 CAN RAFEL
8 CARRERA GORTAZAR, J.RAMON 344
10 MARIN GARCIA, EUSEBIO 343 ROC 3
11 LLORET ESPINET, FREDERIC 332 PLATJA D’ARO A
12 MONTERO SANCHEZ, PILAR 331 VALLROMANES
13 ARNAU REDON, OLEGARIO 330 VALLROMANES
14 CASTELL SALVANES, CARLOS 327 COSTA DAURADA
14 SERRANO LEON, DANIEL 327 FORAT 19
16 GARCIA BELMONTE, JOAN 326 TENNIS MORA
17 BALAGUE MUÑOZ, JOSEP 317 CAN RAFEL WORLDFER
18 MARTIN MOYA, ENRIC 309 VILAFORTUNY COSTA DAURADA
19 CORTADA RECOLONS, JOSEP 307 VALLROMANES
20 GIRO CODINA, JORDI 304 BADALONA MOTORSOL IMPORT



Felix Gómez guanya el Campionat
de Catalunya de 2ª categoria
El camp del P&P Franciac va ser seu el 4 i 5
d’octubre del Campionat de Catalunya de 2ª
Categoria de Pitch & Putt que es va jugar a tres
voltes de 18 forats i va tenir una participació de
178 jugadors.
Ja des de la primera volta Felix Gomez va prendre
el liderat amb 53 cops. A la segona volta seguia
líder amb 113 cops i cinc d’avantatge sobre el segon
classificat Enric Cabarrocas. En la darrera volta hi
va haver un triple empat final de Joan Carles
Fresquet, Jordi Flotats i Felix Gomez de 180 cops
que es va decidir en el desempat a mort sobtada

per qui havia liderat tota la competició.
Cal destacar la quarta posició assolida per la ju-
gadora Ana Maria Ahumada.

Classificació final:

1 Felix Gómez 180*
2 Joan Carles Fresquet 180*
3Jordi Flotats 180*
4 Ana Maria Ahumada 181
5Lluís Pereira 185
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Pol Serrano guanya el Campionat
de Catalunya Juvenil
El dissabte 1 de novembre es va jugar al camp del
Pitch & Putt Lleida el Campionat de Catalunya
Juvenil 2008 organitzat per la Federació Catalana
de Pitch & Putt. La competició va comptar amb
una participació de 73 jugadors i jugadores menors
de 16 anys.
El guanyador amb 52 cops va ser en Pol Serrano
del P&P Barcelona-Teià qui va aconeguir fer quatre
forats en dos cops i tan sols 2 forats de quatre
cops. El sots campió va ser Nil Camacho amb 53
cops que va empatar amb Marc Herman qui per
reglament s’emportava el campionat cadet. El sots
campió cadet el va guanyar Gerard Roselló. Es
dona el fet que els tres millors jugadors del
campionat eren del mateix club, del Pitch &
Putt Barcelona-Teià.
En altres categories els guanyadors van ser
Ariadna Castro primera en juvenil i Eudaldo
Castillo segon. En Aleví primer Arnau Baeta i
segon Albert Arribas. En Benjamí campió va
ser Joel Moscatel i el sots campió Martí Arri-
bas. En Prebenjamí el primer va ser Agusti
Quinquilla i el sots campió Carlos Vargas. En
la categoria unificada Femenina de Cadet a
Aleví la campiona va ser Sònia Sanchez i
finalment en la categoria unificada Femenina
de Benjamí a Prebenjamí la campiona va ser
Judith Castro.
Per sort tota la competició es va jugar sense
pluja quan en els dies anteriors i en aquells mateixos

moments estaven caient forts aiguats a moltes
contrades catalanes. La propera competició ju-
venil es jugarà el 15 i 16 de novembre al Pitch &
Putt Badalona Castell de Godmar on es jugarà la
darrera prova del Rànquing Juvenil 2008 de la
Federació Catalana de Pitch & Putt.
Resum dels guanyadors per categories:
Scratch
Campió: Pol Serrano
Sots campió: Nil Camacho
Cadet
Campió: Marc Herman
Sots campió: Gerard Rosello

         Infantil
Campió: Ariadna Castro
Sots campió: Eudaldo Castillo
Aleví
Campió: Arnau Baeta
Sots campió: Albert Arribas
Benjamí
Campió: Joel Moscatel
Sots campió: Martí Arribas
Prebenjamí
Campió: Agusti Quinquilla
Sots campió: Carlos Vargas
Femení Cadet/Infantil/Aleví
Campiona: Sonia Sanchez
Femení Benjamí/Prebenjamí
Campiona: Judith CastroJu

ve
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El 15 i 16 de novembre es va celebrar al Pitch & Putt
Badalona Castell de Godmar la darrera prova del
Rànquing Juvenil de Pitch & Putt 2008 organitzat per
la Federació Catalana de Pitch & Putt, on hi van par-
ticipar un total de 163 nois i noies.
En la categoria competició els guanyadors de la prova
van ser Ulises Aquino de HCP1 i Albert Arribas de

Badalona. Els dos van
aconseguir 38 punts. A la
classificació general hi havia fins
a cinc jugadors que podien
aconseguir ser el guanyador del
Rànquing abans d’iniciar-se la
darrera prova. En Marc
Hermán de Teià amb 34 punts
es posava líder abans de que
en Sergi Marín de Castelló
sortís a jugar. En Sergi sabia
quin resultat havia de superar
per a ser guanyador i mantenir
el liderat que tenia des de la
primera prova. La volta però no
li va anar gaire bé i assolia els mateixos punts finals
que en Marc, qui per millor resultat al Campionat de
Catalunya Juvenil s’emportava el Rànquing Juvenil
Competició 2008.
En la categoria Rànquing Iniciació el guanyador final
va ser Oscar O’Callaghan del Montjuïc amb 48 punts
després de guanyar la prova de Badalona amb 12.
Aquesta categoria d’iniciació es juguen únicament 9
forats.
Les dues jornades es van acabar en una festa on es
van entregar els guardons a tots els guanyadors. Cal
valorar de forma molt positiva tot el Rànquing en pri-

Marc Herman guanya el Rànquing Juvenil
Oscar O’Callaghan guanya en categoria iniciació

mer lloc pel nivell de joc que augmenta any rera any i
també pel fet que han participat en una o més proves
un total de 263 nois i noies que representa un fort
augment respecte el 2007. Pel que fa a la competició
en el 2009 es preveu que les quatre primeres proves
es faran per zones i les 2 últimes seran comunes per a
tots els jugadors amb l’objectiu d’augmentar encara
més la participació evitant llargs desplaçaments.
La llista de tots els guanyadors del Rànquing Juvenil
FCPP 2008 és:

Categoria Iniciació

1er clas. Rànquing iniciació: Oscar O’Callaghan
2on clas. Rànquing iniciació: Marc Ibanyez
1er clas. Rànquing iniciació cat. Benjamí: Ivet Martínez
2on clas. Rànquing iniciació cat. Benjamí: Joaquim
Recio

1er clas. Rànquing iniciació cat. Prebenjamí: Aitor
Moreira
2on clas. Rànquing iniciació cat. Prebenjamí: Maria
Blasco
1er clas. Rànquing iniciació cat. Femení Benjamí/
Prebenjamí: Maria Bronchud
2on clas. Rànquing iniciació cat. Femení Benjamí/
Prebenjamí: Carla Puig

Categoria Competició 
1er clas. Rànquing competició: Marc Herman
2on clas. Rànquing competició: Sergi Marin



1er clas. Rànquing competició cat. Cadet: Pablo
Verges
2on clas. Rànquingcompetició cat. Cadet: Ulises
Aquino
1er clas. Rànquing competició cat. Infantil: Lluis
Cucurull
2on clas. Rànquing competició cat. Infantil: Oriol
Giralt
1er clas. Rànquing competició cat. Aleví: Albert
Arribas

2on clas. Rànquing competició cat. Aleví: Gonzalo
Lanas
1er clas. Rànquing competició cat. Benjamí: Joel
Moscatel
2on clas. Rànquing competició cat. Benjamí: Jordi
Torrecilla
1er clas. Rànquing competició cat. Prebenjamí: Agustí
Quinquilla
2on clas. Rànquing competició cat. Prebenjamí: Nil
Peiro
1er clas. Rànquing competició cat. Femení Cadet/
Infantil: Marta Andres
2on clas. Rànquing competició cat. Femení Cadet/
infantil: Anna Vilaseca

1er clas. Rànquing competició cat. Femení Benjamí/
Preb/Aleví: Mariona Espin
2on clas. Rànquing competició cat. Femení Benjamí/
Preb/Aleví: Marta Cucurull
 
Interclubs Juvenil ACPP 2008

Pel que fa a l’Interclubs Badalona va guanyar en la
categoria iniciació i HCP1 en la categoria
competició. Les classificacions finals van ser:

Interclubs Iniciació 
1er Badalona A
2on Badalona B
2on Montjuïc (empatats 2ona posició)

Interclubs Competició
1er HCP1
2on Castelló
3er Badalona
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Classificació Final del Rànquing Juvenil FCPP Competició 2008
POSICIÓ NOM Total punts Equip Interclubs Juvenil 2007
1 HERMAN RAMOS, MARC 207 Teià Trimar 2001 Pitch
2 MARIN BARRAGAN, SERGI 207 Castelló
3 ARRIBAS SANJOSE, ALBERT 206 Badalona Golf USA
4 LANAS IGLESIAS, GONZALO 205 St.Joan B
4 CUCURULL SOLE, LLUIS 205 Bellpuig
6 MOSCATEL NACHSHON, JOEL 197 Lleida
7 VERGES FORT, PABLO 196 Hcp 1
8 GIRALT GARCIA, ORIOL 185 Hcp 1
9 CLAVERIA ESPUIS, CARLOS 182 Roc 3
10 AQUINO ROMERO, ULISES 180 Hcp 1
11 CARRASQUER VALLS, SERGI 178 Castelló
12 SAN SATURNINO SOTES, JOSE VICENTE 177 Bellpuig
13 GUIXARO TRANCHO, ROBERT 174 Manresa
14 TORRECILLA SUNTHARO, JORDI 173 St.Joan B
15 ARRIBAS SANJOSE, MARTI 171 Badalona Golf USA
16 BAETA VIDAL, ARNAU 169 St.Joan A
17 ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM 167 Badalona Golf USA
18 ARTIGAS COROMINAS, ROGER 164 Hcp 1
19 GIMENO MARES, ALEJANDRO 159 Badalona Golf USA
20 RUIZ GARCIA, PABLO 158 Hcp 1
21 SERRANO FOLGADO, POL 156 Teià Trimar 2001 Putt
22 ESPIN ONIEVA, MARIONA 150 St.Joan A
22 ANDRES LAGUIA, MARTA 150 Teià Trimar 2001 Putt
24 VILASECA CAÑELLAS, ANNA 143 St.Joan A
25 TOSCA ALOY, JORDI 142 Roc 3
26 QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI 139 Badalona Motorsol Import A
27 PUIG JOU, ERIC 138 *
28 CAMACHO RAMONET, NIL LARSERIC 136 Teià Trimar 2001 Pitch
29 SALA COLLADO, FRANCESC 135 Bellpuig
30 DIAZ CARRESQUER, ALBERT JOSEP 129 Castelló
30 RUBIN DE CELIS HURTADO, ALVARO 129 Lleida
30 CASTILLO DIAZ, EUDALDO 129 Hcp 1

Classificació Final del Rànquing Juvenil FCPP Iniciació 2008

POSICIÓ NOM Total punts Equip Interclubs Juvenil 2007
1 OCALLAGHAN PASTOR, OSCAR 48 Montjuic
2 MOREIRA FONTOVA, AITOR 43 Badalona A
3 MARTINEZ ANGUITA, IVET 40 Roc 3
4 IBANYEZ TORRES, MARC 39 Badalona B
5 BRONCHUD MOLINA, MARIA 38 Badalona A
6 BLASCO MAURICI, MARIA 37 Montjuic
7 GIL MONTECELOLO, ADRIA 34 Badalona B
7 RECIO MARTINEZ, JOAQUIM 34 Franciac
7 PUIG JOU, CARLA 34 Franciac
10 CIRERA BOSCH, ARNAU 31 Can Rafel
11 SAMIT LOPEZ, ANDER 28 Badalona A
12 LOPEZ SALVA, PAU 26 Teià
13 SALA COLLADO, GUILLEM 25 Bellpuig
14 MARTI ROSICH, MANEL 24 Bellpuig
15 SOLE BONCOMPTE, BONAVENTURA 20 Bellpuig
16 ELENA LUNA, ALEJANDRO 19 Roc 3
17 SANZ AMAT, ARIADNA 18 Bellpuig
17 DOMINGUEZ CAMARA, VICTOR 18 Can Rafel
19 COLOMER ALFAGEME, BIEL 17 Can Rafel
19 MATILLO REYNES, ALBERT 17 Vallromanes C
19 MUR SUÑER, DAVID 17 Roc 3
19 TIBAU MAS, JOEL 17 Franciac
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El camp de El Vendrell P&P va ser seu 11 i 12
d’octubre del Campionat de Catalunya Sènior
2008, en una competició que va aplegar 118
jugadors i jugadores de molts clubs de
Catalunya.
 
El campió va ser el jugador local Enrique Playan
que ja es va posar líder a la primera volta
posant-se tres sota par i va acabar la competició
amb cinc a sota. El sotscampió  va ser el jugador
de Can Rafel Jaume Pallarès que va acabar a
quatre cops del líder. Malgrat una molt bona
segona volta de 50 cops no va poder retallar
suficient amb els 57 cops del dissabte.
 
Enrique Playán afegeix el seu nom al dels
anteriors campions de Catalunya Sènior que han
estat: Josep Cortada (2002), Manuel Mellado
(2003), Antonio Gimenez (2004), Josep
Fontdeglòria (2005), Kiku Argemí (2006) i Ra-
món Carrera (2007).
 
Els guardonats en les diferents categories van ser:
Playán Villalba, Enrique Campió de Catalunya
Sènior.
Pallarès Calvo, Jaume Sotscampió de Catalunya
Sènior.

Enrique Playan, el millor
dels sèniors

Garcia Garcia, Pepe Campió de Catalunya
Sènior 1ª categoria.
Marin Garcia, Eusebio Sotscampió de Catalunya
Sènior 1ª categoria
Jiménez  Lorenzo, Antonio 3er classificat Sènior
1ª categoria
Rodríguez Farnandez, Amador 4rt classificat
Sènior 1ª categoria
Marco Martínez, Mercedes Campiona de
Catalunya Sènior Femení
Navarro Ramírez, Julio 5è classificat Sènior 1ª
categoria
Estebanez Ortega, Jesús Campió de Catalunya
Sènior 2ª categoria
Montero Sánchez, Pilar Sotscampiona de
Catalunya Sènior Femení
Cortada Recolons, Josep Sotscampió de
Catalunya Sènior 2ª categoria
Pedro Giner, Juan 3er classificat Sènior 2ª
categoria
Ahumada Diaz, Ana Maria 4rt classificat Sènior
2ª categoria
Puig Puig, Josep Campió de Catalunya
Supersènior
Bruch Romeu, Ramon 5è classificat Sènior 2ª
categoria

Sè
ni

or
s

17



D
on

es
Ier Clínic de P&P Femení
El camp de HCP 1 de Sant Andreu de Llavaneres
va ser el lloc triat per a celebrar el  I Clínic
Femení  de Pitch & Putt, que per primer cop la
Federació Catalana de Pitch and Putt va cele-
brar el passat dissabte dia 18
d’octubre.

Sota el títol “El repte de gestionar
un equip”,  aquest primer clínic va
reunir, entre d’altres moltes jugadores
i aficionades al P&P,  a les capitanes i
delegades dels equips que participa-
ran en el I Interclubs Femení 2009.
El Clínic va estar conduit pel Director
de Daec Consulting, Sr. Daniel Poch,
encarregat de  introduir a les assistents
en el complex món de la gestió d’un
equip esportiu, així com en la millora,
motivació i gestió del   treball en grup.

A continuació la Sra. Consol Martinez-
Soria va comentar i explicar les noves regles
que afectaran el pitch & putt, així com la seva
aplicació.

Posteriorment, un dels professors p&P més
destacats del panorama català, James Marshall
va parlar dels punts més importants de l’
entrenament i de com aprofitar i optimitzar la
seva pràctica. Va ser ell mateix l’encarregat de
acabar la sessió oferint a les participants una
classe magistral de putt.

Acabada la part teòrica d’aquest Clínic,
després de dinar, les participants van sortir al
camp per participar en un “Torneig de Parelles
Sorpresa” que s’havia organitzat com a
complement de la part teòrica . La valoració
que van fer les participants va ser que el Clínic
havia estat  molt positiu, no només pel que fa a
la relació i convivència humana i esportiva  de
les participants, sinó pel propi contingut del
Clínic.

L’ambient i satisfacció general pel resultat
d’aquesta jornada fan evident la conveniència
de repetir l’experiència d’aquest primer Clínic
en properes ocasions, circumstància que, ben

segur, ajudarà a enfortir la relació, els coneixements
i la motivació entre les jugadores i afavorirà la pràctica
i el reconeixement del pitch & putt femení.
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El passat 11 de novembre es va celebrar al camp
de HCP1, el sorteig de les seus on es disputaran
les proves del I INTERCLUBS FEMENÍ. Va
haver-hi per part del col·lectiu femení força
expectació per veure quins camps tocaven en
aquesta primera edició.  Hem vist la complicació
que suposa el sorteig dels camps per la quantitat
de competicions oficial que tindrem durant el
2009. Volem agrair als diferents camps que els
ha tocat la prova la bona rebuda d’aquest sorteig.
Les camps i les dates queden així:

Zona Est
Gualta 07 de Febrer
Barcelona Teià 14 de Març
Fornells 18 d’Abril
Platja d’Aro  9 de maig

Zona Oest
Portal del Roc 07 de Febrer
Manresa 14 de Març
El Vendrell 18 d’Abril
Roc 3  9 de maig

La final es jugarà al  Sant Cebrià el 27 i 28 de
Juny.

Els equip inscrits fins el moment del sorteig
son:

L’Interclubs Femení 2009
ja té seus i dates

Zona Est
Castelló, Club Esportiu Lopi, Franciac Blau,
Franciac Verd, Fornells, HCP 1, Gualta, Mas
Gurumbau, Mas Pagès, Platja d’ Aro, Sant Cebrià
Scratx, Sant Cebrià Hcp,Teià, Tenis Mora,
Vallromanes

Zona Oest
Can Cuyàs, Can Rafel, Badalona, El Vendrell,
bonÀrea, Manresa, Portal del Roc, Roc 3, Lleida,
Sant Jaume, Vall d’Ordino, La Figuerola

Ens conta que son molts els equips que ja s’han
reunit per preparar el seu pla d’ entrenament,
seguint el que les capitanes van aprendre en el
Cínic Femení.

Desitgem  que sigui una gran competició  i que
tant de la divisió Est com de l’Oest, surtin els
millors equips en les dues categories per disputar
una gran final a Sant Cebrià.

Si encara no tens equip i estàs interessada en
jugar, et pots posar en contacte amb el teu
camp o amb la Federació i ells et proporciona-
ran la informació necessària per poder-hi parti-
cipar. Us animem a participar. Només entre
totes i amb la nostra participació, normalitzarem
la presència femenina en el fantàstic esport que
és el Pitch &Putt.

Comissió Femenina
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Pilar Montero i Antonio Jiménez
guanyen les parelles mixtes

Del 24 al 26 d’octubre es va jugar al recorregut
de P&P de Can Cuyàs la Copa ACPP de Parelles
mixtes 2008 amb el triomf de la parella formada
per Pilar Montero i Antonio Jiménez.
La Pilar Montero i l’Antonio Jiménez lideraven la

competició des de la prime-
ra volta en fourballs
juntament amb Frank
Gelabert i Isabel Rodríguez.
A la volta Greensome en
Frank i la Isabel van fer un
resultat alt, cosa que els
deixava allunyats dels
primers llocs on es mantenien
la Pilar i l’Antonio. A la
vegada un bon resultat del
Marc Fortuny i la Sílvia
Garangou els deixaven a 1
sol cop dels líders quan en-
cara quedaven per jugar els
18 forats foursomes.
A la última volta el Marc i la
Sílvia van arribar a empatar
durant la primera part del

recorregut en el resultat acumulat, però mai es
van posar per davant. El joc sòlid i sense errors
de la Pilar i l’Antonio els donava la victòria per
un sol cop d’avantatge.
Al forat 18 semblava que podia haver un empat

amb un putt de la Pilar d’uns
6 metres i la bola del Marc i
la Sílvia a menys distància.
La Pilar va deixar de segon
cop la bola donada i la Sílvia
Garangou no va poder ficar
el putt d’uns 3 metres per
empatar l’acumulat.
Cal destacar el bon ambient
d’aquesta competició i la
duresa de l’última volta en
modalitat foursome que es
poc habitual de jugar i molt
complicada per a parelles
que juguen poques
competicions conjuntes
durant l’any.
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Escola Població
1 Can Parera Montornés
2 Cor de Maria Sant Celoni
3 PIVE Tona
4 Sant Gabriel Torroella de Montgrí
5 El Cim Vilanova i la Geltrú
6 Sant Miquel Deltebre
7 Riumar Deltebre
8 Lligallo del Ganguil Camarles
9 Camp Joliu L’Arboç
10 Mare de Deu del Roser Guissona
11 Sant Pau Sant Pol de Mar
12 St. George Scohol Girona
13 Sot del Camp St. Vicenç de Montalt
14 Jaume Salvatella Sta. Coloma de Gramanet
15 Rosello Sta. Coloma de Gramanet
16 La Font Manresa
17 Guillem Torroella de Montgrí
18 Sant Ignasi- Sarrià Barcelona
19 Dovella Barcelona
20 Primavera Sta. Coloma de Gramanet
21 Sant Josep Tordera
22 Mil·lenari Cardedeu
23 El Cim Teià
24 Mare de Deu del Carme Bellpuig
25 Escola Pia Granollers
26 Can Joliu L’Arboç
27 IPSE Barcelona
28 Joan Reglà Bàscara
29 Tramuntana Camallera
30 Jose Juan Ortiz St. Andreu de la Barca
31 Garbí Esplugues del Llobregat
32 Esteve Faus Guissona

Escoles que participen al
programa de Pitch & Putt a les
Escoles
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Bona acollida del primer seminari
per reflexionar sobre camps més
eficients i sostenibles
El passat 12 de Novembre la FCPP i l’ACPP
van organitzar un seminari per a greenkeepers i
gerents de camps de pitch&putt anomenat: Per
un manteniment més eficient i sostenible dels
camps de pitch&putt.

La tasca de la FCPP i l’ACPP en matèria
d’organització esportiva que s’ha fet evident en
els últims anys però la FCPP i sobretot l’ACPP
porten a terme altres feines menys visibles com
ara la divulgació de la
naturalesa dels camps
de pitch & putt davant
de l’administració públi-
ca. En aquest sentit hem
tingut vàries reunions la
secretaria i membres de
la junta amb els diferents
responsables polítics i
tècnics que ha tingut
l’Agència Catalana de
l’Aigua els últims anys
per a que el pitch & putt
tingui un tracte just i
proporcionat en les
recurrents crisis de man-
ca d’aigua que hem
patit. També hem
mantingut trobades amb
el Departament de
Medi Ambient per a
posicionar-nos com a
ACPP en la defensa del
model de pitch & putt
gestionat bàsicament per
empreses familiars i des-
vincular-lo de
p r o m o c i o n s
immobiliàries.

El seminari presentat
enceta una nova funció
de l’ACPP que és la
divulgació de les noves

possibilitats per a encarar els reptes futurs en el
manteniment dels camps de pitch & putt.
De fet, des de la junta ja feia temps que li
donàvem voltes per a organitzar una trobada com
aquesta però l’empenta final ens la va donar la
lectura d’un article publicat el mes de Maig en el
Golf Digest americà anomenat “How Green is
golf”. Aquest estudi va ser definit pel director de
la pròpia revista com l’article més important que
ha publicat Golf Digest en els últims anys.
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Bàsicament són preguntes directes sobre el model
i manteniment dels camps a reconeguts green
keepers, dissenyadors, ecologistes, administració
i científics nord-americans.

El problema

El problema global

En l’esmenta’t article comença parlant de la
situació global del planeta, i ara no parlarem del
canvi climàtic que sembla evident sinó d’un pro-
blema encara més greu que és l’augment
exponencial i sistemàtic de la població mundial.
La realitat és que actualment ens estem acostant
als 7000 milions d’habitants a la Terra, 7 vegades
més dels que hi
havia fa 200
anys quan es va
crear la primera
associació d’un
esport que es
jugava amb un
pal, una bola i
varis forats al
terra. De fet no
e n s
equivocarem
gaire si diem que
avui a la Terra hi
viu tanta gent
com la que ho ha
fet durant tota la
història de la
Humanitat, amb la pressió sobre els recursos
naturals que això suposa. L’article del Golf Digest
diu que d’aquí uns 15 anys, una quarta part de la
població mundial viurà en condicions d’extrema
escassetat d’aigua, però les condicions del restants
tres quartes partes no serà gaire millor.

El problema local

De fet aquest problema, que algú pot donar per
inversemblant, ja s’ha fet evident a Catalunya on
dels últims 6 anys hem patit 4 en restriccions
genèriques d’aigua i tres a punt de tenir
restriccions severes: any 2002, 2005 i 2008. I
les perspectives no semblen millorar, molt
probablement en el futur l’aigua en el nostre país
serà més escassa i més cara.

Tornant al citat article, assenyala que el futur no
passarà per fer les coses tal i com s’han fet fins
ara si volem que el nostre benestar actual pugui
continuar, per a tots, com fins el dia d’avui.

El problema particular

I així també serà per al pitch&putt. Aquests últims
anys de crisis hídrica que esmentava, hem estat
acusats juntament amb els camps de golf, per una
part de la població amb certes actituds
dogmàtiques i poc informada, de ser un dels
principals consumidors d’aigua i fins i tot de
productes fitosanitaris. Amb tots ells i també amb
l’administració cal agafar les dades i dir-los que
els camps de pitch & putt i golf només represen-

ten un 0,4% del
consum total,
dels quals la
meitat és aigua
residual regene-
rada, per tant la
dada seria
aproximadament
d’un 0,2%. En el
cas concret dels
camps pitch &
putt aquesta
dada passa a ser
del 0,03%, és a
dir, si els camps
del país deixessin
de consumir
aigua el proble-
ma seria

exactament el mateix.
Això és excusa per no fer res? Clar que no.
Justament perquè estem en el punt de mira i tothom
es fixa amb nosaltres hem de ser el primers en
innovar i trobar solucions.

La solució

De l’administració

L’administració proposa que la solució passa per
les aigües residuals regenerades. Bé molts dels
camps ja hi treballen i coneixen els inconvenients
que comporta: augment considerable dels costos
i un risc constant, de difícil control, de malmetre
el camp i el subsòl severament. A més en la crisis 23



de l’aigua que hem tingut aquesta primavera, en
alguns debats oberts en algunes comarques, els
agricultors ja demanaven l’aigua residual regene-
rada concedida als camps de pitch & putt i de
golf.

De l’ACPP i la FCPP

La solució passa per consumir menys però
sobretot de consumir  més eficientment, és a dir
fent el mateix o millor amb menys recursos. Així
no podem consi-
derar les aigües
r e s i d u a l s
regenerades la
com a solució sinó
com a part d’ella.
Per això cal una
millora de la
tecnologia i el
seminari organitzat
pretenia ser un pas
cap a aquesta
direcció.

Els Ponents

El primer torn el
va tenir en Jordi
Torrent greenkeeper del Pitch & Putt Barcelona
Teià, un dels primers camps de pitch & putt en
utilitzar aigua regenerada just en una de les
comarques on la qualitat es veu sovint
compromesa i la gestió es fa més difícil. En Jordi
també va donar un enfoc específic de la
problemàtica en el pitch & putt.
Tot seguit l’Octavi Creus, enginyer tècnic
agrònom, greenkeeper i assessor de diferents
camps va preparar juntament amb en David
Bataller (Fornells) una exposició dels nous models
de gestió de l’aigua en un camp, que incloïen
l’optimització del reg i fórmules experimentades
per a la implantació de gespes calentes de baix
consum d’aigua.
En Lluís Ciurana, enginyer tècnic agrícola,
greenkeeper del Camp Nou del FC Barcelona,
Masia Bach i assessor de diferents camps va fer
una presentació d’aquestes noves generacions de
gespes com a part important de la gestió eficient
del manteniment.

En Josep Cirera, enginyer agrònom i membre de
l’Associació Americana de Greenkeepers i Di-
rector de la Divisó d’Àrees Verdes de Semillas
Fitó va parlar de la incorporació en les
instal·lacions existents d’aquestes noves gespes i
com s’adapten a les aigües residuals regenerades.
En els últims minuts dues cases comercials (Scotts
i Semillas Fitó) feren la presentació de productes
específics que ens poden ajudar a aconseguir els
objectius d’eficiència exposats anteriorment.
El motiu de l’elecció d’aquestes cases comercials

fou que són
punteres en el seu
sector i per
l’ajuda tècnica
que ens
proporcionaren
per a fer realitat
aquest seminari,
això sense voler
dir que altres ca-
ses comercials
puguin arribar a
donar un servei
tant bo com les
presentades.

Conclusions

Podríem resumir-les en tres:
− Que el futur dels camps de pitch & putt

passa per entendre’ls per part de gestors,
jugadors i professionals com un element
més adaptat al paisatge del nostre país
tot fugint del model escocès imperant fins
el moment.

− Que abans de fer cap inversió nova cal
corregir els hàbits i instal·lacions de
manteniment actuals per a que siguin més
eficients en el consum d’aigua.

− I que el futur passa per la incorporació
de les “noves” gespes calentes tot i que
cadascuna d’elles té diferents
característiques que les fan més o menys
adequades segons la naturalesa de cada
camp.

Marc Casadellà, enginyer industrial, direc-
tor del Pitch&Putt Gualta i responsable en
assumptes de medi ambient de la Junta de
l’ACPP i de la FCPP
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El Pitch & Putt català amb la
Marató de TV3. El 8 de desembre
tornejos a molts camps
Ara ja fa uns mesos es va crear una comissió a la
FCPP a iniciativa d’alguns jugadors per a promoure
accions solidàries. La primera gran iniciativa que es
va decidir tirar endavant era col.laborar amb la
Marató de TV3. Un clàssic abans de les festes de
Nadal. Moltes entitats i col·lectius del país organitzen
activitats per recollir diners i sensibilitzar la societat
catalana sobre una malaltia. Aquest any la marató
tornarà a ser present als camps de pitch and putt
catalans  que coordinats per la FCPP recolzaran
aquesta iniciativa.

La meitat del greenfee que pagarà cada participant
es destinarà com a donatiu per la Marató. Cal tenir
en compte que a més a més de les aportacions que
es recullin dels tornejos, la FCPP destinarà un
percentatge del seu pressupost a la Marató, tal i com
també es va fer l’any 2007.

Recordem que aquest any La Marató televisiva tindrà
lloc el proper 14 de desembre, i que els fons recaptats
es destinaran a finançar projectes de recerca
biomèdica sobre malalties mentals greus. Entre elles,
el programa tractarà especialment sobre
l’esquizofrènia, la depressió greu i el trastorn bipolar,
així com l’ansietat i el trastorn obsessiu compulsiu
(TOC), juntament amb el trastorn per dèficit d’atenció
i hiperactivitat (TDAH), l’autisme i el trastorn límit
de la personalitat (TLP).

Les principals característiques de les competicions
que es faran a molts camps són:

- Data: Dilluns 8  de desembre de 2008 (festiu
en ser la Immaculada)

- Una única sortida simultània amb un màxim de 72
jugadors a primera hora del matí per camps de 18
forats, i dues sortides simultànies amb un màxim de
36 jugadors per sortida per camps de 9 forats,
fomentant d’aquesta forma la participació igualitària
per part de tots els camps.

- Les inscripcions s’han de fer a cada camp.

- Preu unificat del greenfee de 25•, destinant el 50%
a la Marató de TV3.

-          La Federació Catalana de Pitch and Putt en-
trega 10 medalles per a cada competició de cada
camp, que són pels guanyadors:

-          1 Scratch Masculí
-          1 Scratch Femení
-          2 Handicap Inferior
-          2 Handicap Superior
-          2 Handicap Femení
-          1 Handicap Sènior
-          1 Handicap Juvenil

Els camps on es faran competicions per a la Marató
són:
Badalona
Bellpuig
bonÀrea
Can Cuyàs
Can Rafel
Castelló
El Vallès
El Vendrell
Fornells
Franciac
Gualta
HCP1
L’Ampolla
Lleida
Manresa
Mas Pagès
Montjuïc
Platja d’Aro
Portal del Roc
Roc 3
Sant Cebrià
Sant Jaume
Teià
Tennis Mora
Vallromanes
Viladrau.

Participa!
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La nit del divendres 17 d’octubre
es va celebrar amb gran èxit
d’assistència el Sopar de Gala de la
Unió de Federacions Esportives de
Catalunya, amb motiu del seu 75è
aniversari. Per part de la Federació
Catalana de Pitch & Putt hi va
assistir una delegació encapçalada
pel vicepresident de la FCPP Àngel
Llopis. Al Palau de Congressos de
Catalunya a Barcelona hi van assistir
més de 650 persones que no es van
voler perdre aquesta festa única, i
que van gaudir d’una nit plena de
sorpreses, humor, homenatges i
bons records.

El Sopar de Gala de
la Unió de
Federacions, es va
iniciar amb la
benvinguda de
l’humorista Carles
Latre, qui va fer pu-
jar a l’escenari el
president de la
UFEC, David
Moner, qui va pre-
sentar el Llibre del
75è aniversari de la
UFEC, un extens
recull històric i
fotogràfic dels millors
moments de l’esport
català al llarg

d’aquests anys, que es va lliurar a cadascun dels assistents. En el seu parlament, el president de la UFEC va fer
una repassada de la història de la institució, des dels seus inicis, impulsada per Pompeu Fabra, fins a l’època
més recent. A més, Moner va demanar la necessitat de la creació d’una Conselleria d’Esports, tot basant-se
en la importància de l’esport a Catalunya, que mou 5.576 milions d’euros i suposa el 4,1% del PIB, així com
pel fet que el 40% dels catalans practiquen algun esport.

La UFEC celebra el seu 75è
aniversari amb gran èxit  i més de
650 assistents
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