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Revista col·laboradora de l’ACPP

Deliris de 
honestedat (I)

Són temps de canvis electorals. Els nostres polítics semblen haver obli-

dat les propostes i busquen augmentar la seva popularitat basant-se

a fer miques als seus contrincants. Un dels termes amb els quals més

s'han atacat, és el de l'honestedat, o millor dita, la total manca d'ella. Els

jugadors parlem d'això alguns caps de setmana, ja sigui durant el partit, ja

sigui en el Forat 19. La veritat és que tots nosaltres sí presumim d'una

honestedat total. Però, realment ho som?

El pitch and putt, com ja ho he repetit innombrables ocasions, es basa que el juga-

dor ha de ser el seu propi àrbitre i mai hauria de fer falta un oponent o un àrbitre que

li faci veure les seves truculències. D'acord amb les seves Regles, el propi jugador

és responsable de conèixer el codi que regeix i dictamina al joc i està sempre sub-

jecte a una penalitat si infringeix les regles, sense importar si era conscient o no d'ha-

ver-ho fet. 

No obstant això, l'honradesa en el nostre benvolgut esport, encara deixa molt què

desitjar i són unes quantes les ocasions en les quals d'una forma o altra, es trenca

amb la pitjor de les intencions. Vegem algun exemple. 

Se m'havia ocorregut iniciar amb els típics paranys derivats de l'alteració del handicap,

però és un tema que ja he tractat en ocasions anteriors i no val la pena repetir-lo. 

Però existeix, en canvi, un altre meravellós brou de cultiu per a fer paranys i és el

propi camp de pitch and putt. Tots sabem que les Regles estan dissenyades amb

certa flexibilitat per a oferir-li al jugador diverses opcions com pal·liatiu quan incorre

en una penalització d'un o dos cops. Una de les situacions més comuns que es pre-

senten en tal situació, és la del jugador que, coneixent els límits de certa regla o incís,

busca treure avantatge addicional de les mateixes tergiversant la interpretació.

Coneixeu vosaltres, estimats lectors, algun jugador que per desconeixement aparent

d'alguna regla, col·loca o dropa la seva bola en un lloc menys convenient que el que

li ofereixen els reglaments? Segurament que no, i això no és per altra cosa que per

la constant de pretendre sempre anar més enllà dels límits del reglament. 

Seguint amb els exemples, se m'ocorre una història i deixo clar que qualsevol sem-

blança amb la realitat és mera coincidència. Aquí va. 

El jugador X arriba al forat 18. Mira la seva targeta, gargamelleja alguns nombres i

dedueix que la situació demanda un par o els danys en la seva targeta seran de greus

conseqüències. Guarda la seva targeta en la butxaca del darrere, treu el pitch de la

seva bossa i col·loca la seva bola sobre el tee. Després de copejar-la amb potència,

observa amb angoixa com aquesta es perd en el rough de la dreta, que està ple d'ar-

bres i maleeix la seva sort. Els altres van troben bones posicions en el carrer o a

green. 

Encara emprenyat per la dolenta execució, agafa un sand i s'encamina en direcció a

la seva bola, mentre els altres es dirigeixen plàcidament pel centre del carrer. X es

fica entre els arbres per a iniciar la recerca. Després de voltejar desesperadament

cap a tots costats, troba que just en un clar, destaca una petita esfera blanca. Mentre

va cap a ella, inicia els seus ràpids càlculs per al següent cop. Si està en bona posi-

ció —pensa— puc copejar-la per sobre dels arbres i anar a green. 

Continuarà... �

Jaume Puig

President

editorial
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Hi havia una vegada un nen que rondava
l’edat de 10 anys. Aquest nen vivia molt a

prop del forat 17 d’un camp qualsevol en una
bonica caseta de fusta, des de la que veia
perfectament tot el forat des del seu jardí.
Aquest vailet passava hores i hores observant
recolzat a la tanca del seu petit jardí als juga-
dors de l’elitista club que intentaven fer un
bon resultat en aquell “maleït forat”, com més
d’una vegada havia sentit dir a més d’un dels
socis que se suposava jugaven per plaer. 

Aquest nen, es quedava sempre abstret per la
bellesa imponent d’un prat tant verd i ben
segat, des del qual es podia jugar a un esport
del qual no n’entenia gaire, però que suposava que es tractava d’introduir aquella bonica bola blanca i brillant al
forat que sostenia una bandera sempre immaculada i perfectament dreta.

Observant de forma continuada
durant hores com si el temps s’a-
turés, sempre s’imaginava el dia
que pogués fer com aquelles per-
sones que tant envejava. Alguna
vegada havia preguntat als seus
pares perquè no podia participar
d’allò que semblava tenir a tocar
de casa seva, però que li sembla-
va alhora tant llunyà. Sempre
rebia una resposta semblant: “és
un joc massa difícil per tu”.

Aquell nano no se’n sabia avenir.
Com podia ser que un “joc” fos
massa difícil per a ell? Que no es
tracte només de jugar? Es pre-
guntava contínuament. Amb la
seva curta edat i la innocència
característica de la mateixa, li
costava d’entendre que qualsevol
joc fos prou complicat com per
no provar-lo.

Conte de
Nadal

Es quedava sempre
abstret per la bellesa
imponent d’un prat
tant verd i ben segat,
des del qual es podia
jugar a un esport del
qual no n’entenia
gaire ”

“



Però rumiant una mica va pensar que els seus
pares potser tenien raó, ja que normalment, les
persones que veia passar per davant del jardí de
casa seva no feien gaire cara de contents. És
més, normalment posaven cara de preocupació i
nervis. Poques vegades havia vist algú passar per
allà amb un somriure als llavis i amb cara de satis-
facció. La qual cosa encara entenia menys! Amb
el què ell estaria disposat a fer per ser al seu lloc,
se li feia poc comprensible que algú que juga a un
joc tant bonic fos capaç de rondinar durant una
bona estona després d’un cop poc encertat.
Però aquest nano no perdia l’esperança, i mentre
practicava constantment amb un pal de fusta
qualsevol i la pedra més rodona que era capaç de
trobar, imitava els gestos tant elegants que realit-
zaven les persones que observava en aquell prat
verd destinat a una activitat tant excitant per a ell.

De fet, ja feia uns quants Nadals que demanava
un joc de pals per practicar a la seva manera al descampat de darrera casa seva. Però ja havia perdut l’esperança,
ja que semblava que aquella oportunitat no arribaria mai.

5

Ja feia uns quants Nadals que demanava un joc de pals per 
practicar a la seva manera al descampat de darrera casa seva ”

“
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Aquell fred mes de Desembre, mentre observava ben abrigat en un racó del seu jardí, va començar a nevar amb
força. Els seus pares el cridaven perquè entrés ràpidament a l’escalfor de la llar per no agafar un bon “encostipat”.
Però en aquells moments no es veia capaç de moure’s; ja que estava observant quelcom que li semblava increïble.
Els jugadors que en aquell moment estaven jugant, no paraven de riure i fer broma engrescats per la incipient capa
blanca que s’anava dipositant sobre l’estora verda del forat 17. No s’ho podia creure, mai havia vist gaudir tant a
les persones que practicaven aquest joc just davant de casa seva. Tot eren somriures relaxats i bon humor.

En aquell moment si que ja no entenia res. Un joc que a ell li semblava del més divertit i atractiu, no s’havia con-
vertit amb quelcom divertit pels seus practicants fins que havia aparegut la neu sobre el camp? Amb la seva inno-
cència va pensar que igual es tractava d’una variant del joc més divertida i que llavors tothom jugaria amb cara de
felicitat. Però la seva sorpresa va ser quan després d’aquell grup de quatre persones no en va passar cap més per
jugar. Encara ho entenia menys, ja que en la seva infant
lògica va pensar que just quan el joc semblava més
atractiu pels seus participants, deixaven de jugar.
Totalment estranyat va fer cas als seus pares i final-
ment va entrar a casa seva per no passar més fred.

Uns dies més tard, el nano obria uns ulls com a plats
quan al costat de l’arbre de Nadal desembolicava un
paquet força gros… era un joc de pals de golf de sego-
na mà amb una dotzena de boles per estrenar! No s’ho
podia creure, el què havia estat desitjant des de feia
tant temps s’havia fet realitat. Just en aquell moment,
plorant d’alegria,  es va prometre a si mateix que mai
jugaria a aquell joc “tant difícil” com ho havia vist fer
durant tant de temps, amb gestos seriosos i cares de
preocupació. Ell jugaria feliç per considerar-se afortu-
nat, i per gaudir del què per ell només era un joc sobre
una estora verda i un paisatge encisador. Un joc del
qual volia gaudir en tota plenitud, sense permetre que
l’encert, l’error, ni tan sols la neu, pertorbés el plaer de
jugar �

Albert Soldevilla
Psicòleg de l’esport

www.mensalus.es





Pitch&Putt
Mas Nou,

entre el
cel i el mar
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SITUACIÓ

El Pitch and Putt d'Aro -Mas Nou- es troba entre

els pobles de Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro,

a les muntanyes de "Les Gavarres“ a 300 metres

sobre el nivell del mar. Essent un dels camps de

golf més antics de la Costa Brava, en el seu reco-

rregut trobem més de mil oliveres, pins, alzines

sureres i dos grans llacs artificials (2.600 m3), les

aigües dels quals creen la il·lusió de fondre's amb

el mar. 

RECORREGUT

El Club Golf D'Aro -Mas Nou- va ser dissenyat

per l'Arquitecte Ramón Espinosa i consta d'un

championshipcourse de 18 forats (par 72) de golf

i d'un recorregut de 9 forats par 3. Per fer 18

El Pitch and Putt d'Aro -Mas Nou- es troba entre
els pobles de Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, a
les muntanyes de "Les Gavarres“ a 300 metres
sobre el nivell del mar ”

“
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forats tindrem que fer dues voltes al forats excep-

te en els forats 7 I 8 que tenen doble tee de sorti-

da I les distàncies varien respecte als forats 16 i

17.

Situat en plena natura i amb vistes espectaculars

de la Costa Brava, Les Gabarres, el Montseny i la

vall de La Selva, el recorregut del P&P Masnou

reuneix qualitat i bellesa. El seu disseny va ser rea-

litzat suavitzant les pendents per a no convertir-lo

en un camp que cansés al jugador.

La diversitat de forats fan aquest camp molt amè i

el seu disseny exigeix al jugador una gran precisió

i col·locació, sobretot al col·locar el primer cop

des del tee.

Els greens, en la seva majoria, són amplis i ràpids.

Tels: 972 82 69 00 - 972 81 67 27  � Fax. 972 82 69 06
E-mail: info@golfdaro.com / reservas@golfdaro.com.

Web: www.golfdaro.com

Pitch& Putt Mas Nou. Urb. Mas Nou sense núm. 
17250 Platja d’Aro
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SERVEIS

Al P&P Masnou podreu trobar tot el que necessi-

ta per a gaudir al màxim de la pràctica del pitch &

putt:

Informació sobre torneigs i competicions, asses-

sorament per a la compra o lloguer de material,

vestuari i complements de les millors marques.

La Casa Club, una masia típica catalana restau-

rada, està magníficament emplaçada i compta

amb tots els serveis, convertint-se en un lloc

ideal per a reunir-se abans i després dels seus

partits.

El camp està obert tot l'any i disposa d'amplia

zona d’aparcament i d’altres serveis com:

� Casa Club 

� Carrets

� Servei de lloguer de: carrets manuals i 

elèctrics, bosses amb pals...

� Zona de pràctiques i zona coberta 

de pràctiques

� Pro-Shop i escola de Golf i Pitch & Putt 

equipada amb sistema de vídeo, classes 

especials per diferents nivells...)

COM ARRIBAR

Des de  l’aeroport – centre de Barcelona, agafi l’autopista

AP-7 direcció Girona e incorporis a la sortida -9 (Costa

Brava – Sant Feliu de Guíxols-Platja d’Aro). Segueix-hi per

la Nacional (N-II), carretera C-35 i C-65, continuí direcció

Platja d’Aro Nord abans d’arribar a la sortida Nord trobarà

un camí a mà dreta giri a la dreta on indica Hapimag-Mas

Nou immediatament veurà una ermita a la seva dreta, giri a

la esquerra seguin les indicacions de Golf D’Aro Mas Nou ,

fins arribar a dalt de la muntanya. Allà mateix es troba el

Pitch& Putt Mas Nou.

Des de l’aeroport de Girona agafi la carretera Nacional (N-II) direcció Platja D’Aro Nord, quan vegi una petita ermi-

ta a la seva dreta, agafi aquella mateixa carretera seguint les senyalitzacions que el portaran directament al Club

Golf D’Aro , el qual esta situat a dalt de la muntanya. Allà mateix està el Pitch& Putt Mas Nou. 

Coordenades  GPS: 41º50’ 17,82” N-3º 01’ 02,42”E �

Al P&P Masnou podrem gaudir d'unes espectaculars vistes panoràmiques
de la Costa Brava i un magnífic dia de pitch & putt en plena natura!!   
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rànquing

Els dies 25, 26 i 27 de novembre es va celebrar al camp de la Figuerola a Vandellòs (Tarragona) l’ultima i deci-

siva prova del Rànquing FCPP 2011, organitzada per la Federació Catalana de Pitch & Putt. Van participar un

total de 140 jugadors i jugadores. 

Va guanyar la prova l’Ignasi Farrés, del club P&P Par 2008 que va fer 51 cops, en segona posició van quedar en

Carlos Castell del Club Summun i en Jordi Salvà del P&P Franciac amb un cop més. En la classificació femenina

va guanyar, la Montserrat Garcia  de l’Orfeó Catalonia amb 59 cops i en sèniors la victòria va ser per Carlos Castell.

Antonio Penalva “Tatu” jugador del P&P Can Rafel es va proclamar campió del Rànquing FCPP 2011, després de

disputar-se l’última prova a la Figuerola. La classificació final ha estat molt ajustada i fins els últims forats no es

va decidir el guanyador després de tota una temporada de proves puntuables. Penalva, jugador del P&P Can Rafel

de Cervelló va acabar els 3 últims forats de la competició amb 3 birdies seguits, proclamant-se així guanyador

absolut. L’Antonio ha fet un magnífic final de Rànquing FCPP 2011, ja que a falta de les dues últimes proves anava

situat en la tercera posició per darrera de Rodríguez i Albinyana. Després de la penúltima prova es va situar en

segona posició i a la última prova i en el darrer forat es va proclamar guanyador del Rànquing Absolut FCPP 2011. 

Finalment la classificació ha quedat de la següent manera: Antonio Penalva guanyador amb 429 punts, sots-cam-

pió l’Alexandre Albinyana del P&P El Vallès amb 427 punts i en tercera posició i 415 punts el jugador del P&P Sant

Cebrià Amador Rodríguez.

En la categoria femenina s’emporta el triomf per segona vegada consecutiva la jugadora del P&P Lleida l’Abby

Nachshon amb 412 punts, en segona posició la jugadora del P&P El Vendrell Mercè Marco amb 393 i la Pilar

Montero del P&P Vallromanes amb 365 punts queda en tercera posició. En la categoria Sènior el guanyador va ser

l’Amador Rodríguez amb 447 punts, seguit de Ricardo Betlinski del P&P El Vendrell  amb 412 i Francisco Arévalo

de Can Rafel amb 393 punts.

Els guanyadors en la classificació per territoris són: l’Alexandre Albinyana a les comarques de Barcelona, el jove

Eric Puig del P&P Franciac ha estat el guanyador de les comarques de Girona, Ricardo Betlinski del P&P EL

Vendrell de Tarragona i la jugadora Abby Nachshon a les terres de Lleida �

Antonio Penalva guanya 
el Rànquing FCPP 2011

Penalva, jugador del P&P Can Rafel de Cervelló va acabar els 3 últims forats de la competició amb 3 birdies seguits
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Del 3 al 11 de desembre de 2011 un grup de

75 persones van gaudir d'un creuer pels

Emirats Àrabs en motiu de la disputa del

XIII Open Internacional Sota Par.
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Del 3 al 11 de desembre de 2011 un grup de

75 persones van gaudir d'un creuer pels

Emirats Àrabs en motiu de la disputa del

XIII Open Internacional Sota Par.



El dissabte dia 3 el grup es va

reunir, dividit en dos grups, en

l'aeroport del Prat per a sortir cap

a Abu Dhabi, uns via París i els

altres via Roma. Una vegada en

terres dels Emirats els integrants

van embarcar en el Creuer MSC

Lírica.

El diumenge, amb molta son acu-

mulada a causa del canvi horari

els jugadors es van desplaçar fins

a l'Abu Dhabi Golf Club, seu el

pròxim mes de gener de    l'Abu

Dhabi HSBC Golf Tournament

2012 amb la presència de Tiger

Woods i Rory Mc Ilroy entre d’al-

tres, per a jugar els primers forats

en els Emirats.

Una vegada arribats al camp, els

buggies carregats amb les bos-

ses, picnics, les neveres plenes i

un bag tag nominatiu de regal,

esperaven als jugadors per a

començar el torneig.

Mentre els acompanyants gau-

dien del sol en les piscines i es

familiaritzaven amb les

instal·lacions del vaixell.

A la tarda el grup va realitzar una

visita panoràmica per la ciutat

amb aturada en la Mesquita del

Shekih Zayed coneguda com ‘'La

Mesquita Blanca'', on la majoria

hagué d'abillar-se adequadament

i tapar-se el cabell, especialment

les dones, amb les robes típiques

àrabs.

El dimarts després d'un dia com-

plet de navegació el vaixell va

atracar en Mascate, capital de la

Sultania d'Oman, el grup va realit-

zar una visita panoràmica de la

ciutat durant el matí. La tarda va

servir per a recuperar forces i

relaxar-se en el vaixell.

El dimecres es va fer de dia en Al

Fujayrah i una part del grup es va

desplaçar fins a la ciutat però els

més atrevits van fer una ruta a

tota velocitat en 4x4 per les

dunes del desert.

El dijous el vaixell es trobava en

Khasab, un petit poble, on mentre

uns van navegar amb vaixells

típics per a veure nedar els

dofins, els altres es van entretenir

jugant un campionat al mini golf

en el pont 12 del creuer amb 36

jugadors enfrontant-se en elimi-

natòries directes, la victòria es va

disputar en un partit final entre

Víctor Balaguer i Antonio
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Els jugadors es van
desplaçar fins a
l'Abu Dhabi Golf
Club, seu el pròxim
mes de gener de
l'Abu Dhabi HSBC
Golf Tournament
2012 ”

“
Els més atrevits van
fer una ruta a tota
velocitat en 4x4 per
les dunes del deser ”

“

Mentre uns van
navegar amb vaixells
típics per a veure
nedar els dofins, 
els altres es van
entretenir jugant un
campionat al mini
golf ”

“
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Fernandez, resultant aquest últim

guanyador amb una targeta del

par ‘'del camp''.

El divendres per fi van atracar en

Dubai, durant el matí es va realit-

zar una visita completa per la ciu-

tat, amb aturada fotogràfica en:

Hotel Burj Al Arab o ‘'Torre

Aràbiga'', Barri ‘' La Marina'' de

Dubai, Hotel Atlantis, Pista Indoor

d'Esquí en l'Hotel Kempinski i

aturada final en la Torre Burj

Khalifa amb els magatzems més

grans del món en la seva base.

Una vegada va fosquejar es va

realitzar un tour nocturn per a

veure el contrast de la ciutat

il·luminada i l'espectacle de les

fonts que ballen als peus de la

torre Burj Khalifa amb posterior

sopar en un dels luxosos restau-

rants de l'Hotel Atlantis davant

dels seus impressionants aquaris.

El dissabte mentre els jugadors

es dirigirien a jugar en Al Badia

Golf Club, la resta del grup va

visitar el Karama Market Dubai on

es troben totes les grans mar-

ques en tot tipus d'articles, el

regateig va estar present en totes

les compres entre riures dels inte-

grants. 

A la tarda el vaixell va salpar cap

a Abu Dhabi, durant el trajecte es

va celebrar el lliurament de pre-

mis del campionat de golf, els

guanyadors van ser:

Handicap Inferior 

1r Pere Segues 41

2n Juan Antonio Concellon 38

Handicap Superior

1r Jaume Grau

2n Antonio Fernandez    36

Handicap Femení

1a Rosa M. Bartrolí 26

2a Pilar Montero 24

La resta d'integrants del grup va

rebre una medalla commemorati-

va del viatge.

A la nit es va embarcar de torna-

da a Barcelona, en dos grups

com en l'anada via París i via

Roma arribant el diumenge a la

Ciutat Comtal.

A pesar dels típics incidents

soferts com el retard d'algun

equipatge, retard d'algun trans-

port, el viatge va transcórrer amb

absoluta normalitat i bon ambient

entre tots els components.

Des de Sota Par volem agrair a

tot el grup la seva comprensió i

companyia en aquest viatge així

com als nostres companys de

Viajes de Película.

Ara toca anar preparant les male-

tes per anar a Canadà el proper

mes d’agost, on es disputarà el

XIV Open Internacional Sota Par �

La resta d'integrants
del grup va rebre 
una medalla 
commemorativa 
del viatge ”

“



Els dies 2, 3 i 4 de de-

sembre es va celebrar

al Pitch & Putt de Gualta

(Girona) l’ultima prova del

Circuit ACPP 2011, orga-

nitzat per l’Associació

Catalana de P&P. Van parti-

cipar un total de 47

parelles. 

Els guanyadors scratch de

la prova va ser la parella

formada per Giménez i

Serra que van fer un resul-

tat de 43 cops. Per la sego-

na posició va haver un tri-

ple empat a 42 cops, les

parelles empatades van ser

Saborit i Bañobre de

Vallromanes, seguits dels

jugadors locals, els ger-

mans Martínez Martos i en

el Fernando González i el

Jordi Niñerola també de

Vallromanes.

En la classificació handicap, va haver un triple empat a 41 punts. Va quedar en 1ª posició el Jordi Saborit i el Rafael

Bañobre, en segona l’Eva Miralles i l’Albert Giol i van ocupar el tercer lloc el Santiago Andreu i el Juan Selva.

Ja finalitzada la prova de Gualta, el Campió del Circiut ACPP 2011 en categoria Scrtach, han estat el Jordi Saborit

amb 151 punts, el sots-campió el Xavier Balaguer amb 144, tots dos del Pitch & Putt Vallromanes i en tercera posi-

ció l’Ismael Aguilar amb 2 punts menys.
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Gualta acomiada al
Circuit ACPP 2011

Guanyador Scratx Circuit



TORNEJOS MES GENER

6, 7 Parelles de l'Any Nou

21, 22 Interclubs Femení ACPP 

Oest 1ª prova (Tancat)

El Campió en categoria handicap ha estat l’Eduardo

Casellas amb 144 punts, seguit del Jose Luís

Sariñena amb els mateixos punts i en tercera posi-

ció el Jordi Saborit amb 138.

Després de l’entrega de trofeus als guanyadors va

haver un aperitiu i un sorteig de regals, pels partici-

pants de la prova. En total han participat en una o

més proves al circuit un total del 401 jugadors �

TORNEJOS MES GENER

6, 7 Parelles de l'Any Nou

21, 22 Interclubs Femení ACPP 

Oest 1ª prova (Tancat)

Guanyadors Scratx de la prova
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Els dies 8 i 9 de desembre es va jugar a Boiro (Galícia)

el I Quadrangular entre les seleccions de Galícia,

Portugal, Andorra i Catalunya.

En aquesta prova van jugar un total de 12 jugadors per

selecció; 6 jugadors de categoria absoluta, 2 de categoria

sènior, 2 femenines i 2 juvenils.

Els jugadors que van representar la nostra selecció van

ser: Olegario Arnau, Amador Rodríguez, Marta Cucurull,

Abby Nachshon, Eric Puig, Sergi Marín, David Riera, Jordi

Planas, Alexandre Albiñana, Antonio Penalva, Xavier

Lopez Santos i Jordi Serra.

Després de la primera volta del dijous que es va jugar sota

la modalitat strokeplay, que servia per definir els enfronta-

ments, els resultats van ser:

Catalunya 436 cops, Galicia 453 cops, Portugal 471 cops,

Andorra 501 cops.

Cal destacar que sota una fina pluja, tant sols 2 jugadors

van aconseguir jugar sota par. Va encapçalar la classifica-

ció jugadora catalana  l’Abby Nachshon amb 2 sota el par

del camp.

La classificació strokeplay va definir els dos enfrontaments

de semifinals on Catalunya es va enfrontar a Andorra i

Galícia a Portugal. Catalunya es va imposar a Andorra per

5 a 1, mentre que Galícia i Portugal van empatar a 3. El

desempat entre aquestes dues seleccions va ser per mort

sobtada. Van ser necessaris fins a 4 forats de desempat.

En l’últim forat va haver d’actuar el Comitè de Competició

de la prova degut a polèmica de marcar i col·locar la bola

dues vegades per part un jugador portuguès.

Catalunya guanya el I Quadrangular:
Galícia – Portugal –Andorra – Catalunya

L'equip català celebrant el triomf Els gallecs no van poderdoblegar a la selecció catalana, tot i jugar a casa



Jordi Serra i Eric Puig Marta Cucurull i David Riera Sergi Marin i Olegario Arnau

21

Ja per falta de llum, el desempat va ser el divendres al matí i va guanyar Galícia. Per tant la classificació per la final que-

dava, Catalunya contra Galícia i Portugal contra Andorra.

Finalment Catalunya es va imposar a Galícia per 5.5 a 0.5 mentre que Portugal s’imposava per 4 a 2 a Andorra. La clas-

sificació final va quedar de la següent manera:

La sellecció catalana al complet

L'equip portuguès va acabar aconseguint la tercera plaça La selecció andorrana va acabar en el 4t lloc

Abby Nachshon i Xavi López Alexandre Albinyana i Amador Rodríguez Jordi Planas i Antonio Penalva

1- Catalunya 2- Galícia 3- Portugal 4- Andorra
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Els dies 10 i 11 de desembre es

va jugar a Boiro (Galícia) el

Galician Invitational amb la presen-

cia de la majoria de jugadors que

havien jugat el Quadrangular de

Seleccions i alguns altres jugadors

apuntats exclusivament a aquesta

prova.

La prova era de parelles i es juga-

ven 3 voltes, la primera modalitat

fourball, la segona greensome i la

tercera  foursome.

Es va jugar sota pluja constant,

sobretot a la volta fourball, que fins

i tot va fer perillar la segona volta,

per acumulació d’aigua als greens.

Després de la primera volta va

haver un empat a 49 cops, entre

els catalans Serra i Riera i els

gallecs Sendon i Castillo.

Una vegada finalitzada la segona

volta, modalitat greensome, la

millor parella va ser els  gallecs

Juan Carlos Iglesias i Jorge

Sarmiento amb 8 cops sota par. 

Lideraven provisionalment la taula

després de les dues primeres vol-

tes, els gallecs Iglesias i Sarmiento

amb 12 cops sota par, seguits dels

catalans Serra i Riera i la parella

gallega Sendon i Castillo amb un

resultat acumulat de 10 sota par

cada parella.

Faltava la tercera i decisiva volta, la

foursome, que era la modalitat més

complexa. Aquesta volta la van

guanyar els catalans Xavier

Ponsdomenech i Eric Puig amb 5

cops sota par. La parella formada

per Xavier López i Amador

Rodríguez, que van sortir el diu-

menge des de la 4ª posició amb 8

cops sota par, van aconseguir fer

un 3 sota a la tercera volta, per

sumar un acumulat de 11 sota i

guanyar així la competició.

Els segons classificats van ser el

Xavier Ponsdomenech i l’Eric Puig i

els tercers en Jordi Serra i el David

Riera, totes tres parelles membres

de la selecció catalana �

Xavi López i Amador Rodríguez
guanyen el Galician Invitational

Xavi Ponsdomènech i Eric Puig van acabar
en el segon lloc

Xavi López i Amador Rodríguez recullen el
trofeu de guanyadors
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Triomf final del Seve Team 
i el Sultanes del Swing en
l’Interclubs Sota Par

El camp del P&P Portal del Roc va ser l’escenari

de la darrera de les 6 proves de l’Interclubs Sota

Par 2011 que es va jugar el dia 17 de desembre. 

Tal i com estava previst, el torneig es va disputar

dissabte amb la participació de tots els equips,

jugant a segona hora els equips implicats en els

premis finals.

Durant el campionat, els jugadors van poder gaudir

del bon estat del camp i, tot i això si d’unes tempe-

ratures força fredes. A primera hora bufava una

mica el vent però a mesura que anava avançant el

dia el vent cada cop es va fer més intens i afectava

més al joc.

Quant als partits, hi va haver una lluita aferrissada

per aconseguir situar-se en els primers llocs de la

classificació de la prova i sobretot de la classificació

general. Els participants van mostrar un molt bon

nivell de joc.

El Seve Team va aconseguir el triomf final en la categoria scratx

El Sultanes del Swing ha dominat la classificació amb handicap 
durant tota la competició
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El millor jugador scratx individual va ser Jaume

Castella que va aconseguir acabar 4 cops per

sota del par i Sergio Hermoso amb 54 cops men-

tre que els millors jugadors en handicap van ser

Jaume Castella, Casto Vila i Salvador Barrera

amb 54 cops.

Victòria scratx de Els Mariscadors seguit de

prop pel Forat 19 Badalona

La prova va ser molt emocionant i cal destacar

Els Mariscadors en la categoria scratx que van

aconseguir el triomf en la darrera prova i han

acabat tercers en la general gràcies als bons

resultats dels individuals Jaume Castella (-4) i

Miquel Marin (+1) i a la parella Valentí Digon i

Ignasi Ribera que van acabar al par. També cal

destacar al Forat 19 Badalona que va fer un molt

bon partit per mirar d’avançar en la general al

Seve Team, però per molt poc no van poder

El millor jugador scratx individual va ser Jaume Castella que va aconseguir aca-
bar 4 cops per sota del par i Sergio Hermoso amb 54 cops mentre que els millors
jugadors en handicap van ser Jaume Castella, Casto Vila i Salvador Barrera amb
54 cops.  ”

“
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aconseguir-ho, tot i el bon partit de Toni Martinez (+1) i de la millor parella del torneig que va ser la formada per Jose

L. Marchante i Jose L. Gómez (-4).

2U Handicap21 s’imposa en la categoria amb handicap

En la categoria amb handicap els protagonistes van ser els jugadors del 2U Handicap21 que van aconseguir remun-

tar del 4t al 2n lloc gràcies al resultat individual amb handicap de Casto Vila que va empatar en primera posició en

acabar al par del camp i de la parella formada per Jordi Beltran i Manel Beltran que van ser els millors de la prova

amb 49 cops.

Tercer triomf del Seve Team i Sultanes del

Swing a l’Interclubs Sota Par

Per tercer any consecutiu el Seve Team s’ha

endut la victòria scratx mentre que el Sultanes del

Swing ho ha fet en la categoria amb handicap.

Així doncs, el Seve Team jugarà gratuïtament el

proper Interclubs Sota Par 2012 mentre que

Sultanes del Swing guanya 8 caps de setmana

per a 2 persones. 

Un cop finalitzada la prova es va fer l’acte de lliu-

rament de plaques i medalles als guanyadors i

segons classificats d’aquest Interclubs 2011 i un

piscolabis amb salmó fumat, caviar, snacks i tisa-

na de cava per a tothom. 

Des de Sota Par volem agrair la participació 

i el fair play dels jugadors dels diferents equips �

El Seve Team jugarà gratuïtament el proper Interclubs Sota Par 2012 ”“



SCRATX

1 SEVE TEAM 860

2 FORAT 19 BADALONA 850

3 ELS MARISCADORS 767

4 EL VENDRELL B 735

5 HÀNDICAP 21 666

6 CANNONBALL 633

7 MOLINETS P&P 624

8 SULTANES DEL SWING 619

9 INVICTUS 513

10 19th Hole 513

HANDICAP

1 SULTANES DEL SWING 796

2 HÀNDICAP 21 759

3 FORAT 19 BADALONA 749

4 CANNONBALL 727

5 SEVE TEAM 722

6 EL VENDRELL B 705

7 ELS MARISCADORS 691

8 INVICTUS 633

9 MOLINETS P&P 586

10 19th Hole 558

Classif. FINAL

SCRATX cops punts

1 ELS MARISCADORS 220 150

2 FORAT 19 BADALONA 221 140

3 SEVE TEAM 226 130

4 U2 HANDICAP 21 232 121

5 EL VENDRELL B 240 112

6 MOLINETS P&P 246 104

7 CANNONBALL 246 104

8 SULTANES DEL SWING 248 96

9 19th Hole 276 89

10 INVICTUS 292 82

HANDICAP

1 U2 HANDICAP 21 221 150

2 ELS MARISCADORS 224 140

3 SULTANES DEL SWING 227 130

4 FORAT 19 BADALONA 230 121

5 MOLINETS P&P 235 112

6 CANNONBALL 235 112

7 EL VENDRELL B 237 104

8 SEVE TEAM 238 96

9 19th Hole 239 89

10 INVICTUS 255 82

Classif. Portal del Roc

Gener 15,
PRO-LADIES (TANCAT)

Gener 29,
CAMP. CATALUNYA PER

EQUIPS 3ª DIV. OEST (TANCAT)
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femení
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L’Oest s’emporta la I Copa
Femenina ACPP Est vs Oest 2011

El passat dia 10 de desembre es va celebrar al Pitch & Putt Roc 3 a Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), la I

Copa Femenina ACPP Est vs Oest 2011, competició per equips amb format Matxplay. 

Hi van participar 2 equips, el de la zona Est i el de la zona Oest.  Totes les jugadores d’aquesta competició, són

membres de cada un dels equips de l’Interclubs Femení 2011. El número de jugadores participants de cada equip,

va ser en funció de la classificació de la Fase Regular de l’interclubs Femení de l’any en curs, sumant un total de

36 jugadores per equip.

Es van fer dues voltes, la primera era modalitat fourball (parelles

millor bola) i la segona individual. Abans d’iniciar-se la competició

es va fer un emotiu minut de silenci, per la mort del marit d’Ana M.

Ahumada i gran jugador d’una de les components de l’equip del

Vendrell, en Juanjo Berrio.

Abans d’iniciar-se la competició es va fer
un emotiu minut de silenci, per la mort del
marit d’Ana M. Ahumada i gran jugador
d’una de les components de l’equip del
Vendrell, en Juanjo Berrio ”

“

Juanjo
Berrio



A les 9.30h en punt es va donar el tret de sortida, 18 parelles de cada equip van participar-hi. L’equip de la zona

Oest va guanyar la primera volta amb un contundent resultat de 17 punts a 1. Posteriorment totes les participants

van agafar forces amb un entrepà  calent i a les 13.00h en punt s’iniciava la segona volta, que era modalitat indivi-

dual. La victòria també va ser per l’equip que vestia de color negre, les de l’Oest, per un resultat de 22 punts a 14,

que sumat a l’anterior, van fer que les jugadores de l’Oest guanyessin per un total de 39 a 15.



Al final de la competició, es va poder degustar una xocolata desfeta amb bunyols de vent. 

Amb aquesta prova finalitza la temporada 2011. La propera cita la tindrem a mitjans de gener quan torni a arrencar

l’Interclubs  Femení 2012 �

femení
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Jornada de tecnificació
pels més joves

El passat dia 3 de desembre al Castell de Godmar Pitch & Putt Badalona, es va celebrar una jornada de tecnificació

Juvenil i Júnior, organitzada per la Federació Catalana de Pitch & Putt. Hi van participar un total 14 jugadors. La con-

vocatòria va ser per ordre estricte de la classificació del Rànquing Juvenil i Júnior 2011. Podien participar-hi els 15 millors

de la categoria competició i el 5 millors classificats de la categoria iniciació.

La Jornada van comptar amb l’expe-

riència de tres professionals, dos tèc-

nics de Pitch & Putt, en Xavier

Ponsdomenech pel que fa els cops

llargs i en James Marshall, pel que fa

els putts. També i va participar-hi una

psicòloga esportiva Cristima Lagarma,

que els hi va fer practicar tècniques

que els hi van semblar molt divertides

per a reforçar el seu joc.

Posteriorment van fer un dinar tots ple-

gats al mateix camp i a la tarda van fer

una petita competició de parelles per

posar en pràctica, el que els hi havien

ensenyat durant la sessió d’ensenya-

ment.

La jornada va finalitzar cap a les 17h de

tarda i tots els participants van rebre un polo de la Jornada de Tecnificació 2011. L’objectiu és que en propers anys es

repeteixi o s’ampliï l’experiència i sigui un premi per als millors jugadors i jugadores més joves �

La convocatòria va ser per ordre estricte de la classificació del Rànquing
Juvenil i Júnior 2011”

“
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Lent jo? 
Ni parlar-ne!

parlem de....
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Lent jo? 
Ni parlar-ne!

El jugador del PGA Tour Ben Crane, jugador considerat com el més lent del

tour, ha inspirat aquesta història

Estem en el forat 17 del HCP1,

com podria ser en qualsevol altre

de qualsevol camp de pitch and putt

del planeta. Les apostes econòmi-

ques estan en l’aire i l'adrenalina

viatja a velocitats supersòniques per

tot el cos. Les boles al tee de sortida

tenen la mirada en green i és absolu-

tament necessari sortir amb par en

aquest i en el 18 per a guanyar-los a

aquests “desgraciats” que durant tot

l'any han esquilat les meves finan-

ces. Tinc pressa per tirar, però he de

respectar l'ordre i és el torn d’en

Raúl. Paciència, vine a mi!

Aquest Raúl nom aleatori amb el qual

batejaré a aquest personatge imagi-

nari que no al·ludeix a cap dels meus

amics és un tipàs. Conegut des de fa

molts anys, forma part la gran família

Tinc pressa per
tirar, però he
de respectar
l'ordre i és el
torn d’en Raúl.
Paciència, vine
a mi! ”

“
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del pitch and putt. És tot un personatge i

excepte alguna eventual discussió amb

poques seqüeles, desconeix l'enemistat.

Però aquest Raúl que la meva ment ha cons-

truït per a exemplificar l'editorial d'aquest

mes, té un defecte que sembla impossible

de resoldre: és el jugador més lent del pitch

and putt.

Mentre tots esperem que es decideixi a tirar,

en Raul continua explicant als altres mem-

bres del grup alguna de les seves intermina-

bles anècdotes.

Passen els segons distretament per a ell,

però per als altres només augmenten la ten-

sió regnant. Finalment, algú del grup l’inte-

rromp recordant-li que és el seu torn, al que

Raúl accedeix, no sense abans continuar

fins a posar-li punt i a part al paràgraf corres-

ponent.

Durant aquest temps víctima de la meva

pròpia desesperació he realitzat 27 swings

de pràctica i observat la meva bola des de

tots els angles possibles. “He de mantenir la

calma” penso, mentre dirigeixo la meva vista

a la rutina que el nostre amic sol portar a

terme religiosament abans de cada cop.

GENER
11 INTERCAMPS SEMAR - GRUP C - 

(TANCAT)

12 CIRCUIT NOCTURN TARDOR IND.

14, 15 TORNEIG PARELLES INICI D'ANY 

18  TORNEIG DELS DIMECRES I FEMENÍ

19  CIRCUIT NOCTURN PARELLES

21, 22  NTERCLUBS FEMENÍ ACPP EST 

1ª PROVA (TANCAT)

25 TORNEIG DEL DIMECRES PARELLES

26  TORNEIG SÈNIOR

26 CIRCUIT NOCTURN TARDOR IND. (F.)

28, 29 CIRCUIT SOTA PAR CANADÀ

Passen els segons
distretament per a
ell, però per als altres
només augmenten la
tensió regnant”

“
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Després de triar el pal adequat i conformar el seu

grip, es col·loca a un costat de la bola i imagina el

que seria la seva execució ideal: un cop en baixada

de 116 metres fins la bandera que es troba en la part

mitja del green. Qualsevol pensaria en un swing de

pràctica i la consegüent execució, però per a infortu-

ni dels presents, no serà així. La visualització ha aca-

bat i en Raúl recorre tres passos cap a enrere per a

situar-se en línia entre la bola i el forat. Un procedi-

ment comú per a alinear-se abans del cop pensaria

qualsevol, però tampoc és el cas. 

Lentament, en Raúl observa la esmentada línia per

uns segons i després baixa la vista per a imaginar el

plànol des d'on iniciarà el seu primer swing de pràc-

tica. Comença el seu moviment cap a enrere i a l'a-

rribar al màxim del backswing es deté per a observar

que totes les parts del seu cos estan on han d'estar i

després d'això, inicia el seu descens fins a acabar en

una perfecta posició de follow-through. Pausa. 

Regressa a la seva posició original i inicia el que serà

el seu segon swing de pràctica, però aquest el du a

terme en un sol moviment. Nova pausa. El temps

corre inexorablement (bonica frase!, no?) i mentre el

meu quimèric amic eternitza el procediment, em

tombo nerviós mirant cap al forat de darrera per a

assabentar-me que efectivament, el grup de darrere

ja està acabant de patejar. Els altres també s’adonen

del detall però en aquest moment, tots guardem res-

pectuós silenci per a no distreure en Raúl, doncs a

part de fer-li passar un coratge de pronòstics reser-

vats si li donen presses, el nostre fatal càstig seria el

complet reinici de la rutina que encara no he acabat

de descriure.

Un cop conclou el segon swing, parsimoniosament el

nostre personatge regressa a la seva bola i es

col·loca en posició per a copejar-la; ja amb el seu

stance llest per a l'impacte, mou el cap del pal cap a

enrere i endavant quatre o cinc vegades i immediata-

Mentre el meu quimèric amic
eternitza el procediment, em
tombo nerviós mirant cap al
forat de darrera ”

“



ment després inicia el procés definitiu: un bon cop

que li garantirà almenys el par.

Molt més conseqüents que el susdit, els altres tres

membres del grup ens disposem a llençar el més

ràpid possible. No obstant això, un ja té els músculs

adormits i li surt una bola conillera monumental; l'al-

tre amb visible mal humor la copeja per a acabar fora

de límits i jo esgotat física i mentalment per un total

de 74 swings de pràctica i haver esgotat negativa-

ment totes les possibilitats matemàtiques dels resul-

tats monetaris del partit, li dono a la bola per la mei-

tat i aquesta finalitza el seu trajecte darrera d’un dels

arbres que es troba passat el green. 

Tots hem conclòs el forat amb bogeys i boble-

bogeys, excepte un, en Raúl, qui s'anota un par i

aprofitant els errors dels seus contraris ens guanya a

tots. Conservant el seu etern bon humor gràcies a

que ningú el va interrompre, el mai al·ludit Raúl reini-

cia l'anècdota que va deixar pendent abans d'execu-

tar el cop descrit.

La ronda va arribar a la seva fi i ja en el Forat 19 des-

prés de pagar-li a en Raúl, els altres hem saldat les

nostres apostes. Sempre amable, ens convida una

ronda per a alleugerir el tibant ambient que regna al

voltant de la taula. Mentre s'aboquen les begudes,

finalment resolc obrir la meva boca per recriminar en

Raúl per la seva lentitud i falta de consideració

envers els altres, qui hem de tractar de reposar el

temps que ell perd, sense exercir el nostre dret a llen-

çar en el lapse que demanden els cànons. Fatal error!

La seva reacció és més violenta que una explosió

Molt més conseqüents que el
susdit, els altres tres membres
del grup ens disposem a llençar
el més ràpid possible ”

“
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nuclear i després de negar vehementment els

càrrecs, insults pel mig, em recrimina assegurant que

mai ha estat un jugador lent i que els meus comenta-

ris són els propis d'un cremat que no sap perdre. En

tombo llavors cap a la resta dels presents, a qui

demano que siguin clements i corroborin els meus

comentaris. Segon fracàs! Els molt covards que

minuts enrere van proferir adjectius indescriptibles

contra en Raúl, tot just comenten que Be, si Raúl, ets

una mica lent, però no et preocupis. L'important és

que ens ho passem bé i, en fi, si fem esperar una

mica al grup de darrere, doncs que esperin!

Al testificar la traïció dels meus

companys, l'adrenalina es torna

en bilis i un groc pàl·lid fa presa

del meu rostre. De res servirà

citar davant d’en Raúl els impro-

peris que s’han abocat sobre ell,

perquè de totes maneres, negaran haver-los esmen-

tat. Abans que un jugador una miqueta lent, reitera un

dels presents per a acabar d'enfonsar-me, en Raúl és

amic de tots i no val la pena que el tractis en forma

violenta. A més, tots coneixem el seu ritme i encara

així gaudim jugant amb ell. Aquestes suaus paraules

ressonen en les meves orelles com detonacions d'un

canó i faig un esforç sobrehumà per no perdre el con-

trol. Després de respirar profundament unes quantes

vegades amb un principi d'úlcera gàstrica i terrible-

ment frustrat per l'experiència decideixo retirar-me

als vestuaris, pensant que l'aigua fresca en el cap

podrà calmar el meu estat d'ànim. Fi de la història.

Vull pensar que cap de vosaltres, estimats amics

jugadors, s’ha topat en el seu partit o coneix a un

Raúl com el qual acabo de des-

criure, perquè aquests perso-

natges són només producte

d'una imaginació malaltissa com

la meva. Si algun dia arribessin a

experimentar una sensació sem-

blant, tractin d'oblidar l'assumpte o posin-se en

mans d'un bon psicoanalista que els ajudi a convèn-

cer-se que el joc lent no existeix en el pitch and putt.

Tot és producte de la autosuggestió �
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consells

Aprenent a llegir els greens (I),
la velocitat

Si els professionals del Tour inverteixen

tant temps com ho fan llegint cada putt,

llavors certament els jugadors afeccio-

nats haurien de preocupar-se també

sobre la velocitat i el contorn de la

superfície de pateig cada cop que surten

a jugar

Apesar que tots els jugadors de pitch and putt

sabem la importància vital que té el patejar bé

per a fer un bon resultat, molts no inverteixen sufi-

cient temps alineant els seus putts. Això passa per-

què en moltes ocasions, o potser mai, estan segurs

de què és el que han de mirar. 

Doncs be, hi ha dos elements bàsics a considerar en el moment que ens dirigim a executar un putt, la velocitat del

green i la línia o direcció a prendre. Molts pensen que la línia és l'element més important dels dos ja que és la part

que determina la precisió i embocar la bola en el forat és l'objectiu final del joc. Però tots els grans patejadors, des

de Jack Nicklaus passant per Ben Crenshaw fins a Tiger Woods, ens diran que la velocitat és la primera prioritat.

En els putts de més de 4 a 6 metres, un bon jugador de putt rares vegades es passa molt del forat o es queda molt

curt. Així, si ell no emboca el putt el pròxim és un putt donat. 

Per a refinar el concepte, en els putts amb caiguda des d'un extrem a un altre, la velocitat és més important que la

línia perquè encara que la bola comenci en el camí correcte, no agafarà la caiguda si la copeges massa forta. En

comptes d'això, passarà la caiguda a mesura que es passa del forat. De la mateixa manera, si es copeja la pilota

molt suaument llavors la pilota no es mantindrà sobre la línia desitjada i caurà molt quedant-se curta del forat. En

els putts rectes, si copeges la pilota molt ferma, aquesta ha de morir en el centre de la copa. Els putts copejats molt

fort rares vegades agafen alguna de les vores del forat. Bobby Jones sempre va dir que a ell li agradava veure morir

els seus putts en la vora contrària de la copa, i tothom que ha estat bon patejador, ha seguit aquest principi. Per la

qual cosa, el primer pas del negoci de convertir-se en un bon patejador comença per ser capaç de determinar la

velocitat dels greens.

Llegint la Velocitat

Hi ha formes de saber la força amb que hem de copejar la bola

amb el putt. Primer que tot, quan estiguem sobre el green, hem

de detectar la fermesa de la superfície sota els nostres peus.

Òbviament, mentre més dura estigui la superfície, més ràpid és

el green i viceversa. Cal considerar casos especials com

aquells que els greenes es mantenen ferms sota els peus, però

tenen una capa d'humitat en la superfície, sobretot al comen-

çament del matí. Aquesta rosada disminuirà la velocitat de la

superfície.

Una altra tècnica per a llegir la velocitat d'un green és observar

els putts d'aquells que patejan abans nostre, si no som els pri-



mers en patejar. Aquest consell sembla senzill, però quan observem als altres, hem de ser  conscients del tipus de

bola que estan fent servir, quan usen una bola dura cal donar-li més suau al putt quan usen una bola tova cal cope-

jar una mica més ferm. Al practicar el putt és millor fer servir el mateix tipus de bola que utilitzem per a jugar.

El grau d'inclinació del terreny (baixada o pujada) és altre factor

important per a analitzar. La millor forma per a observar la incli-

nació és des d'un costat de la bola, no des de darrera de la bola

cap al forat o des del forat cap a la bola. Un putt que en baixa-

da amb caiguda bé sigui de dreta a esquerra o d'esquerra a

dreta anirà més ràpid que un putt en baixada però dret.

El gra de la grama és altre factor important a considerar per a determinar la velocitat dels greenes. El gra és la direc-

ció cap a la qual creix el pèl del green. Si el pèl creix en la mateixa direcció del putt llavors tenim el pèl a favor i el

putt rodarà més ràpid, si el pèl creix contra el nostre putt haurem de copejar el putt una mica més ferm. Una forma

de determinar cap a on creix el pèl és mirar directament la copa des de molt prop, en la copa sempre hi ha un cos-

tat que queda tallat molt igual i un altre on veiem molt petits trossets de grama creixent, cap a on creix la grama

està el pèl a favor. 

Un altra forma és determinar cap a on està l'Oest, la grama sempre creix cap a on cau el Sol. 

Fins aquí hem analitzat les millors maneres per llegir la velocitat del green en a l’hora de patejar, i en la propera edi-

ció veurem com llegir la línia de putt �
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La millor forma per a obser-
var la inclinació és des d'un
costat de la bola, no des de
darrera de la bola  ”

“
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entrenador personal

Per a començar vull que us autoexamineu amb la primera part del test TPI de tocar els dits dels peus realitzant

l'exercici bilateral. Preparats?

A. Para atenció i executa l'exercici com en les fotografies 1 i 2  NOMÉS UN COP, memoritzant exactament fins a

on arriben les teves mans (sempre amb els genolls estesos!)

B. Memoritza-ho i ara comença els exercicis seguint les instruccions detallades  a peu de fotografia

C. Quan acabis els exercicis REPETEIX UNA VEGADA l'exercici de les fotos 1 i 2, i comprova fins a on arriben les

teves mans. Et sorprendràs!

MILLORA LA TEVA FLEXIBILITAT

Hola jugadors i jugadores de pitch and putt!

Avui en Sota Par Entrenador Personal, tal com us vaig anunciar 

en el passat article, posaré a prova la vostra flexibilitat.

Fotos 1 i 2. 

Prepara't amb cames esteses i baixa i puja 8 vegades des

de dalt cap als peus (inspira a dalt i espira baixant).

Fotos 5. 

Finalitza amb 8 vegades més,

estirant i flexionant les teves

cames mentre tens els dits de les

mans agafats als dits dels peus.

Fotos  3 i 4. 

Fes-ne 8 més amb un pal de pitch and putt sota els

dits dels peus. (amb cames esteses, que et vigilo!)

1 3 4

5

2

Ara prepara't per a comprovar si has millorat el teu test inicial. Fins a on arriben

les teves mans ara? 

Us animo i recomano que repetiu els exercicis un mínim de 2 cops per setmana,

encara que estaria més content si ho féssiu 6 o 7 vegades per setmana.

Penseu per un moment en la vostra part posterior del cos i no dubteu en ali-

mentar-la amb exercicis que tonifiquen i, com en l'article d'avui, MILLOREN LA

TEVA FLEXIBILITAT. Els anys no perdonen i la gravetat juga un paper important!

Ens veiem en la propera edició!

Per a qualsevol dubte o consulta podeu escriure'm al mail;

xavimaynoumascar@yahoo.es

XAVI MAYNOU
Entrenador Personal

Models: Mariona Espin i

Adrià Arnaus, jugadors del

Programa Par Can Cuyàs
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moda y bellesa

El pitch and putt no només és un esport, sinó que també s'associa amb la idea de calma, relaxació, ordre, salut

i estil. Per això Natura Bissé ha unit aquest exercici amb una nova tècnica de massatges. 

QuiroGolf Massage és un exclusiu i pioner massatge profund corporal en el qual s'utilitzen boles de golf exclusives

de Natura Bissé. Les maniobres es basen en quatre pilars. El primer és la relaxació dels músculs mitjançant pres-

sions al llarg del cos. 

Després es realitzen friccions rítmiques amb el palmell de

les mans per a escalfar els punts clau on és notable el

malestar. La fase de tractament és la que es realitza amb

les boles de golf, i gràcies a elles és possible arribar a parts

profundes del múscul i a llocs poc accessibles com el coll

i certes articulacions. 

El fermall d'or a aquest innovador massatge el posen els

estiraments, uns moviments clau per al bon manteniment

de la forma física. Es tingui o no afició al pitch and putt

aquesta és la combinació guanyadora per a recuperar la

bellesa i l'energia �

Els massatges i el pitch and putt
units per Natura Bissé

Es realitza amb les boles de golf, i gràcies a elles és possible arribar a parts 
profundes del múscul i a llocs poc accessibles com el coll i certes articulacions  ”

“





Amés d'en els circuits,

en la vida real els con-

ductors sabem que conduir

pot resultar en moltes oca-

sions una experiència

estressant i fins a pot treure

el pitjor de nosaltres matei-

xos, independentment de la

nostra edat o sexe, si ens

trobem amb embussos,

conductors imprudents o

qualsevol contratemps.

Com treure tota l'adrenalina

i l'estrès que ens surten al

posar-nos davant d'un

volant? Existeixen diverses

opcions: donar-te una dutxa d'ai-

gua freda, fotre un crit, anar a

córrer al parc... i per què no? Fer

una partida a Mario Kart 7.

Imagines poder fer la guitza a tots

els conductors que et molesten al

voltant sense la possibilitat de

provocar un accident de tràfic o

que et multen? Això mateix pots

fer en el joc: llançar-li peles de

plàtan, closques de tortuga o

boles de foc als rivals és

part de la competició.

Per poder, en Mario Kart 7

pots conduir per terra, mar i

aire. I no pateixes per res:

per molt que el forcis, el teu

kart no es calarà.

L’aquaplanning? Invents de

desbaratadors. I el tan

temut "Sinistre Total" es

converteix en una simple

expressió quan et poses al

volant d'un dels karts de

Mario Kart 7.

Treu el teu costat més fosc i fes

mossegar la pols amb el joc de

carreres més “macarra” del mer-

cat. Mario Kart 7, només per a

Nintendo 3DS, ja a la venda �

Garmin posa a l'abast dels aventurers

que vulguin escapar-se a gaudir de l'ai-

re lliure amagant i trobant “tresors” per la

muntanya, la tecnologia i dispositius

més innovadors. En primer lloc, és

fonamental contar amb un GPS

d'avantguarda: els últims disposi-

tius de la sèrie 62 són perfectes

aliats. Per altra banda, la balisa

sense fil Chirp™ és ideal per a ser

utilitzada com

“tresor”. 

Els nous models

de la popular

sèrie 62 de GPS

de outdoor -

GPSmap®62sc i GPSmap®62stc

permeten descarregar geocachés i

altres dades directament en la unitat.

A més, amb la càmera digital de 5

megapíxels que incorporen, l'usuari pot capturar els

millors moments i llocs de les seves aventures a l'aire

lliure, a més de poder-los georeferenciar. Conten també

amb brúixola electrònica de tres eixos amb inclinació

compensada, altímetre baromètric, antena Quadrifilar

Helix i receptor d'alta sensibilitat amb HotFix™.

Chirp™ és una petita balisa sense fil que, una vegada

carregada amb la informació i amagada, envia una aler-

ta als geocachers que s'aproximen a l'instant en el qual

es troba oculta, permetent-los visua-

litzar les dades sobre la ubicació,

terrè, dificultat, pistes i descripció del

caché o “tresor” a trobar �

PVR Chirp™: 

20 euros (IVA inclòs)

PVR GPSmap®62sc: 

499 euros (IVA inclòs)

PVR GPSmap®62stc: 

549 euros (IVA inclòs)
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novetats

La temporada de carreres
comença amb Mario Kart 7

Garmin t'acompanya en la
recerca del tresor amagat



El passat mes de desembre va

arribar a les portàtils de

Nintendo una nova mostra del

talent català “Elite Forces: Unit 77”,

desenvolupat per l'estudi Abylight i

produït per Gammick

Entertainment, es tracta d'una ver-

sió millorada i descarregable de

l'explosiu joc de combat del mateix

títol distribuït en format cartutx en

2009 per Koch Media. Després

d'escoltar els suggeriments dels

jugadors de la primera versió,

aquest Developer's Cut per

DSiWare millora la jugabilitat i afe-

geix el mode Multi-jugador.

A l'Elite Forces: Unit 77 portes un

equip de quatre personatges amb

diferents especialitats, la qual cosa

ofereix la possibilitat d'enfrontar-se

a cada enemic amb una estratègia

diferent. L'equip inclou a Bill Matic,

pirata informàtic; Kendra Chase,

franctiradora; T.K. Richter, expert

en explosius i Dag Hammer, boina

verda. La diversitat d'habilitats dels

personatges creen situacions inte-

ressants durant les missions, però

serà el jugador qui hagi d'esbrinar

quan és millor utilitzar cada heroi:

tots a l'hora o individualment

depenent del repte, afegint un ele-

ment de trenca-closques a l'acció

de combat.

Podem trobar l’Elite Forces: Unit

77 a Europa i Amèrica per DsiWare,

el canal de jocs descarregables de

Nintendo Dsi i Nintendo 3DS, per

800 punts Nintendo a la Tenda Dsi

i 8 Euros a la Nintendo eShop de

Nintendo 3DS �

Can Dragó, un Pitch & Putt 
de 9 forats d’estil Irlandès
c/. Andreu Nin s/n. (davant d’Heron City)

BARCELONA � Tel. 93 276 16 32

Un camp dins del nucli urbà   �      Zona de pràctiques  �    Il·luminació artificial

Escola de Golf i de Pitch & Putt   �      Els abonaments, una bona inversió

S’estrena el joc de guerra català
Elite Forces

CIRCUIT SOTA PAR CANADÀ 21, 22 DE GENER
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oci

Després de l'èxit de la segona edició espanyola del

conegut festival canadenc MUTEK en 2011, que

va doblar el nombre d'assistents, l'equip de

MUTEK.ÉS té el plaer d'anunciar un segon grup d'ar-

tistes ja confirmats per a la 3a edició de

MicroMUTEK.ÉS, que se celebrarà del 8 al 11 de

febrer de 2012 a Barcelona. Aquesta tercera edició

del microfestival s'amplia a quatre dies per a poder

donar cabuda a un major nombre d'artistes i progra-

mació d'esdeveniments. 

La seu del festival MicroMUTEK.ÉS 2012

estarà aquest any en el Bar 33/45, que

acollirà els Q&A (col·loquis)  amb els

artistes -encara per confirmar - i l'àrea

de premsa. El Bar 33/45 serà també el

punt d'informació del festival i el lloc

ideal per a trobar-se amb nous i vells

amics i planificar el que cadascú farà en

el festival. Altres seus seran el Convent

Sant Agustí, que se suma aquest any, així com els ja

habituals Nitsa, Moog, Sala Apol·lo, i Miscelanea.

Com sempre, MicroMUTEK.ÉS presentarà la secció

de concerts audiovisuals A/VISIONS a la tarda, els

NOCTURNE, els seus emblemàtics concerts, a la nit,

així com el programa LIVESOUNDTRACKS. 

I sense més preàmbuls, aquests són el segon grup

d'artistes confirmats pel MicroMUTEK.ÉS 2012:

Brandt Brauer Frick [ALE]

Dokser [AR]

Lucrecia Dalt [CO]

Luomo [FI] 

Nikka [ÉS]

Pulshar [ÉS]

Sant Proper [HOL]

Vladislav Delay [FI] �

Festival Internacional de Creativitat Digital i Música Electrònica
El MicroMUTEK.ÉS! es celebra a Barcelona del 8 al 11 de febrer

L’espectacle Delicades de T de

Teatre i Alfredo Sanzol torna al

Teatre Poliorama de Barcelona des-

prés de 100 funcions en gira per tot

el territori espanyol i més de 40.000

espectadors. 

Delicades ha aconseguit des de la

seva estrena al festival Grec de

Barcelona 2010 un èxit total de críti-

ca i públic, ha fet temporada al

Teatro Español de Madrid (Abril-

Maig 2011) i una llarga gira que l’ha

portat per teatres de tot el territori

espanyol. 

Torna a Barcelona a partir de l’1 de

febrer i estarà en cartell 9 úniques

setmanes fins l’1 d’abril. 

Delicades és el darrer

espectacle de la com-

panyia i està escrit i diri-

git per Alfredo Sanzol. És

una coproducció entre la

companyia T de Teatre i

el GREC Festival de

Barcelona i es va conver-

tir en l’espectacle més

vist del festival al 2010. 

L’humor és una constant

en la trajectòria de T de Teatre i

Alfredo Sanzol. Una manera de mirar

la realitat que els ha unit per explicar

Delicades; una història d’històries,

de vegades no tan fràgils ni delica-

des. Històries que fusionen la tragè-

dia amb la comèdia d’una manera

singular. Un autor i director amb

capacitat de sorpresa.

La gran acollida de públic i les mag-

nífiques crítiques que ha rebut des

de la seva estrena han propiciat la

tornada a Barcelona d’aquest

espectacle únic �

Delicades, de T de Teatre, torna a Barcelona
De l’1 de febrer a l’1 d’abril al Teatre Poliorama





Canadà és un dels grans

racons per descobrir en

qualsevol moment de

l'any i cap a l'estiu és un

dels moments especials

que podem aprofitar per a

conèixer alguna de les

seves més atractives 

ciutats

Gaudir amb els seus paratges

naturals i senzillament

delectar-se amb tots i cadascun

dels seus encants. Canadà és un

dels llocs que durant l'estiu rep

una major afluència de turistes,

que gaudeixen del bon clima de

Canadà i dels seus encants.

És una meravella poder conèixer Canadà i tenir-lo en compte com destinació de vacances, entre altres coses per-

què és un lloc on tens moltes opcions per a gaudir, com visitar museus, conèixer monuments, passejar per zones

verdes i parcs, entre altres coses. Les diferents ciutats són estu-

pendes perquè cada turista pugui gaudir amb el que li agrada i

d'aquesta manera tenir un viatge d'allò més recomanable i

atractiu que es pugui, per a no oblidar-lo mai, que és del que es

tracta a l'hora de fer un viatge per Canadà.

OTTAWA

Abans de 1857, Ottawa era una petita ciutat al costat del riu del

mateix nom. Un poblet sense gaire interès que no es podia com-

parar amb la Toronto anglòfona i ciutat més important del

Canadà de l'oest, ni amb la Mont-real francòfona, líder del

Canadà de l'Est. Però tenia dues peculiaritats: estava lluny dels

Estats Units (en aquells temps hi havia por a una invasió) i està

a cavall entre els dos territoris "rivals" del Canadà. 

Ottawa és una capital artificial que va sortir per lligar curt al Québec francès i continuar controlant els territoris bri-

tànics. Toronto i Mont-real van estar d'acord en cedir la seva capitalitat. Està tan a cavall, que travessant un pont

passes d'Ontario (l'equivalent al Canadà de

l'oest) a Québec (Canadà de l'est). 

A Ottawa destaquen els seus museus, espe-

cialment el de les Civilitzacions i la National

Gallery. El primer fa un repàs a mil anys d'his-

tòria de la terra que avui coneixem com a

Canadà (també amb les "first nations" aborigens). L'arquitectura del museu és especial i tota una declaració d'in-

tencions: cap cantonada (diuen els indígenes que és on s'amaguen els mals esperits).
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viatges

Descobrir Canadà

A Ottawa destaquen els seus museus,
especialment el de les Civilitzacions i
la National Gallery ”

“

El Parliament Hill, on hi ha les peculiars
institucions canadenques





viatges
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El Museu de les Civilitzacions val molt la pena.

S'hi aprenen coses molt interessant i d'altres de

curioses. Sabíeu que fins el 1982 el Canadà no va

tenir constitució i que fins llavors la sobirania

encara estava en mans de la reina britànica? I que

el 1999 el país va "atorgar" Nunavut als inuits, un

territori tan gran com 70 vegades Catalunya? I

que els canadencs van inventar el Trivial Pursuit?

A banda de museus, aquí hi ha totes les institu-

cions de l'Estat: parlament, cort suprema, senat...

eh! I tot escrit en dues llengües.

A Ottawa també s'hi menja bé. Tenen una zona

que es diu Bayward Market que val per tot. De dia

és un mercat on venen de tot (especialment blue-

berries, que els encanten), i de nit és una zona

d'oci per sopar o anar a fer unes copes. Ah, i hi ha

un lloc on poden menjar beaver tails (cues de cas-

tor): una mena de coca dolça fet amb pasta de

xurro o gofre i amanida amb xocolata, gelat i gale-

tes a gust del consumidor. Per llepar-se els dits! 

MONT-REAL

Mont-Real és la segona ciutat més gran del Canadà i té quatre zones ben

diferenciades, un districte financer amb poc interès (ha perdut volada des

que els anys 70, quan Toronto va començar a créixer i quan el tema lin-

güístic que va fer que molts anglesos marxessin), un centre històric força

reduït, el Mont-Royal que li dóna nom i la vila olímpica dels jocs de 1976.

Posem fil a l'agulla per aquesta última part: la zona olímpica. Allà hi van

fer un velòdrom però com que no el feien servir el van convertir en un

museu d'història natural que recrea quatre ecosistemes canadencs, el

Biodôme (a algú li sona del Fòrum?). Al Biodôme podrem veure alguns

dels animals d'aquesta terra més difícils de trobar (linxs, marmotes, cas-

tors, porcs espins...)

A la zona olímpica també hi ha un jardí botànic espectacular. Flors, plan-

tes i insectes de tot tipus.

On també hi ha plantes és a la zona de Mont-Royal, un turó a l'estil de

Montjuïc que permet donar un cop d'ull panoràmic a la ciutat.

Al centre de la ciutat hi ha el "Vieux Mont-Real" vorejant el port fluvial. És

una zona relativament petita plena de restaurants, edificis amb una certa

història (uns 200 anys) i artistes a l'estil de les Rambles però amb menys

talent per les caricatures.

Façana del Museu de
les Civilitzacions

El riu Ottawa. Hi ha un canal que a l'hivern es gela i es converteix en la
pista de patinatge més gran del món. Hi fan l'espectacular Winterlude

El cartell de Bayward
Market, on s'hi pot
trobar de tot de dia i
de nit

Al Biodôme podrem veure alguns dels 
animals d'aquesta terra més difícils de trobar
(linxs, marmotes, castors, porcs espins...) ”

“

Cadell de Linx Canadenc

Porc espí





Una passejada per la zona desemboca

en la magnífica Basilique Notre-Dame.

És de 1829 i s'ha convertit en un símbol

de la ciutat. Diuen que té la campana

més gran de tota l'Amèrica del Nord.

S'hi va casar Céline Dion!

CATARACTES DEL NIAGARA

Situades en el riu del mateix nom, les

cataractes del Niàgara formen un grup

de grans cascades i cataractes en la

part oriental de la frontera entre Canadà

i Estats Units. Aquests famosos salts

d'aigua no destaquen per la seva altura,

sinó més aviat per la seva amplitud i

afluència d'aigua que prové dels grans

llacs d'Amèrica del Nord. Sens dubte

una meravella en la Terra que cal veure

alguna vegada en la vida.

A 130 km des de la ciutat de Toronto, vorejant el

Llac Ontario, es troben les cèlebres cataractes for-

mades pel riu Niàgara.  Aquest descendeix molt

ràpidament per a salvar la diferència de nivell entre

els llacs Erie i Ontario, en el qual desemboca.

Les Cataractes del Niàgara estan formades en veri-

tat per tres cataractes, dividides per la illa Goat i la

illa la Lluna:

� Les «cataractes canadenques» (Ontario) tenen

una altura de 47 i 920 metres d'ample, són 

conegudes també com salt de la Ferradura o 

Horseshoe Falls. 

� Les «cataractes americanes» (Nova York) tenen

50 metres d'altura i 324 d'ample. 

� Les« cataractes Vel de Núvia» o Bridal veil. 

Les aigües transparents de les cataractes cauen en un barranc que té prop de 300 metres d'ample, i el seu enor-

me cabal produeix una cortina d'aigua polvoritzada que forma un magnífic arc de Sant Martí.

Existeixen dos ponts que uneixen les marges nord-americans i canadencs. Del costat de Canadá hi ha una carre-

tera escènica anomenada Boulevard del Niàgara que recorre 44 km al costat del riu travessant boscos i bells jar-

dins en els quals hi ha zones de descans i diversos punts panoràmics.

Un dels millors llocs per a observar les cataractes és la “Casa de la roca en la Meseta“, l'accés és per mitjà d'un

elevador que te 45 metres de desnivell i després es travessen diversos túnels fins a arribar a un espectacular mira-

dor dels ràpids, els salts i la gola �

viatges
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Cataràctes del Niàgara

Les aigües transparents de les cataractes cauen en un barranc 
que té prop de 300 metres d'ample ”

“

Basilique Notre-Dame
de Mont-Real
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Nova berlina esportiva
BMW Sèrie 6 Gran Coupé

L'estampa del BMW Sèrie 6 Gran Coupe és impactant, i unida a l'enorme quantitat d'elements de luxe i confort

que podrà dur en el seu habitacle, la veritat és que l'empaquetatge d'aquest automòbil és extraordinari. Així les

coses, tot fa indicar que en posicionament i preus aquest model se situarà en l'òrbita del Sèrie 7.

El 2012 sabrem més dades de la seva gamma definitiva i detalls, així

com les dates exactes del seu llançament segons mercats, encara

que de moment ja sabem que vindrà inicialment amb tres opcions

mecàniques, totes elles associades a

la caixa del canvi automàtica de 8

velocitats i amb funció Acte

Start/Stop. 

Amb una carrosseria de 5 metres de

longitud, i una distància entre eixos

de 2.968 mm, el nou Sèrie 6 Gran

Coupé té una batalla 113 mm més

llarga que la dels seus germans Sèrie

6 Cabrio i Sèrie 6 Coupé. Quant a la

resta de mesures, la nova berlina

esportiva anuncia unes cotes de 1,89

metres d'ample i 1,39 metres d'alt. El seu maleter és 460 litres amplia-

bles a 1.265 litres si s'abat la fila del darrere. 

motor

Nova berlina esportiva
BMW Sèrie 6 Gran Coupé

Després del controvertit llançament del Sèrie 5 GT, que no ha obtingut
l'èxit desitjat, BMW presenta per fi una atractiva berlina esportiva amb
la qual podrà competir sense complexos davant dels elegants Mercedes
CLS, Audi A7 o Porsche Panamera 
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Motors d’altes prestacions

En dièsel el 640d Gran Coupé recorre al motor de sis cilindres en línia Twin Power Turbo que cubica 3 litres, des-

envolupa una potencia  de 313 cv i genera un par de 630 Nm des de 1.500 rpm. El seu registre en acceleració de

0 a 100 km/h és de 5,4 segons i els seus consums i emissions de només 5,5 l/100 km i 146 g/km de CO2. De simi-

lars prestacions i potencia és el 640i Gran Coupé, amb el motor turboalimentat de 6 cilindres, 3 litres i 320 cv.

Accelera de 0 a 100 km/h en 5,4 segons i emet 179 g/km de CO2.

El tope de gamma serà el V8 Twin Power Turbo de 4,4 litres i 450 cv, que tindrà versions de propulsió pel darrere

(650i Gran Coupé) i tracció integral 4x4 (650i xDrive Gran Coupé). Amb un enorme par de 650 Nm, el de tracció 4x4

és una dècima més ràpid en acceleració de 0 a 100 km/h (4,5 segons) encara que consumeix 0,6 l/100km més (9,2

l/100 km). La xifra d'emissions queda lleugerament per sobre dels 200 g/km en el cas de 650i xDrive i lleugerament

per sota en el 650i de propulsió, la qual cosa en mercats com l'espanyol suposarà una considerable diferència de

preu. Quant a pesos es refereix, el Sèrie 6 Gran Coupé, a pesar de la seva gran grandària, ha contingut la tara final

gràcies a l'ocupació d’alumini i del compost reforçat amb fibra de vidre en moltes parts de la carrosseria, pel que

oscil·la entre 1.750 i 1.940 quilos segons versions. 

Inclourà el elements més innovadors

Finalment, aquest model durà bé de sèrie o bé de forma opcional els elements més innovadors en totes les matè-

ries, com suspensions adaptatives regulables, funció de frenat per càmera amb el control de creuer, llums actives

de xenó amb anells de leds per a la llum diürna, tercera llum de fre al llarg de tota la part alta del parabrises, pan-

talla virtual Head Up Display, seients de pell napa amb calefacció també en les places del darrere, insercions de

ceràmica, etc. 

motor
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El tope de gamma
serà el V8 Twin
Power Turbo de 
4,4 litres i 450 cv ”

“





Regla 15. 

AIGUA ACCIDENTAL
Si la bola d’un jugador reposa o

toca aigua accidental o quan

aquesta condició interfereix amb

la seva col·locació, el seu swing, o

la línia de putt quan la bola està a

green, el jugador pot alleujar-se

sense penalització.

Procediment d’alleujament:

� En el recorregut, marcar la

bola, aixecar-la i dropar-la sense

penalització dins de la distància de

dos pals del punt més proper d’a-

lleujament – però no més a prop

del forat.

� En un búnquer, marcar la bola,

aixecar-la i dropar-la dins del bún-

quer sense penalització tal com

s’indica més amunt.

� En el green, marcar la bola,

aixecar-la i col·locar-la sense pena-

lització en el punt més proper d’a-

lleujament.

PENALITZACIÓ: un cop

Regla 16. 

TERRENY EN REPARACIÓ

a. Són Terreny en Reparació les

zones marcades com a tal: àrees

de vegetació especialment marca-

des o arbres amb el seu tutor o

especialment senyalitzats.

b. Està permès jugar des d’un

terreny en reparació excepte que

una Regla Local ho prohibeixi.

c. El jugador podrà alleujar-se

sense penalització si la seva bola

queda en repòs en un terreny en

reparació o aquest interfereixi amb

la seva col·locació o el seu swing, o

la línia de putt quan la bola està a

green.

Procediment d’alleujament:

� En el recorregut, marcar la bola,

aixecar-la i dropar-la sense penalit-

zació dins de la distància de dos

pals del punt més proper d’alleuja-

ment – però no més a prop del

forat.

� En un búnquer, marcar la bola,

aixecar-la i dropar-la dins del bún-

quer sense penalització tal com

s’indica més amunt.

� En el green, marcar la bola,

aixecar-la i col·locar-la sense pena-

lització en el punt més proper d’a-

lleujament.

PENALITZACIÓ PER 

INCOMPLIMENT: un cop

Regla 17. 

GREEN EQUIVOCAT
Una bola que reposi en un green

que no sigui el del forat que s’està

jugant, haurà de ser marcada, aixe-

cada i dropada fora de green,

sense penalització, dins de la dis-

tància de dos pals del punt més

proper d’alleujament però no més a

prop del forat.

PENALITZACIÓ: un cop �
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regles i normes

Una bola que reposi en
un green que no sigui el
del forat que s’està
jugant, haurà de ser
marcada, aixecada i
dropada fora de green,
sense penalització ”

“





concurs fotogràfic
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Yuya Perenya
“Entrenant amb 

la guineu”

Jose Luis 

Cuesta Cano
"Tinc que dropar?"

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  Gener
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resultats últims tornejos

MARATÓ TV3 BONÀREA  P&P  

Scratx Masculí 

1r Hermenegil Farreny Costa 38 

Handicap Inferior Masculí

1r  Josep M. Mases Vilaseca 38

2n  Jordi Vila Simon 38

Handicap Superior Masculí

1r  Jordi Llorach Culleres 47

2n Marius Baltes * 43

Scratx Femení

1a  Concepcio Golobardes 27

Handicap Indistint Femení

1a  Rosa M. Sabate Gonzalez 37

2a  Leonor Roure Gilibert 36

Handicap Indistint Sènior

1r Agusti Carabasa Fontanet 37

Handicap Indistint Infantil

1r  Carles Fernandez Arnau 36

TORNEIG DE PARELLES

Scratx

1a Miquel Marin Ramos 49

Francisco Alvarez Palacios

2a Hermenegildo Farreny C. 50

Josep Garcia Ros

Handicap indistint

1a Gerard Sala Mases 48

Josep M. Sala Mases

2a Josep M. Mases Vilaseca 49

Toni Besora Palou

Parella Mixta

1a Jordi Llorach Culleres 41

Rosa M. Sabate Gonzalez

TORNEIG INDIVIDUAL 

RECORREGUT EPPA BONÀREA

26-11-2011

Scratx

1r Jaume Castella Estruch 44

Handicap indistint femení

1a Roser Nadal Freixes 44

Handicap inferior masculí

1r Antonio Mingorance G. 40

2n Nicolae Baltes * 39

Handicap mig  masculí 

1r Alfonso Goenaga Pueyo 43

2n Jordi Vilà Simon 41

Handicap superior masculí

1r Angel Chillaron Gonzalez 45

2n Jordi Bahe Medialdea 42

Handicap senior

1r Concepció Golobardes O. 42

BONAREA GOLF

PITCH & PUTT

LA MARATO TV3

Scratx

1r Santi Malagon Cañadas

Scratx Femení

1a M. Àngels Fontás Espinet

Handicap Inferior

1r Joaquim Moreta Burch

2n Xavi Miñano Viñuales

Handicap Superior

1r Llorenç Genabat Comas

2n Quim Miró Viñas

Handicap Femení

1a Sara Colomer Fina

2a Ció Garangou Juanola

Handicap Senior

1r Miquel Mitjà Sasanedas

Handicap Juvenil

1r Adriana Pou Casademont

MAS PAGÈS
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resultats últims tornejos

MARATÓ DE TV3

Handicap Inferior Masculí

1r Angel Martinez 40 

2n Juan Fco. Jurado 39 

Handicap Superior Masculí

1r Santiago Beltran 45 

2n J.Manuel Domiguez 40

Handicap Femení

1a Mª Teresa Pagan 41 

2a Yolanda Vazquez  37 

Scratx Femení

1a Marnee Benfield 34 

Scratx Masculí

1r J.Francisco Salido 41 

Handicap Senior

1r Miquel Bertran 37 

Juvenil

1r Gonzalo Pugach  26 

ESCOLA DE GOLF

PORTAL DEL ROC

MARATÓ TV3

Scratx Masculí

1r Joan Martí 40

2n Pedro Saavedra 37

3r Ramón Sánchez 36

Scratx Femení

1a Elisa Pallarés 22

2a Marga Barrés 19

3a Terry Roberts 19

Handicap Inferior Masculí

1r Joan Martí 39

2n Emilio Ruiz 39

3r F. Javier Zuazola 37

Handicap Superior Masculí

1r Francisco Catón 39

2n Emili Belles 38

3r Jose Luis Núñez 37

Handicap Femení

1a Elisa Pallarés 38

2a Marga Barrés 30

3a Ana Padilla 28

Handicap Sènior

1r Francisco Catón 39

2n José M. Garcia 36

3r Jordi Pera 36

PITCH & PUTT 

SANT CEBRIÀ

ELS DIJOUS A TEIÀ

DIA 8 DE DESEMBRE DE 2011

Scratx

1a Óscar Martínez

Alejandro Cabrera 43

2a Óscar Piqué

Victor Tarrida 41

3a Manuel López Losada

Carlos López Cea 41

Handicap

1a Manuel López Losada

Carlos López Cea 43

2a Óscar Piqué

Victor Tarrida 43

3a Óscar Martínez

Alejandro Cabrera 42

DIJOUS A TEIÀ (MIDES EPPA

DIA 1 DE DESEMBRE DE 2011 

Scratch

1r Roberto Salazar 42

2n José Luis Martín 37

3r Grego López 36

Handicap Inferior Masculí

1r Grego López 40

2n Roberto Salazar 39

3r Andreu Bertrán Ruiz 39

Handicap Superior Masculí

1r José Cid 39

2n Julio Viñuales 37

3r Mariano Colina 37

Handicap Femení

1a Violeta Blázquez 37

2a Agueda Miralles 33

3a Teresa Jiménez 31

DIJOUS A TEIÀ (MIDES EPPA)

DIA 15 DE DESEMBRE DE 2011 

Scratch

1r Óscar Martínez 38

2n Antonio Arjona 36

3r Roberto Salazar 36

Handicap Inferior Masculí

1r José Medinilla 39

2n Óscar Martínez 37

3r Agustí Pujol 36

Handicap Superior Masculí

1r. Daniel Soria 39

2n. Alfons Palanques 39

3r. Jordi Sánchez R. 37

CAMPIONAT D’HIVERN

Scratx

1a Xavier López Santos

Heribert Bernat 50

2a Reyes Santos

Kiko Navarro 51

3a Óscar Pérez

Vicenç Martínez 52

Handicap

1a Maite Gairín

Salvador Colmena 49

2a Antonio Viralta

J. J. Suárez 50

3a Óscar Pérez

Vicenç Martínez 52

MARATÓ TV3

Scratx Masculí

1r Quim Punsoda 38

2n José Isidro Serra 38

3r Jordi Niñerola 34

Scratx Femení

1a Montse Colom 23

2a Carmen Ceballos 23

3a Celia Plantón 22

Handicap Inferior Masculí

1r Antonio Juan 38

2n Manuel Narváez 38

3r Quim Punsoda 37

Handicap Superior Masculí

1r Rafael Ros 52

2n Lago Almuni 46

3r Juan Gómez 39

Handicap Femení

1a Montse Colom 33

2a Montserrat Martínez 33

3a Celia Plantón 32

Handicap Sènior

1r Lago Almuni 46

2n Juan Gómez 39

3r Antonio Juan 38

Handicap Juvenil

1r Arnau Gaixas 37

2n Jacob Folch 31

P&P BARCELONA

TEIÀ

SCRATX

1r Raul Garcia Garcia

2n Joan Noguera Saus

3r F. Javier Marse Castillejo

HANDICAP

1r Raul Garcia Garcia

2n Joan Noguera Saus

3r Pablo Ibar Gonzalo

GOLF MONTJUÏC





TORNEIG SENIOR

Scratx

1r Josep Maria Graupera B. 37

Handicap Inferior Masculí

1r Jose Ignacio Diez Castillo 42

2n Jose Antonio Zaldua U. 35

Handicap Superior Masculí

1r Joan Garcia Fita 38

2n  Rafael Perez De Leon P. 36

Handicap Femení

1a Teresa Monferrer S. 32

2a Tina Pijuan Caminal  31

TORNEIG DELS DIMECRES

Scratx

1r Manuel Reyes Santos S. 146

Handicap Inferior Masculí

1r Andreu Bertran Codoñes 152

Handicap Superior Masculí

1r Daniel Brosel Villarroya 161

Handicap Femení

1a Araceli Lopez Amor 156

TORNEIG NADALENC

Scratx

1r Juan Alcazar Gonzalez  38

Handicap Inferior Masculí

1r Victoriano Villanueva M. 37

2n Francisco Martinez Diaz 37

3r  Francisco Segurado G. 37

Handicap Mig Masculí

1r Eduardo Maderuelo C. 38

2n Rafael Poblet Clavaguera 37

3r Albert Casals Goma 37

Handicap Superior Masculí

1r  Juan Alcazar Pons 42

2n Jordi Leoz Miro 38

3r Carlos Lozano Solano 32

Handicap Inferior  Femení

1a Maribel Saquero Garcia  39

2a Tina Pijuan Caminal 29

Handicap Superior Femení

1a Angela Sallent Quintana 36

2a Anna Torres Egea 35

PITCH & PUTT

TENNIS MORA

resultats últims tornejos

II TORNEIG FEM GUALTA
Scratx
1a Gurillo Hueta, Josep  44

Santos Sanchez, Jose  
2a Portell Colomer, Josep R. 44

Millan Bosch, Carles  
Handicap Masculí
1a Hdez. Velez-B., Manuel  45

Hernandez B., Alejandro  
2a Giol Miralles, Albert  44

Robles Martinez, Juan Carlos  
Handicap Mixt
1a Serrano Herce, Conchita  38

Portabella Martinez, Ricard  
2a Lario Casabayo, Angels  35

Vallespi Saldaña, Franciso M.  
Handicap Femení
1a Calvo Gimenez, Alicia  35

Gimenez Fort, Carmen  
2a Catalan Llige, Laura  34

Giol Miralles, Mireia  
TORNEIG TIÒ TIÒ TEXAS
SCRAMBLE
1rs PAZ ESCOBAR, JUAN

ANDREU R., SANTIAGO
SELVA BATALLE, JUAN 46

PITCH & PUTT

GUALTA

Handicap Inferior

1a Bacardit Giribets, Pepita 105

Handicap Superior

1r Selva Von K.-R., Felipe 122

Handicap Femení

1a Lluma E., Montserrat 105

CAMPIOANT ESCOLA JUVENIL

Masculí

1r Eduard Domench 15

2n Pedro Gómez 19

3r Genis Alvarez 20 

Femení

1a Ariadna Alvarez 19 

2a Blanca Serrano 20 

3a Claudia Serrano 25 

TORNEIG DE NADAL

Scratx

1a Serratosa Miñarro, Josep

Serratosa Fandos, Pol 35

Handicap

1a Romagosa B., Antonio

Casanova Batlle, Ana 40

2a Tomas Sanchez, Pedro M.

Lopez Mateo, Ricardo 39

3a Rodriguez Minguez, Aurora  

Moreno Buedo, Martin 37

CAN CUYÀS

GOLF

TORNEIG TEYCO
Scratx
1a Martin Moya, Enric 42 

Lloret Roig, Vicenç     
2a Magriña M., Florenci-A. 42 

Corden -, Richard     
3a Miralves Simo, Manel 41 

Castell Salvanes, Carlos
Handicap Inferior
1a Javaloyes Muñoz, Marc 44

Javaloyes Colomina, Jose A.    
2a Freissinier Pitarg, Albert 44

Freissinier  Torres, Albert     
3a Añon Carranza, Luis 44

Garcia Perera, Xavier  
Handicap Superior
1a Breso Coch, Jaume 40

Ribera Horta, Silvia     
2a Ros Moreno, Mariano 38

Molina Diaz, Juan Carlos     
TORNEIG DE NADAL
BODEGUES SUMARROCA
Scratx
1a Prats Balague, Jose Luis  39 
2a Rodriguez F., Jose L. 37 
3a Fernandez C., Miguel A. 37 
Handicap Inferior
1a Lloris Gasparin, Pere 42
2a Javaloyes C., Jose A. 38
3a Escarra Vadillo, Ramon 38
Handicap Superior
1a Salvado Rius, Jordi 41
2a Villar Errazkin, Xabier 35
3a Lario Casabayo, Angels 32
Scratx Femení
1a Valencia Valencia, Daysi 27 
2a Lario Casabayo, Angels 21 
3a Aluja Duran, Isabel 16 
T. DE LA MARATÓ DE TV3
Scratx
1r Celma Lluis, Raul 39 
2n  Prats Balague, Jose Luis 39 
3r Audi Duran, Xavier 35 
Handicap Inferior
1r Gimenez Guzman, Daniel 38
2n Freissinier Pitarg, Albert 37
3r Pitarque Balague, Jose L. 37
Handicap Superior
1a Freissinier  Torres, Albert 48
2a Castaño Garcia, Angel 31
3a Fernandez M., Jose A. 25

PITCH & PUTT

L’AMPOLLA

70





els 50 millors handicaps

JOEL MOSCATEL NACHSHON (+)2,6

VICTOR ROMERO CIRAUQUI (+)1,3

VICTOR GONZALEZ MARCHAL (+)0,9

CARLOS CLAVERIA ESPUIS (+)0,5

GONZALO LANAS IGLESIAS (+)0,5

ALEJANDRO GIMENO MARES (+)0,2

ENRIC YAÑEZ PEREZ 0,1

JORDI GIL VILA 0,2

JORDI TORRECILLA SUNTHARO 0,4

ROGER ARTIGAS COROMINAS 0,5

EUDALDO CASTILLO DIAZ 0,5

JORDI PANES CAPDEVILA 0,6

ARIADNA CASTRO ROLDAN 1,2

ENRICO RISSI MIOZZO 1,2

JOAN RIOS ALIAGA 1,3

JOSE CLOS SALDON 1,3

ALEX CREHUET GIL 1,4

RICARD MORAT CARDONA 1,6

ABRAHAM ALVAREZ BASILIO 1,6

ALBERTO TORRADO BARDES 1,7

AGUSTI QUINQUILLA MADALENA 1,7

ORIOL MAS GUERRERO 1,8

MARTA FARRES BALLESTE 1,8

KIKE CABARROCAS CARIM 2

ARES BOIRA LOPEZ 2

MARC ISLA MATEU 2,1

FRANCESC SALA COLLADO 2,3

PABLO RUIZ GARCIA 2,3

ALVARO MONSO PARRA 2,5

JUAN LUIS SANCHEZ PEREZ 2,5

INFANTIL

SÈNIORFEMENÍ

Mª ENCARNACIÓ ROBLEDO GLEZ. (+)2,6

ROSA MARIA MIRANDA COMELLAS (+)2

ISABEL RODRIGUEZ HERRERA (+)1,6

HYANGJA LEE PARK (+)1,6

ABBY NACHSHON MOSCATEL (+)1,5

ELIA FOLCH SOLA (+)0,7

PILAR MONTERO SANCHEZ (+)0,6

MERCEDES MARCO MARTINEZ (+)0,4

BERTA FOLCH SOLA (+)0,4

DOLORES ALCAZAR TURRILLO (+)0,3

LUCIA TEROL FORTUNY (+)0,2

MARILYN HOLMES (+)0,2

NURIA DALMAU SALAMAÑA (+)0,1

ANA RECODER TAPIA-RUANO 0

MARTINA KOSTALIKOVA 0,4

CAROLINA GONZALEZ GARCIA 0,4

MªCARMEN VALLS-TABERNER MONNE 0,4

JUANA VIQUE GONZALEZ 0,4

SILVIA GARANGOU VERGES 0,8

MARGARITA PUJOL CARRERAS 0,8

CARLA DOMINGO HOSPITAL 1

MONTSE MURCIA GARRIGO 1,2

ARIADNA CASTRO ROLDAN 1,2

CONSUELO MARTINEZ-SORIA RAMOS 1,3

MARIA CREUS RIBAS 1,4

MARUJA TOLEDO TORRES 1,5

CARLOTA SERRA CATASUS 1,5

LOURDES MARTIN JIMENEZ 1,5

LAURA SANCHEZ JIMENEZ 1,6

M.MERCE GRAU FARRE 1,6

MONTSE ARTIGAS LAGE 1,6

ANA MARIA AHUMADA DIAZ 1,8

MARTA FARRES BALLESTE 1,8

MARTA ANDRES LAGUIA 2,2

KARLA PUYOL ROBERT 2,2

DOLORS COLL ROMANS 2,2

MONTSERRAT GARCIA JUNCOSA 2,3

Mª DEL CORAL RETAMERO BRAOJOS 2,5

MARGARITA ROBLEDO GONZALEZ 2,5

PATRICIA MAUREY 2,6

MARTA TRILLO GALINDO 2,7

EMILIA GONZALEZ DORADO 2,7

MERCE RAMONET LORT 2,7

MERCEDES PRIO SEGUI 2,8

MARTA CUCURULL SOLE 2,8

CRISTINA PAMIAS BOILLOS 3

CELIA HUARTE OSINAGA 3

LAURA DESOI ROCA 3

DOLORS RUIZ RODRIGUEZ 3,2

MARIA DEL MAR LLONCH PLANS 3,3

SERGIO GONZALEZ GARCIA (+)7,5

CARLES PEREZ GELMA (+)7,4

ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL (+)6,9

AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ (+)6,8

ANTONIO CARVAJAL PEREZ (+)6,5

ANTONIO PENALVA SANCHEZ (+)6,3

JAIME LLAVINA SERRADELL (+)6,3

JORDI SABORIT FLORETA (+)5,9

AGUSTIN GARCIA PASCUAL (+)5,9

TONI ENCISO MONTOYA (+)5,9

JORDI SERRA BLANCH (+)5,8

MARC PEREZ GELMA (+)5,7

RAMON CORRAL PRIETO (+)5,6

ERIC PUIG JOU (+)5,6

JOAN MOLINA ORENCH (+)5,5

MARC GARCIA PINTO (+)5,5

JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA (+)5,3

JORDI PLANAS GRANDE (+)5,3

MARC LLORET DALMAU (+)5,2

ENRIQUE PLAYAN VILLALBA (+)5,2

FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ (+)5,2

MANUEL PEREZ PEÑA (+)5,2

CONRAD LLADO PLA (+)5,2

JAUME VIDAL SERRAT (+)5,2

ROGER ALBIÑANA BRIL (+)5,1

TOMAS MENDEZ GUADARRAMA (+)5

JOSEP RAMON PORTELL COLOMER (+)5

MIGUEL A. CAMPRUBI GRANADOS (+)4,9

AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ (+)4,9

JORDI SALVA JULIA (+)4,9

VITO-VICENTE GARCIA GALAN (+)4,8

MARÇAL MORE VIDAL (+)4,8

XAVIER PONSDOMENECH CALVET (+)4,7

DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ (+)4,7

JOAN CAMPDELACREU SOLE (+)4,7

ENRIC SANZ RAMON (+)4,6

XAVIER MILLAN GARCIA (+)4,6

KENNETH JOSEPH SWEENEY (+)4,5

RICARDO BETLINSKI COLMENA (+)4,5

FRANCISCO GONZALEZ ANDREU (+)4,5

MIGUEL PEREZ ESPINOSA (+)4,5

ALBERT GIRONES STIERLE (+)4,4

EMILIO VILLODRES RAMOS (+)4,4

FRANCESC PEREZ GELMA (+)4,4

RAMON JARDI MARTI (+)4,4

CARLES TORRUS ROIG (+)4,3

JACINT CORRALES GARCES (+)4,3

JORDI NIÑEROLA GALINDO (+)4,2

HERIBERT BERNAT MUÑOZ (+)4,2

ANDREU PEREZ SALDAÑA (+)4,2
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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 12 de Desembre de 2011

HCPHCPHCP

AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ (+)6,8

ANTONIO CARVAJAL PEREZ (+)6,5

JAIME LLAVINA SERRADELL (+)6,3

JOAN MOLINA ORENCH (+)5,5

ENRIQUE PLAYAN VILLALBA (+)5,2

FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ (+)5,2

MANUEL PEREZ PEÑA (+)5,2

CONRAD LLADO PLA (+)5,2

VITO-VICENTE GARCIA GALAN (+)4,8

KENNETH JOSEPH SWEENEY (+)4,5

RICARDO BETLINSKI COLMENA (+)4,5

FRANCISCO GONZALEZ ANDREU (+)4,5

MIGUEL PEREZ ESPINOSA (+)4,5

EMILIO VILLODRES RAMOS (+)4,4

CARLES TORRUS ROIG (+)4,3

ANTONIO MARTINEZ ALONSO (+)4,1

JOSE SANCHEZ CABELLO (+)3,8

PEPE GARCIA GARCIA (+)3,7

JUAN JOSE BERRIO GAYO (+)3,7

FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA (+)3,7

LUIS GRIFE GUIU (+)3,7

JOSEP PELLICER CASTELLVI (+)3,6

ANTONIO JIMENEZ LORENZO (+)3,6

ANTONIO VILELA FERREIRA (+)3,5

TEODORO FEBRERO LOPEZ (+)3,5

JOSEP SURROCA CORET (+)3,4

OLEGARIO ARNAU REDON (+)3,3

FRANCISCO BLAZQUEZ CAMBERO (+)3,2

NAZARENO GOMEZ MARTIN (+)3,2

ALAN WEIR (+)3,2

JOSE LUIS MIGUEL GUTIERREZ (+)3,1

JAUME PALLARES CALVO (+)3,1

ADRIAN TEMPORAL PARDO (+)3,1

XAVIER ANDRES COMES (+)3

JUAN ANTONIO RAMIREZ MARTIN (+)3

FRANCISCO AREVALO GARCIA (+)3

JOSEP Mª MARTI BARRACHINA (+)2,9

SALVADOR PAREJA LAREDO (+)2,8

JUAN JOSE MATENCIO PINEDA (+)2,7

CARLOS CASTELL SALVANES (+)2,7

SALVADOR MOLINE TORRENTE (+)2,7

DAVID BATALLER FITA (+)2,7

Mª ENCARNACIÓ ROBLEDO GLEZ. (+)2,6

JOSE LOPEZ FUENTES (+)2,5

FREDERIC LLORET ESPINET (+)2,5

JOSEP FLAMERICH GRAU (+)2,5

MIGUEL GUALLAR GIMENO (+)2,4

JOAQUIM MATINERO CARDIEL (+)2,3

LLUIS HONTANGAS CANELA (+)2,2

CESAR JAVIER GOMEZ LOPEZ (+)2,1
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propers tornejos

* Dates provisionals. Es recomana confirmar-les

2, 30 Sant Cebrià Dilluns a Sant Cebrià

3, 10, 17, 24, 31 El Vallès Torneig Mensual dels Dimarts

3, 10, 17, 24 Roc 3 Torneig dels Dimarts

4, 11, 18, 25 Badalona Torneig Express

5, 12, 19, 26 El Vallès Lliga Mensual Eventing

6, 13, 20, 27 Castelló Torneig del Divendres

6, 13, 20, 27 Lleida Els divendres, torneig la Paletilla

10, 17, 24, 31 Hcp 1 Dimarts de Semar

10, 24 Papalús Dimarts Pitch&Tapas Papalús

11, 18 Vallromanes Dimeppas a Vallromanes

12, 19, 26 Roc 3 Torneig dels Dijous

12, 26 Teià Dijous a Teià

13, 20, 27 Hcp 1 Els Divendres a HCP1

3 Hcp 1 Dimarts de Semar

6 Fornells Torneig de Reis

6, 7, 8 Sant Jaume Parelles de l'Any Nou

7 bonÀrea Torneig de Reis

7 Fornells Barbacoa dels dissabtes

7 Lleida Torneig de Reis

7, 8 Badalona Torneig Parelles Express

7, 8 Cambrils Rànquing Tarragona OPEN 2012

7, 8 Castelló Torneig Gener de Parelles

7, 8 Franciac Campionat de Reis

7, 8 Hcp 1 Trofeu Seguidors Espanyol-Barça

7, 8 Mas Nou Torneig Reis Macs

7, 8 Papalús Torneig de Reis

7, 8 Platja d'Aro Esperant el Rànquing

7, 8 S. CEBRIÀ CIRCUIT SOTA PAR CANADÀ

8 Peralada Torneig de Reis

8 P. del Roc XIII Trofeu RSM (O.M.)

9 Sant Cebrià Dilluns a Sant Cebrià

11 Hcp 1 Intercamps SEMAR - Grup B - (Tancat)

11 Tennis Mora Intercamps SEMAR - Grup C - (Tancat)

12 Badalona Intercamps SEMAR - Grup A - (Tancat)

12 Hcp 1 Lliga Gastronómica de P&P (Inici)

12 Tennis Mora Circuit Nocturn Tardor Individual

13 Bellpuig Torneig del Divendres

13, 14 M.Gurumbau Rànquing ecònomic del Migdia

13, 14, 15 Platja d'Aro Rànquing FCPP 1ª Prova

14 bonÀrea Torneig de parelles bonÀrea

14 L'Ampolla Torneig d'Hivern Teyco - Parelles-

14 P. del Roc A.P. "La Caixa" (tancat)

14, 15 Badalona Torneig Weekend Express

14, 15 Fornells Torneig d'Hivern

14, 15 Tennis Mora Torneig Parelles Inici d'Any

15 Castelló Torneig Scramble

15 El Vendrell PRO-LADIES (Tancat)

15 Gualta II Torneig Triple1

15 Montjuïc Torneig (Montjuïc) OM

15 P. del Roc P&P Penedes Club (Tancat)

16 Sant Cebrià Dilluns a Sant Cebrià

17, 18 Papalús XII Pentagonal Seniors

18 Tennis Mora Torneig dels Dimecres i Femení

19 Franciac Arros i Birdies

19 Hcp 1 IV Torneig Social de SEMAR (Tancat)

19 Teià Dijous a Teià

19 Tennis Mora Circuit Nocturn Parelles

20, 21 M.Gurumbau Rànquing de Parelles

20, 21, 22 Badalona Circuit Monthy

21 bonÀrea Torneig del Rànquing mides EPPA bonÀrea

21 Fornells Barbacoa dels dissabtes

21 La Figuerola Open Figuerola Resort

21 La Graiera IV Torneig Rosebud Films AGC (Tancat)

21 Peralada Els dissabtes de Peralada

21 P. del Roc Torneig Portal Parelles (Inici Temporada)

21 Sant Cebrià XVI Hexagonal Juego Corto

21, 22 CAN DRAGÓ CIRCUIT SOTA PAR CANADÀ

21, 22 Sant Jaume Interclubs Femení ACPP Oest 1ª prova (Tancat)

21, 22 Tennis Mora Interclubs Femení ACPP Est 1ª prova (Tancat)

21, 22 Castelló Torneig de Gener

21, 22 Franciac Campionat Seema Soft

21, 22 Hcp 1 Trofeu Festa Major de Sant Vicenç de Montalt

21, 22 Mas Nou Torneig la Xocolata

21, 22 Papalús Rànquing Provincial Gironí

21, 22 Platja d'Aro Torneig d´Hivern

21, 22 Teià Torneig Lliga SwingEsports

21, 22 Vallromanes Hivern Low Cost

22 Gualta II Torneig Triple2

22 Lleida Torneig d'hivern P&P Lleida

22 Oller del Mas Torneig de Gener

22 Peralada Torneig 4 Estacions (Hivern)

23 P. del Roc Lliga Sènior Portal del Roc 1ª Prova

23 Sant Cebrià Dilluns a Sant Cebrià

25 Hcp 1 I Lliga de Parelles Mixtes

25 Tennis Mora Torneig del Dimecres Parelles

25 Vallromanes Dimeppas a Vallromanes

26 Tennis Mora Torneig Sènior

26 Tennis Mora Circuit Nocturn Tardor Individual (Final)

29 Fornells Camp. Catalunya per Equips 2ª Div. Est (Tancat)

28 Hcp 1 C. Cat. per Equips 4ª Div. Centre G1 (Tancat)

Ds. 28 Lleida C. Catalunya per Equips 4ª Div Sud (Tancat)

Ds. 28 Mas Pagès C. Catalunya per Equips 4ª Div Nord (Tancat)

Dg. 29 Roc 3 C. Catalunya per Equips 2ª Div. Oest (Tancat)

Ds. 28 Sant Cebrià C. Cat. per Equips 4ª Div. Centre G2 (Tancat)

Ds. 28 Teià Camp. Catalunya per Equips 1ª Divisió (Tancat)

28, 29 T. MORA     CIRCUIT SOTA PAR CANADÀ

28, 29 Badalona Torneig Weekend Express

28, 29 M.Gurumbau Torneig d'Hivern

29 El Vendrell C. Catalunya per Equips 3ª Div. Oest (Tancat)

29 Platja d'Aro Camp. Catalunya per Equips 3ª Div. Est (Tancat)

29 Montjuïc Circuit EPPAS fi de mes

31 Papalús Dimarts Pitch&Tapas Papalús

31 Roc 3 Torneig dels Dimarts

31, 1 Vallromanes Pentagonal Sènior

GENERGENERGENERGENERGENER





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 aconse-

guiràs tot el que et propo-

sis. Potser ha arribat el

moment de comprar-te

uns pals nous, els que

tens t’han fet molt servei

però necessites millorar, i

ja se sap: any nou, vida

nova. 

SAGITARI

23 novembre - 21 desembre

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.

ÀRIES

21 març - 20 abril

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 sor-

tir al camp a jugar i a

relaxar-te.

LLEÓ

24 juliol - 23 agost

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 pen-

sar 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.

TAURE

21 abril - 21 maig

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.

VERGE

24 agost - 23 setembre

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

moments 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.

CAPRICORN

22 desembre - 20 gener

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.

BESSONS

22 maig - 21 juny

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.

BALANÇA

24 setembre - 23 octubre

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.

AQUARI

21 gener - 19 febrer

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. 

22 juny - 23 juliol

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.

ESCORPÍ

24 octubre - 22 novembre

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.

PEIXOS

20 febrer - 20 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 I P&P

PITCH & PUTT OLLER DEL MAS

Tel. i Fax 938 352 882
A/e: golf@ollerdelmas.com
www.golfmanresa.latrup.net
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 CAN DRAGO

Tel. 93 276 16 32
c/. Andreu Nin s/n. 
(davant d’Heron City)
BARCELONA

PITCH & PUTT VENDRELL

Tel. i Fax 977 66 80 31
info@pitchandputtvendrell.es
www.pitchandputtvendrell.es
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

PITCH & PUTT SANT CUGAT

Tel. 93 589 87 81  

www.santcugatpitchputt.cat

C/Turó del Pinyer, 30

08173 Sant Cugat 

Barcelona 

C. GOLF PUIGCERDÀ SANT MARC

Tel. 972 88 34 11 

golf@santmarc.es

golfsantmarc.com

Cami de les Pereres,s/n.

17520 Puigcerdà (Girona)

PAPALÚS PITCH & PUTT

Tel. i Fax 972 36 03 14  
info@pitchandputtlloret.com
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
A/e: pitchandputt@mora.cat
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:golfstjaume@terra.es

www.santjaumepitchandputt.com 

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

GOLF PAR 3 CAMBRILS

Tel. 977 37 82 93

Ctra. Nacional 340, Km. 1.147,50

43850 Cambrils

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 977 054 909

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

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 NOUP& 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 A/e: info@hcp1.es
Ctra. BV-5031, km 7     
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





Circuit Sota Par P&P

CANADA
Gener 
  7 i 8 Sant Cebria
21 i 22 Can Dragó
28 i 29 Tennis Mora
 
Febrer 
11 i 12 Fornells
18 i 19 Badalona
25 i 26 La Graiera
 
Març 
  3 i 4 Teià
17 i 18 Franciac
24 i 25 Sant Cugat
 
Abril 
  7 i 8 El Escorpión (Valencia)
14 i 15 Vendrell
28 i 29 Vallromanes
 
Maig 
12 i 13 Montjuic
19 i 20 Handicap 1
 
GRAN FINAL
  26-5  P&P Sant Jordi (Panoràmica)

Categories:
Scratx / Inf. Masculí / Mig Masculí / Sup. Masculí
Inf. Femení / Sup. Femení / Sènior Indistint

Formula de joc:
18 forats sota la modalitat Stableford Individual amb
handicap excepte la Gran Final que es jugarà Medal
Play Handicap.

Puntuen les 8 millors targetes
Jugar la prova de Valencia suma 2 punts extres.

Els 6 primers classificats de cada categoria, accedi-
ran a la Gran Final. En la qual, es jugaran dues vol-
tes en modalitat Medal Play restant a la suma dels
cops obtinguts en les dos voltes una bonificació in-
versa al lloc ocupat de 4, 3, 2 i 1 punt.

La resta dels jugadors que participin a banda en la 
Gran Final, rebran el primer i segon classificats en
la suma dels dos dies de campionat un trofeu + un
cap de setmana per a 2 persones a triar per tota
Espanya.

Premis de Circuit
Primers classificats
BOSSA PING model 4 UNDER
Segons classificats
BOSSA PING model MOON -LITE II
Tercers classificats
ANÀLISI DE SWING A JGA (P&P GUALTA)

  Guanyador GRAN FINAL
  VIATGE A
 CANADA-NIAGARA
  PER A DOS PERSONES

INFORMACIÓ  937 937 929 - sotapar.com      INSCRIPCIONS  A CADA CAMP

www.sotapar.com




