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Revista col·laboradora de l’ACPP

Renovar o no renovar

El planeta evoluciona a velocitats insospitades. Tot el que sorgeix al vol-

tant del món de la tecnologia, alhora que té una vida útil cada vegada

més llarga, el seu termini com producte vigent és cada vegada més curt. El

món del pitch & putt i el golf giren a aquesta mateixa velocitat. 

Fa més de 10 anys, vaig escoltar a un expert en cibernètica afirmar que la

vida terme mitjà d'un producte de còmput, conservant el seu estatus de

nou, no superava els tres mesos, temps en el qual iniciava el seu període

d'obsolescència. La seva vida útil era notablement major, però tard o d'ho-

ra, potser un parell d'anys, l'objecte es tornava pràcticament inútil i queda-

va condemnat a ser subutilitzat fins a la seva destrucció. L'evolució tecno-

lògica en el període assenyalat ha estat tan vertiginosa, que ara podem afir-

mar que gairebé qualsevol novetat deixa de ser-ho en qüestió de dies. 

En el pitch & putt i el golf, les coses no són molt diferents i el desenvolu-

pament de nous productes duu un ritme frenètic. Tant els nous dissenys de

pals i boles, com els materials amb els quals es construeixen, han obligat

a la USGA i R la R & A de Saint Andrews organismes rectors del joc del golf

en el món a imposar serioses limitacions al disseny dels mateixos, per a

evitar l'imminent risc que els camps iniciïn el seu propi període d'obsoles-

cència. Encara amb les restriccions, agafant-se a quant recursos estiguin

disponibles, els desenvolupadors de productes continuen trobant formes

d'afegir-li un metre més al nou pal o assegurar-se que la barreja entre el vol

i control d'una nova bola no tingui precedents. 

Exposo un cas personal. Fa alguns anys, sent usuari d'un tradicional i efec-

tiu pal, vaig tenir la sort de guanyar com premi un altre model. Setmanes

després, encara poc motivat a estrenar-lo, vaig decidir utilitzar-lo en exclu-

siva durant una partit. Des de llavors, segueix en la meva bossa de pitch &

putt en qualitat d'insubstituïble. Més vaig trigar a iniciar el seu ús que en

assabentar-me del llançament al mercat dels nous tres models que va llan-

çar la mateixa marca, els quals van ser un èxit en vendes i avui dia es conta

amb cinc diferents models i una quantitat increïble de variants. Quants anys

van passar entre el dia que vaig rebre el meu pal i quants ha llançat aques-

ta marca des de llavors? No més de 3 anys i han estat prop de vint nous

models. 

Ara bé, pensem en la part positiva de l'assumpte i pensem que ni vostè ni

jo necessitem canviar d'equip cada any ni cada tres; cada cinc? potser. De

quina forma pot afectar-nos el mantenir-nos amb el nostre vell set de pals?

És difícil respondre a aquesta pregunta i a més tindríem que sumar també

els avantatges que ofereixen les boles i les seves interminables versions. 

Quant poden representar aquests canvis en el nombre de cops durant un

partit? Doncs, també amb les òbvies reserves del cas, podríem especular

que cinc anys de retard en tecnologia, podrien representar de dos a tres

cops per recorregut i evitar més d'un mal de cap passatger. Si aquests dos

cops són importants per a vostè (o el seu compte corrent), actualitzi el seu

equip; si no ho són tant, continuï amb el de sempre per uns anys més  �

Jaume Puig

President

editorial

3



psicologia & golf 

4

Simplificar el cop

Des de sempre s’ha dit que és

important marcar-se objectius

concrets que siguin engrescadors

però assolibles a curt, mig i llarg

termini. A curt  termini poden ser:

mensuals, setmanals, un partit...

fins arribar a l’objectiu més petit de

tots: el següent cop a realitzar.

Això que sembla tan evident no es

té sempre en compte. Tothom es

pot veure influenciat per vàries

qüestions a l’hora jugar la bola,

amb la consegüent distracció, i

possible error.

Els objectius a mig i llarg termini

són beneficiosos per fer aparèixer

la motivació i orientar el camí a

seguir, i per tant necessiten de ser

reflexionats amb cura i tranquil·litat.

Però un objectiu tan a curt termini

com els següents cops a realitzar,

necessiten de pensar de forma més

decidida i automàtica.  

Quan es mira la targeta al forat 9 i

no agrada el resultat. És fàcil caure

en pensaments del tipus: “no tinc el

dia, aquest camp no em va bé,

necessito entrenar, els rivals segur

que van bé...”.

Aquests pensaments són tòpics

que apareixen per donar expli-

cació al què passa, però no

solen ser reals, i a més són pen-

saments que posen la solució

fora del propi jugador. Per tant,

són pensaments que distreuen

de l’objectiu immediat: el

següent cop.

És molt millor assumir el més

ràpid possible la situació i fer

una acte d’humilitat i responsabili-

tat per acceptar que el resultat no

és el desitjat. Això evitarà perdre’s

en pensaments que distreuen més

que no pas ajuden, i les solucions

apareixeran més aviat. La solució

es troba en vosaltres i en el mateix

partit, i sobretot en el següent cop i

els successius. Encara que no

pugueu remuntar el resultat, com a

mínim podeu actuar de manera que

no “llenceu la tovallola” i acabar la

jornada amb bones sensacions. 

Davant de la bola, l’únic objectiu

que val en aquell precís instant és el

de centrar-se a on es pretén que

caigui. Per tant, només s’haurà de

tenir en compte: objectiu, línia, i

distància. Que són només tres pen-

saments a tenir en compte, i no tant

pensaments racionals excessiva-

ment tècnics que facin un embolic

al cervell.

Del què es tracte és de simplificar el

cop, i com menys informació tingui

la ment, molt millor per fer aparèixer

l’instint natural i poder concentrar-

se en l’objectiu. D’aquesta manera,

també es deixa de pensar en allò

que té solució fora del partit i que

s’ha d’atendre de forma acura-

da a l’entrenar amb el profes-

sional.

Cal tenir en compte que l’objec-

tiu al qual s’apunta ha de ser el

màxim de petit. Així d’aquesta

manera també es simplifica

l’objectiu i s’aconsegueix cen-

trar l’atenció en ell i per guanyar

precisió.

Els objectius a mig i llarg termini són beneficiosos per fer aparèixer la motivació i

orientar el camí a seguir ”
“



Si l’objectiu és petit i

concret és més fàcil

pensar-hi l’impacte. No

és el mateix apuntar al

green en general, que a

un lloc concret del

green. En el primer cas

s’apunta “a bulto” i el

swing es pot tornar

poc precís perquè la

informació al cervell

queda difusa. En el

segon cas, es té clar

on ha de caure la bola i

es posa més atenció. A

més, durant l’impacte

serà més fàcil visualitzar l’objectiu,

ja que se li està donant una ordre

molt concreta i precisa al cervell.

Si es comet un error en l’impacte,

però l’objectiu és petit, la bola

segur que anirà a parar més a prop

sense marxar masses metres del

punt escollit, mentre que si l’objec-

tiu és molt gran en superfície, l’error

es pot pagar més car. 

Resumint, és més probable realitzar

un bon swing d’impacte si l’atenció

se centra en la línia i

distància per a un

objectiu petit, en comp-

tes d’atendre a qües-

tions que s’han de

resoldre als entrena-

ments. Si s’aconse-

gueix atendre només la

informació necessària

abans de jugar la bola,

l’instint apareix de

manera espontània. I

aquesta és una estratè-

gia que es pot entrenar.

Simplificant el cop es

produeixen menys errades, i esco-

llint objectius petits, els errors són

menors! �

Albert Soldevilla

Psicòleg de l’esport

www.mensalus.com
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El putt és el cop més important

tant en el golf com en el pitch &

putt. És el que decidirà si fem pocs

o masses cops. 

Un bon grip ens ajudarà a controlar

el pal i la línia. El pal s’agafarà amb

la mà esquerra a dalt separant l’ín-

dex i col·locant-lo al damunt dels

tres o quatre dits de la mà dreta, i

el polze dret sobre l’esquerra.

Normalment la mida del putter d’un

professional (de 78 a 84 cm) és

inferior a un putter qualsevol

(89cm), això vol dir que ha de

ser el suficientment curt per

inclinar-se una mica sobre la

bola.

TRES FACTORS IMPORTANTS

DEL PUTT:

POSICIÓ BASCULANT

� Les espatlles basculen cap a

dalt i cap a baix en comptes de

girar. D’aquesta manera serà

mes fàcil aconseguir una bona

línia.

MANS RELAXADES

� Les mans han d’estar quie-

tes, i si a més les tenim relaxa-

des ens ajudarà en el moviment

d’espatlles.

LA LÍNIA DE LA VIDA

� És important agafar el pal llis-

cant les mans per la línia de la

vida. Aquest grip disminuirà el

gir dels canells i per tant reduirà

el moviment excessiu de les

mans.

Un jugador col·locat davant de

la bola no hauria de veure la

cara del pal, en cas contrari la

bola començaria el recorregut

botant, i  no rodant.

El tema de la força segurament

és el més complicat. Un juga-

dor hauria de controlar la força

amb la mida del swing, i no

amb la velocitat. Com més

llarg sigui el putt més swing

haurem de fer. 

Es pot agafar el pal amb força

o suavitat però s’ha de mante-

nir constant durant tot el cop.

Si varia els canells es podrien

activar i generar un cop defec-

tuós. 

És bàsic tirar cada putt com si

fos el primer que tirem i no

pensar mai en els que em fallat

sinó en els que hem entrat �

JOSEP TORRENT MARÉS

PROFESSOR P&P 

SANT CEBRIÀ

EL PUTT

SI

NO

És bàsic tirar cada

putt com si fos el 

primer que tirem i no

pensar mai en els

que em fallat sinó en

els que hem entrat ”

“





camp del mes

8

Pitch & Putt Sierra Cortina, 
un camp amb vistes

Per als apassionats del pitch

and putt i el golf, la Costa

Blanca és un autèntic paradís. Ha

assolit situar-se com un dels prin-

cipals centres internacionals de

referència en la pràctica d'aquests

esports durant tot l'any, gràcies a

un clima excepcional, amb prop

de 300 dies de sol, i a la facilitat

d'accés des dels principals cen-

tres emissors de turistes. 

Els camps, dotats amb tot tipus

d'instal·lacions, es localitzen prin-

cipalment en la costa, habitual-

ment pròxims als centres turístics.

En l'actualitat, l'oferta de camps

de pitch & putt i golf en la Costa

Blanca supera la quinzena, situats

tots a menys de 45 minuts amb

cotxe des de l'Aeroport del Altet i

fàcilment accessibles per autopis-

ta o autovia. 

JUGAR ENTRE LA VEGETA-
CIÓ I EL BOSC

El Pitch & Putt 18 forats de Sierra

Cortina, és idoni tant per als prin-

cipiants que s'inicien en el món

del pitch & putt, com per a aquells

que ja són experimentats juga-

dors. Els seus forats oscil·len

entre els 55 i els 100 metres de

distància.

A Sierra Cortina podem gaudir

dels diferents paranys, de dos

llacs artificials i dels seus magní-

fics greens que faran les delícies

dels jugadors.

Els 18 forats del Pitch & Putt

Sierra Cortina, discorren entre

vegetació i bosc mediterrani amb

unes meravelloses vistes sobre la

badia de Benidorm i la Sierra

Helada.

DE TURISME PEL PENYÓ

D’IFACH, SÍMBOL DE LA COSTA

BLANCA

El  “Peñón de Ifach”, símbol de la

Costa Blanca, s'alça en el mar

com roca calcària d'uns 50.000

m2 a 332 m. d'altura i un quilòme-

tre de longitud. Unit a terra per un

estret istme, és producte d'un llis-

Els 18 forats del Pitch & Putt Sierra Cortina, discorren entre

vegetació i bosc mediterrani amb unes meravelloses vistes

sobre la badia de Benidorm  ”

“
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cament de la propera “Serra de

Oltà” constituint un dels acci-

dents geogràfics de major sin-

gularitat i bellesa no només de

la Comunitat Valenciana sinó de

tot el litoral mediterrani.

A banda i banda d’Ifach s'obren

platges de fina sorra i aigües

transparents: la  de  “Llevant” o

“La Fossa” cap al Nord, les  de

“Cantal Roig” i “Arenal-Bol” cap

al Sud que, amb el  “Morro de

Toix”, dóna forma a la badia de

Calp.

A la Costa Blanca el jugador es

trobarà la qualitat dels camps i

una oferta complementària difí-

cil d'igualar �

Direcció: 

C/Amsterdan 

(Sierra Cortina) s/n

03509 FINESTRAT

Tel:   +34 966 112 093

Fax:  +34 966 812 448

Web: 

www.sierracortinaresort.com

Ruta: 

L’Autopista A-7, a través de

la sortida 65-A, específica

de Terra Mítica, comunica

Sierra Cortina Resort amb la

resta d’ Espanya i d’Europa. 

CARACTERÍSTIQUES:

DISSENYADOR DEL CAMP:

Patricio Cantalapiedra 

DATA DISSENY: 

01-01-1970 

TIPUS D’HERBA:

greens Poa tribiali 

AVANTGREENS:

Sisae

CARRERS:

Bermuda 

El  “Peñón de Ifach”, 

símbol de la Costa Blanca, 

s'alça en el mar com roca calcària 

d'uns 50.000 m2 a 332 m. d'altura  ”

“

FICHA TÈCNICA
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notícies

El fet més destacat en Pitch & Putt català en el 2009 va ser la gran fita que va aconseguir  Fernando

Cano en proclamar-se campió del món a nivell individual en el mes de març a La Grande Motte a

França. A més d’aquest guardó va sumar el Campionat de Catalunya Matxplay, el Campionat de

Catalunya Dobles i el Rànquing Absolut FCPP 2009.

Pel que fa a dades generals de l’esport s’ha passat de 16.479 llicències a finals del 2008 a 16.572 lli-

cències a finals del 2009. Destaca també l’augment en el nombre de torneigs que han passat de ser

1.362 a 1.467 d’un any a un altre. Pel que fa al nombre de jugadors en les competicions ha augmen-

tat en un 4,33% ja que s’ha passat de 97.942 inscripcions a 102.181. Tres nous camps de Pitch & Putt

s’afegeixen en el 2010  als 35 ja existents.  Són els Cambrils, la Graiera i el de Can Pascual d’Arbúcies

(rústic).

En el 2010 cal destacar que es celebrarà a Catalunya el VI Campionat d’Europa per Equips de la

European Pitch & Putt Association on s’espera que Catalunya presenti batalla a Irlanda que ha guan-

yat fins ara les cinc edicions jugades. Es jugarà del 24 al 26 de setembre al camp de Papalús de Lloret

de Mar �

Bon 2009 pel Pitch & Putt català

Modificacions al Reglament Rànquing FCPP 2010

La FCPP ha decidit un Reglament per l’any 2010 similar al de l’any 2009 amb petites modificacions que us rela-

tem a continuació:

� Es tindran en compte les 8 millors puntuacions dels 12 concursos pun-

tuables i les classificacions al Campionat de Catalunya Absolut i Matxplay, d’a-

questa forma l’augment d’una prova amb motiu de que el camp de Salardú acu-

lli una prova del Rànquing FCPP 2010 farà augmentar una prova descartable. 

� Es modifica la puntuació aconseguida per la classificació al Campionat de

Catalunya Matxplay igualant-la a la del Campionat de Catalunya Absolut a les

posicions compreses de la 1 a la 32, atorgant 40 punts per les posicions de la

33 a la 64 i 20 punts als jugadors que hagin jugat la fase prèvia. 

� Per potenciar la participació de jugadores femenines i jugadors sèniors a

les fases prèvies del Campionat de Catalunya Absolut i Matxplay, a les classifi-

cacions femenina i sènior del Rànquing 2010, aquestes categories tindran dues proves més descartables que serà

la puntuació obtinguda en aquestes dues competicions. La puntuació assolida s’equipararà a la que es pot acon-

seguir del Campionat de Catalunya Femení i Sènior i per tant amb una puntuació màxima de 55 punts. 

� S’eliminen la categoria d’Or i categoria d’Argent i es mantenen les 4 classificacions provincials. 

Sense canvis al Campionat de Catalunya per Equips

Pel que fa al Reglament Campionat de Catalunya per Equips FCPP 2010, es farà servir un Reglament per l’any 2010

exactament igual al de l’any 2009 amb les modificacions que es deriven de l’augment de zones de joc a 2ª divisió

i a la reestructuració dels empats segons decisió anteriorment presa per aquesta comissió �



CIRCUIT NOCTURN INDIVIDUAL D’HIVERN

GENER  . . . . . . . . .DIJOUS 28

FEBRER  . . . . . . . .DIJOUS 11 i 25 

MARÇ  . . . . . . . . .DIJOUS 11 i 25

ABRIL  . . . . . . . . . .DIJOUS 08 i 22

MAIG  . . . . . . . . . .DIJOUS 06 i 20 (FINAL)

Circuit de 9 proves i puntuen els 6 millors resultants.

DIJOUS A LES 20:30 HORES

I CIRCUIT NOCTURN PARELLES

GENER  . . . . . . . . .DIJOUS 21

FEBRER  . . . . . . . .DIJOUS 04 i 18

MARÇ  . . . . . . . . . .DIJOUS 04 i 18

ABRIL  . . . . . . . . . .DIJOUS 01 , 15 i 29

MAIG  . . . . . . . . . . .DIJOUS 13 (FINAL) 

Circuit de 9 proves i  puntuen els 6 millors resultants

DIJOUS A LES 20:30 HORES

CIRCUIT MENSUAL 

DEL DIMECRES
TORNEIG FEMENI TORNEIG SENIOR 

FEBRER
3 / 10 / 17 / 24

DIMECRES 
DIA 3 DE FEBRER 

DIJOUS 
DIA 25 DE FEBRER 

V TORNEIG PARELLES 

"TIM CARTER"  
DISSABTE 20 i 

DIUMENGE 21 DE FEBRER    

Japan Golf Fair, la major fira del

golf i pitch & putt d'Àsia,

portarà una nova edició de la

seva fira anual aquest febrer

de 2010. 

La fira Japan Golf Fair 2010

inclou diverses activitats

perquè tota la família pugui

gaudir y se celebrarà del 19 al

21 de febrer de 2010 al Tòquio

International Exhibition Center. 

Japan Golf  Fair és  la fira de Golf de Japó, de celebració anual. El recinte escollit és el West Hall del Tòquio

International Exhibition Center. En la Japan Golf Fair s'exposen pals del golf, accessoris, màquines d'entrenament,...

Encara que  Japan Golf Fair està dirigida a distribuïdors de productes i accessoris per a golf i pitch & putt, l'assis-

tència del públic en general també és encoratjada i els entusiastes del pitch & putt i del golf poden accedir als últims

productes de les millors marques �

Japan Golf Fair 2010
Fira Internacional de Golf de Japó
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Les properes proves internacio-

nals previstes on jugarà la

Selecció que representarà a

l’ACPP i FCPP  i per les que s’han

de seleccionar els jugadors que hi

jugaran són les següents:

12 DE MARÇ

TRIANGULAR CATALUNYA / 

ANDORRA / HOLANDA (CATALUNYA)

22 D'ABRIL

CHALLENGE IRLANDA VS

CATALUNYA (IRLANDA)

24–26 DE SETEMBRE

VI CAMPIONAT D’EUROPA

PER EQUIPS (LLORET PAPALÚS)

Aplicant els criteris de selecció

vigents i publicats al desembre de

2008.

TRIANGULAR CATALUNYA 

/ ANDORRA / HOLANDA:

CATEGORIA ABSOLUTA (6 jugadors)

Fernando Cano Martos

Lluís Grifé Guiu

Enric Sanz Ramón

Marc García Pintó 

2 wildcards

CATEGORIA FEMENINA (3 jugadores)

Pilar Montero Sánchez

Abby Nachshon Moscatel 

1 wildcard

CATEGORIA SÈNIOR (3 jugadors)

Amador Rodríguez Fernández

Francisco González Andreu

1 wildcard

CATEGORIA JUVENIL (3 jugadors)

Gonzalo Lanas Iglesias 

Eric Puig Jou 

1 wildcard

TRIALS PER DECIDIR 

LES WILDCARDS

Per tal de definir els wildcards

corresponents a les categories

Femenina, Sènior i Juvenil, el

Seleccionador Xavier Ponsdo-

mènech convocar als següents

jugadors per realitzar uns trials a

camp encara per determinar el dis-

sabte 13 de febrer jugant dos reco-

rreguts de 18 forats sota modalitat

Individual Medalplay Regles EPPA.

CATEGORIA FEMENINA

Mercedes Marco Martínez

Nuria Dalmau Salamaña

Isabel Rodríguez Herrera

M. Merce Grau Farré

Lucia Terol Fortuny

Dolors Palahí Senli

CATEGORIA SÈNIOR

Olegario Arnau Redón

Enric Martín Moya

Ramón Bonvilà Bonet

Juan José Berrio Gayo

Miguel Pérez Espinosa

Daniel Serrano Leon

CATEGORIA JUVENIL

Víctor Majó Bosch

Joel Moscatel Nachshon

Pablo Verges Fort

Pablo Ruiz García

Lluís Cucurull Solé

Sergi Carrasquer Valls

A la categoria absoluta, el

Seleccionador definirà els 2 wild-

cards en base a les proves efectua-

des pel VI Campionat d’Europa per

Equips.

CHALLENGE IRLANDA 

VS CATALUNYA

CATEGORIA ABSOLUTA (8 jugadors)

Fernando Cano Martos

Lluís Grifé Guiu

Enric Sanz Ramón

Marc García Pintó 

Marc Lloret Dalmau

3 wildcards.

El Seleccionador definirà els 3

wildcards en base a les proves

Propers enfrontaments internacionals 
de la Selecció i criteris de selecció 

Xavi López

Fernando Cano

Jacint Corrales

Lluis Grifé



efectuades pel VI Campionat

d’Europa per Equips.

TRIALS PEL VI CAMPIONAT D’EU-

ROPA PER EQUIPS

Segons criteris de selecció, cap juga-

dor tindrà una plaça assegurada per

haver quedat classificat en les prime-

res posicions de Campionats de

Catalunya i/o Rànquing, per tant es

convoquen uns trials al camp de

Lloret Papalús els dies 13 i 14 de

febrer.

Els jugadors estaran sotmesos a la

disciplina del Seleccionador i hauran

d’assistir a les proves i entrenaments

previstos per aquest.

Els 16 jugadors convocats jugaran

unes proves per definir 4 places com

a integrants finals de la Selecció

Catalana i les 2 places restants les

definirà el seleccionador sota el seu

propi criteri durant les setmanes posteriors a aquests

trials dins del grup de jugadors que hagin participat en

aquests trials.

Els jugadors convocats segons els criteris vigents

són:

1er i 2on classificats de l’últim Campionat de

Catalunya Matxplay jugat.

1er Fernando Cano Martos

2on  Lluís Grifé Guiu

1er Classificat De L’últim Campionat De Catalunya

Absolut Jugat.

1er Marc Lloret Dalmau

1er Classificat Rànquing Any Anterior. 

1er Fernando Cano Martos (Repetició)

8 primers classificats del Rànquing de l’any en curs

sempre que s’hagin jugat un mínim de 3 o més proves

del Rànquing, en cas contrari s’agafaran els 8 primers

classificats del Rànquing de l’any anterior.

1er Fernando Cano Martos (Repetició)

2on Enric Sanz Ramón

3er Marc García Pintó

4rt Marc Lloret Dalmau (Repetició)

5è Daniel Stuart Coleman

6è Marçal Moré Vidal

7è Jordi Serra Blanch

8è Jordi Saborit Floreta

4 wildcards (més tres repeti-

cions en total 7 wildcards)

Daniel Giménez Hernández

Xavier López Santos

Jacint Corrales Garces

Miquel Roger Pujol

Juan Francisco Salido Medina

Jordi Salvà Julià

Marc Fortuny España �

FEBRER

6, CAMPIONAT CATALUNYA EQUIPS

3ª DIV. OEST 1ª PROVA

7, CANAL OLIMPIC GREEN P&P 

TOUR - RÀNQUING VENDRELL

18, CIRCUIT EPPA (1ª PROVA)

21, P&P PENEDÈS "CARNAVAL"

25, I LLIGA CATALANA DE PARELLES

SÈNIORS SEMAR/PONENT

15

Marc Lloret

Pilar Montero Xavi Ponsdoménech 
(seleccionador català)
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La FCPP segueix endavant amb la seva intenció d’e-

fectuar una nova convocatòria per examen d’àrbi-

tres de Pitch & Putt en data que es publicarà oportuna-

ment en funció de les inscripcions i el desenvolupa-

ment del curs d’àrbitres 

Les bases de la convocatòria es regeixen pel

punt 2.1 del Reglament d’Àrbitres de Pitch

and Putt de la FCPP relatiu a les condi-

cions per ser candidat i que es resu-

meixen en: 

a) Tenir més de 25 anys.

b) Estar en possessió de la llicència

de Pitch & Putt , amb una antiguitat

mínima i continuada de 3 anys i han-

dicap de joc igual o inferior a 7.

c) No tenir en curs cap expedient dis-

ciplinari de la Comissió Esportiva.

d) Haver obtingut el vistiplau del Comitè

d’àrbitres, de la Comissió Esportiva i de la Junta

Directiva de la Federació Catalana de Pitch and Putt.

Els requisits marcats pel Comitè d’Àrbitres de

Pitch and Putt de la FCPP segons el punt

2.2 del Reglament d’Àrbitres inclouran

apart de les condicions ja anome-

nades:

a) Entrevista personal prèvia.

b) Disponibilitat per arbitrar.

c) Superar una prova teòrica a

la finalització del curs.

d) Superar unes proves pràcti-

ques a la finalització del curs

com a ajudant d’un àrbitre.

A fi i efecte de facilitar la preparació dels possibles can-

didats, la FCPP organitzarà un curs de formació amb

places pel bon desenvolupament d’aquest curs.

Dades provisionals del curs de formació:

Inici del curs: Febrer de 2010

Formadors: Àrbitres de Pitch and Putt

Durada del curs: 

40 hores aproximadament

Dies de formació: 

Divendres tarda

Lloc de formació: Seu FCPP:

Roger de Llúria, 27 – Barcelona

El preu de l’examen d’àrbitres

s’estableix en 50 .

Elecció i aprovació dels mem-

bres del Comitè d’Àrbitres

El passat mes de desembre el Col·lectiu

d’Àrbitres va informar a la Comissió

Esportiva que després de reunir-se aquest Col·lectiu de

la FCPP en la seva totalitat en data 9 de desembre de

2009 es va procedir a elegir i aprovar per unanimi-

tat el següent:

Comitè d’Àrbitres: 

� President: Narcís Sureda 

� Vice Presidenta: Consol Mar-

tínez-Soria 

� Secretari: Alan Torner 

� Vocals: Marta Barbero, Lluís

Chao i Félix Gómez 

�Representat del Comitè d’Àrbi-

tres a l’Assemblea FCPP: Narcís

Sureda �

Convocatòria curs i examen d’àrbitres
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En la reunió de la Comissió Esportiva FCPP corres-

ponent al mes de desembre de 2009 es varen posar

a sobre la taula varies cartes enviades per jugadors

amb les consegüents resolucions per part de la FCPP.

A continuació us les detallem:

� En una carta rebuda a aquesta Comissió un jugador

que ha deixat de donar classes de Pitch and Putt de

forma remunerada demana poder tornar a jugar a par-

tir de la temporada 2010 de forma amateur en compe-

ticions socials i oficials. Es decideix admetre aquesta

petició ja que no hi ha estipulat un temps d’inactivitat

com a professor abans de poder competir de forma

amateur.

� En una carta rebuda per un jugador que ha comen-

çat a donar classes de Pitch and Putt de forma remu-

nerada i que va participar posteriorment a una prova el

mateix jugador ens informa de la irregularitat i posa a

disposició de la Comissió Esportiva el resultat aconse-

guit. Es decideix desqualificar-lo de la prova seguint la

normativa actual i refer les classificacions que no afec-

ten en cap cas a les primeres posicions de la classifi-

cació final. S’informa al jugador que aquest punt s’està

revisant actualment per poder permetre en un futur pro-

per que els professors de Pitch and Putt puguin jugar

les competicions amateurs.

� En una carta rebuda es demanen més de dos premis

per als jugadors supersèniors participants al Rànquing

Sènior ja que és una de

les poques proves que

tenen premis a aquesta

categoria. Es contesta

que tot i la constància

demostrada al seguir

pràcticament la totalitat

de proves del Ràn-

quing, els premis pre-

vistos mantenen i fins i

tot superen la proporció

de jugadors supersè-

niors en relació a la

resta de categories i per

tant no es considera

adient augmentar el nombre de premis a aquesta 

categoria.

� En una carta rebuda els jugadors d’un equip nou per

la propera edició 2010 del Campionat de Catalunya per

Equips es queixen perquè equips participants a l’edició

2009 i que varen deixar de jugar alguna de les proves

tenen preferència per escollir zona davant d’ells quan

consideren que aquesta irregularitat va comportar pro-

blemes organitzatius i de respecte a la resta d’equips i

jugadors. Es contesta que seguint el Reglament de

l’any 2009, que es preveu en

aquest punt similar al previst

per l’any 2010, aquest diu

que podran participar l’any

2010 aquells clubs que entre

d’altres requisits no tinguin

cap deute pendent d’ante-

riors edicions sent obligació

pagar la totalitat de drets de

joc es presentin o no els 8

jugadors, per tant per adjudi-

car zona a qualsevol equip

els clubs del que depenen

hauran d’haver abonat qual-

sevol deute pendent �

Cartes a la Comissió 
Esportiva de la FCPP



Les dades esportives amb els

resultats de totes les competi-

cions esportives jugades queden

registrades per poder ser poste-

riorment consultades pels jugadors

a les planes web www.pitchand-

putt.cat i www.pitchputt.cat

La plana web www.pitchputt.cat és

la que emmagatzema més infor-

mació podent consultar no única-

ment el resultat final de la compe-

tició sinó el resultat forat a forat del

jugador i per tant permet portar

una estadística dels resultats

obtinguts.

Per tal de no desvirtuar les dades

estadístiques dels jugadors, en

aquesta última plana web d’esta-

dístiques, quan hi ha errors de

transcripció de targetes de joc alie-

nes al jugador, es posa a disposició

dels jugadors una nova eina que

permet informar a la FCPP dels

possibles errors quan es consulta

el detall de resultats d’una compe-

tició amb un link al final de la con-

sulta de la targeta de joc.

Les correccions informades única-

ment tindran efecte sobre els resul-

tats emmagatzemats a la web

d’estadístiques www.pitchputt.cat i

els possibles canvis demanats es

contrastaran amb les targetes de

joc que estan en els camps on s’ha

jugat, per tant aquestes modifica-

cions poden trigar alguns dies en

ser revisades i corregides �

Modificació de dades a l’historial dels jugadors



L’ Institut Nacional d’educa-

ció Física de Catalunya

(INEFC) va acollir el dilluns 11

de gener la XIII Festa de l’es-

port Català, un esdeveniment

organitzat per la Unió de Fede-

racions Esportives de

Catalunya i el diari Sport.

Un any més el món de l’esport

federat ha celebrat així els èxits

de tots aquells esportistes que

durant l’any 2009 han assolir

grans fites que han col·locat a

l’esport català en el lloc més alt

en l’àmbit internacional. L’acte

de lliurament de premis a la seu

de la INEFC ha tingut com a

mestre de cerimònia al presen-

tador de Tv3 Xavier Corral i han estat presents les prin-

cipals personalitats polítiques, econòmiques i socials

del país.

El futbolista del FC Barcelona Xavi

Hernández, en la categoria mas-

culina, i la atleta Natàlia

Rodríguez i la sis vegades

campiona de Kitesurf

Gisela Pulido, en la

categoria femenina,

han estat guardo-

nats amb el premi

als millors espor-

tistes de l’any. 

Els joves Joel

González y Marta

Xargay han estat pre-

miats com a esportistes

revelació de l’any 2009. 

El taekwondista català, de 20 anys, enguany ha

estat múltiple campió en categoria absoluta i pes olím-

pic i es perfila com un dels màxims favorits per als pro-

pers Jocs de Londres 2012. 

Marta Xargay ha estat nomenada la jugadora més

valuosa del Mundial sub-19 designada la millor jugado-

ra de la lliga femenina 2 de bàsquet. 

En la seva tretzena edició, el jurat ha decidit també

reconèixer amb una distinció especial a l’equip de

natació sincronitzada per la seva actuació en el

Campionat del Món de Natació de Roma, on a més

d’aconseguir set medalles va ser considerat

com el millor equip del campionat

per la Federació Internacional

de natació (FINA). Un guar-

dó que també ha rebut

l’Institut Barcelona

Esports com a reco-

neixement per l’orga-

nització d’esdeveni-

ments esportius a la

ciutat com la Copa

Davis, el Tour de

França o el Barcelona

Extreme Games. 

El tenista i capità del equip de

la Copa Davis Albert Costa s’ha

endut el premi a l’esperit esportiu;

també en l’àmbit del tennis, en Joan Maria Tintoré,

ha estat guardonat amb el premi al seny esportiu. Per

la seva part, Josep Gisbert ha recollit el premi llegen-

dari en reconeixement a tota una vida dedicada al món

del tennis. A més, el premi a la millor gestió federativa

ha recaigut aquesta edició a la Federació Catalana de

Natació i s’han lliurat a sis clubs sis premis 

centenaris �
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La UFEC va celebrar la XIII Festa de l'Esport Català



Segons acord de la Junta

Directiva seguint  la normativa

recomanada per la FIPPA i accep-

tada per la Comissió Esportiva es

continua l'1 de gener de 2010 el

període transitori iniciat l’any 2008

per unificar les edats dels jugadors

sèniors entre les dones i els

homes en el Pitch and Putt, per

tant aquest proper any 2010 seran

sèniors les jugadores femenines

que compleixin 53 anys o més

durant l'any 2010 i el jugadors que

compleixin 55 anys o més durant

l'any 2010.

Les dones seran sèniors a l'any

2010 a partir dels 53 anys, a l'any

2011 a partir dels 54 anys i a l'any

2012 i propers a partir dels 55

anys �

CONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ

DE MAQUINÀRIA DE GOLF I JARDÍ (DES DE 1953)

� VENDA DE MATERIAL DE

CAMP (RÈTOLS INDICATIUS,

MÀSTILS, BANDERES, ETC.)

� RECTIFICAT DE TOT TIPUS

D´UNITATS DE TALL I RECANVIS.

* TALLAGESPA PER A JARDÍ: 

LB400/LB500

* TALLAGESPA PER A CAMPS DE

FUTBOL AMB SEIENT OPCIONAL: 

LB750

* TALLAGESPA PER ALS GREENS:

LBG500

* RODET D´ARROSSEGAMENT PER

A PUNXAR (1M. LONGITUD): 

LBP1000

Tel. 93 752 29 26 / Fax 93 752 56 99 / Mòbil 606 40 14 48

Travessia del Ramal,1 08338 Premià de Dalt (Barcelona)

Període transitori per unificar l'edat sènior
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Carta de José Montilla 
President de la Generalitat a la FCPP 
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Milers de ciutadans han participat

en les més de 1.000 activitats que

han donat suport a la darrera edició de

La Marató de TV3. Dins de les activi-

tats que s'han dut a terme, volem fer

un esment d'aquelles 20 que han aple-

gat més participants i han aconseguit

fer una major recaptació.

Fòrum Samitier - 26.676 euros

Tradicional partit de futbol de La

Marató que enfronta ex-jugadors del

FC Barcelona i del RCD Espanyol amb

actors, vips, polítics i artistes convi-

dats.

Manresa Mobilitza't amb la

Marató- 23.461 euros

Teatre, balls, esport, música, gas-

tronomia, activitats infantils i fins a

una quinzena d'actes festius per a

tots els públics i gustos. 

GESTMUSIC ENDEMOL, S.A.U -

17.880 euros

La venda d’entrades de les gales

del programa “Buscant La Trinca”

es va destinar a La Marató de TV3. 

Federació Catalana de Pitch &

Putt -16.482 euros

La Federació Catalana de Pitch &

Putt va organitzar competicions

d'aquest esport a una trentena de

camps de pitch & putt d'arreu de

Catalunya.

CIRCUITS DE CATALUNYA, SL -

15.180 euros

El Circuit de Catalunya va celebrar

les “Voltes Solidàries + Festa del

Motor”, i va oferir la possibilitat de

gaudir de tandes pel traçat del

Circuit �

El P&P amb la Marató de les 
5 activitats populars amb més aportació
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Forats en un del mes de gener
(de l’1 al 21 de gener)

RICARD 21.01.2010 Dijous a Teià (mides EPPA) PITCH & PUTT 

SUSIN SERRA BARCELONA TEIÀ (EPPA) forat 5

MIGUEL PADILLA SERRANO 20.01.2010 X Pentagonal Sènior PITCH & PUTT VALLROMANES forat 5

ENRIC MARTIN MOYA 20.01.2010 III Tornegi Sènior 

Inter Camps Ponent TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA forat 13

ANTONIO SANZ PARICIO 18.01.2010 Torneig La Pata Rosa PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC forat 18

XAVI ALBA CANO 18.01.2010 Torneig La Pata Rosa PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC forat 1

RAFAEL LAGUNAS MARQUINA 18.01.2010 Circuit Sota Par PITCH & PUTT MAS NOU forat 13

LAUREN MAÑAS PEREZ 17.01.2010 Torneig Weekend Exprés CASTELL GODMAR - 

PITCH & PUTT BADALONA forat 17

ANGEL TORIBIO RAMIREZ 17.01.2010 Torneig Triple 2 PITCH & PUTT GUALTA forat 16

MANUEL 17.01.2010 Entrenament Interclubs Gener PITCH & PUTT LLEIDA forat 13

CHAVARRIA ALVAREZ

FCO. JAVIER 17.01.2010 Entrenament Interclubs Gener PITCH & PUTT LLEIDA forat 4

ALFONSO GALERA

JUAN JOSE 16.01.2010 Torneig Individual RECORREGUT PITCH & PUTT 

FERNANDEZ RUEDA DE TENNIS MORA forat 12

PERE FERRET MIRABENT 16.01.2010 Ordre Mèrit 1ª prova SANT JAUME 

PITCH & PUTT CENTRE forat 3

JAVIER FELIX DOMENE 13.01.2010 Dimeepas a Vallromanes PITCH & PUTT 

(mides EPPA) VALLROMANES (EPPA) forat 8

PEDRO LOPEZ PIJUAN 13.01.2010 Torneig Exprés CASTELL GODMAR - 

PITCH & PUTT BADALONA forat 16

FRANCESC MAJO VERNIS 12.01.2010 Dimarts de SEMAR ESCOLA DE GOLF 

HCP 1 PITCH & PUTT forat 5

OSCAR 11.01.2010 Dilluns a Sant Cebrià PITCH & PUTT 

MARTINEZ CENTELLES (mides EPPA) SANT CEBRIÀ (EPPA) forat 11

JOSEP MARIA 10.01.2010 Torneig de Reis PITCH & PUTT CASTELLÓ 

CREIXANS PONS EMPURIABRAVA forat 11

IÑAKI IRUSKIETA ARROJO 10.01.2010 Torneig Weekend Exprés CASTELL GODMAR - 

PITCH & PUTT BADALONA forat 13

ISIDRE 05.01.2010 Torneig dels Dijous ROC3 PITCH & PUTT GOLF forat 15

BUSQUE CAMPABADAL

ISIDRE BAGUE IGLESIAS 03.01.2010 I Torneig Tramuntana Cup PITCH & PUTT FORNELLS forat 17

ADRIA MATAS HUGAS 03.01.2010 I Torneig Tramuntana Cup PITCH & PUTT FORNELLS forat 6

RICARDO 02.01.2010 Torneig Parelles Any Nou - SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE

BETLINSKI COLMENA Recorregut Blau (RECORREGUT BLAU) forat 13

VICENÇ MOYA MONREAL 02.01.2010 Torneig del Dissabte bonÀrea bonÀrea GOLF PITCH & PUTT forat 4

JOSE LUIS 02.01.2010 Torneig Parelles Any Nou - SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE 

MARCHANTE SALMERON Recorregut Blau RECORREGUT BLAU) forat 13

26



DILLUNS DIA DEL PITCH & PUTT:

18 forats = 12 euros

NOVA TARIFA JOVE (de 19 a 29 ANYS)

9 forats LABORABLE 10 euros FESTIU 16 euros

18 forats  LABORABLE 15 euros FESTIU 22 euros

FES-TE SOCI DE CAN CUYAS

per 32 euros AL MES I TINDRAS UN 

50% DE DTE. EN EL GREENFEE

10è
ANIVERSARI

La Fundació Esport Català

va lliurar els guardons dels

IX Premis d’Honor que el diari

digital www.esportcatala.cat

atorga a esportistes catalans,

clubs, federacions i entitats

per la seva contribució a l’es-

port català amb resultats des-

tacables com campionats del

món, Europa o Espanya, o

amb trajectòries i d’altres

mèrits. Va ser en el transcurs

de la gala celebrada el  22 de

gener a l’Hotel Don Cándido

de Terrassa on en el marc

d’un sopar els més de 60 pre-

miats, als que acompanyaven

familiars, federatius i dirigents

de clubs, ha rebut els guar-

dons que el ceramista Carles Vives

ha dissenyat en exclusiva per a l’o-

casió.

Fernando Cano va ser guardonat

per la seva gran temporada en el

Pitch & Putt en el 2009 en procla-

mar-se campió del món a nivell

individual en el mes de març a La

Grande Motte a França. A més d’a-

questa competició va sumar el

Campionat de Catalunya Matxplay,

el Campionat de Catalunya Dobles

i el Rànquing Absolut FCPP 2009.

En edicions anteriors dels Premis

d’Honor ja havien estat guardonats

la Selecció Catalana de P&P, i els

jugadors de P&P Marc Lloret i

Berta Folch �

Fernando Cano guardonat als 
IX Premis d’Honor de la Fundació Esport Català
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Julio Santamaria i Manel Mohedano
s’imposen en handicap inferior i mig
El camp del P&P Mas

Nou va acollir la prime-

ra prova del Circuit Sota

Par Noruega de Pitch &

Putt, que es va jugar els

dies 15, 16 i 17 de gener. 

Tal i com estava previst, el

Circuit es va disputar

divendres, dissabte i diu-

menge. Cal destacar el

bon ambient que regna entre els

participants, rivals en el camp,

però amics quan s’acaba la com-

petició. Els jugadors van sortir

agrupats per ordre de handicap, i

mentre el divendres es va fer una

sortida per la tarda, tant dissabte

com diumenge es van fer dues sor-

tides, una a les 9’30 h i l’altra a les

13.00 h.

El divendres i el dissabte el temps,

tot i que amb fred com pertoca en

aquestes dates, no va afectar a la

competició. Pel que fa al diumen-

ge, a la segona sortida, van caure

quatre gotes de pluja que no varen

afectar al partit.

Quant al joc, hi va haver una lluita

aferrissada per mirar de anar aga-

fant posicions en els primers llocs

de la classificació general. Els par-

ticipants van mostrar un molt bon

nivell de joc i fins i tot es van poder

veure grans cops, tot i que no van

haver-hi forats en un, els

bons resultats van ser la

prova del nivell dels par-

ticipants.

Un cop finalitzada la

prova es va procedir a fer

el sorteig de regals i des-

prés es va fer l’acte de

lliurament de trofeus als

guanyadors del torneig.

En aquesta prova jugada al P&P

Mas Nou cal destacar el bon resul-

tat obtingut per José Isidro Serra i

Jordi Serra que varen empatar en

el primer lloc de la classificació a 1

cop sota par, no obstant, en Jose

Isidro es va endur la victòria scratx

pel handicap. El primer classificat

en handicap inferior masculí va ser

Julio Santamaria que va fer un gran

partit per acabar amb 40 punts,

mentre que en la categoria handi-
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cap mig, es va produir un triple

empat a 37 punts entre Manel

Mohedano, Cesar Frias i Edgar

Gallart, tot i que la victòria de camp

va ser finalment per Manel

Mohedano. En handicap superior

masculí Ramon Garcia es va endur

el triomf al acabar amb 35 punts.

Pel que fa a les categories femeni-

nes, les guanyadores van ser

Montserrat Garcia amb 37 punts en

handicap inferior i Marta Galceran

amb 27 punts, en handicap supe-

rior. En categoria sènior la guanya-

dora va ser Pilar Montero que va

acabar amb 36 punts.

Per equips els vencedors van ser:

el Vilassar P&P Teià amb un espec-

tacular resultat de 110 punts en

categoria scratx mentre que amb

handicap l’Equip Sense Nom,

guanyador del Circuit Tenerife, amb

100 punts es va endur el triomf en

aquesta prova �

SCRATX

1 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO 37

2 SERRA BLANCH, JORDI 37

3 MONTERO SANCHEZ, PILAR 36

4 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 35

5 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI 35

HCP. INF. MASCULÍ

1 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 40

2 POZO TERUEL, ANTONIO 37

3 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 36

4 BELTRAN VEGA, JORDI 36

5 MORO GABRIEL, JESUS 35

HCP. MIG MASCULÍ

1 MOHEDANO HABAS, MANEL 37

2 FRIAS HERNANDEZ, CESAR 37

3 GALLART CASTELLO, EDGAR 37

4 FRESQUET MARTINEZ, JOAN CARLES 36

5 MARQUEZ TORRES, PERE 36

HCP. SUP. MASCULÍ

1 GARCIA GARCIA, RAMON 35

2 HINAREJOS CASAS, RAUL 34

3 OLMEDILLA PROCAS, CARLOS 32

4 PEREZ CHERTO, MANUEL 32

5 MALAGELADA MONTERO, JORDI 29

HCP. INF. FEMENÍ

1 GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT 37

2 MONTERO SANCHEZ, PILAR 36

3 MAIRAL DE SANTA MARTINA, PILAR 32

4 BACARDIT GIRIBETS, PEPITA 25

5 BARTROLI MOLINS, ROSA Mª 20

HCP. SUP. FEMENÍ

1 GALCERAN PEREZ, MARTA 27

SÈNIOR

1 GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT 37

2 MOHEDANO HABAS, MANEL 37

3 MONTERO SANCHEZ, PILAR 36

4 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 36

5 MARQUEZ TORRES, PERE 36

Classificació P&P Mas Nou
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Tot era a punt al camp del P&P Sant

Cebrià per l’estrena del esperat

Circuit de Parelles Sota Par Holanda, un

torneig que es jugarà de gener a juliol i

que constarà de 13 proves que donaran

accés als guanyadors per participar en

el Open Internacional Holandès que es

jugarà a Bussloo.

Els jugadors es van agrupar per parelles

per competir en aquest torneig, que es

va jugar els dies 9 i 10 de gener i es dis-

putava sota la modalitat fourball stable-

ford. Un cap de setmana molt fred on

els participats es van trobar amb tem-

peratures de fins a 3º sota zero que

feien que els búnquers estiguessin

impracticables per les restes de pluja i

les gelades. A més varem poder obser-

var els estralls fets per les ventades de

dies enrere que van tombar més de 10

arbres en aquest camp del Maresme i

que encara s’han de retirar, tot i que

només un d’ells afecta al joc.

Els jugadors van sortir per ordre de han-

dicap i mentre que el dissabte es van

fer dues sortides, el diumenge només

se’n va fer una. En aquesta ocasió,

entre els jugadors varem comptar amb

un convidat de luxe, en Pep Munnè.

Una de les novetats del Circuit és que

es fan dos sortejos, un el dissabte i un

el diumenge, i en tots dos es sortejarà

una espatlla ibèrica de bellota.

En quant a la competició, hi va haver

una lluita aferrissada per aconseguir

situar-se en els primers llocs de la clas-

sificació scratx i handicap. Els partici-

pants van mostrar un molt bon nivell de

joc i es van poder veure resultats

espectaculars com a mostra els triple

empat en segon lloc en la categoria

amb handicap.

Arranca amb 222 participants 
el Circuit Parelles Holanda



Un cop finalitzada la prova es va servir

un excel·lent piscolabis amb begudes

per a tothom. Després es va fer l’acte

de lliurament de trofeus als guanya-

dors del campionat

i després el magní-

fic sorteig de

regals.

En aquesta primera

prova jugada a

Sant Cebrià cal

destacar els bons

resultat obtingut

per  Iñaki Iruskieta i

Sergio Hermoso

que van ser els

guanyadors amb 8 cops sota par, tot i que les parelles for-

mades per Amador Rodríguez- Francisco Gonzalez i Jordi

Polo- Jordi Niñerola

van quedar empa-

tats en segon lloc a

un sol punt del ven-

cedors.

La categoria amb

handicap també va

estar molt igualada

però finalment la

victòria va ser per

Vicenç Pineda i

Paul Hosking amb

9 cops sota par seguits de prop

per tres parelles que van empa-

tar a un sol cop de diferència:

Amador Rodriguez-Francisco

Gonzalez, Dolors Palahí-Ariadna

Vilella i Carles Rovira-Jordi Pera.

El premi d’aproximació va ser

per Jordi Planas que va deixar la

bola a 1,20 metres de bandera.

Cal  remarcar el bon ambient

que va predominar durant tota la

competició i el bon tracte dis-

pensat tant als jugadors com a la

organització per part de l’equip

humà del Pitch & Putt Sant

Cebrià �

Una de les novetats del Circuit és que es fan dos

sortejos, un el dissabte i un el diumenge, i en tots

dos es sortejarà una espatlla ibèrica de bellota”

“

Scratx

1 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI 44

HERMOSO SANCHEZ, SERGIO

2 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR 43

GONZALEZ MORENO, FRANCISCO

3 POLO GONZALEZ, JORDI 43

NIÑEROLA GALINDO, JORDI

4 MARIN GORDILLO, ANTONIO 42

PENALVA SANCHEZ, ANTONIO

5 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO 41

SERRA CEBALLOS, JUAN ISIDRO

6 GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO 41

BAÑOBRE SANCHEZ, RAFAEL

7 SWEENEY -, KENNETH JOSEPH 41

PEARSON -, MERVYN

8 CASTRO ESPEJO, ANTONIO 40

CASTRO ESPEJO, JOSE

9 PAREJA LAREDO, SALVADOR 40

MARIN TREVIÑO, MANUEL

10 POYATOS VILLALVA, ANTONIO 40

ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO

Handicap

1 PINEDA PINEDA, VICENTE 45

HOSKING *, PAUL

2 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR 44

GONZALEZ MORENO, FRANCISCO

3 PALAHI SENLI Mª, DOLORS 44

VILELLA PALAHI, ARIADNA

4 ROVIRA PERA, CARLES 44

PERA NOGUERAS, JORDI

5 PRIETO FERNANDEZ, MANUEL 43

MARIMON NINOT, JORDI

6 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI 42

HERMOSO SANCHEZ, SERGIO

7 NICOLAS ALBEROLA, JOAQUIM 42

CRUZ ANTOLIN, RAMON

8 RAE MATHIAS, DANIEL 42

SANCHEZ ALVAREZ, FERNANDO

9 CABRERA RAYO, JAVIER 42

BELTRAN GONZALEZ, MANUEL 

10 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO 41

SERRA CEBALLOS, JUAN ISIDRO

Classificació Sant Cebrià

31
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Jose Isidro i Juan Isidro Serra guanyen
l’scratx al Mas Nou amb 5 sota par

Situat en un entorn privilegiat en

ple Parc Natural de les

Gavarres, el P&P Mas Nou va ser

l’escenari de la segona prova del

Circuit de Parelles Sota Par

Holanda.

El camp de Mas Nou, que te 9

forats, es trobava en perfecte estat

per la pràctica del pitch and putt.

Uns greens molt ràpids i la dificul-

tat dels forats llargs van posar a

prova la habilitat dels participants.

El temps va tornar a fer de les

seves i un cap de setmana més la

pluja va fer acte de presència. El

divendres va fer bon temps, el dis-

sabte tot i que a primera hora feia

molt fred després va acabar sortint

el sol i la temperatura era agrada-

ble. El diumenge tot i no fer tant de

fred, no va lluir el sol en tot el dia i

al migdia, fins i tot va caure un suau

plugim.

Pel que fa al joc cal destacar l’es-

pectacular resultat scratx de la

parella formada per pare i fill, José

Isidro Serra i Juan Isidro Serra, que

van acabar primers destacats amb

5 cops sota par seguits de tres

parelles que van acabar a 3 punts

d’ells: Manel Ibanyez-Ester

Carmona, Jose Luis Losada-

Miguel Angel Losada i Iñaki

Iruskieta-Sergio Hermoso. Per una

altra banda, Rafael Lagunas va
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SCRATX

1 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO 41

SERRA CEBALLOS, JUAN ISIDRO

2 IBAÑEZ BORRAS, MANUEL 38

CARMONA LOPEZ, ESTER

3 LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 38

LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL

4 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO 38

IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI

5 ROMERO RUIZ, JORDI 36

GASULL MARTINEZ, JOSEP MARIA

6 RODRIGUEZ BAILON, AMADOR 35

DE AZCARATE JIMENEZ, JUAN L.

7 FERRER MARQUINA, JAVIER 35

LAGUNAS MARQUINA, RAFAEL

8 VILA SOLVES, CASTO 35

POZO TERUEL, ANTONIO

9 BARJA GIL, FRANCISCO 35

CANO YAÑEZ, MARIANO

10 BICARDI TRESERRAS, RAUL 35

SANCHEZ ROBLES, LUIS

HANDICAP

1 IBAÑEZ BORRAS, MANUEL 44

CARMONA LOPEZ, ESTER

2 ROMERO RUIZ, JORDI 42

GASULL MARTINEZ, JOSEP MARIA

3 SOBRADO VAUS, JAUME 42

ARELLANO MORENO, CASIMIRO

4 LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 41

LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL

5 FERRER MARQUINA, JAVIER 41

LAGUNAS MARQUINA, RAFAEL

6 RODRIGUEZ BAILON, AMADOR 41

DE AZCARATE JIMENEZ, JUAN L.

7 PRIETO FERNANDEZ, MANUEL 41

MARIMON NINOT, JORDI

8 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO 40

SERRA CEBALLOS, JUAN ISIDRO

9 BARJA GIL, FRANCISCO 39

CANO YAÑEZ, MARIANO

10 VILA SOLVES, CASTO 39

POZO TERUEL, ANTONIO

Classificació P&P Mas Nou
Dissabte després 

d’acabar les dues 

sortides es va fer un 

sorteig de regals amb 

el pernil ibèric inclós”

“
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SCRATX GENERAL

1 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI 82

HERMOSO SANCHEZ, SERGIO

2 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO 82

SERRA CEBALLOS, JUAN ISIDRO

3 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL A. 75

LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS

4 SANCHEZ ROBLES, LUIS 73

BICARDI TRESERRAS, RAUL

5 BARJA GIL, FRANCISCO 72

CANO YAÑEZ, MARIANO

6 POZO TERUEL, ANTONIO 71

VILA SOLVES, CASTO

7 CLOTET RIFE, JORDI 71

COSTA NOSAS, JORDI

8 CARMONA LOPEZ, ESTER 71

IBAÑEZ BORRAS, MANUEL

9 MOTA VERGES, MARTA 70

HOLMES -, MARILYN

10 PRIETO FERNANDEZ, MANUEL 66

MARIMON NINOT, JORDI

HANDICAP GENERAL

1 CARMONA LOPEZ, ESTER 85

IBAÑEZ BORRAS, MANUEL

2 PRIETO FERNANDEZ, MANUEL 84

MARIMON NINOT, JORDI

3 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO 81

SERRA CEBALLOS, JUAN ISIDRO

4 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL A. 81

LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS

5 POZO TERUEL, ANTONIO 79

VILA SOLVES, CASTO

6 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI 78

HERMOSO SANCHEZ, SERGIO

7 SANCHEZ ROBLES, LUIS 78

BICARDI TRESERRAS, RAUL

8 BARJA GIL, FRANCISCO 78

CANO YAÑEZ, MARIANO

9 FERRER MARQUINA, JAVIER 78

LAGUNAS MARQUINA, RAFAEL

10 CANTOS VERGES, GUSTAVO 77

CANTOS RAMOS, GUSTAU

Classificació General

donar mostra de gran perícia al fer

un forat en un al forat 13.

Dissabte després d’acabar les

dues sortides es va fer un sorteig

de regals amb el pernil ibèric inclós.

Tot i que la parella formada per

Manel Ibanyez i Ester Carmona es

van imposar amb 2 punts d’avan-

tatge sobre els segons, la competi-

ció en categoria handicap va ser

molt renyida i dos parelles van

empatar en segona posició: Jordi

Romero-Josep Maria Gasull i

Jaume Sobrado-Casimiro Arellano.

Un cop finalitzada la competició els

jugadors van poder gaudir d’un pis-

colabis mentre es feia el recompte

de resultats. Després es va fer el

lliurament de premis i el sorteig de

regals i el pernil va ser per Carmen

Ceballos.

L’emoció està servida pel que fa a

la general, Iñaki Iruskieta i Sergio

Hermoso que fins ara lideraven la

taula en solitari, ara comparteixen

el primer lloc amb Jose Isidro i Juan

Isidro Serra que després del bon

partit al Mas Nou els han atrapat.

En la categoria amb handicap

també està molt igualada, després

de la segona prova Manel Ibanyez i

Ester Carmona amb 85 punts

aguanten el liderat provisional

seguits a un sol punt per Manel

Prieto i Jordi Marimon. Els germans

Losada i Jose Isidro i Juan Isidro

Serra els vigilen de prop �
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Equips inscrits a 
l'Interclubs Femení ACPP 2010

L’Interclubs Femení està a punt

de començar. El proper 13 de

febrer es posarà en marxa aquesta

competició femenina en la que

podran participar tots els equips

que hagin realitzat la preinscripció

a la competició i no tinguin cap

deute o sanció pendent d’anteriors

edicions d’aquest Campionat.

S’admetran també aquells equips

que s’inscriguin amb anterioritat al

començament de la competició

sempre que això sigui possible a

nivell organitzatiu fins a un màxim

de 48 equips.

En cas d’exhaurir el nom-

bre màxim de 48 places,

s’adjudicaran les places

per ordre de preinscripció

a la competició amb pre-

ferència per aquells

equips que ja han partici-

pat en l’edició del 2009.

Hi haurà dues zones de

joc dividides geogràfica-

ment (est i oest). El nom-

bre màxim d’equips que podran

participar a cada una de les zones

serà de 24 per motius d’organitza-

ció i s’intentarà equiparar en el

possible el nombre d’equips parti-

cipants a cada zona geo-

gràfica.

Els equips participants

podran escollir zona

segons la procedència

de les seves jugadores

únicament quan el

balanç d’equips d’amb-

dues zones així ho per-

meti, pel contrari, l’ACPP

els distribuirà segons

consideri oportú.

A finals de gener, ja tenim el llistat

d'equips provisional a l'Interclubs

Femení ACPP 2010 agrupats per

zones de joc segons dades de la

preinscripció, seran els següents:

ZONA EST

1 FRANCIAC BLAU

2 SANT CEBRIÀ FEMENÍ

3 LES TEI DE TEIÀ A

4 PLATJA D'ARO

5 HCP 1

6 CASTELLÓ FEMENÍ

7 FRANCIAC VERD

8 CLUB LOPI

9 MAS PAGÈS

10 MAS GURUMBAU FEMENÍ

11 LES FLORETES DE FORNELLS

12 FEM GUALTA

13 P&P MORA FEMENÍ

14 PAPALÚS FEMENÍ

15 LES TEI DE TEIÀ B

16 WOMANFASHIONPOINT.COM

ZONA OEST

1 SANT JAUME DONES

2 VALLROMANES

3 ROC 3

4 LLEIDA

5 VENDRELL LADIES

6 PORTAL DEL ROC

7 CAN RAFEL FEMENÍ

8 CAN CUYÀS

9 GREEN TEAM

10 PITCH & PUTT MANRESA

11 NOIES DE GODMAR

12 VALL D'ORDINO

13 bonÀrea FEMENÍ

14 VALLROMANES NOU
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entrenador personal

Hola a tos els jugadors de pitch & putt!

Abans de començar l'entrenador per-

sonal d'aquesta edició, vull desitjar-vos un

bon any 2010.

Espero que hagueu començat l'any amb

bones sensacions, però després de les

festes nadalenques que no ens permeten

jugar tot el que voldríem és convenient que

tornem a recobrar la forma i la flexibilitat.

Per a posar-vos a punt de cara a la nova

temporada de pitch & putt, aquí teniu uns

estiraments que us ajudaran a millorar en

el vostre swing.

Com us deia, amb aquests exercicis millo-

rareu sobretot la vostra elasticitat muscu-

lar. Podeu realitzar els estiraments en el

camp després de jugar el partit o també

podeu fer aquests exercicis còmodament

en la vostra casa.

Recordeu: no utilitzar rebots en els estiraments i respirar relaxadament.

Us aconsello realitzar-los a casa vostra, sense calçat.

Molta sort i molts birdies per a aquesta nova dècada.

ENTRENADOR PERSONAL

XAVI MAYNOU

Presteu atenció i comencem a estirar:

ESTIRA – ESTIRA – ESTIRA

1. Per a soleo i tendó

d'Aquíl·les. Realitzar durant

uns 15 segons.

2. Per a bessons. 

Estirar durant 15 segons.

3. Per a isquios (bíceps femoral).

Aguantar la posició 

durant 30 segons.

4. Per a abductors. Depenent del

vostre aguant l'exercici durarà 

entre 30 segons i 1 minut.
5. Per a glutis 15 segons
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novetats

Ediciones Tutor et senyala el camí de l'èxit amb el seu

nou llibre La Pirámide del Aprendizaje”, un mètode

pedagògic progressiu a través de tot el swing, i inclou con-

sells útils i exercicis pràctics.

No deixis res a l'atzar! Si construeixes el teu swing de pitch

& putt o de golf seguint aquest sistema aprendràs a des-

envolupar un swing poderós i consistent en el que confiar.

Progressa en el teu joc. Si entens com cal “col·locar tots els

maons” del swing, el teu entrenament es tornarà més pro-

ductiu i aviat t'adonaràs del teu veritable potencial com a

jugador.

La Piràmide del Aprendizaje proporciona una guia senzilla per a triomfar en golf i el pitch & putt. És una tècnica que

ha ajudat a molts professionals, amb la qual assoliràs un èxit similar. 

Pete Cowen és famós per ser un dels millors entrenadors del món, en concret per la seva tècnica de búnquer; i pel

nombre de victòries dels seus jugadors, és l'entrenador de major èxit d'Europa �

Millora el teu joc amb La Pirámide 
del Aprendizaje

Gran part de les històries

d'amor neixen compartint

una copa, per aquest motiu

Javier de las Muelas elabora

un any més un cocktail carre-

gat de passió per a gaudir en

parella el dia de Sant Valentí. 

Sota el nom de Look at Me,

s'amaga un cocktail que conta

amb els millors ingredients per

a enamorar: fruita de la passió

i crema de xocolata blanca

entre d’altres. Un cocktail que

es mou entre notes àcides,

picants, dolçes madures i exò-

tiques.

Look at Me, el cocktail espe-

cial de Sant Valentí és un pro-

ducte únic elaborat en exclusi-

va per l'equip de l'emblemàtic

Dry Martini amb els millors

ingredients. 

Look at Me: 
la proposta de cocktail per a Sant Valentí

LOOA AT ME

1 Cl de suc de llima

2 Cl de yuzu (Cítric d'origen japonès)

1 Cl de crema de xocolata blanca

1 cop de sirope de xile

2 Cl de fruita de la passió

4 Cl de vodka Grey Goose �



Pensaves que ja no podries reviure la

sensació de jugar per primera vegada a

un dels teus jocs favorits de Nintendo DS?

T'equivocaves. El pròxim 5 de març surt a la

venda la consola portàtil amb la grandària

total de pantalles més gran del mercat, la

Nintendo DSi XL, així que prepara't per a

experimentar de nou i en format redimen-

sionat la diversió que et va produir passar-te

el New Super Mario Bros. o guanyar als teus

col·legues al Mario Kart DS.

La Nintendo DSi XL presumeix de dues pan-

talles de 4,2 polzades o un 93% més grans

que les la Nintendo DS Lite. A més, les

noves pantalles proporcionen una visió

angular molt més àmplia, permetent així que el jugador

comparteixi la seva partida amb tots els qui l’envoltin. 

La nova consola portàtil inclou totes les

funcionalitats de la Nintendo DSi original

llançada en 2009: dos càmeres de fotos,

editor d'imatges i so, gravadora i repro-

ductor de so, jocs descargables directa-

ment a la consola des de la Tenda

Nintendo DSi… Però a més, ve amb el

Navegador de Nintendo DSi, que facili-

ta un accés senzill a Internet des de la

consola allà on hi hagi una connexió

WiFi, i dues peces de programari

DSiWare preinstalades: Una pausa

amb… Brain Training del Dr

Kawashima: Arts Edition i el Diccionari 6

in 1 amb funció de càmera. 

I com per a gustos, els colors, trobaràs la Nintendo DSi

XL disponible en dos: cirera i xocolata �

FEBRER

6, 7

TORNEIG PARELLES 

VII PREMI MILLENIUM 

Recorregut Clàssic

13

INTERCLUBS FEMENÍ ACPP 

OEST 1ª PROVA

20, 21

TORNEIG GREEN P&P PARELLES 

Nintendo llançarà la nova Nintendo DSi XL
el pròxim 5 de març
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Per a intensificar el color del cabell Montibello conta

amb la línia Treat Color Reflect, una completa gamma

de xampús (Xarxa, Purple, Brown i Copper) pensada per

a reviure els reflexes de color entre dues aplicacions de

tint o bé per a aportar reflexes a cabells naturals. La línia

de completa amb Mèches Light-Up, un xampú per a mati-

sar els cabells descolorits i/o amb metxes que elimina les

tonalitats groguenques no desitjades.

Els resultats salten a la vista: el color del cabell s'intensi-

fica, s'aconsegueixen uns reflexos vius i intensos i unes

metxes més nítides i protegides.

Hi ha un xampú Treat Color Reflect para cada cabell: COPPER, rogencs

• XARXA, vermellosos i/ caobes • PURPLE, púrpures, albergínies o vio-

lins • BROWN REFLECT marrons i/o castanys • MÈCHES LIGHT-UP

Cabells descolorits o amb metxes �

La casa italiana Versace se suma a altres marques de luxe

i ens avança que està a punt de llançar un telèfon mòbil

by Versace.

Com ja ho varen fer Prada o Giorgio

Armani, Versace vol llançar un telèfon

mòbil de luxe –el seu preu rondarà els

3.500 euros- i que arribarà al mercat a

partir del mes de maig.

Només una sèrie de clients exclusius,

ara com ara, tindran la sort de veure en primícia aquesta

nova joia de la casa italiana, durant la Setmana de la Moda

de París.

La marca, actualment en mans de Donatella, la germana del

difunt Gianni, ha arribat a un acord de llicència amb

ModeLabs Group per al disseny, manufactura i distribució

del telèfon.

Ara, a més de roba, joies, rellotges o decoració, l'univers

Versace s'amplia amb aquest nou gadget totalment luxury �

Cuida el color del teu cabell

Versace ara també 
en un telèfon mòbil

Nova
col·lecció
Burberry
London

La signatura de moda

Burberry continua presen-

tant els seus ja clàssics quadres

i trenchs però aquesta vegada

aposta per una línia més urbana

i elegant amb la nova col·lecció

Burberry London per a la pròxi-

ma primavera 2010 europea.

Els colors que més es desta-

quen són el verd i el blau en

totes les seves versions, arri-

bant fins als més clàssics com

el blau marí o el gris i les peces

més destacades són les armi-

lles, corbates, fins i tot en bos-

ses o portafolis.

Burberry és una de les signatu-

res que més es sap adaptar a

les modes i als  complements,

sobretot amb la bossa masculi-

na ja que sap donar-li un prota-

gonisme important �

El seu preu per l’envàs de 300 ml. és de 9,90 euros
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La casa Donna Karan ha llançat un

nou perfum femení, ‘Pure DKNY'.

Creat pel grup Estée Lauder, responsa-

bles d'altres èxits com ‘Be Delicius', la

nova fragància DK és un homenatge a

la cotidianeitat i la senzillesa, dirigida a

una dona familiar i real. 

La campanya ha estat protagonitzada

per la top Angela Lindvall, que apareix

en les imatges acompanyada del seu

marit i el seu fill. DKNY, és una fragància

floral que a més ve acompanyada d'un

bonic projecte solidari. 

La fragància s'obre amb un delicat

acord de flor de loto i rosa de Bulgària. El seu cor està

compost pel gessamí, la fresia i l'orquídia. El fons

amaga notes d’àmbar blanc, fusta de sàndal i vainilla,

que ha estat obtinguda a través d'un projecte d'ajuda

humanitària a una comunitat de dones agricultores

d'Uganda. 

El seu flascó, amb la forma d'una gota de pluja, ha

estat fabricat en vidre transparent reciclable, igual que

el seu packaging, realitzat amb elements orgànics i

paper forestal de gestió sostenible. ‘Pure DKNY' està

disponible en format de 30 ml (38 ), 50 ml (56 ) i 100

ml (78 euros) �

Els homes es preocupen

molt quan el pas dels

anys produeix conse-

qüències en el seu

cos, fonamentalment

en el rostre. Per això

la casa Lancôme ha

creat molt especial-

ment per als homes

la seva nova crema

antiedat anomenada

Age Force, la qual

aconsegueix comba-

tre els cinc primers sig-

nes de l'edat com són:

Pèrdua de fermesa,

Arrugues, Grandària dels

porus, Uniformitat del to i

Taques fosques.

Age Force està enriquida amb

Pro-Xylane que ajuda a repa-

rar l'estructura de la pell i

també conté un complex

Re-Llançament perquè es

torni a activar la renova-

ció cel·lular. A més té una

teixidura cremosa, molt

lleugera pel que s’absor-

beix molt ràpidament

sense deixar una sensa-

ció grassa.

Aquesta crema és ideal per

a la pell madura, es dir que

és ideal per als homes que ja

freguen els 50 anys o més i el

seu preu és de 47euros aproxi-

madament �

Pure DKNY, un perfum solidari
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Crema Anti-edat Lancôme per a homes





Biarritz és una ciutat francesa

banyada pel mar Cantàbric,

antigament va ser un port pesquer

molt famós, però avui dia és una

ciutat de platges, surf i glamour,

situada a tan sols 40 quilòmetres

de Sant Sebastià i a una hora amb

avió de París.

Les distàncies són molt petites, pel que podem visitar tots els

punts que ens interessin amb facilitat i tranquil·litat.

Aquesta elegant ciutat té una destinació turística molt variat i rep turistes de totes classes; surfers, parelles que

vénen a relaxar-se en els seus famosos balnearis, afeccionats al golf, amants de la gastronomia, etc.

Si el que busques és relaxar-te en la platja, Biarritz posseeix 4 quilòmetres de platges de sorra daurada i fina, entre

les més famoses destaquen: La Gran Plage, la Vieux Port Plage, Milady Plage i la Miramar Plage.

Si t'agrada més conèixer la vida cultural de cada ciutat que visites, no et pots perdre; el Museu Asiàtica, que alber-

ga una significativa col·lecció d'art asiàtic, fonamentalment d'Índia, Nepal, Tibet i Xina. La Capella Imperial, cons-

truïda per a l'emperadriu Eugenia de Montijo. Els seus afamats casino Barriere i Bellevue, enfront de la Gran Plage.

Us encantarà també fer una passejada per l'Avinguda de l'Emperadriu, que permet descobrir les vistes més inte-

ressants de la ciutat i visitar el Port de Pecheurs.

Biarritz és una meravellosa opció per a conèixer la

costa francesa i descobrir tot el que ens ofereix

aquesta ciutat senyorial.

Golf La Phare

Per als que no volen perdre’s ni un camp, des de

1888, situat en el cor de la mateixa ciutat de Biarritz,

en un entorn de prestigi, els 18 forats del camp de

golf de Biarritz «la Phare», són testimonis de la his-

tòria del Golf a França i de la tradició del País Basc

francès. La tradició en el seu estat britànic més pur,

ha sabut preservar-se íntegrament en el seu entorn.

Des de fa més d'un segle, els reis, els grans profes-

sionals i milers de jugadors amateurs, s'han enamo-

rat del lloc, tant a l'estiu com a l'hivern, convertint-se

en incondicionals de Biarritz i del seu golf �

viatges
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Biarritz, relax entre el mar i la muntanya
Les distàncies són molt petites, pel que podem

visitar tots els punts que ens interessin amb 

facilitat i tranquil·litat ”

“

Els 18 forats del camp de golf de

Biarritz «la Phare», són testimonis de

la història del Golf a França  ”

“
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El desert de Jordània, en la

ruta que antany unia Àsia

amb Àfrica, segueix guardant

els castells que fa segles van

ser aixecats amb diferents

fins. De gran altura i d'inte-

riors molt cuidats, aquests

testimonis del pas del temps

formen part d'una de les rutes

més atractives per al turisme

a Jordània i són fàcilment visitables

des d’Amán.

Els Castells del Desert van servir

com fortificacions, granges, cen-

tres d'agricultura i comerç, espais

de descans per a caravanes, avan-

çades militars i palaus fortificats de

l'Imperi Islàmic, la dinastia dels

Omeyas, els romans, les Croades...

Estan agrupats al sud i a l'est de la

capital jordana i originàriament van

ser construïts quan els àrabs van

intentar fer habitable de forma per-

manent aquesta zona del desert. 

El de Qusair Amra és un dels

monuments millor conservats i el

més bonic dels castells omeyas

del desert. Les seves parets i sos-

tres interiors estan coberts per ani-

mats frescos que representen

imatges de caça, dones banyant-

se, els sis reis del món (entre els

quals es troba l'espanyol Don

Rodrigo), una representació de la

Victòria… En una de les cúpules

interiors es troba una representació

de l'hemisferi nord del firmament

amb els signes del Zodíac. Va ser

construït pels Califas Omeyas

sobre uns banys d'origen romà

com palau d'esbarjo. Els banys els

utilitzava el senyor de Amra, que

passava allí les seves èpoques de

descans, així com els viat-

gers que transitaven la ruta

comercial.

El mateix encant emana el

castell de Qsar al-Karraneh,

construït en el segle VII enca-

ra que mai va arribar a ser

acabat, compte amb dues

plantes de pedra en les quals

es reparteixen 61 habitacions.

D'influències síries i iraquianes, es

creu que l'edifici estava destinat a

l’allotjament de les caravanes que

travessaven el desert d'Aràbia.

El llegat dels croats en el Camí

dels Reis

Hi ha un segon grup de castells

d'interès per al visitant en el Regne

hachemita de Jordània. Estan loca-

litzats en el singular Camí dels

Reis, en el qual es troben moltes

restes de fortificacions i llocs d'a-

vançada dels croats. Els més

importants són Karak i Shobak,

dos exemples de gran interès del

que van ser les tradicions arqui-

tectòniques i militars d'aquell

temps, gràcies a les galeries, les

torres, les capelles i els paranys

Els castells del desert, 
un llegat  fascinant de la història de Jordània

Les restes millor conservades estan sota terra i es pot arribar a elles travessant una

gran porta ”
“



que encara es conserven, després

de gairebé mil anys, i evoquen el

caràcter i l'essència dels croats.

Dintre d'aquesta mateixa ruta, hi ha

un altre exemple de gran fortalesa:

el castell de Karak, que ha sofert

importants alteracions en els últims

segles. El seu fort, resultat del geni

arquitectònic militar dels croats,

resulta imponent amb el seu fosc

laberint de corredors de pedra i

passadissos que semblen no tenir

fi. Les restes millor conservades

estan sota terra i es pot arribar a

ells travessant una gran porta. 

El castell de Aljoun, també conegut

com Qal'at ar-Rabad, data de

1184. Situat en una posició elevada

en una gran extensió del nord de la

Vall del Jordán, aquesta edificació

estava destinada a protegir les

rutes de comunicació entre el sud

de Jordània i Síria. A més, va per-

tànyer a la cadena de fortificacions

que encenien almenares a la nit per

a transmetre senyals des de

l'Eufrates fins al Caire. Encara avui

Aljoun impressiona amb el seu

laberint de torres, galeries, esca-

les… així com per les seves increï-

bles vistes �

Encara avui Aljoun impressiona amb el seu

laberint de torres, galeries, escales… així com

per les seves increïbles vistes ”

“
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Pitch & Putt i Termalisme 
a Cofrentes 

Hi ha moltes raons per a fer turisme rural: impressionants paratges naturals, llocs d'interès històric, una relaxant

forma de gaudir de vacances familiars amb una vida quotidiana, els festivals tradicionals i grans activitats a l'ai-

re lliure.

Los Hervideros Spa, està situat en un esplèn-

did edifici modernista en l'impressionant

entorn natural de Cofrentes (València). Los

Hervideros Spa s'ha posicionat com un dels

millors d'Espanya a causa de la alta qualitat

dels seus serveis i amenitats. Va ser creat a

principis del segle XX, després de les aigües

van ser declarades d'utilitat pública el 15 de

novembre de 1902. El Centre Mèdic Termal,

inaugurat en 1989 ofereix una gamma de met-

ges i tractaments de bellesa.

El Centre també ofereix un Pitch i Putt

Des del passat mes d'Abril de 2006 va obrir les serves portes un camp de 9 forats de pitch & putt com a oferta com-

plementària a les ja històriques instal·lacions del Balneari Los Hervideros de Cofrentes. Situat en el Valle Ayora

Cofrentes en un dels més bells paratges de la geografia valenciana. Es troba situat en terres frontereres amb

Albacete (94 km.) i proper a les d'Alacant, Murcia i Cuenca, a 105 km de València. 

Cofrentes és el primer Balneari espanyol a aconseguir la certificació ISO 9002 per AENOR en totes les seves Àrees

Operatives: Allotjament, Centre Termal i Restauració. Gestió Integrada de l'Aigua: Un gran projecte d'Enginyeria ens

permet extreure la temperatura de l'aigua i reduir el consum en combustibles fòssils. Compte amb una instal·lació

d'energia solar per a escalfar les aigües del Balneari que posteriorment s'utilitzarà per als regs del camp de pitch &

putt �
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Lapònia noruega, sinònim d'aventura
Situada en la part més septen-

trional d'Europa, en la matei-

xa latitud que Alaska o Sibèria, la

Lapònia noruega promet al viat-

ger un sens fi d'aventures. Així,

podrà conèixer la cultura sami i

visitar els ramats de rens en el

nevat antipla de Finnmark, on

escoltar els tradicionals cants

sami al voltant d'una brillant

foguera i gaudir de la gastrono-

mia i l'artesania de la població

autòctona. 

En la capital sami de Karasjok es

troba el parc cultural sami, Sápmi

Park, un lloc on viure una trobada

exòtica amb la cultura, la història

i la mitologia del poble lapó. El parc

ofereix la possibilitat de conèixer

les tradicions de la població autòc-

tona a través de generacions, així

com visitar els campaments sami

per a escoltar històries llegendàries

sobre els seus habitants.

Els més actius trobaran en aquesta

regió una destinació ideal per a la

pràctica d'activitats dirigides a tots

els gustos i edats. El recorregut a

través de la Lapònia troba el seu

punt de partida en la divertida i

dinàmica ciutat de Tromso, popu-

larment coneguda com "el París

del nord" i considerada

des d'antany com porta

d'entrada al Pol Nord. Els

bells cims nevats que la

circumden i el seu ambient

pesquer contrasten amb

l'animació i caràcter estu-

diantil d'aquesta vila uni-

versitària. 

Prop de Tromso, en la

veïna illa de Kvaloya, la

família al complet podrà

gaudir de la inoblidable

experiència de ser part de la

naturalesa al dirigir un trineu

llençat per gossos husky.

Durant la nit, l'experiència es

torna gairebé mística. 

Cap Nord, el punt més septentrio-

nal de terra ferma d'Europa, ofereix

una imatge sobre les dimensions

de la Terra. Més enllà, només aigua

i gel sota la vista. Skarsvag, el

poblet de pescadors situat més al

nord del planeta, ofereix un hospi-

talari recer on gaudir de cafè i

gofres de mora àrtica en un

ambient cassolà.

Svalvard, la perla de l'Àrtic  

A mig camí entre la terra ferma de

Noruega i el Pol Nord de troba l'ar-

xipèlag de Svalbard, un lloc on

gaudir d'una emocionant experièn-

cia amb la naturalesa gràcies a la

màgica combinació de les llums

àrtiques. Seleccionada per "Lonely

Planet" en la seva "top tingues" de

destinacions turístiques, la regió és

famosa per la seva alta

població d'óssos polars, la

màgia dels pobles miners,

les glaceres i els foscs

fiords. 

A més, la regió celebra el

festival "Polar jazz", on

artistes de talla internacio-

nal interaccionen amb la

naturalesa i les aurores

boreals ballen en el cel

sobre les majestuoses

muntanyes �

La naturalesa i les aurores

boreals ballen en el cel

sobre les majestuoses

muntanyes ”

“
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El gratacel Burj Dubai es conver-

tirà després de la seva inaugu-

ració, aquest mes de gener, en l'e-

difici més alt del món i símbol del

'boom' econòmic dels emirats del

golf Pèrsic, a pesar que ara mateix

el Dubai es troba immers en una

important crisi i suporta un enorme

deute.

La construcció del Burj Dubai -

Torre Dubai en àrab- va començar

en 2004 amb uns 12.000 treballa-

dors. La inauguració, no obstant

això, ha estat retardada en dues

ocasions. Ara els dirigents dubaitís

pretenen que el Burj Dubai es con-

verteixi en el símbol de la recupera-

ció econòmica i que infongui opti-

misme en el país.

Dubai, un dels set integrants dels

Unió dels Emirats Àrabs, s'ha fet

famós pels seus excessos com la

construcció d'un arxipèlag artificial

d'illes amb la forma d'un mapa

mundi, altres dos arxipèlags amb

forma de palmera o l'aixecament

d'una pista d'esquí artificial en ple

desert.

El projecte del Burj Dubai

també ha estat criticat per

grups de Drets Humans que

denuncien les condicions

dels treballadors que van

participar en el seu aixeca-

ment i tampoc els ecologis-

tes estan contents amb una

torre que podria convertir-se,

sostenen, en un forat negre

de consum d'energia que

augmentarà considerable-

ment la petjada de carboni

del país.

No obstant això, molts consi-

deren que es tracta d'una

meravella arquitectònica. El

projecte es creu que ha tingut

un cost total d'uns 1.500

milions de dòlars, uns 1.047

milions d'euros. L'altura definitiva de la torre

segueix sent un secret bé guardat,

però després de la seva inaugura-

ció el consorci constructor desvet-

llarà la dada. De moment només se

sap que supera els 800 metres.

El Burj Dubai albergarà uns 1.100

habitatges i ja s'han venut gairebé

tots a pesar de l'esclat de la bom-

bolla immobiliària dubaití a final de

2008 després de sis anys de crei-

xement desaforat. La crisi va pro-

vocar la pèrdua de milers de llocs

de treball i projectes de milers de

milions d'euros han estat

cancel·lats o ajornats �

La construcció del

Burj Dubai -Torre

Dubai en àrab- va

començar en 2004

amb uns 12.000 

treballadors ”

“

Inaugurat a Dubai 
el gratacel més alt del món

L'altura definitiva de la torre

segueix sent un secret bén

guardat ”

“



Algarve, encara més prop en 2010
amb Ryanair

Badalona, Santo Domingo,

Ribeirao Preto, Essen,

Pécs, Istanbul i Doha seran

les capitals culturals de 2010

en les seves respectives

regions.

Les capitals europees de la

cultura de l'any pròxim seran

les ciutats de Essen

(Alemanya), Pécs (Hongria) i

Istanbul (Turquia), que relle-

varan a Linz (Àustria) i Vílnius

(Lituània) en el continent.

Doha (Qatar) serà la Capital

Cultural Àrab 2010.

En el cas de la Capital

Americana de la Cultura, la

ciutat de Santo Domingo

(República Dominicana) serà el referent cultural dels

països d'aquest continent durant aquest any. 

EE UU, Brasil i Catalunya 

Per altra banda, durant 2010 es triarà la primera capital

cultural dels Estats Units d'Amèrica. La US Capital of

Culture és també una ini-

ciativa del Bureau Inter-

nacional de Capitals Cul-

turals, que té la seva seu

a Barcelona.

En el cas de la Capital de

la Cultura Catalana,

Badalona serà el referent

cultural per a tot el territori

de l'àmbit lingüístic català,

que inclou quatre estats

europeus (Espanya,

França, Andorra i Itàlia).

Fins a ara, han estat tria-

des com capitals de la cul-

tura catalana Banyoles

2004, Esparreguera 2005,

Amposta 2006, Lleida

2007, Perpinyà 2008,

Figueres 2009, Badalona 2010 i Escaldes-Engordany

2011.

En relació a la capital cultural nacional de Brasil, el cin-

què país més extens i poblat del món, la Capital

Brasilera de la Cultura serà Ribeirao Preto (Sao Paulo) �

El sud de Portugal quedarà enca-

ra més prop a partir del 28 d'a-

bril de 2010, data que la línia de

baix cost Ryanair iniciarà els seus

vols directes entre Madrid i Faro,

capital de l’Algarve, facilitant l'ac-

cessibilitat dels viatgers espanyols

a una destinació famosa, entre

altres atractius, per les seves

idíl·liques platges i camps de golf

de primer nivell.

La companyia irlandesa ha instal·lat

en l'Aeroport Internacional de Faro

la seva 39 base internacional, que a

partir de març de 2010 oferirà 14

noves rutes que connectaran la

capital de l’Algarve amb capitals

europees com Madrid, París, Milà o

Estocolm. Entre Madrid i Far, l'aero-

línia oferirà quatre vols setmanals

(dilluns, dimarts, divendres i diu-

menges). 

Amb el llançament de les noves

rutes “Algarve està més prop del

món i es torna més accessible”, ha

declarat el president de Turisme de

Algarve, Nuno Aires, per a qui

aquestes noves connexions signifi-

quen “més dinamisme per a la des-

tinació i reforcen l'aposta de la regió

per països emissors de gran interès

per a nosaltres, com Espanya,

França o els països nòrdics” �

viatges
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Badalona, 
capital de la cultura catalana 2010

Algarve, encara més prop en 2010
amb Ryanair





motor
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Nou Toyota Yaris 2010, 
compromís amb el medi ambient

El nou Toyota Yaris

2010 ofereix una

imatge més atractiva i

un equipament més

complet en un segment

clau

La demanda de vehi-

cles de grandària petita

i amb un consum de

combustible eficient és

cada vegada major. En 2009, la

quota del segment B respecte al

total va créixer del 21% al 23%,

consolidant-se així la seva posició

clau en el mercat europeu d'auto-

mòbils.

El Toyota Yaris 2010 introdueix el

nou acabat TS en una gamma de

models revisada i optimitzada.

Amb una imatge encara més atrac-

tiva en el centre de la gamma de

models, el Toyota Yaris 2010 pre-

senta nombroses novetats en el

disseny exterior, un interior més

fresc i un equipament de sèrie

superior.

NOVETATS EXTERIORS

Dissenyat per a aportar frescor a

l'avançada i innovadora imatge del

model, i per a augmentar encara

més l'atractiu del popular compac-

te, la nova gamma conta amb

diverses novetats exteriors.

D'aquesta manera, el nou Toyota

Yaris 2010 ofereix un disseny més

expressiu de fars, uns tiradors de

les portes cromats mate de nou

desenvolupament, un nou i

modern disseny de embellidors de

les rodes, així com noves llandes

d'aliatge, un nou tractament de

color de les llums del darrere i dues

nous colors exteriors, exclusius per

a l'acabat TS: Blau Grisenc

Metal·litzat i Blau Elèctric Metal·lit-

zat.

En l'interior, l'equipament de sèrie

del Toyota Yaris 2010 s'ha millorat,

i inclou un quadre de comanda-

ments analògic, volant i palanca

del canvi de marxes de cuir perfo-

rat i una tapisseria única.

Per a augmentar

encara més 

l'atractiu del 

popular compacte,

la nova gamma

conta amb 

diverses novetats

exteriors ”

“



59

MÁS RESPECTUÓS AMB EL

MEDI AMBIENT

El nou Toyota Yaris 2010 s'ofereix

en tres motoritzacions diferents:

dues unitats de gasolina de 1.0

litres VVT-i i 1.33 litres Dual VVT-i i

una dièsel de 1.4 litres D-4D. Tots

els motors es beneficien de les

millores del rendiment i l'eficiència

de la tecnologia Toyota Optimal

Drive i, a partir del mes de juliol,

compliran els estàndards d'emis-

sions Euro V. Com a conseqüència,

els tres motors generen menys de

120 g/km, amb un consum de

combustible terme mitjà en la

gamma de models per sota de 5

l/100 km. Per altra banda, les emis-

sions de Co2 de tota la flota de

Toyota Yaris es reduiran de 130,8

g/km en 2008 a 117,4 g/km en

2010.

La innovadora tecnologia Toyota

Optimal Drive se centra en diversos

aspectes del desenvolupament del

motor, com el disseny lleuger i

compacte, la major eficiència de la

combustió, la menor fricció entre

els components i les tecnologies

respectuoses amb el medi

ambient. Tot això amb l'objectiu de

maximitzar el rendiment i el plaer

de conducció, i al mateix temps

minimitzar el consum de combusti-

ble i les emissions de Co2. 

L'eficiència de la combustió del

motor de gasolina s'ha millorat

amb l'ús d'un port d'admissió d'al-

ta eficiència, una elevada relació de

compressió i unes bugies d'encès

de llarg abast. El motor de 1.4 litres

D-4D compte amb una menor rela-

ció de compressió, una càmera de

combustió amb unes dimensions

optimitzades, una major eficiència

de la refrigeració amb Recirculació

del gas d'escap (EGR, Exhaust Gas

Recirculation) i un col·lector d'es-

cap d'acer inoxidable.

Les tecnologies mediambientals

vénen representades per l'aplicació

dels sistemes Dual VVT-i i Stop &

Start en la unitat de gasolina de

1.33 litres Dual VVT-i, mentre que el

motor de 1.4 litres D-4D està equi-

pat amb peçoinyectors de nova

generació, turbocompressor no-

més de boca variable, un genera-

dor de desacoplament i un nou sis-

tema elèctric de recirculació del

gas d'escap �

RICARD CAMÓ

Inclou un quadre de comandaments analògic, volant i palanca del canvi de marxes

de cuir perforat i una tapisseria única ”
“



L’Animac és la Mostra

Internacional de Cinema

d’Animació de Catalunya, organit-

zada per l’Institut Municipal

d’Acció Cultural (IMAC) de

l’Ajuntament de Lleida i l’Institut

Català de les Indústries Culturals

(ICIC) de la Generalitat de

Catalunya, que es durà a terme del

22 al 28 de febrer a la ciutat de

Lleida per 14è any consecutiu. 

Amb el pas dels anys, la mostra

Animac ha consolidat el seu caràc-

ter independent i artístic. Creada

l'any 1996, durant els seus gairebé

14 anys d'història s'ha consolidat

com un dels esdeveniments audio-

visuals més importants del país

amb una important presència i

prestigi internacional. 

Avui, l’Animac és una mostra rigo-

rosa, dinàmica i acollidora que no

escatima esforços per millorar any

rere any, generant noves audièn-

cies i sempre a disposició de tots

els amants de l’animació. L’Animac

és una mostra d’animació no com-

petitiva que es dirigeix a aquells

artistes que utilitzen l’animació

com un instrument d’expressió

personal. Transgredint i qüestio-

nant els límits de la narrativa tradi-

cional, busca visionaris, treballs

independents i arriscats que

potenciïn i enriqueixin la capacitat

expressiva del cinema.

Entre els implicats i còmplices amb

què compta l’Animac, hi trobem els

extraordinaris germans Stephen i

Timothy Quay, dos dels creadors

més originals i reconeguts del cine-

ma d’animació mundial, i que seran

els convidats especials d’aquesta

14ª edició de la mostra �

Un va néixer amb cara de

còmic i l'altre amb aquest do

que només uns quants tenen, així

són Josema Yuste i Félix Álvarez

(Felisuco). Aquests dos grans de

l'humor estan aquests dies en la

capital catalana presentant Una

pareja de miedo. El Teatre Apolo

de Barcelona posarà a mitjans de

febrer el punt final a la gira d' Una

pareja de miedo, una obra que es

duu representant des de l'any

2007. Una comèdia de terror de

bon tros humor.

L'atmosfera ens submergeix en

aquelles clàssiques pel·lícules de

terror dels seixanta i setanta de la

Universal. Lord Edgar un gran

egiptòleg viu en la seva mansió de

Mandacrest a finals del segle XIX.

L’acompanyen la seva fidel major-

doma Grétula i el seu no menys

fidel criat Nicodemus, encarregat

dels estables. La dona d'Edgar, Ira

Vamp, va morir anys enrere en

estranyes circumstàncies i ara el

seu lloc l’ocupa Lady Margaret.

No obstant això sembla que la

presència d'Ira Vamp no ha des-

aparegut del tot.

Josema Yuste i Félix Álvarez

“Felisuco” són els dos absoluts

protagonistes de la funció des del

minut u. Ells interpreten a tots els

personatges, el que obliga a una

realització àgil, ja que els canvis

de paper són constants i molt

fluids.

L'obra està dirigida pel reeixit

director de teatre Jaime

Azpilicueta. L'adaptació ha estat

portada a terme per gent com

Florentino Fernández que fins a fa

poc interpretava els papers de

“Felisuco”, el propi Josema i fins i

tot Santiago Segura!, a més de

Pedro Febrero i Alberto Papa-

Fragomén.

La veritat és que gràcies als

enginyosos diàlegs hi ha somriu-

res cada dos minuts �

oci
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L’Animac obre les portes el 22 de febrer

Una pareja de miedo en el Teatre Apolo de Barcelona



Joan Pera és John Pear. Perquè ho avança ell

mateix en veu en off abans que s'alci el teló.

També perquè l'actor es passa a l'altra banda i

desenvolupa el paper motor de l'acció, deixant el

paper d'antiheroi que sempre està en el lloc

inoportú en el moment inadequat per a un jove

David Verdaguer. Pera és Pear, per últim, perquè el

seu personatge, el taxista John Smith, viu dues

vides paral·leles amb dues felices famílies, que

estima i que manté amagades l'una de l'altra. La

doble vida d'en John es va estrenar el 27 de des-

embre al Teatre Condal i no té data de sortida.

El John Smith (Joan Pera), casat amb l’Antonella

(Lloll Bertran) i amb una filla adolescent seria un

home corrent si no fos perquè... també està casat

amb una altra dona amb la qual també té un fill a un

altre barri de la ciutat. Durant divuit anys, el John ha

aconseguit mantenir el secret fent quilòmetres amunt i

avall amb el seu taxi. El què el John no podia preveure

és que els seus fills es farien amics per Internet i ara

han decidit trobar-se en persona. El John haurà de fer

mans i mànigues per evitar que les seves famílies aca-

bin descobrint la seva doble vida. Se’n sortirà?

En una comèdia del Teatre Condal, el cap de cartell

marca la pauta de la comèdia. Lloll Beltran treu petroli

de la mare italiana, molt més del que li pot donar el text

en un principi �

La doble vida d’en John al Teatre Condal



concurs fotogràfic
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Jordi Galvez
“Collint boles”

Sergi Garriga

"Alien"
"Assistència , 

drive i cap a dins..." 

Carlos Otero del Castillo
“La bicoca del golfista”

GUANYADORS CONCURS
FOTOGRÀFIC  2009



Manuel

Miranda

"Aprofitant el

temps mort per

pescar!!!"

Jorge López

Pallarés

“Altres

temps”

Vols veure publicades les teves millors fotografies de pitch & putt o de golf en aquesta secció?

Fes-nos-les arribar a la redacció de Sota Par: Apartat de correus núm. 13 - 08300 Mataró

(Barcelona), o bé a revista@sotapar.com (si esculls aquesta segona opció, la fotografia ha d’estar en

format JPG, mode RGB i a 300 dpi de resolució). Posa-hi ben clarament el teu nom, el teu telèfon i

la referència ‘concurs fotogràfic’. A final d’any, els autors de les tres fotografies més sorprenents

rebran un obsequi �

Concurs fotogràfic
Aquestes són les fotografies seleccionades del mes de  febrer:
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El passat any 2009 van entrar en

vigor noves regles i normes en

el Pitch & Putt a Catalunya, així

doncs, anirem fent un repàs a totes

les regles per tal de posar-nos al

dia. 

Aquí teniu la segona entrega: 

4. AIGUA ACCIDENTAL

Si la bola d'un jugador reposa o

toca aigua accidental o quan

aquesta condició interfereix amb la

seva col·locació o el seu swing, el

jugador pot alleujar-se sense pena-

lització.

Procediment: 

• En el recorregut, aixecar la bola i

dropar-la sense penalització dins de

la distància d'un pal del punt més

proper d'alleujament - però no més

a prop del forat.

• En un búnquer, aixecar la bola i

dropar-la dins del búnquer sense

penalització tal com s’indica més

amunt.

• En el green, aixecar la bola i

col·locar-la sense penalització en el

punt més proper d'alleujament.

PENALITZACIÓ: un cop

5. ÀREES MEDIAMBIENTAL-

MENT SENSIBLES

a. Una bola que estigui en una Àrea

Mediambientalment Sensible no es

podrà recuperar si recuperar-la

comporta que el jugador entri dins

d'aquesta àrea.

b. Una bola que ha entrat en una

Àrea Mediambientalment Sensible

haurà de ser reemplaçada dropant

una altra bola dins de la distància

d'un pal del punt més proper d'a-

lleujament sense penalització.

c. Una bola que ha entrat en una

Àrea Mediambientalment Sensible i

que pot ser recuperada per un juga-

dor sense entrar dins d'aquesta

àrea, haurà de ser aixecada i dropa-

da dins de la distància d'un pal del

punt més proper d'alleujament

sense penalització.

d. Si una Àrea Mediambientalment

Sensible està delimitada per un filat

i aquest interfereix amb la línia de

joc d'un jugador, el jugador pot dro-

par la bola en el punt més proper

d'alleujament sense penalització.

PENALITZACIÓ PER INFRACCIÓ

DE LA REGLA 5a: un cop

regles i normes
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Regles de Pitch & Putt a Catalunya

AIGUA ACCIDENTAL

“Aigua Accidental“ és qualse-

vol acumulació temporal d'ai-

gua, neu o gel natural en el

camp i que no està en un obs-

tacle d'aigua.

ÀREES MEDIAMBIENTAL-

MENT SENSIBLES

“Zones mediambientalment

sensibles“ son aquelles àrees

del camp així designades i

identificades per estaques pin-

tades de verd i vermell.

PUNT MÉS PROPER D'A-

LLEUJAMENT

El “punt més proper d'alleuja-

ment“ és el punt en el camp,

més proper al lloc on reposa la

bola, que no està més a prop

del forat, i on no existeix la

interferència de la qual està

permès alleujar-se �
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resultats últims tornejos

TORNEIG DEL DISSABTE

BONÀREA 2-1-2010

Scratx
1r Jaume Castella Estruch 42
2n Enric Sanz Ramon 39
3r Josep Garcia Ros 38

Handicap femení
1a M. Àngels Vila Sanclimens 45
2a Carme Sola Regada 38
3a Laura Sanche Jimenez 37

Handicap inferior masculí
1r Manel Pedro Riba 41
2n Josep Garcia Ros 39
3r Felix Alonso Martin 38

Handicap mig  masculí 
1r Juan J. Fernandez Rueda 39
2n Jaume Breso Coch 39
3r Enric Sanchez Urdangarin 39

Handicap superior masculí
1r Sergi Garriga Torres 38
2n Raul Castillo Pla 37
3r Ricardo Piernas R. 36

BONAREA GOLF

PITCH & PUTT

Scratx
1r Ernesto Castello

Antonio Contreras 45
2n Juan Antonio Colon

Gerard Carreras 48
Handicap
1r Francesc Concabella

Jaume Franci 42
2n Octavi Alaves

Antoni Durany 44

GOLF URGELL

ORDRE DE MÈRIT
1r Prats Balague, Jose Luis          
2n Audi Duran, Xavier           
3r Garcia Perez, Lorenzo             

TORNEIG DE NADAL

Scratx
1r Magriña M., Florenci-A. 38 
2n Garcia Perez, Lorenzo 34 
3r Varela Tenreiro, Jose 33 

Handicap Inferior
1r Varela Tenreiro, Jose 38
2n Martin Pino, Daniel 38
3r Viz Blanco, Jesus 37

Handicap Superior
1r Aliagas Galvan, Jordi 34
2n Cid Cid, Josep Lluis 31
3r Monclus Cugat, Daniel 31

T. SUPERMERCATS SUMA

Scratx
1r Garcia Garcia, Pepe 35 
2n Curto Escardo, Pere 35 
3r Prats Balague, Jose Luis  27 

Handicap
1r Curto Escardo, Pere 32
2n Garcia Garcia, Pep 32
3r Gomez Olivares, Alvaro 32

PITCH & PUTT

L’AMPOLLA

II GIMCANA DE PITCH & PUTT
1r Joaquim Moreta 
2n Joan Enric Colomer 
3r  Rafel Mora 

MAS PAGÈS
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CAMPIONAT DE NADAL
Scratx
1r Joan Barbera Ferrando 37
Handicap Inferior Masculí 
1r Carles Vila Sanmartin 42
2n Miguel A. Hidalgo G. 42 
Handicap Inferior Femení 
1a Pilar Montero Sanchez 28
2a Joaquima Fdez. Serrano 27
Handicap Superior Masculí 
1r Joan R.Marsenyach Latre 44
2n Salvador Ruiz Fabregas 42
Handicap Superior Femení
1a Dana-Helga Puyol Robert 38
2a Lídia Garriga Rius 35 
Sènior Masculí
1r Carlos A. Rguez. Moreno 40
Sènior Femení
1a Antonia Guerrero Ruiz.
Infantil
1r Enric Yañez Perez 40

EL VALLÈS GOLF

CAMPIONAT ESCOLA JUVENIL
4 Forats
1a Julia Rosales 19
2a Marina Mata 20
3a Paula Montagut 20
9 Forats
1r Mur Suñer, David 26
2a Benages H., Marta 22
3r Cogollo C., Alejandro 21
Alevi – Infantil
1a  Boneta Cami, Mireia 45
2a Martinez Anguita, Ivet 45
3r Cisneros Blasi, Pablo 44
Junior
1r Dominguez G., Carlos 41
2n Bougeard Georges, Chloe 37
3a Martinez Garcia, Irene 29
CAMPIONAT DE NADAL
Scratx
1a Serra Catasus, Carlota 34

Serra Catalan, Antonio          
2a Serrano Leon, Daniel 33

Ribes Llado, Cosme       
3a Campillo Roldos, Joan C. 33

Rey Sequeira, Daniel       
Handicap Inferior
1a Boneta Bonada, Juan 42

Boneta Cami, Mireia       
2a Moreno Buedo, Martin 41

Moreno Ruiz, Jordi M        
3a Campillo Roldos, Joan C. 40

Rey Sequeira, Daniel       
Handicap Superior
1a Cami M., Montserrat 41

Boneta Cami, Albert       
2a Lledos Ortega, Merce 40

Ortega Ruiz, Miguel       
3a Delgado G., Jose Antonio 39  

Delgado Gonzalez, Juan Jose  

CAN CUYÀS

GOLF
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OPEN FI D'ANY 2009

Scratx

1a Carlos Castell

Joan Francesc Alonso

2a Pere Curto

Adolfo Martinez

Handicap 

1a Luis Añon

Jordi Aliagas

2a Francisco Gonzalez

Norberto Silvestre

3a Toni Pujals

Santi Navarro

GOLF P&P

LA FIGUEROLA

CIRCUIT ADULT-INFANTIL

Scratx

1a Pulido Guerrero, Santiago 32

Aquino Romero, Ulises     

Handicap Inferior

1a Arnal Aparicio, Bernat 38

Llovera Llaveria, Albert     

2a Martinez Martin, Maria 37

Mesa Martinez, Ignasi     

3a Perez Grau, Eduard 37

Perez Fernandez, Marta     

Handicap Superior

1a Arnal Aparicio, Bernat 38

Llovera Llaveria, Albert     

2a Martinez Martin, Maria 37  

Mesa Martinez, Ignasi     

3a Perez Grau, Eduard 37

Perez Fernandez, Marta     

CIRCUIT DAMES

VALLROMANES

Scratx

1a Montero Sanchez, Pilar 32

2a Gonzalez R., Mª Carmen 28

3a Marco Azlor, Maria A. 27

Handicap Inferior

1a Marco Azlor, Maria A. 35

2a Gratacos Cot, Teresa 33

3a Montero Sanchez, Pilar 32

Handicap Superior

1a Gonzalez R., Mª Carmen 39

2a Martinez Martin, Maria 35

3a Ferrer Ferrer, Rut 33

CONCURS SÈNIOR

VALLROMANES

Scratx

1r Bonvila Bonet, Ramon 34

Handicap Inferior Masculino

1r Gomez Gargallo, Eugenio 35

2n Llobet Xixons, Ricard 35

3r Bonvila Bonet, Ramon 34

Handicap Superior Masculino

1r Guillen Garcia, Joan 38

2n Domene Sanchez, Didac 31

3r Giner Julia, Facund 30

Handicap Femenino

1a Castillo Martin, Antonia 31

2a Montull Blas, Mª Lluisa 29

3a Gasser Boner, Elsbeth 29

Supersenior

1r Giner Julia, Facund 30

2n Arquerons C., Jose Migu 29

3r Arquerons C., F.Javier 28

VALLROMANES

GOLF P&P

I OPEN LES CASETES

Scratx

1a Betlinski C., Ricardo    42

Garcia Ruiz, Jose    

Handicap Mixte

1a Podio Perez, Natividad 31

Cano Gonzalez, Juan Jose    

2a Oliva Galvez, Mª Carmen 40

Berrio Gayo, Juan Jose    

3a Alcazar Turrillo, Dolores 41

Salido Medina, Juan Fco.

Handicap Indistint

1a Ruiz Lozano, Jose A. 36

Rubio De La C., F. Javier    

2a Estrada Ribe, Jordi 30

Ferrer Estupiña, Enric    

3a Montoliu F., Jose Maria 31 

Montero Dieguez, Jose A.  

XV OPEN DE NADAL

Scratx

1a Carlos De La Rosa Gomez 38 

Fernando Guillen Herrero  

Handicap

1a Jose Mª Montoliu F. 47

Jose A Montero Diéguez  

2a Antonia Garcés Lozano 45

Jesús Laguna Lozano  

3a Jordi Gibert Gibert 41

Pedro Ruiz De Loizaga  

PITCH & PUTT

VENDRELL

TROFEU PARELLES DE NADAL

Scratx

1 Palau Ribo, Alvaro 39

Carreras Canela, Gerard 

2 Lopez Gol, Sergi 39

Igual Serrano, Edgar 

3 Curto Escardo, Pere 39

Alba Cano, Xavi 

Handicap

1 Rovira Marti, Lluis 47

Rovira Olive, Josep 

2 Estebanez A., Juan C. 42

Carbo Gomez, Rafael 

3 Palau Ribo, Alvaro 41

Carreras Canela, Gerard 

GOLF CENTRE

SANT JAUME
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resultats últims tornejos

DIJOUS A TEIÀ

(MIDES EPPA)

DIA 7 DE GENER DE 2010 

Scratx

1r José Luis Martín 36

2n Roberto Salazar 35

3r Marc Fortuny 34

Handicap Inferior Masculí

1r José Luis Martín 36

2n Josep Hernández 36

3r Rafa Prat 34

Handicap Superior Masculí

1r Simeón Aranda 39

2n Oriol Bosch 37

3r José M. Valenzuela 36

Handicap Femení

1a Sonia Docampo 35

2a Carmen Lacalle 35

3a Xénia Barnes 33

DIJOUS A TEIÀ 

DIA 14 DE 

GENER DE 2010

Scratx

1a Enric Sanz

Jordi Giró 42

2a Tomás Lloret

José Luis Martín 40

3a Quino López

Josep Garcia Ferrás 39

Handicap

1a Tomás Lloret

José Luis Martín 44

2a David Garriga

Daniel Soria 43

3a Andreu Bertrán

Cosme Ribes 41

P&P BARCELONA

TEIÀ

humor

CIRCUIT NOCTURN D’HIVERN

2009 / 2010 

Scratx

1r Ramon Corral Prieto 223

Handicap Inferior  Masculí

1r Ramon Vila Corral 209

2n Xavier Monleon Edo 206

3r Damia Torrus Roig 206

Handicap Mig Masculí

1r Roman Garcia P. 199

2n Santiago Garcia Niño 198

3r Sebastian Rios F. 196

Handicap Superior Masculí

1r Juan M. Sanchez Orta 225

2n Josep Sampedro Coll 210

3r Pedro Moral Boadas 208

Handicap Femení

1a Joy Davila Morales 183

2a Mª Teresa Griño Quer 171

T. INDIVIDUAL DE GENER 

Scratx

1r Angel Perez Farell 39

Handicap Inferior Masculí

1r Isidre Busque C. 39

2n Vicens Martinez Ferre 37

3r Oscar Ovide Morgado 37

Handicap Mig Masculí

1r Joan Verges Costa 41

2n Miquel Carbonell Teixido 40

3r Arcadi Valls Bonany 40

Handicap Superior Masculí

1r Miquel Serras Xamani 34

2n Jordi Torra Pla 34

3r Jordi Pera Noguera 34

Handicap Inferior Femení

1a Tina Pijuan Caminal 35

2a Joy Davila Morales 34

Handicap Superior Masculí

1a Montse Oliveras Vallejo 39

2a Maria Bastida Cano 35

PITCH & PUTT

TENNIS MORA

DILLUNS A SANT CEBRIÀ

DIA 11 DE GENER DE 2010

Scratx
1a José Luis Santos

Ignasi Farrés 44
2a Josep Queralt

Ken Sweeney 42
3a Javier Gamero

Carlos Nieto 41

Handicap
1a José Maria Castro

Daniel Castro 45
2a Javier Gamero

Carlos Nieto 44
3a José Luis Santos

Ignasi Farrés 43

DILLUNS A SANT CEBRIÀ

DIA 18 DE GENER DE 2010

Scratx
1a Eli Oldenkamp

Jesús Fuentes 40
2a Amador Rodríguez

José Luis Miguel 39
3a Javier Gamero

Carlos Nieto 38

Handicap
1a Eli Oldenkamp

Jesús Fuentes 44
2a Javier Gamero

Carlos Nieto 40
3a Teresa Jiménez

Emilio Borrego 40

PITCH & PUTT 

SANT CEBRIÀ

XI TROFEU RSM

Handicap Inferior Masculí

1r Juan Francisco Jurado 39

2n Angel Martinez 38

Handicap Superior Masculí

1r Francisco Montero 43 

2n Joan Samso 39

Handicap Femení

1a Montserrat Pallares 37

2a Dolores Alcazar 32

Scratx Femení

1a Trinidad Perez 32

Scratx Masculí

1r Enric Cabarrocas 36

ESCOLA DE GOLF

PORTAL DEL ROC

MERCEDES VEN CHALLENGE

Scratx

Pareja Ganadora Scratch: 

1a Ruiz Galisteo, Ramon 46 

Rubio Duque, Francisco     

Handicap

1a Ibanyez Peña, Sergi 46

Ibanyez Aznar, Ignasi     

2a Bonet Ginesta, Jordi 45

Moreno Solans, Alfons     

3a Roger Tordera, Joan 44

Morgan *, Anthony Keith     

4a Casanova Reig, Enric 44

Salcedo Recio, Antonio     

PAPALÚS 

PITCH & PUTT

TORNEIG BENEFIC CREU

ROJA

Scratx

1a Sanchez D., Miguel A. 40

PITCH & PUTT

GUALTA

Miret Sabater, Jordi  

2a Santos Sanchez, Jose 40

Gurillo Hueta, Josep  

Handicap

1a Esteban Cortes, Jose 38

Genschka -, Miroslaw  

2a Estevez Sarrote, Josep Mª 37 

Matas Domenech, Narcis 
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els 50 millors handicaps

GONZALO LANAS IGLESIAS (+)0,7

SERGI MARIN BARRAGAN (+)0,4

EUDALDO CASTILLO DIAZ (+)0,3

LLUIS CUCURULL SOLE 0,1

MARC GOMEZ DEL PULGAR F. 0,5

ADRIA ARNAUS ANTUNEZ 0,5

ARIADNA CASTRO ROLDAN 1

MARC ARMENGOL WHITTAKER 1

VICTOR ROMERO CIRAUQUI 1,1

JORDI PANES CAPDEVILA 1,2

JOEL MOSCATEL NACHSHON 1,4

JOSE V. SAN SATURNINO SOTES 1,7

ARTHUR DORAND 1,8

KIKE CABARROCAS CARIM 1,9

PABLO RUIZ GARCIA 2

CARLOS CLAVERIA ESPUIS 2,1

ALEJANDRO GIMENO MARES 2,2

JUAN LUIS SANCHEZ PEREZ 2,5

SERGI CARRASQUER VALLS 2,6

ROGER ARTIGAS COROMINAS 2,6

ARNAU ALBA SANCHEZ 2,8

JORDI TORAL CASTAÑO 2,9

ROBERT GUIXARO TRANCHO 2,9

JOSE CLOS SALDON 2,9

ENRIC YAÑEZ PEREZ 3

ALBERT ARRIBAS SANJOSE 3,1

JORDI FLOTATS POZO 3,3

ABRAHAM ALVAREZ BASILIO 3,6

JAUME NIELL GUDAYOL 3,7

JOEL RAMIREZ MARTIN 3,7

INFANTIL

SÈNIORFEMENÍ

ROSA MARIA MIRANDA COMELLAS (+)2,8

MARILYN HOLMES (+)1,4

Mª ENCARNACI ROBLEDO GLEZ. (+)1,3

ISABEL RODRIGUEZ HERRERA (+)1,1

BERTA FOLCH SOLA (+)0,6

NURIA DALMAU SALAMAÑA (+)0,4

PILAR MONTERO SANCHEZ (+)0,3

LUCIA TEROL FORTUNY (+)0,1

ELIA FOLCH SOLA 0,1

CARLA ROSELL CHARLES 0,1

ABBY NACHSHON MOSCATEL 0,2

ANA RECODER TAPIA-RUANO 0,4

MERCEDES MARCO MARTINEZ 0,9

MARGARITA ROBLEDO GONZALEZ 0,9

ARIADNA CASTRO ROLDAN 1

MARIA CREUS RIBAS 1

MARTA ANDRES LAGUIA 1,2

MARUJA TOLEDO TORRES 1,3

MONTSE MURCIA GARRIGO 1,6

MARTINA KOSTALIKOVA 1,7

MARGARITA PUJOL CARRERAS 1,7

LOURDES MARTIN JIMENEZ 2

SILVIA GARANGOU VERGES 2,2

KARLA PUYOL ROBERT 2,2

JOSUNE AGUILAR VITORES 2,2

CONSUELO MARTINEZ-SORIA RAMOS 2,3

ANA MARIA AHUMADA DIAZ 2,4

Mª ANGELES ACIEN MONTOYA 2,6

DOLORES ALCAZAR TURRILLO 2,7

CRISTINA PAMIAS BOILLOS 2,8

CELIA HUARTE OSINAGA 3

LAURA SANCHEZ JIMENEZ 3,1

M.MERCE GRAU FARRE 3,1

TINA PIJUAN CAMINAL 3,3

DOLORS PALAHI SENLI Mª 3,4

CARLOTA SERRA CATASUS 3,4

MYUNG HEE KANG 3,5

MERCE RAMONET LORT 3,5

MARTA MOTA VERGES 3,6

CAROLINA GONZALEZ GARCIA 3,7

PATRICIA MAUREY 3,7

DOLORS COLL ROMANS 3,7

MONTSERRAT MAESTRO PEREZ 3,8

Mª DEL CORAL RETAMERO BRAOJOS 3,8

ROSER COLL ARANYO 3,9

MAR VIOLA CENTELLES 3,9

EMILIA GONZALEZ DORADO 4

PAULA MUSTIENES FERRER 4

JOANA YAÑEZ ABADES 4,1

Mª CARME PANADES GARCIA 4,1

JAIME LLAVINA SERRADELL (+)6,6

AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ (+)6,6

JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA (+)6,2

MARÇAL MORE VIDAL (+)6

AGUSTIN GARCIA PASCUAL (+)5,9

MARC LLORET DALMAU (+)5,8

FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ (+)5,7

DANIEL STUART COLEMAN (+)5,6

MANUEL PEREZ PEÑA (+)5,3

JORDI SABORIT FLORETA (+)5,1

JORDI SALVA JULIA (+)5

JOSEP MARTINEZ MARTOS (+)4,9

SERGI PEÑA ANDALUZ (+)4,9

JAUME CASTELLA ESTRUCH (+)4,9

FRANCISCO GONZALEZ ANDREU (+)4,8

JOSE POSILIO HORCAJUELO (+)4,7

RAMON JARDI MARTI (+)4,7

MARC GARCIA PINTO (+)4,7

JORDI PLANAS GRANDE (+)4,7

JOAN MOLINA ORENCH (+)4,6

ANTONIO PENALVA SANCHEZ (+)4,6

ENRIC SANZ RAMON (+)4,6

ANDREU PEREZ SALDAÑA (+)4,6

RAMON CORRAL PRIETO (+)4,5

CARLES PEREZ GELMA (+)4,5

FERNANDO CANO MARTOS (+)4,5

ENRIC ROVIROSA REDO (+)4,5

MARC FORTUNY ESPAÑA (+)4,4

VITO-VICENTE GARCIA GALAN (+)4,3

ANTONIO CARVAJAL PEREZ (+)4,3

ALBERT GIRONES STIERLE (+)4,2

KENNETH JOSEPH SWEENEY (+)4,2

JOSEP PELLICER CASTELLVI (+)4,2

LUIS GRIFE GUIU (+)4,2

CONRAD LLADO PLA (+)4,2

ANTONIO JIMENEZ LORENZO (+)4,1

ALBERT MOREU GARCIA (+)4,1

MARC CASELLAS GARCIA (+)4,1

QUICO LOPEZ RODRIGUEZ (+)4

JORDI SERRA BLANCH (+)4

DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ (+)4

ANTONIO GILA RODRIGUEZ (+)3,9

JUAN JOSE BERRIO GAYO (+)3,9

AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ (+)3,9

JOSE MANUEL TRIGUEROS BUTRON (+)3,9

TONI ARMENGOL NAUDI (+)3,9

JORDI PONS SEGALA (+)3,8

DAVID SOLE MARZO (+)3,7

MANUEL AMOR ROYO (+)3,6

JOAN PALOMER MASGRAU (+)3,6

MASCULÍ
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Roger de Llúria, 27, pral. 08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 • Fax 93 412 16 79

fcpp@pitchputt.cat  •  www.pitchandputtcat.com

Federació Catalana de Pitch & Putt

*Actualitzats el 25 de gener de 2010

HCPHCPHCP

JAIME LLAVINA SERRADELL (+)6,6

AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ (+)6,6

FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ (+)5,7

MANUEL PEREZ PEÑA (+)5,3

FRANCISCO GONZALEZ ANDREU (+)5

JOAN MOLINA ORENCH (+)4,6

VITO-VICENTE GARCIA GALAN (+)4,3

ANTONIO CARVAJAL PEREZ (+)4,3

KENNETH JOSEPH SWEENEY (+)4,2

JOSEP PELLICER CASTELLVI (+)4,2

LUIS GRIFE GUIU (+)4,2

CONRAD LLADO PLA (+)4,2

ANTONIO JIMENEZ LORENZO (+)4,1

JUAN JOSE BERRIO GAYO (+)3,9

CARLES TORRUS ROIG (+)3,6

JUAN JOSE MATENCIO PINEDA (+)3,3

RICARDO BETLINSKI COLMENA (+)3,2

JAUME PALLARES CALVO (+)3,2

MIGUEL PEREZ ESPINOSA (+)2,9

EDUARDO Mª GARCIA MALDONADO (+)2,8

ROSA MARIA MIRANDA COMELLAS (+)2,8

FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA (+)2,7

JOSE SANCHEZ CABELLO (+)2,7

PEPE GARCIA GARCIA (+)2,6

SALVADOR PAREJA LAREDO (+)2,6

OLEGARIO ARNAU REDON (+)2,6

OSCAR SERRANO ESTAPE (+)2,5

FRANCESC MORE SERRA (+)2,5

ANTONIO MARTINEZ ALONSO (+)2,4

JOSEP Mª MARTI BARRACHINA (+)2,4

FREDERIC LLORET ESPINET (+)2,3

J.RAMON CARRERA GORTAZAR (+)2,2

JOSEP FLAMERICH GRAU (+)2,2

FRANCISCO BLAZQUEZ CAMBERO (+)2,1

FRANCISCO SILES RODRIGUEZ (+)2,1

CESAR JAVIER GOMEZ LOPEZ (+)2,1

EUSEBIO MARIN GARCIA (+)2

ALAN WEIR (+)2

CARLOS CASTELL SALVANES (+)2

RAFAEL OJEDA ROMERO (+)1,9

ENRIQUE PLAYAN VILLALBA (+)1,9

FRANCESC GASET FRIS (+)1,9

PEDRO SAAVEDRA RECIO (+)1,9

ANTONIO GARCIA MARTINEZ (+)1,8

KIKU ARGEMI CARBONELL (+)1,7

SALVADOR SOLA RABASSA (+)1,7

ANTONIO MONGE RODRIGUEZ (+)1,6

JOSE LUIS SANTOS SANCHEZ (+)1,6

ANTONIO JIMENEZ TEJERO (+)1,6

JOSEP SEGURA PONCE (+)1,6
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propers tornejos

* Dates provisionals. Es recomana confirmar-les

1,8,15,22 Platja d'Aro Els Dilluns a Platja d'Aro

2,9,16,23 Roc 3 Torneig dels Dimarts

3,10,17 Vallromanes Dimeepas a Vallromanes (mides EPPA)

3,10,17,24 Badalona Torneig Exprés

3,10,17,24 Tennis Mora Torneig del Dimecres

3,17 Portal del Roc Els Dimecres el Portal del Roc

4,18 Teià Dijous a Teià (mides EPPA)

4,18 Tennis Mora I Circuit Nocturn de Parelles

4,11,18,25 El Vallès Lliga Mensual Eventing

4,11,18,25 Roc 3 Torneig dels Dijous

5,12,19,26 Castelló Torneig del Divendres (mides EPPA)

5,12,19,26 La Figuerola Torneig al P&P La Figuerola

5,12,19,26 Platja d'Aro Divendres AroEPPA's

6,13,27 bonÀrea Torneig del Dissabte bonÀrea

7,14,21 Badalona Torneig Weekend Exprés

10,24 Portal del Roc Els Dimecres el Portal del Roc

11,25 Teià Dijous a Teià 

11,25 Tennis Mora Circuit Nocturn Individual d'Hivern

12,19,26 HCP 1 Divendres a HCP 1

16,23 HCP 1 Dimarts de SEMAR

1 HCP 1 Social SEMAR per Parelles

1 Sant Cebrià Dilluns a Sant Cebrià 

1 Vallromanes Circuit Dames Vallromanes - 5ª prova

2 HCP 1 Dimarts de SEMAR (mides EPPA)

2,3 Franciac X Pentagonal Sènior

3 Tennis Mora Torneig Femení

4 Franciac Dijous Arròs i Birdies (mides EPPA)

4 HCP 1 VIII Lliga Gastronòmica de P&P

6 HCP 1 Trofeu Benèfic Solidaritat amb Paraguay

6 Gualta Campionat Catalunya Equips 1ª Div. 1ª prova

6 Papalús Camp. Catalunya Equips 2ª Div. Est 1ª prova

6 L'Ampolla Camp. Catalunya Equips 2ª Div. Oest 1ª prova

6 Platja d'Aro Camp. Catalunya Equips 3ª Div. Est 1ª prova

6 El Vendrell Camp. Catalunya Equips 3ª Div. Oest 1ª prova

6 Mas Pagès Camp. Catalunya Equips 4ª Div. Nord 1ª prova

6,7 Roc 3 Camp.Catalunya Equips 4ª Div. Centre 1ª prova

6 La Graiera Camp. Catalunya Equips 4ª Div. Sud 1ª prova

6 La Garriga Torneig 18 Forats / 18 Premis

6 Mas Nou II Torneig de Carnestoltes

6,7 Montjuïc Circuit Sota Par Parelles Holanda

6,7 Sant Jaume Torneig Parelles VII Premi Millenium - 

Recorregut Clàssic

7 El Vendrell Canal Olimpic Green P&P Tour - 

Rànquing Vendrell

7 Tennis Mora Torneig Privat C.A. Laietània

8 Portal del Roc Torneig La Pata Rosa 

8 Sant Cebrià Dilluns a Sant Cebrià (mides EPPA)

9,10 Can Cuyàs III Torneig Sènior Inter Camps Ponent

9,10 HCP 1 Torneig Sènior de Pitch & Putt Inter Camps

13 Castelló Torneig A.P. "la Caixa"

13 HCP 1 Interclubs Femení ACPP Est 1ª prova

13 L'Ampolla Trofeu EMTE - Ordre Mèrit

13 La Figuerola VII Open Carnaval Figuerola

13 Sant Jaume Interclubs Femení ACPP Oest 1ª prova

13,14 Can Rafel Torneig de febre

13,14 Franciac Concurs Gastronòmic - 18 Aproximacions

13,14 Gualta Circuit Gironí de Parelles

13,14 Platja d'Aro XI Torneig Can Pepus

14 Castelló Torneig Scramble 

14 Lleida Torneig Agrupació Mútua

14 Mas GurumbauTorneig del Carnestoltes

14 Mas Nou II Torneig Dia dels Enamorats

14 Montjuïc I Torneig CityMedia - Ordre Mèrit

14 Peralada Torneig Pro-Shop P&P Peralada

15 Sant Cebrià Dilluns a Sant Cebrià 

16,17 Can Cuyàs III Torneig Sènior Inter Camps Ponent

16,17 Sant Cebrià X Pentagonal Sènior

17 HCP 1 IX Lliga Femenina "womanfashionpoint.com"

18 El Vendrell Circuit EPPA (1ª prova)

18 Franciac Dijous Arròs i Birdies

18 Vallromanes Concurs Sènior Vallromanes

19,20 Mas GurumbauII Rànquing Econòmic del Migdia

19,20,21 Lleida Rànquing FCPP 2ª prova

20 bonÀrea Torneig del Dissabte bonÀrea

20 Gualta Fòrum EPPA

20 HCP 1 Torneig A.P. "la Caixa"

20,21 Bellpuig Torneig Rànquing G. Urgell

20,21 Castelló Torneig la Butifarrada

20,21 Fornells IV Torneig Lluís Blanch "Honda"

20,21 P. del Roc Circuit Sota Par Noruega

20,21 Sant Jaume Torneig Green P&P Parelles 

20,21 Teià Torneig Centre Dental Rossell-Carol

20,21 Tennis Mora V Torneig Parelles Tim Carter

21 El Vendrell P&P Penedès "Carnaval"

22 Platja d'Aro Social SEMAR per Parelles

22 Sant Cebrià Dilluns a Sant Cebrià 

24 Vallromanes Dimeepas a Vallromanes (mides EPPA)

25 Bellpuig Trofeu Antonio Boleda - 

Rànquing Sèniors G. Urgell

25 El Vendrell I Lliga Catalana de Parelles Sèniors 

SEMAR/Ponent

25 Tennis Mora Torneig Sènior

26,27 Mas GurumbauI Rànquing Econòmic de Parelles

26,27,28 Mas Pagès III Open Catalonia (FIPPA) - Fase Prèvia

27 La Garriga XIII Hexagonal "Juego Corto"

27 Lleida Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenils 

Oest 1ª prova

27,28 Badalona Rànquing FCPP/Interclubs ACPP 

Juvenils Est 1ª prova

27,28 Castelló Torneig de Febrer

27,28 Fornells Circuit Sota Par Noruega

27,28 Fornells Circuit Sota Par Parelles Holanda

27,28 Franciac I Concurs Tasta Vins

27,28 Oller del Mas Torneig Festes de la Llum

27,28 Platja d'Aro Circuit Gironí de Parelles

27,28 Roc 3 Torneig Baix Llobregat

27,28 Sant Cebrià Circuit Fair Play 2010

27,28 Vallromanes Torneig Circuit Doble Boggie

28 Montjuïc EPPAS Fi de Mes

28 Portal del Roc Tarragona Meeting G. - II Torneig Rest. 

Portal del Roc

FEBRERFEBRERFEBRERFEBRERFEBRERFEBRER





Amb l’entrada de l’any et

sorprendrà un nou cicle

personal i de mica en

mica aniran venint cap a

tu els bons esdeveni-

ments. Per fi arriben a la

teva ment els bons pen-

saments i amb ells els

agradables moments.

Gaudeix del bàlsam espi-

ritual que t’omple i aprofi-

ta’l per mostrar el millor

de tu mateix al camp: et

sentiràs relaxat i els teus

cops seran precisos.

SAGITARI

23 novembre - 21 desembre

Comences a notar una

atmosfera màgica a la

feina, potser té alguna

cosa a veure amb la

nova persona que ha

entrat a formar part del

teu equip de treball:

s’està guanyant el teu

cor i tu hi cauràs de qua-

tre grapes. Recuperaràs

la il·lusió i això farà que

et sentis molt confiat al

camp de pitch & putt:

t’anirà molt bé per guan-

yar distància. 

ÀRIES

21 març - 21 abril

Aparta de la teva vida tot

el que no tingui relació

amb els qui estimes, els

assumptes familiars van

primer i la resta pot espe-

rar. Fins i tot el pitch &

putt, no deixis que es

converteixi en la teva

única obsessió. A la feina

ha passat el temporal i

arriba la calma. Has de

tenir més fe en el teu

propi destí, ja que vas

conduint la teva vida amb

bon ull.

LLEÓ

22 juliol - 22 agost

Estàs esperant rebre una

notícia important relacio-

nada amb la teva salut i

això et fa sentir neguitós:

no t’amoïnis, arribarà

quan hagi d’arribar i tot

sortirà bé. La feina, dins i

fora de casa, continua

acaparant totes les teves

energies: procura guar-

dar forces pel cap de

setmana, que és l’únic

moment en què pots

sortir al camp a jugar i a

relaxar-te.

TAURE

22 abril - 21 maig

Tens al teu favor un bon

equilibri per enfrontar-te

als canvis que la vida et

proposa. No siguis gan-

dul i comença a moure’t,

saps que amb la teva

força de voluntat acon-

seguiràs tot el que et

proposis. Potser ha arri-

bat el moment de com-

prar-te uns pals nous, els

que tens t’han fet molt

servei però necessites

millorar, i ja se sap: any

nou, vida nova. 

VERGE

23 agost - 21 setembre

El començament del

nou any acaba amb la

convulsa etapa que

vivies i et deixa lliure

per anar darrere de

noves aventures perso-

nals i altres desafia-

ments. La teva vena

creativa està en el seu

punt: tindràs bones

idees que cridaran l’a-

tenció per la seva origi-

nalitat. Al camp, et sor-

tiran cops que abans no

haguessis ni somniat.

CAPRICORN

22 desembre - 20 gener

La teva relació de parella

recobrarà l’estabilitat

després d’una fase de

fred distanciament que a

punt ha estat d’acabar

amb ella. Ara que comen-

ça l’any te n’adonaràs

que gaudeixes de la per-

fecta proporció entre el

que tens i el que desitges:

res et sobra i res et falta,

així que agrairàs el bon

any que has passat. El

pitch & putt serà un motiu

més per estar feliç.

BESSONS

23 maig - 21 juny

L’ambient familiar i les

bones sorpreses allibe-

raran el teu costat bro-

mista, el que en rares

ocasions mostres. Per fi

una mica d’optimisme

entra en el teu pensa-

ment: els bons mo-

ments han encès la

flama que estaves

necessitant. Al camp el

teu estat d’ànim es

veurà reflectit en el joc, i

els resultats seran

immillorables.

BALANÇA

22 setembre - 23 octubre

Ha arribat el moment de

demostrar amb fets tot el

que vals. Ho aconseguiràs

amb èxit i a més serà la

millor ocasió per lluir-te.

Sempre t’has posat en el

lloc dels demés sense

pensar gaire en tu mateix i

en el que tu vols: ja és hora

que comencis a decidir el

que més t’interessa a tu i

que mostris més criteri,

perquè el tens. Al camp,

milloraràs les teves sorti-

des de búnquer.

AQUARI

21 gener - 20 febrer

La teva afició per l’esport

farà que t’introdueixis en

un nou cercle d’amistats.

Algunes de les noves

coneixences t’impregna-

ran amb les millors ener-

gies i un halo de bona

sort es quedarà pres en

tu. En el terreny laboral

estàs encara pagant pels

errors del passat, però no

et lamentis, ja que d’aquí

a no res podràs compro-

var les voltes que dóna la

vida.

22 juny - 21 juliol

Alguns petits problemes

han baixat la teva moral:

recupera la forma amb els

plaers que t’ofereix la

vida, com ara jugar a

pitch & putt en un

ambient de tranquil·litat i

acompanyat pels teus

amics. En el terreny labo-

ral allargues feines que et

convindria acabar. No

deixis per demà el que

puguis fer avui: has de

començar l’any sense

deutes.

ESCORPÍ

24 octubre - 22 novembre

Els èxits que has aconse-

guit recentment et dona-

ran il·lusió per seguir

endavant amb força. La

vida continua i encara

estan per venir altres

èxits, sobretot en el

terreny personal, on et

sentiràs en harmonia amb

la teva família, que sabrà

comprendre’t. Has de

practicar més al camp si

vols millorar els teus

resultats: concentra’t i tira

més boles.

PEIXOS

21 febrer - 22 març

CRANC

els astres & els golfistes
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BONÀREA GOLF PITCH & PUTT

Tel. 973 294 212 

Fax. 973 294 231

Ctra. Guissona a Solsona km. 3

25211 Massoteras - Lleida

GOLF SALARDÚ

Tel. 973 64 41 96 

Fax 973 64 40 60

Ctra. d’Aiguamog s/n

25598 Salardú- Lleida

PITCH & PUTT FORNELLS

Tel. 972 47 66 72 Fax 972 47 65 83
www.pitchandputtfornells.cat
info@pitchandputtfornells.cat
Ctra. de Fornells a Llambilles, s/n
17458 Fornells de la Selva - Girona

CANAL OLÍMPIC

Tel. 93 636 28 96 

Fax  93 636 28 80

Avda. Canal Olímpic, s/n

08860 Castelldefels - Barcelona

GOLF URGELL

Tel. i Fax 973 32 07 42
Ctra. d’Ivars, km 1,8
25250 Bellpuig
Lleida

FRANCIAC PITCH & PUTT

Tel. 972 47 10 28 
Fax 972 47 10 88
A/e: golffranciac@teleline.es
Ctra. Nacional II, km 703
17455 Caldes de Malavella 

CAN CUYÀS GOLF

MANRESA GOLF CLUB

Tel. i Fax 93 835 28 82
A/e: golfmanresa@golfmanresa.com
www.manresaportal.com/golfmanresa
Ctra. d’Igualada, km 15,5
08240 Manresa - Barcelona

PITCH & PUTT GUALTA

Tel. 972 76 03 38
info@gualta.com
www.gualta.com
Ctra. de Torroella de Montgrí a Parlavà, km 0,5 
17257 Gualta - Baix Empordà

PITCH & PUTT VENDRELL

Tel. i Fax 977 66 80 31

info@pitchandputtvendrell.com

Ctra. C-31 del Vendrell a Calafell, km 136,5

43700 El Vendrell - Tarragona

MAS PAGÈS

Tel. 972 56 10 01 
Fax 972 56 10 45    
A/e: maspages@maspages.org        
A-17 sortida 5
17468 Sant Esteve de Guialbes - Girona

PITCH & PUTT LLEIDA

Tel. 666 00 24 33
Fax 973 27 93 49
Camí dels Fondos, 80-81
25131 Torre-Serona
Lleida

PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ

Tel. i Fax 93 763 12 77 

A/e: info@golfsantcebria.com

Ctra. de Sant Pol a Sant Cebrià de Vallalta (C-

32 sortida 21)  08396 Sant Cebrià de Vallalta -

Barcelona

PAPALÚS PITCH & PUTT

Tel. i Fax 972 36 03 14  
golfpapalus@gioia.e.telefonica.net
Urbanització Papalús, s/n
Ctra. Lloret-Blanes
17310 Lloret de Mar - Girona

P&P MAS GURUMBAU

Tel. 93 812 41 46

Ctra. C-17 Barcelona-Vic, km 54,5

Rotonda sortida Taradell

EL VALLÈS GOLF

Tel. 93 725 99 98

Fax 93 726 13 55

vallesgolf@vallesgolf.e.telefonica.net

Plans de Bonvilar, 6

08227 Terrassa - Barcelona

PITCH & PUTT L’AMPOLLA

Tel. 977 47 19 02
A/e: ampollapip@teyco.es
www.ampollapitchandputt.es
Àmsterdam, 14 (El Roquer)
43895 L’Ampolla - Tarragona

PITCH & PUTT MONTSENY

Tel. 93 848 72 03
Fax 93 848 72 70
Ctra. de Gualba, s/n
Finca Can Cambó
08490 Gualba - Barcelona

ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC

PITCH & PUTT BADALONA

Tel. i Fax 93 395 27 79
castillogodmar@telefonica.net
Ctra. de Pomar, s/n
Castell de Godmar
08916 Badalona - Barcelona

PITCH & PUTT PLATJA D’ARO

Tel. 972 81 98 20
Fax 972 82 86 25
Ctra. Castell d’Aro a Platja d’Aro
17250 Platja d’Aro 
Girona

ESCOLA DE GOLF HANDICAP 1

PITCH & PUTT BARCELONA TEIÀ

Tel. 93 540 30 89
C/ Ramon Llull, 14
Urbanització Sant Berger
08329 Teià - Barcelona

PITCH & PUTT TENNIS MORA

Tel. i Fax 93 792 89 61
Tel. 93 795 21 08
Camí de Can Pi, 5
(A-19 sortida 17)
08392 Sant Andreu de Llavaneres - Barcelona

GOLF CENTRE SANT JAUME

Tel. i Fax 977 67 82 72  

A/e: golflinx@terra.es

Ctra. l’Arboç-Llorenç del 

Penedès, km 4 - 43713 Sant Jaume de

Domenys - Tarragona

PITCH & PUTT CAN RAFEL

Tel. 93 650 19 11
Fax 93 650 10 05
Can Rafel, s/n
Hotel Can Rafel
08758 Cervelló - Barcelona

PITCH & PUTT VALL D’ORDINO

Tel. 00 376 85 04 00
Carretera General, núm. 3
La Cortinada
Ordino
Andorra

GOLF MONTJUÏC

Tel. 93 487 12 77  Fax 93 331 92 69

A/e: info@golfmonjuic.com

www.golfmonjuic.com

C/ Segura, s/n 

08038 Barcelona

LA GRAIERA PAR 3
Tel. 977 16 80 32

Fax 977 16 80 95

Ctra. de Calafell a Bellvei, s/n

43820 Calafell - Tarragona

VALLROMANES GOLF P&P
Tel. 93 845 61 63 
Fax 93 845 81 01
Camí de Vilassar, s/n
Finca Can Maimó 
08410 Vilanova del Vallès

GOLF P&P LA FIGUEROLA

Tel. 647 46 35 88

Tel. i Fax 977 04 18 08

Ctra. Mora, s/n, km 11,5 

Finca La Figuerola - 43890 L’Hospitalet de

L’Infant - Tarragona

PITCH & PUTT EL TORRENT

tel. (00 376) 738 613  
A/e: xixerella@connecta.ad
Ctra. de Pal - La Massana
AD400 LA MASSANA 
Andorra

PITCH & PUTT PERALADA

Tel. 972 53 82 87 Fax 972 53 82 36    
www.golfperalada.com
casa.club@golfperalada.com
Avda. Rocaberti s/n
17491 Peralada - Girona

LA GARRIGA GOLF BEST 18
Tel. 93 861 27 51 -Fax 93 871 94 88

A/e: lagarrigagolf@lagarrigagolf.com

pitch&putt@lagarrigagolf.com

Finca Can Rosanes.Camí de Can Rosanes, s/n 

08530 La Garriga - Barcelona

P&P CASTELLÓ EMPURIABRAVA

Tel. 972 15 62 10 
C/ Cortal Ricart, s/n
17486 Castelló d’Empúries 
Girona

ROC 3 PITCH & PUTT GOLF

Tel. 93 656 25 90
Ctra. BV-2002, km 3
08690 Santa Coloma de Cervelló 
Barcelona

PITCH & PUTT MAS NOU

P& P CAN PASCUAL

Tel. 972 162 060
Ctra. Hostalric-Arbúcies 
GI-552, Km 13,3 
17401 Arbúcies
Girona

Tel. 93 791 30 01

Fax 93 791 12 53

Ctra. BV-5031, km 7     

A/e: info@hcp1.es

08394 Sant Vicenç de Montalt - Barcelona

Tel. 93 814 73 83 / 84

Fax 93 814 73 84

www.portaldelroc.com

Camí de Talaia, s/n  (Ctra. de l’Arboç, km 2,5)

08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona

Tel. 972 82 69 00 - 972 81 67 27    

www.golfdaro.com

pitchandputtmasnou@golfdaro.com

Urb. Mas Nou s/n.  

17250 Platja d’Aro - Girona

Tel. 93 685 55 66 

Fax 93 666 12 22

A/e: info@cancuyasgolf.com 

Masia Can Cuyàs  

08980 Sant Feliu de Llobregat - Barcelona








