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Deliris 
d`honestedat

(II)

“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 desesperada-

ment 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 posició —pensa— puc

copejar-la per sobre dels arbres i anar a green...”

...Tot just està acabant les seves estimacions quan veu que la

bola està en una pèssima posició i resultaria impossible treure un

cop elevat. Torna a maleir la seva sort i s'adona que si aquesta

hagués recorregut tan sols un parell de centímetres, les seves

possibilitats de salvament serien increïblement superiors. 

Al meditar la situació, discorre que tot just amb un lleu moviment

del sand que porta en la mà, la bola quedaria perfectament

col·locada per a un miraculós cop elevat per sobre dels arbres en

direcció al green. Pensa en la possibilitat i la temptació el consu-

meix. Està completament sol i el moviment necessari per a asso-

lir la seva comesa seria pràcticament imperceptible. 

És llavors quan la seva total honestedat, disfressada d’angelet

que revoloteja al voltant de la seva orella dreta, li diu que no ho

faci, a pesar que els resultats de la seva tarja ja son prou dolents.

Ell li fa cas a l’alat ésser i decideix que jugarà la bola com es troba.

L’angelet, feliç i orgullós amb el seu protegit, decideix retirar-se

per a no distreure'l. 

No obstant això, passen uns segons i llavors sent que del seu cla-

tell sorgeix un nou ésser, tot ell colorit de vermell i amb corna-

menta, que s'acosta a la seva orella oposada per a dir-li que no

sigui babau, que l'oportunitat de moure la bola és única i que

segurament els altres fan el mateix quan no són observats. 

Les paraules del seu diablet li retrunyeixen en les oïdes i l’obliguen

a replantejar la situació: efectivament, ningú ho observaria si li fes

cas al maligne conseller i els avantatges de seguir les seves indi-

cacions podrien resoldre el seu imminent mal resultat. 

Resol llavors donar el mal pas i inicia una rutina curiosa, digna

d’un Òscar de Hollywood. Ell no ho sap, però un parell d'ulls,

estratègicament col·locats darrere d'un arbre l’observen amb

atenció. 

Continuarà... �

Jaume Puig

President

editorial



psicologia & golf 
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La nostra ment ens pot trair fàcilment. El cervell és ple de trampes a les quals s’ha de 

prendre atenció per no caure en conclusions automàtiques que poden malmetre el joc. La

informació que recull el cervell de situacions passades poden afectar el futur, i no 

sempre en positiu.

El cervell està preparat per analitzar les dades que es viuen amb l’experiència i generalitzar a partir d’aquests

exemples. És com dir que es reuneix informació del passat per predir el futur. És una manera natural d’evitar

que el cervell tingui un desgast enorme cada cop que es troba en una situació nova, ja que és aleshores quan el

cervell fa una extrapolació del passat per elaborar una resposta. És el què normalment anomenem com a expe-

riència. 

Així doncs, segons la seva experiència i personalitat, cadascú es construeix una realitat que si no es va amb comp-

te, pot provocar errors de predicció importants. Això és especialment important a l’hora de practicar el P&P, ja que

les experiències del passat poden incidir en una predicció del futur que no sempre és realista.

El P&P és un esport de precisió, i per tant lo normal

és cometre més errades que encerts. Aquest fet pot

tenir efectes devastadors en la predicció que es rea-

litza del futur si no es va amb compte. Al practicar

un esport en què les errades són molt presents, el

cervell pot extrapolar fàcilment que davant d’una

situació determinada en què no hem tingut èxit, tor-

narà a succeir el mateix. El que pot comportar que

s’extreguin conclusions errònies respecte la realitat,

podent afectar a la confiança dels jugadors.

Posem el cas dels cops dins del green en baixada,

com que normalment se n’han fallat més que els que

es juguen en pujada, és com si l’experiència prèvia

provoqués el pensament automàtic  de que el cop

no serà embocat. Aquest és un pensament automà-

tic erroni, massa general i pessimista, que l’únic que

provoca és incrementar la probabilitat de fallar. Per

tant, és fàcil caure en la trampa i deixar que la ment

actuï de manera automàtica pensant més en l’erra-

da que l’encert, en comptes d’atendre als detalls del

cop que poden incrementar les probabilitats d’èxit. 

Les males experiències del passat provoquen que

en situacions similars no se centri l’atenció en l’ara i

aquí per afavorir l’èxit. Per tant, l’antídot contra

aquestes males experiències és posar tota l’atenció

en l’ARA i AQUÍ perquè el cervell deixi de banda la

informació automàtica que perjudica l’execució del

cop.

Que el passat no
compliqui el futur



Normalment, quan hi ha alguna situació del joc que asso-

ciem a l’error, es produeix una situació ben contradictòria:

és l’aspecte del joc que menys s’entrena! Això és degut a

que hom busca sensacions positives quan juga i entrena al

P&P. Doncs bé, ja tenim la solució: s’han d’entrenar les

situacions complicades i que provoquen més respecte del

joc . Només d’aquesta manera es pot invertir el procés

automàtic d’associar situacions complicades a l’error.

Podent incrementar la sensació de seguretat i control, i per

tant millorant l’execució.

Si s’han entrenat situacions complicades, quan apareguin

situacions similars durant els partits apareixerà la sensació

de que el jugador es troba en “terreny conegut”, i en que

tot i tractar-se d’un cop complicat, la confiança serà major

i els pensaments automàtics negatius quedaran esvaïts. El

cervell prendrà exemples del passat (entrenament) que

faran predir un futur millor (resultat) degut a l’experiència

acumulada durant la pràctica.

Així doncs, per afrontar situacions difícils en que s’han comès errors en el passat, s’ha de centrar l’atenció en

“COM” executar el cop ARA i AQUÍ per obtenir un bon resultat, i entrenar aquells aspectes del joc més problemà-

tics i que provoquen més angoixa.

Consell: sortiu de la “comoditat”

de les estores de pràctiques i

entreneu situacions complica-

des que normalment us trobeu

al camp! �

ALBERT SOLDEVILLA

Psicòleg de l’esport
www.mensalus.es
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És fàcil caure en la trampa i deixar que la ment actuï de
manera automàtica pensant més en l’errada que l’encer ”

“
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rànquing

Els dies 13, 14 i 15 de Gener es va donar el tret de sortida al Rànquing 2012 de la Federació Catalana de Pitch

& Putt. Era la primera competició oficial de la temporada. La primera prova es va celebrar al Pitch & Putt de

Platja d’Aro (Girona) i van participar un total de 357 jugadors i jugadores. Les baixes temperatures van ser prota-

gonistes, en haver de endarrerir una mitja hora les sortides del cap de setmana, per a que el camp estigués més

tou. Malgrat les temperatures hi va haver una alta participació d’esportistes amb 357 participants.

Albert Gironès guanya el
rànquing a Platja d’Aro 
Els dies 13, 14 i 15 de Gener es va donar el tret de sortida

Les baixes temperatures van ser protagonistes, en
haver de endarrerir una mitja hora les sortides del
cap de setmana ”

“



Va guanyar la prova en categoria scratx, el jugador local Albert Gironès amb 48 cops, seguit de l’actual Campió

de Catalunya, l’Alexandre Albinyana del P&P El Vallès amb un cop menys.

En categoria femenina va guanyar Pilar Montero del P&P Vallromanes amb 55 cops i en segona posició Marilyn

Holmes del P&P Vilassar Teià amb 2 cops més.

En categoria femenina va guanyar Pilar Montero del
P&P Vallromanes amb 55 cops ”

“

OFERTA 

ESPECIAL 2012
(amb llicència de la FCP&P)

LABORABLES FESTIUS

GFEE 9 FORATS 8 € 13 €
GFEE 18 FORATS 12 € 18 €

TOTES LES TARDES A PARTIR DE LES 14 H.
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Ricardo Betlinski del P&P El Vendrell, va ocupar la primera posició de la categoria sènior amb 51 cops, seguit de

Joaquim Punsoda del P&P Teià amb 53.

Encapçalen la taula en la classificació provincial l’Alexandre Albinyana per la divisió de Barcelona, l’Albert Gironès

per Girona, per Tarragona el Ricardo Betlinski i el Daniel González per Lleida.

La propera cita es jugarà també en terres gironines, concretament al Pitch & Putt Franciac els dies 3, 4 i 5 de

febrer �

Ricardo Betlinski del P&P El Vendrell, va ocupar la 
primera posició de la categoria sènior amb 51 cops ”

“
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La Federació Catalana de Pitch & Putt és l’encarregada d’organitzar anual-

ment el Rànquing FCPP que determina els millors jugadors a cadascuna de

les diferents categories, aquest Rànquing FCPP te caràcter anual i per això hi

ha un període a principis d’any on el resultat està condicionat pel nombre de

proves i la localització de les mateixes

Apartir de gener de l’any 2012 la FCPP calcularà un Rànquing Català Acumulat (RCA) de Pitch & Putt en catego-

ria absoluta tenint en compte les proves puntuables pel Rànquing FCPP dels últims 24 mesos ponderant les

dades en funció del tipus de competició i de la data de cele-

bració de la mateixa per tenir en totes les èpoques de l’any un

líder d’aquesta classificació que estigui basat en un nombre

de proves suficientment important.

PROVES QUE PUNTUEN

Per a calcular el Rànquing RCA de Pitch & Putt es tindran en

compte en el moment de recalcular la classificació, aquelles

proves de Rànquing, Campionat de Catalunya Absolut i

Campionat de Catalunya Matxplay jugades en els últims 24

mesos.

El Rànquing RCA de Pitch & Putt es recalcularà únicament el

mateix dia en que finalitza una prova puntuable tenint en compte totes aquelles proves jugades i acabades dins dels

24 mesos anteriors exactament al moment de recalcular el Rànquing RCA de Pitch & Putt.

Si una prova de Rànquing, Campionat de Catalunya Absolut o Campionat de Catalunya Matxplay ha tingut que apla-

çar-se a la seva totalitat o parcialment per motius meteorològics o de qualsevol altre tipus, la data de finalització efec-

tiva a efectes de puntuació en el Rànquing RCA de Pitch & Putt serà la data real de finalització de la prova.

JUGADORS QUE PUNTUEN

Per calcular el Rànquing RCA de Pitch & Putt es tindran en compte únicament:

� Els 100 millors jugadors classificats Scratx en una prova de Rànquing

� Els 108 jugadors o menys que juguin la fase final d’un Campionat de Catalunya Absolut 

segons la seva classificació Scratx acumulada 

� Els 64 jugadors o menys que juguin alguna ronda de la fase final del Campionat de 

Catalunya Matxplay segons la seva posició al quadre de classificació final 

Tots els jugadors d’una prova de Rànquing assumiran la posició que els hi pertoqui segons la classificació scratx,

classificant-se a la mateixa posició sense desfer els empats en cas d’igual resultat brut. Puntuaran els 100 primers

classificats de cada prova de Rànquing inclosos els empatats a la posició 100.

Es tindran en compte els jugadors participants al Campionat de Catalunya Absolut que juguin la fase final de la com-

petició. Els jugadors amb el mateix resultat brut acumulat es classificaran a la mateixa posició sense desfer els

empats amb excepció del campió absolut on si es tindrà en compte el desempat segons Reglament de la competi-

ció particular.

Neix el Rànquing Català Acumulat
(RCA) de Pitch & Putt



Es tindran en compte els jugadors participants al Campionat de Catalunya Matxplay que es presentin a jugar almenys

una ronda de la competició i finalitzin així la competició obtenint una posició concreta. Els jugadors que arribin a la

fase final d’aquesta competició i es retirin sense presentar-se a cap de les rondes no obtindran punts per aquesta

classificació. Els jugadors classificats ex-aequo segons Reglament de la competició particular es classificaran a la

mateixa posició obtenint els mateixos punts per aquesta classificació.

PUNTUACIÓ

La puntuació a cadascuna de les proves puntuables vindrà determinada únicament per la posició a la classificació

scratx de la prova segons la següent taula:

Guanyador  2000 Del 11º al 15º     . . . . . . . . . . . .900

2º     1200 Del 16º al 21º     . . . . . . . . . . . .800

3º     1200 Del 22º al 28º     . . . . . . . . . . . .700

4º     1100 Del 29º al 36º    . . . . . . . . . . . . 600

5º     1100 Del 37º al 45º     . . . . . . . . . . . .500

6º     1100 Del 46º al 55º     . . . . . . . . . . . .400

7º     1000 Del 56º al 66º    . . . . . . . . . . . . 300

8º     1000 Del 67º al 78º     . . . . . . . . . . . .200

9º     1000 Del 79º al 100º    . . . . . . . . . . . .100

10º   1000 Superior al 100º  . . . . . . . . . . . . .50

Aquesta puntuació aconseguida com a resultat de la posició en una prova puntuable tindrà dos factors correctors

que es multiplicaran entre si per a calcular la pun-

tuació final:

Factor corrector en base a la data de finalització

de les proves en el moment de recalcular el

Rànquing RCA de Pitch & Putt:

� Proves finalitzades en els últims 12 mesos: 

Factor corrector 100% 

� Proves finalitzades entre els últims 12 i 18 

mesos: Factor corrector 75% 

� Proves finalitzades entre els últims 18 i 24 

mesos: Factor corrector 50% 

Factor corrector en base al tipus de competició

puntuable al Rànquing RCA de Pitch & Putt:

� Proves de Rànquing: Factor corrector 100% 

� Campionat de Catalunya Absolut: Factor 

corrector 250% 

� Campionat de Catalunya Matxplay: Factor 

corrector 250% 

El resultat obtingut es dividirà pel nombre de pro-

ves jugades, entenent com a proves jugades

aquelles a les que el jugador ha començat a jugar

encara que s’hagi retirat o estigui desqualificat.

En cas de no haver jugat un mínim de 16 proves

en aquest període de 24 mesos, es dividirà la

suma de punts obtinguda igualment per 16. Del

resultat final s’eliminaran els decimals, classifi-

cant-se ex-aequo els jugadors amb el mateix

resultat al Rànquing RCA de Pitch & Putt �
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Febrer 16,
CIRCUIT DIJOUS

Febrer 24, 25, 26
RÀNQUING FCPP 

3ª PROVA



El Circuit Sota Par Pitch and Putt amb destinació al Canadà es va estrenar el cap de setmana del 7 i 8 de gener

al camp del Pitch and Putt Sant Cebrià. 

Era una jornada de retrobament per a molts jugadors que després de la aturada dels Nadals tornaven a agafar els

pals, i alguns agafaven els pals per primer cop, i es que, els Reis els havien portat un joc nou de pals. D’altres

estrenaven sabates, boles, jaquetes, pantalons,...qui més qui menys algun detallet estrenava. 

12

notícies

El Circuit Sota Par Canadà de
P&P s’estrena a Sant Cebrià
Carlos Nieto s’endú l’scratx amb 1 cop sota par



En aquesta primera jornada del Circuit es va fer un Sorteig Especial d’una
bossa de golf amb tots els pals de golf ”

“

El temps del cap de setmana va ser força fred, amb tem-

peratures que a primera hora estaven sobre els 3º. No obs-

tant, a mesura que el sol va aparèixer les temperatures es

va anar moderant fins arribar als 15º.

La emoció per començar el Circuit era evident donat que

molts ja estan pensant en jugar la Gran Final i endur-se el

fantàstic premi del Viatge + Estada a Canadà per a 2 per-

sones que hi ha en joc.

El camp estava en bones condicions per jugar-hi i la com-

petició va transcórrer amb normalitat, l’únic problema era

el fred de primera hora que engarrotava els jugadors i va

provocar més d’una errada només començar.

En aquesta prova es va produir 2 forats en un, el primer el

va fer Jordi Martinez al forat 6 i l’altre el va fer Alberto

López León al forat 14, que es van endur una ampolla de

cava per celebrar-ho. A més entre els 170 participants es

van fer 156 birdies, 1149 pars, 1016 bogeys, 330 doble

bogeys, 28 triple bogeys i 343 ratlles.
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El diumenge, un cop finalitzat el torneig, abans del lliurament de tro-

feus i el sorteig de regals, en aquesta primera jornada del Circuit es

va fer un Sorteig Especial d’una bossa de golf amb tots els pals de

golf. L’afortunat que s’ho va endur a casa va ser Josep Maria Arnau

Sans.

Els guanyadors del torneig van ser: Carlos Nieto amb 37 punts en

scratx i Toni Pla amb 39 punts en handicap inferior. En handicap mig

va haver un empat entre Iker Lorente i Josep Camí a 37 punts, el tro-

feu finalment va ser per Iker mentre que en handicap superior Joan

León va aconseguir una clara victòria en acabar amb 44 punts i una

bona baixada de handicap. Les categories femenines van ser per

Romina Montano amb 35 punts en inferior i per Montserrat Llumà en

superior amb 35 punts. La categoria sènior va ser per Antonio Zoroa

que s’estrenava en la categoria amb victòria al acabar amb 38 punts.

Per equips, la primera victòria en cate-

goria handicap va ser pel Piensa en

Birdie amb 106 punts seguit pel Ambar

amb 96 i Astres amb 93 punts �

14
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SCRATX

1 NIETO ARAGONESES, CARLOS 37

2 PLA VERA, TONI 34

3 ARCUSA POSTILS, LLUIS 34

4 GOMEZ MARTA, MARIO 34

5 NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL 34

HCP. INF. MASCULÍ 

1 PLA VERA, TONI 39

2 GOMEZ MARTA, MARIO 37

3 ARCUSA POSTILS, LLUIS 37

4 NIETO ARAGONESES, CARLOS 34

5 NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL 34

HCP. MIG MASCULÍ 

1 LORENTE BILBAO, IKER 37

2 CAMI SANAHUJA, JOSEP 37

3 MARTINEZ FERNANDEZ, MIGUEL 36

4 CASANOVAS CARRERAS, JORDI 36

5 LOZANO SOLANO, CARLOS 36

HCP. SUP. MASCULÍ 

1 LEON SOCORREGUT, JOAN 44

2 ZOROA LINARES, ANTONIO 38

3 MIRANDA QUINTERO, ANTONIO 38

4 PECO DIAZ, DAVID 35

5 FAGES CUÑA, ABRAHAM 34

HCP. INF. FEMENÍ 

1 MONTANO CHIODI, ROMINA 35

2 PUYUELO BARDAJI, ANA MARIA 34

3 BARTROLI MOLINS, ROSA Mª 33

4 MONTERO SANCHEZ, PILAR 32

5 IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª 32

HCP. SUP. FEMENÍ 

1 LLUMA ESCUER, MONTSERRAT 35

2 CIURANA SANCHEZ, DOLORS 32

3 BARRES MARTI, MARGARITA 31

4 PRAT BATISTA, PILAR 31

5 LOPEZ AMOR, ARACELI 27

SÈNIOR

1 LEON SOCORREGUT, JOAN 44

2 ZOROA LINARES, ANTONIO 38

3 MARTINEZ FERNANDEZ, MIGUEL 36

4 LOZANO SOLANO, CARLOS 36

5 LLUMA ESCUER, MONTSERRAT 35

EQUIPS

HANDICAP

1 PIENSA EN BIRDIE 106

2 AMBAR 96

3 EQUIPO X 95

4 ASTRES 93

5 RADSA 92

6 U2 3 PUTT'S NO!! - HCP21 90

7 MALALTS DE GOLF 90

8 EQUIPO X 90

9 GREEN 18 87

10 AVUI NO ESTIC FI 79

11 AGRUP. SANT JORDI CAIXA CAT. 76

Classificació Sant Cebrià
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Can Dragó és una instal·lació única dintre del nucli

urbà de Barcelona. Un camp de 9 forats de Pitch

& Putt Irlandès amb mesures de competició europees

(mesures EPPA). El camp va acollir la segona prova del

Circuit Sota Par Canadà, que es va jugar al els dies 21

i 22 de gener. 

Durant els dies de campionat, els jugadors van poder

gaudir del bon temps que els va acompanyar, amb sol

i una temperatura agradable per a la pràctica del pitch

& putt. 

En quant a la competició, hi va haver una lluita aferris-

sada per aconseguir situar-se en els primers llocs de la

classificació de camp i del Circuit. Els participants van

mostrar un molt bon nivell de joc i fins i tot es van poder

veure grans cops, com ho demostren els dos forats en

un que van fer Juan Luis Sanchez al forat 7 i Francisco

Barja en el forat 9, que és el forat handicap 1 del camp. 

A més del forats en un, els participants van fer 93 bir-

dies, 437 pars, 364 bogeys, 79 doble bogeys, 6 triple

bogeys i 63 ratlles. 

Jose Luis Losada s’endu la
victòria scratx a Can Dragó
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Un cop finalitzada la prova es va fer un piscolabis, l’acte de lliurament de trofeus als guanyadors de camp i després

el sorteig de regals on tothom es va endur un obsequi..

En la categoria handicap mig masculí Javier Valle es van endur la victòria
després d’un gran partit que va acabar amb 46 punts ”

“
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En aquesta prova jugada a Can Dragó cal destacar la igualtat que va

haver-hi en la categoria scratx, on van empatar 3 jugadors a 34 punts:

Jose Luis Losada, Isaac Calvo i Miguel Angel Losada. El primer classi-

ficat en handicap inferior masculí va ser Isaac Calvo amb 39 punts. En

la categoria handicap mig masculí Javier Valle es van endur la victòria

després d’un gran partit que va acabar amb 46 punts i una bona reta-

llada al seu handicap. En la categoria superior la victòria va ser clara

per Aurelio Hurtado amb 44 punts. Pel que fa a les categories femeni-

nes, les guanyadores van ser Rosa M. Bartrolí amb 37 punts en handi-

cap inferior i amb un resultat espectacular Remei Gómez que amb 50

punts, es va endur el handicap superior. En categoria sènior el guan-

yador va ser Manuel Pérez, amb 43 punts. 

Per equips, el Piensa en Birdie aconsegueix la seva segona victòria

consecutiva en categoria handicap al acabar amb 124 punts �

SCRATX

1 LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 39

2 CALVO PERALES, ISAAC 39

3 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL A, 37

4 VALLE GIMENEZ, JAVIER 46

5 YUSTE ROSAL, ANTONIO 33

HCP. INF. MASCULÍ 

1 CALVO PERALES, ISAAC 39

2 LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 39

3 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL A. 37

4 GUARCH NOGUE, ROGER 36

5 CANO YAÑEZ, MARIANO 36

HCP. MIG MASCULÍ 

1 VALLE GIMENEZ, JAVIER 46

2 BELTRAN GONZALEZ, MANUEL 42

3 PUGACH LEIDA, GONZALO 38

4 FIGUEROLA ROTGER, PERE JORDI 38

5 PEREZ CASARES, LUIS 36

HCP. SUP. MASCULÍ 

1 HURTADO LINARES, AURELIO 44

2 PEREZ LOPEZ, MANUEL 43

3 ZOROA LINARES, ANTONIO 42

4 FAGES CUÑA, ABRAHAM 41

5 ONTIVEROS LASTRES, FRANCISCO 38

HCP. INF. FEMENÍ 

1 BARTROLI MOLINS, ROSA Mª 37

2 BACARDIT GIRIBETS, PEPITA 36

3 PEREZ CASARES, MARIA ROSA 32

4 MONTERO SANCHEZ, PILAR 26

HCP. SUP. FEMENÍ 

1 GOMEZ ROCA, REMEI 50

2 PRAT BATISTA, PILAR 39

3 MIEDES ROIG, SILVIA 36

4 LLUMA ESCUER, MONTSERRAT 33

SÈNIOR

1 HURTADO LINARES, AURELIO 44

2 PEREZ LOPEZ, MANUEL 43

3 BELTRAN GONZALEZ, MANUEL 42

4 ZOROA LINARES, ANTONIO 42

5 PRAT BATISTA, PILAR 39

Classificació Can Dragó

Piensa en Birdie aconsegueix la seva segona
victòria consecutiva en categoria handicap
al acabar amb 124 punts ”

“
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Va viure com ell volia: al seu aire, lliure, com

el mar que tant estimava.

Després d’una vida intensa, va recalar al

Maresme. En aquella època ja s’havia

apassionat pel Pitch and Putt. Em recor-

do perfectament del dia que ens varem

conèixer...era precisament en un camp de

P&P  i discutint una falta del joc en la que,

sortosament per a mi, tots dos estàvem d’a-

cord, em vaig adonar que aquella persona

posava passió en tot el que feia. Per això tenia tants

amics però també opositors. Per ell, no hi havia terme

mig. O blanc o negre!

Tenia, precisament per això, un atractiu innat, era noble

d’esperit, incapaç de mentir i disposat a ajudar sense

demostrar-ho. Tenia la discreció de les persones ele-

gants en el que feia i aquells rampells per defensar el que

ell creia just i que a vegades podien semblar barroers, no

eren res més que el reflex de la seva timidesa. 

Va morir de la mateixa manera que va viure, al

menys els anys que el varem conèixer: dis-

cretament. Va mantenir l’enteresa fins al

final. El terrible càncer que l’afectava, no li

va donar més temps. Ell ja sabia que no

veuria el 2012 i així ho va dir als seus íntims.

No va voler ser Capità de l’equip de Sant

Cebrià però va fer-ne les funcions fins al

darrer moment, per això en som deutors i li

retem aquest modest però sentit homenatge. Et

devem la última “merendola” que no hem pogut fer.

Des d’allà on siguis, estic segur que seguiràs animant-

nos com feies sempre.

Has acabat la teva darrera singladura, has deixat el vai-

xell i has arribat al port definitiu on arribarem tots. 

Ara descanses en pau, amic  �

FRANCESC SOLÉ

Adéu a un amic
El 21 de desembre ens deixava el company i amic Guillermo Rademakers
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Open Internacional d’Austràlia 
Visita al continent Australià i Nova Zelanda

Responent a la invi-

tació de la

Associació Australiana

de Pitch and Putt, es va

preparar amb temps

una representació de la

nostra Federació per

assistir-hi. Com sem-

pre, un grup de 15

sèniors que ja hem por-

tat la bandera de la nos-

tra Federació a diferents

països, ens varem dis-

posar a emprendre l’a-

ventura d’anar a l’altra

part del mon. 

La idea era aprofitar l’estada per, a

més de jugar l’Open, conèixer i

gaudir de la cultura i de les

excel·lències turístiques que

Austràlia ofereix . No tan sols això

sinó que també es va visitar les

dues illes de Nova Zelanda, i

Singapur a la tornada, en un total

de 22 dies.

Pel que fa a l’Open que es va jugar

els primers tres dies a Melbourne,

(25-26 i 27/11), els nostres juga-

dors, a pesar de estar encara sota

els efectes del “jet-lag” i 24 hores

de vol, varen fer un paper molt

digne, tenint en compte que varen

competir 73 jugadors de totes les

edats i de varis estats d’Austràlia,

demostrant un nivell molt alt.

El camp, de 18 forats, greens petits

i mides FIPPA,  estava en perfectes

condicions però amb una gespa

dura anomenada Kikuyu als

carrers, que feia molt difícil l’appro-

ach pels que no la coneixíem. Això,

afegit a que dissabte al matí varem

jugar sota una tromba d’aigua que

va acabar negant el camp i obligà a

suspendre la volta de la tarda,

explica les dificultats.

Varen agrupar

jugadors i jugado-

res en tres grups

o divisions, d’a-

cord amb els seus

handicaps. El pri-

mer grup puntua-

va scratx i el 2n i

3r, handicap.

La acollida que

ens varen dispen-

sar els jugadors

Australians va ser

molt afectuosa i varem

compartir amb ells el

sopar de gala del dis-

sabte  i com a cloenda,

varen oferir-nos una

barbacoa típica del

país.

Durant el lliurament de

premis que es va fer al

migdia del diumenge,

nosaltres els varem

obsequiar amb la ban-

dera de la nostra

Federació que va ser

rebuda amb molts

aplaudiments i es van llegir unes

paraules del Secretari General de la

FIPPA.

El resum de les classificacions dels

nostres jugadors es aquesta:

Scratx Masculí

10é Angel Llopis

13è Josep Fontdeglòria

15è Daniel Serrano

Handicap Masculí- GRUP 3r

3er. Luis Alcalde

8è Francesc Solé

10è Josep Maria Segura

Handicap Femení  – GRUP 2n

2a Montserrat Moreno

9a Neus Martinez

10a Montserrat Coral

Forat en un: 

Montserrat Moreno al forat 15

Boles més properes : 

Angel Llopis al forat 4

Francesc Solé al forat 6

No varem tenir gaire temps per

gaudir de la cloenda ja que teníem

de sortir immediatament en un vol

que ens va portar directament a la

famosa Barrera de Corall i a la

selva tropical, al nord d’Austràlia.

L'Equip que va jugar

Lliurament de la bandera de la FCPP



TORNEJOS MES FEBRER

4, 5 Parelles VI Premi Millenium

18, 19 Parelles VII Festes de 
Sant Adrià

28, 29 V Intercamps ASEP - Grup B - 
(Tancat)

Al cap de tres dies i en 4 hores d’a-

vió varem arribar al desert central,

territori dels aborígens on varem

poder admirar la roca sagrada

Uluru, una formació rocosa única al

mon.

Sydney va ser la següent destina-

ció. La ciutat més cosmopolita

d’Austràlia.

Varem saltar després a Nova

Zelanda per Auckland, marinera

per excel·lència, després a Rotorua

amb cotxe, on varem tenir

ocasió de conviure amb els

maoris i la seva cultura. 

Vol a la illa del sud  a

Queensland, la petita i acti-

va ciutat on es va inventar el

“puenting” i base de tota

mena d’esports tant d’hi-

vern com d’estiu. 

Visita als fiords del sud, tornada

amb avionetes i una setmana de

recorregut cap al nord

de nou, en cotxe, visi-

tant els Alps

Neozelandesos i una

extraordinària naturale-

sa de planures, llacs i

petits pobles, per retor-

nar des de Christchurch

a Singapur i esmerçar

dos dies en aquesta

meravellosa ciutat-estat

de clima tropical i cen-

tre neuràlgic del comerç i les finan-

ces asiàtiques. 

Retorn a Barcelona en vol directe

de la Companyia Singapore Air

Lines i amb una diferència de 25º

de temperatura...

Ens varem quedar tots amb la

impressió d’haver ajudat a expandir

pel mon la idea del nostre Pitch and

Putt i , a més, d’haver acomplert el

somni de visitar les antípodes �

23

Davant de l'Uluru

El grup a Sydney

TORNEJOS MES FEBRER

4, 5 Parelles VI Premi Millenium

18, 19 Parelles VII Festes de 
Sant Adrià

28, 29 V Intercamps ASEP - Grup B - 
(Tancat)



24

notícies

El Pitch & Putt celebra la
seva festa anual

El divendres 13 de gener es va

celebrar a l’INEFC de

Barcelona la Nit del Pitch & Putt

organitzada per la Federació

Catalana de Pitch & Putt. En

aquesta gala es va fer entrega

dels guardons de les principals

competicions de pitch & putt

jugades en el 2011.

A nivell d’equips van destacar el

guanyador del Campionat de

Catalunya per Equips, el HCP1 de

Sant Andreu de Llavaneres i el

guanyador de la Copa Catalunya,

l’equip de Franciac. També es va

retre un homenatge a tots els

jugadors que van participar a

nivell internacional en competi-

cions representant a la FCPP, tant

a nivell individual com represen-

tant a la selecció catalana.

A nivell individual els principals

guardonats van ser: Alexandre

Albinyana guanyador del

Campionat de Catalunya Absolut,

David Riera campió de Catalunya

Matxplay, Marta Cucurull campio-

na de Catalunya femenina,

Olegario Arnau campió de

Catalunya sènior, Eric Puig cam-

pió de Catalunya júnior i Alejandro

Cogollo campió juvenil. Per pare-

lles al campions de Catalunya

Daniel Gimenez i Jordi Serra.

1ers classificats Rànquing

C. Cat Equips 4 Nord

C.Cat Equips 2ª divisio Oest

C.Cat Equips 4 Divisio centre G1

C.Cat per Equips 3ers Classif. Franciac

Camp. Catalunya Senior

3er classificat parelles senior handicap

C.Cat Equips 2 Divisio Est

C.Cat Equips 4 Divisi sud

C.Cat Juvenil

C.Cat Per Equips Can Rafel 2 Classificats

Campio 2 categoria

Es va retre un homenatge
a tots els jugadors que
van participar a nivell
internacional en 
competicions 
representant a la FCPP ”

“
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Finalment es van entregar els

guardons als guanyadors del

Rànquing 2011 que van ser

Antonio Penalva en categoria

absoluta, Abby Nachshon en

femenina i Amador Rodríguez en

Sènior.

El secretari general de l’Esport

assisteix a la Nit del Pitch and

Putt 

El secretari general de l’Esport,

Ivan Tibau, va assistir a la la Nit

del Pitch and putt. Van acompan-

yat Ivan Tibau el president de

l’Associació Catalana de Pitch

and Putt, Marc Casadellà; el

gerent de l’Institut Barcelona

Esports, Xavier Amador, i el presi-

dent de la Federació Catalana de

Pitch and Putt, Víctor Moscatel, a

banda de representants de clubs i

esportistes. 

El secretari general de l’Esport va

destacar la projecció de la

Federació Catalana, malgrat la

seva joventut, i el creixement del

pitch and putt a Catalunya, on cada

cop hi ha més practicants. Ivan

Tibau també va felicitar la

Federació per la seva aposta per la

formació, la qual cosa afavoreix un

Campionat Catalunya Dobles

Campionat Catalunya Matxplay

Campionat Catalunya Femeni

Campionat de Catalunya Absolut

Ivan Tibau, secretari general de l’Esport

Ivan Tibau també va
felicitar la Federació
per la seva aposta per
la formaci ”

“
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bon aprenentatge i garanteix un

bon planter de jugadors, i va agrair

la seva contribució a la projecció de

l’esport català a nivell internacional.

“Sou una de les federacions que

teniu el privilegi i la responsabilitat

de defensar Catalunya arreu del

món i quan ho feu demostreu un alt

nivell. Darrere vostre n’han vingut

d’altres que han seguit el vostre

exemple”, va dir Ivan Tibau, que va

animar a mantenir aquesta línia,

amb el suport del Govern, per tal

de mantenir “el respecte i el nivell

que ens hem guanyat, a base de

treball, esforç i il·lusió” �

Campions C. Cat Equips Hcp1

Campions Trofeu Solius Franciac

Copa Femenina zona oest

Guanyadores scratx Interclubs femeni

Interclubs juvenil iniciacio

Interclubs Juvenil Supercompeticio

Jugadors participants en competicions
Internacionals

Parelles Juvenils

Parelles Mixtes

Rànquing Femeni

Guanyadors parelles senior scratx

Guanyadors rànquing masculí i femeni

Guanyadors varies edicions Rànquing

Interclubs Femeni

Rànquing Senior

Trofeu Montferrer i supersènior
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Les Tei de Teià guanyen la primera
prova de l’Interclubs Femení ACPP

El passat 21 i 22 de Gener es va posar en marxa la IV Edició de l’Interclubs Femení ACCP, organitzat per la

Associació Catalana de P&P. Aquest any hi ha un total de 34 equips inscrits, 18 de la zona Est i 16 de l’Oest. 

Els equips de la zona Est

van jugar al P&P Tennis

Mora a Sant Andreu de

Llavaneres.

La millor parella en la classi-

ficació scratx de la zona Est,

va ser la formada per les

joves jugadores Mariona

Maeso i Marta Farrés de l’e-

quip Les Tei de Teià,  que

van fer un gran resultat de

47 cops,  seguides de la

jugadores de l’equip

Franciac Blau, l’Encarna

Robledo i la Patricia Maurey

amb el par del camp.

La millor parella en la classificació scratx de la zona Est, va ser la formada per les
joves jugadores Mariona Maeso i Marta Farrés de l’equip Les Tei de Teià  ”

“

Tei de teià

Franciac Blau
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Castello Femeni Fem Gualta

Franciac Verd Franciac

Hcp 1 Mavent Hcp1 Easy Mojito

Hcp1 promise Mas Gurumbau Femeni

Papalus femeni Platja d'Aro
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En la classificació handicap també van guan-

yar les jugadores Mariona Maeso i la Marta

Farrés amb un resultat de 43 cops, seguides

de les jugadores de l’equip local l’Imma

Sánchez i Marisol de Almenara amb 48.

Després de la primera prova lideren tant la

taula scratx com la de handicap les jugadores

de l’equip del Maresme Les Tei de Teià. Cal

destacar que van treure 13 cops d’avantatge a

les segones, les jugadores de Franciac Blau i

14 cops a les terceres, les jugadores locals del

P&P Tennis Mora.

La propera cita serà el 11 i 12 de febrer al P&P

Platja d’Aro, per la zona Est.

Arranca l’Interclubs Femení amb victò-

ria del Roc 3 en la zona Oest

El passat 21 i 22 de Gener es va posar en

marxa la IV Edició de l’Interclubs Femení

ACCP, organitzat per la Associació Catalana

de P&P. Aquest any hi ha un total de 34 equips

inscrits, 18 de la zona Est i 16 de l’Oest. 

Els de la zona Oest van jugar al P&P Sant

Jaume, de Sant Jaume dels Domenys.

A la zona Oest, la millor parella en classificació

scratx va ser la formada per la Lucia Terol i la

SCRATX

1 LES TEI DE TEIA 100

2 FRANCIAC BLAU 90

3 P&P TENNIS MORA 80

4 HCP 1 MAVENT 72

5 PAPALUS FEMENI 64

6 FRANCIAC VERD 56

7 HCP 1 PROMISE 50

8 SANT CEBRIA MADUIXA 44

9 CASTELLO FEMENI 38

10 PLATJA D'ARO FEMENI 33

11 TEIA SWING 28

12 SEMAR FEMENI 23

13 SANT CEBRIA CIRERA 19

14 MAS GURUMBAU FEMENI 15

15 FORNELLS FEMENI 11

16 HCP1 EASY MOJITO 7

17 FEM GUALTA 3

18 MAS PAGES 0

HANDICAP

1 LES TEI DE TEIA 100

2 P&P TENNIS MORA 90

3 HCP 1 MAVENT 80

4 FRANCIAC VERD 72

5 SANT CEBRIA MADUIXA 64

6 FRANCIAC BLAU 56

7 CASTELLO FEMENI 50

8 PAPALUS FEMENI 44

9 HCP1 EASY MOJITO 38

10 HCP 1 PROMISE 33

11 PLATJA D'ARO FEMENI 28

12 MAS GURUMBAU FEMENI 23

13 SANT CEBRIA CIRERA 19

14 TEIA SWING 15

15 FORNELLS FEMENI 11

16 SEMAR FEMENI 7

17 FEM GUALTA 3

18 MAS PAGES 0

Classif. Acumulada Zona Est

SCRATX

1 ROC 3 100

2 VALLROMANES 90

3 VENDRELL LADIES 80

4 SANT JAUME DONES 72

5 P&P LLEIDA FEMENI 64

6 EL VALLES 56

7 PORTAL DEL ROC 50

8 CAN CUYAS VERMELL 44

9 CAN RAFEL FEMENI 38

10 MANRESA P&P CLUB 33

11 VALLROMANES NOU 28

12 CLUB ESPORTIU LOPI 23

13 bonÀrea FEMENI 19

14 CAN CUYAS BLANC 15

15 3 VALLS LADIES TEAM 11

16 MONTJUIC 7

HANDICAP

1 CAN RAFEL FEMENI 100

2 EL VALLES 90

3 SANT JAUME DONES 80

4 VENDRELL LADIES 72

5 ROC 3 64

6 P&P LLEIDA FEMENI 56

7 MANRESA P&P CLUB 50

8 CAN CUYAS VERMELL 44

9 bonÀrea FEMENI 38

10 CLUB ESPORTIU LOPI 33

11 VALLROMANES NOU 28

12 VALLROMANES 23

13 3 VALLS LADIES TEAM 19

14 PORTAL DEL ROC 15

15 CAN CUYAS BLANC 11

16 MONTJUIC 7

Classif. Acumulada Zona Oest

En aquesta zona els resultats van ser més ajustats ja que Roc 3 només va treure un
cop als dos equips perseguidors  ”

“

Teia swing
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Laura Romero, jugadores de l’equip local

amb 50 cops, seguides de Rosa Maria

Miranda i Carolina González amb 51,

components de l’equip de Vallromanes.

En categoria handicap, les guanyadores

van ser la parella formada per Mercè

Garcia i Maria Teresa Sauvalles amb 47

cops, components de l’equip de Can

Rafel i en segona posició Maria Pilar Jaen

i Mercè Hernández, jugadores del P&P El

Vallès amb un cop més.

En la classificació scratx lidera la taula

l’equip Roc 3 de Santa Coloma de

Cervelló, seguit del P&P Vallromanes i

terceres són les jugadores del Vendrell

Ladies. En aquesta zona els resultats van

ser més ajustats ja que Roc 3 només va

treure un cop als dos equips persegui-

dors.

En la classificació handicap es situen pro-

visionalment en primera posició l’equip

de Can Rafel seguit de l’equip del P&P El

Vallès i terceres les locals de Sant Jaume.  

La propera cita per la zona Oest serà el

11 i 12 de febrer al P&P Can Cuyàs �

Sant cebria cirera Sant Cebria maduixa

Semar Femení Tennis Mora Femeni
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Quant ja hem fet 4 partits del V

Intercamps i 2 de la III Lliga

Catalana SEMAR/ASEP de la present

temporada, fem una mirada enrere i

veiem com a molt dolorosos les tres

pèrdues hagudes al circuit, però la

competició continua i aquest 17 de

gener varem celebrar a El Vendrell la

jornada que va esser suspesa els pas-

sat 15 de novembre, que desprès de

bastants dies de sol, va i el dilluns es

posa a ploure, però per sort, el dimarts,

en cara que núvol a primera hora, no

va fer massa fred ni gaire vent, fins i tot

cap al mig dia va sortir el sol, les pare-

lles guanyadores han estat:

Scratx: (S’emporten ampolles d’oli) HCP: (S’emporten ampolles de vi)

REY VAZQUEZ, AGUSTIN 36 punts RAGUES MASANA, ANTONIO 44 punts

SANCHEZ SOLIS, GABRIEL CERVANTES BELMONTE, MANEL

Per el que fa a els equips guanyadors i que els costarà la meitat els greenfee del proper partit van ser:

El Vendrell B 101 punts Manresa SAVA B 123 punts

En acabant el partit la, Gemma ens va preparar un bon dinar per els jugadors que es van quedar i en acabar

varem fer el perceptiu repartiment de premis.

Desprès de 4 jornades del V Intercamps ASEP, els primers classificats de les dos divisions son:

Grup A

Scratx HCP

Roc 3 467 Sant Jaume Penedès 470

Sant Jaume Penedès 463 Lleida Ponent 466

Manresa Sava 450 Can Rafel Trade 458

Balanç del que va de temporada
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1 TORNEIG DELS DIMECRES I FEMENÍ

2 CIRCUIT NOCTURN PARELLES

8, 15, 22

TORNEIG DEL DIMECRES PARELLES 

9, 23

CIRCUIT NOCTURN INDIVIDUAL

16

CIRCUIT NOCTURN PARELLES (FINAL)

18, 19

VII TORNEIG PARELLES "TIM CARTER"

23 TORNEIG SÈNIOR

FEBRER

Grup B

Scratx HCP

Bellpuig 422 Manresa SAVA B 487

Can Cuyàs 393 Lleida A 460

Lleida A 485 El Vendrell A 455

III LLIGA CATALANA SEMAR/ASEP

Per el que fa a la III Lliga Catalana, ja portem dos partits, el primer a La Graiera i el segon a HCP 1 i les tres equips

primers classificats per el moment son:

Scratx HCP

Deca 1 (ASEP) 327 cops Deca 1 (ASEP) 314 cops

Rames (SEMAR) 340 cops Mulligan C (ASEP) 334 cops

Costa Daurada (ASEP) 347 cops Costa Daurada (ASEP) 336 cops

Com podeu veure 5 de les 6 primeres posicions, son ocupades per equips de l’àrea de ASEP (Barcelona sud-

oest Tarragona i Lleida) però encara es molt aviar per que aquesta tendència es consolidi, falten per jugar 4 par-

tits i això pot donar molt de joc.

Com sempre podeu tenir informació mes detallada visitant el nostre web www.pipcat.com/seniorsponent �

Salut a tots,

JOSEP
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Els dies 11 i 12 de Gener

s’han jugat el primer partit

de l’any 2012 del VII Torneig

SEMAR.

S’ha jugat als camps de Tennis

Mora, Badalona i HCP1.

Es una gran satisfacció i alegria

poder  veure els companys

jugant i gaudint  d’aquest mera-

vellós  joc.  No ens oblidem dels

amics que no poden estar

jugant en aquest moment, i els

desitgem una ràpida millora i

que ben aviat ens podem retro-

bar jugant novament.

Aquesta jornada s’ha jugat en

dos camps de 9 forats, el que

ha obligat a fer dues sortides a

les 9 del matí i a les 12.

Els que van començar a jugar a les 9 del matí, van passar força fred –feia un fred que pelava- “ens va deixar ties-

sos”, però  com diu el refrany “Sarna con gusto ...no pica, pero mortifica”

VII Torneig SEMAR 
–Setena Jornada-
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Entre el vent, el fred, i que els camps estan complicats, la

jornada va ser molt competitiva, - en alguns casos es va

notar l’efecte dels Torrons- i de totes maneres tothom va

fer el possible per tal de fer els menys cops possibles per

tal d’obtenir un bon resultat per l’equip.

Després de la partida un bon grup de companys van

departir un bon àpat, i comentant aquells cops i jugades

que...  llàstima que no entres...però vaja aquest joc té

aquestes coses, unes vegades ens omple de satisfacció

i altres ens fa enrabiar,  però sempre ens queden ganes

de tornar a jugar i gaudir de la companyia dels altres

jugadors.

La propera jornada serà als camps de:  el grup B el dia  2

de febrer a Badalona i el dia 8 de Febrer el grup “A”  a

Papalús i el “C” a Sant Cebrià �

ESTEVE MUNTAL (SEMAR)
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consells

Aprenent a llegir els greens (II),
la línia de putt

Si els professionals del Tour inverteixen

tant temps com ho fan llegint cada putt,

llavors certament els jugadors amateurs

haurien de preocupar-se també sobre la

velocitat i el contorn de la superfície de

pateig cada cop que sortim a jugar

Llegint la línia del Putt

Llegir la línia del putt principalment envolta el discer-

niment de si hi ha ondulacions en la superfície que

puguin desplaçar la bola d'un costat a un altre. Això

s’anomena caiguda. El consell per defecte és: quan

no estem segurs de quant caurà la bola juguem sem-

pre una mica més de caiguda, quan no estem segurs

de cap a on cau llavors cal jugar-la recte.

Com hem vist anteriorment, hem de coordinar el

nostre judici de la caiguda amb la velocitat de la

bola. En altres paraules, hem de bregar amb una

ciència imprecisa. Tenim que de desenvolupar l'ull

per a llegir quanta caiguda jugar. No obstant això a

continuació presentarem alguns tips per a ajudar al

procés.

Primer que tot, volem conèixer quan hi ha una caiguda en un putt i cap a quin costat està la caiguda. Els greens en

els camps vells no sempre ens donen ràpidament aquests secrets. Ells poden ser molt subtils, i només l'experièn-

cia en els greens pot divulgar aquests secrets.

Mètode tradicional

El mètode tradicional d'usar el putt per a

apuntar és una bona forma d'obtenir una lec-

tura general de la caiguda en el putt. Fent ser-

vir només el nostre ull dominant (i tancant l'al-

tre), mantindrem el putter verticalment davant

nostre i cobrirem el forat amb la vareta.

Veurem si hi ha alguna caiguda i cap a on és,

però aquest càlcul no és suficient per a embo-

car un putt.

Sempre caminem sobre el green des del cos-

tat oposat del putt per a obtenir altra visió del

putt. Sumant aquesta informació a la que

obtenim amb la lectura convencional que

s’obté darrere de la bola. Això s'ha de conver-

tir en una part regular de la nostra rutina de

pateig.
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consells

Mirarem la gespa del green, especialment en

greens vells. Si té el pèl a favor del putt llavors el

putt ha de caure més, si té el pèl en contra del

putt llavors el putt caurà menys.

Si hi ha un llac en un dels costats del green, la

caiguda del green estarà cap a aquesta direcció,

tret que l'arquitecte hagi enterrat un elefant en el

green que canviï la naturalesa de les coses.

La primera forma convencional de tractar de veure un

putt és directament darrere de la bola veient mirant cap

al forat. Molts jugadors també aniran darrere del forat i

miraran cap a la seva bola. En ocasions podem veure

una caiguda des del davant de la bola i des del darrere

veure la caiguda contrària. Això no és un fenomen

inusual. Certament, per aquesta raó molts jugadors del

Tour veuen la caiguda només des del darrere de la bola.

No obstant això, tots hauríem de mirar des d'un plànol

lateral el trajecte del putt, des del mateix costat des

d'on hem vist si el putt era cap avall o cap amunt.

Aquest angle lateral és una forma de millorar la lectura

de la caiguda.

Una molt subtil però efectiva forma de llegir la caiguda és veient la copa mateixa. Veient-la des de certa distància

podem notar que un costat de la copa està més alt que l'altre, la qual cosa significa per descomptat que el putt cau

des del costat més alt cap al costat més baix, especialment quan la bola està perdent velocitat. També quan el

camp ha estat molt jugat podem veure on

la gramma està més fina veient quin cos-

tat del forat està més usat, el costat del

forat on la gramma està més fina és el

costat més baix.

Al final, quanta caiguda jugar o quan forta

copejar la bola, són una cosa estricta-

ment personal i subjecte a la sensació

que té cadascun de la velocitat, però

confiem que els consells donats anterior-

ment us puguin ajudar a ser més percep-

tius ja que definitivament el patejar és

part del joc de pitch and putt, no és un

joc d'endevinalles �

Si hi ha un llac en un dels costats
del green, la caiguda del green
estarà cap a aquesta direcció, tret
que l'arquitecte hagi enterrat un
elefant en el green  ”

“
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entrenador personal

Avui en el nostre article d'Entrenador Personal us
proposo una sèrie d'exercicis per a cremar grasses,
tonificar, reforçar i estirar els nostres glutis i malucs

Després de sobrecarregar el nos-

tre cos amb; entrants, primers,

segons plats, postres, cava i altres

graduacions, més tot el que volgueu

recordar és moment de recuperar-se

i reequilibrar-se.

Aquesta seqüència d'exercicis (que

has de realitzar seguida i sense pau-

ses) t'ajudarà també a millorar el teu

stance, equilibri i swing. I com ho

aconseguiràs?

Treballant el nostre múscul "rei" en la

pràctica del pitch and putt, els GLU-

TIS!!

Material: per a començar necessi-

taràs roba i calçat còmode, un mata-

lasset o tovallola i una pilota elàstica.

XAVI MAYNOU
Entrenador Personal

1a 1b 2a 2b

3a 3b 4a 4b

1a-1b i 2a-2b. Prenent com referència una espatllera, paret o taula executa 10 balancejos 
amb ambdues cames movent els malucs (com fas en el backswing i follow trough) 

3a-3b. Des de posició dempeus avança 20 vegades
alternativament les cames. (després de cada pas
endavant regressa a la posició 3a).

4a-4b. Situa't sobre una plataforma inestable, 
(pot ser un coixí per dormir o coixí gran) i 

flexiona-estira les cames 20 vegades. 
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entrenador personal

5a 5b

5a-5b. Col·locant les plantes dels peus separades 15-20cm, utilitza una pilota elàstica i aixeca els glutis 
20 vegades, (pots utilitzar un graó per a realitzar aquest exercici sinó tens pilota elàstica)

6a-6b-6c . Desplaça els peus, estirant i encongint les teves cames amb els glutis aixecats 
durant 20 vegades sense baixar al terra.

6a 6b 6c

7a 7b

7a-7b. “La conquilla”. Separa i ajunta els teus genolls 20 vegades 
per costat i cama mantenint el peu enlaire.

8,9 i 10 . Acaba la sèrie estirant cada exercici durant 15-20 segons.

8 9 10

Us aconsello treballar la sèrie de 3 a 4 dies per setmana. Fes-ho i el teu cos i swing milloraran substancialment �

Us desitjo un bon any nou 2012 i bones tiretes!!!

MODEL: ANNA GILL, CAN MÈLICH CLUB 
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moda & bellesa

Amb els anys la pell reflecteix el pas del temps i, en

major o menor mesura, el càstig rebut pels factors

ambientals adversos

Ara, després de 5 anys d'investigació Montibello ha

redissenyat la seva línia insígnia antiedat Arûde

Premium. Una nova fórmula d'enginyeria cosmètica

molecular, basada en la Tecnologia LCE (Lift Cosmetic

Engineering), que reconstrueix l'arquitectura natural de

la pell aconseguint un

efecte antigravetat. 

Arûde Premium és un

programa correctiu que

tracta les pells madures

elevant els trets facials i

remodelant els volums

del rostre obtenint un

autèntic efecte 3D tridi-

mensional. 

Arûde Premium Firming Corrective Cream SPF 15 

Crema facial de teixidura emolent d'acció correctiva i

reafirmant indicada per a tractar les pells madures en

les quals s'aprecien arrugues profundes i pèrdua de

fermesa. Reconstrueix l'arqui-

tectura natural de la pell,

emplena les arrugues i

eleva els trets facials grà-

cies a la Tecnologia LCE i

actius d'acció decontrac-

tora. Aporta a la pell un

confortable efecte tensor

immediat aconseguint un

veritable efecte antigrave-

tat en 3D. Conté SPF 15.

Sense Parabens. 

Preu 2012: 50ml, 60,35 € �

En un senzill càlcul matemàtic podem deduir que un

home pot arribar a invertir unes 1.800 hores de la

seva vida en l'afaitat, és a dir: 75 dies ininterromputs

afaitant-se! Perquè aquesta rutina no els costi la pell

és necessari utilitzar els millors cosmètics que prepa-

rin i que reparin la pell del rostre,

com els de ThalgoMen.

El pèl pot arribar a cobrir un terç de

la pell del rostre masculí. Segons

sigui més o menys poblada, una

barba pot arribar a tenir de 3.000 a

25.000 pèls que creixen gairebé

0,4 mm diàriament. L'afaitat cons-

titueix, doncs, l'agressió diària més

seriosa que pateix la pell masculi-

na i algunes vegades mal tolerada

per les pells més sensibles.

Utilitzar els productes adequats

després del rasurat refrescarà la

pell i restablirà l'equilibri perdut.

Gel d'Afaitat i Bàlsam After-Shave, de ThalgoMen

Preserva la suavitat de la pell i la protegeix gràcies a la

seva Algue Bleue Vitale, reguladora de l'estrès cutani.

A més posseeix un actiu d'efecte “tireta” que purifica i

minimitza les irritacions. A més optimitza el pas de la

fulla d’afaitar i s'aclareix fàcilment

preservant la suavitat de la pell.

El seu preu: 24,40€/100ml.

Bàlsam Aftershave ThalgoMen

Sense alcohol, la seva fórmula fluida i

fresca és única: s'aplica en un sol

gest i penetra a l'instant. Els seus

actius calmants i reparadores prote-

geixen eficaçment la pell dels efectes

de l'afaitat i la relaxen. Amb el seu ús

habitual la pell recupera l'elasticitat i

el confort.

El seu preu: 30,30€/75ml �

Arûde Premium: Enginyeria
cosmètica antigravetat en 3D

El rostre del pare més suau…
amb Thalgo



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

PRIMER DIMECRES DE MES, 1 DE FEBRER �         II TORNEIG TABLAO CORDOBÉS, 25, 26 DE FEBRER

Enjoy Up, l'estudi

que ha desenvolu-

pat aquest videojoc en

el barri de Sants de

Barcelona, s'ha conver-

tit en la nova Masia del

videojoc del país, des-

afiant a les grans super-

produccions i

col·locant a Football

Up!, que costa menys

de cinc euros, en el joc més venut a la tenda virtual de

Wii als països amb més tradició futbolística d'Europa:

Itàlia, Alemanya, Regne Unit, Espanya, França o

Holanda.

Aquesta producció catalana busca l'èxit mitjançant la

simplificació del futbol i el retorn a les arrels senzilles i

directes dels anys 80. Gràcies al seu sistema de joc

"Free Control Ball", haurem d'aprendre a dominar el

comportament i la físi-

ca de la pilota per

poder controlar els

moviments dels juga-

dors, com s'aconse-

guia a les recreatives

clàssiques.

A més, ja no hi haurà

disputes per veure amb

qui juga el millor juga-

dor: pots crear al teu futbolista amb l'editor de Mii de Wii. 

Tria qualsevol dels equips nacionals disponibles i intenta

tornar a guanyar el Mundial. També pots reconstruir anti-

gues victòries substituint els davanters de "la Roja" pels

teus amics o personatges inventats. Pots jugar amb fins

i tot a quatre jugadors. Football Up!, el videojoc més

venut d'Europa a la tenda virtual de Wii, està disponible

per només 500 Wii Points (menys de 5€)  �

Enjoy Up, la Masia del videojoc

novetats



El 17 de gener de 2012 es

va iniciar la presentació

de candidatures als Fiasco

Awards 2012, guardons als

millors projectes del sector

de les TIC que per alguna

raó no han aconseguit l'èxit.

El procés romandrà obert a

candidatures de tot el món a

través del web www.fiascoa-

wards.com.

Les edicions anteriors van tenir

una excel·lent acollida en l'àmbit

nacional i internacional. L'objectiu

del certamen és reconèixer que

l’èxit no és un camí de roses i

motivar els responsables dels

fiascos a millorar i proposar noves

idees. 

En l'edició anterior, els internautes

van seleccionar el Google Buzz,

com a fiasco de l’any, i es va lliu-

rar un accèssit a la candidatura de

la votació electrònica-referèndum

de la Diagonal de Barcelona. 

El jurat dels Fiasco Awards selec-

cionarà els candidats finals, i el

període de votació popular, a tra-

vés del web, romandrà obert fins

al 27 de febrer.

Els guanyadors dels Fiasco

Awards 2012 es faran públics el

28 de febrer �

Entre l’ 1 i el 4 de març de 2012 se celebrarà a Lleida

la 16a edició de l’Animac, la Mostra Internacional de

Cinema d’Animació de Catalunya. 

Animac és una mostra d’anima-

ció no competitiva que es diri-

geix a aquells artistes que utilit-

zen l’animació com a instrument

d’expressió personal i que, amb

el pas dels anys, ha consolidat el

seu caràcter independent i artís-

tic, transgredint i qüestionant els

límits de la narrativa tradicional,

buscant visionaris, treballs inde-

pendents i arriscats que poten-

ciïn i enriqueixin la capacitat

expressiva del cinema.

Aquest any l’Animac creix en

activitats i programació; i entre

les principals novetats trobarem

l’AnimacVillage, un espai que

servirà de punt de trobada i on s’ubicarà la nova Open

Screen, una pantalla amb programació oberta; i

l’AnimaCrea, un espai obert a tothom per a experimen-

tar l’animació de primera mà a tra-

vés de tallers amb diverses tècni-

ques animades i pre-cinematogrà-

fiques.

Una altra novetat important és

Animac Conferències on a través

de conferències i taules rodones

amb destacats creadors i especia-

listes. Són conferències obertes a

tothom i amb un especial interès

pels professionals i estudiants. 

La seu central de la mostra segui-

rà sent La Llotja de Lleida i també

hi hauran activitats programades

en d’altres espais de la ciutat com

ara el CaixaForum que s’incorpora

de nou �
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oci

Arrenca la quarta edició dels Fiasco Awards
Les candidatures es poden presentar fins al 7 de febrer 

ANIMAC 2012, 
Mostra Internacional de Cinema
d’Animació de Catalunya
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viatges

Hi ha llocs que fan que se't con-

geli fins a l'ànima. En la República

Txeca, en un petit poblet a uns 90

km de Praga cridat Kutna Hora, es

troba un d'aquests llocs

L'Església  de tots els Sants sembla a

primera vista una església qualsevol,

però conforme t'endinses en el seu interior,

vas veient com l'església es va convertint

en una ossera (Un lloc destinat a reunir i

guardar ossos o altres vestigis humans)

El que fa a aquesta església

diferent, no és que sigui un

lloc per a guardar ossos

humans, sinó que està

decorada amb ells.  Estan

tots posats i col·locats estè-

ticament per a formar el

mobiliari i la decoració de

l'Església. Com gairebé en

tot aquest tipus de coses,

darrere d'aquesta capella hi

ha una història. 

A continuació us expliquem

la història d'aquesta famosa

Església segons la llegenda:

En 1142 un noble va parar a descansar en

un bosc dels voltants del poble, Kutna

Hora. Va fer una migdiada durant la qual va

somiar que un ocell se li ficava en la boca

i li deia que calia construir un monestir allí

mateix. El pobre Miloslav, pensant que

això havia estat més una revelació divina

que un somni, no va dubtar a construir una

Església. Fins a aquí tot bé i dintre de la

normalitat…

Anys després, en 1178 un abat va portar terra de Jerusalem i la va espargir pels voltants de l'Església i el cemen-

tiri, beneint-la.  Des d'aquest moment, tot el món volia ser enterrat en aquest cementiri, ja que es deia que els cos-

sos que allà s'hi enterressin, descansarien en el cel algun dia. Així que com una febre, tot el món volia ser enterrat

allí. L'afluència de cadàvers era enorme, i amb la plaga de la pesta i les guerres husites el nombre de cadàvers que

allí arribaven  va créixer de manera impressionant.

Kutna Hora a Praga... i la
seva aterradora església!

El que fa a aquesta església diferent,
no és que sigui un lloc per a guardar
ossos humans, sinó que està decorada
amb ells ”

“



Tant el monestir, com el cementiri es van quedar petits per a tots els cadàvers, i els ossos van començar a amun-

tegar-se al voltant de l'Església, pel que a poc a poc van començar a ficar-los dintre.

Va ser a principis del s.XIX, quan el Príncep de Schwartzenberg va demanar a un artista local a fer alguna cosa amb

els ossos, ja que la quantitat d'ells que havia en el lloc era indescriptible. Així que Frantisek Rindt, l'artista, va millo-

rar el lloc decorant-lo amb els mateixos, res-

pectant així el desig de les persones que

volien que les seves restes

descansessin en aquell lloc

sagrat.

A partir de llavors, l'església

va començar a conèixer-se

com Kostnice, Ossera en

xec. I, encara que des de

finals del segle XIV sofreix

una inclinació semblant a la la

Torre de Trepitja, té més de

150.000 visitants a l'any. A

més, el nombre de persones

que estan enterrades allí, tri-

plica el nombre d'habitants

de Kutna Hora.

L'església té a dia d'avui dues capelles, la inferior, també cridada

Tomba i cura, i la superior, coneguda com Clara i Airegeu que

representa el poder de la llum eterna. Diuen que si t'ensopegues

en els graons de la capella inferior, és que la mort t'aguaita. Així

que el nostre consell des de Sota Par és que et caminis amb cura

en la capella tomba i cura! �

Diuen que si t'ensopegues
en els graons de la capella
inferior, és que la mort
t'aguaita”

“
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S'acosta el dia dels enamorats,

Se't acaben les idees per a

sorprendre a la persona que vols?

Regala el viatge que sempre haví-

eu somiat a un preu irresistible.

Entra www.TGV-Europe.com en i

descobreix la ruta especial per als

enamorats Paris Amour! en l'apar-

tat DESTINACIONS. TGV-euro-

pe.com et proposa visitar el Museu

de la Vida Romàntica, un hotel de

delicat encant on Ary Scheffer es

reunia amb Chopin, Sand, Liszt,

Dickens i Delacroix durant el segle

XIX, els personatges més repre-

sentatius del període romàntic.

Aquest hotel es converteix ara en

un museu únic dedicat al romanti-

cisme, capaç de submergir-nos en

el més pur ambient del segle XIX. 

Segur que els passejos memora-

bles pel barri de Montmartre us

obriran l'apetit. Per això, prop de la

plaça Clichy es troba el Bistro des

dames, el millor racó per a gaudir

de l'autèntic desdejuni francès en

el barri del Sacré Coeur. 

Els enamorats no dubtaran a des-

cobrir el trajecte més íntim i divertit

de la ciutat. Paris Authentic us

ofereix la possibilitat de gaudir de

la ciutat a bord d'un Citroën 2CV

de color blau, blanc i vermell amb

xofer. Aquest carismàtic automò-

bil vindrà a buscar-vos allà on li

indiqueu per a dur-vos a descobrir

la capital.

No oblideu tampoc visitar el Mur

des Je t'aime (mur dels T'Estimo)

format per una enorme paret de

rajoles en la qual es pot llegir la

frase Je t'aime en més de 300

idiomes i cal·ligrafies. L'ideòleg de

l'obra és Fréderic Baron. Va dis-

senyar el mural amb la idea de

regalar a la ciutat un espai on

qualsevol parella del món se sen-

tís identificada amb la ciutat de

l'amor.

Un viatge obligat que sens dubte,

no et pots perdre �
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Aquest San Valentí enamora't
de Paris amb TGV-Europe.Com





viatges
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Encara que ho venia

anunciant des de fa un

temps el govern holandès,

el tancament dels coffee

shops del sud del país als

turistes ja és una realitat.

Des de l’1 de gener 2012,

només els habitants del

país poden accedir a

aquests bars tan especials. 

Aquesta mesura solament

s'aplicarà ara com ara a les

regions més afectades pel

anomenat «turisme de la

droga». Concretament es

tracta de Limbourg,

Brabant-Nord i Zelande.

S'estendrà a la resta del

territori a partir de l’1 de

gener 2013 i especialment

a la seva capital, Ámster-

dam. Els 670 coffee shops

holandesos es convertiran

en clubs tancats amb

màxim 2.000 socis, domici-

liats en Païssos Baixos els i

majors de 18 anys. 

El govern del país també

vol reduir les molèsties, el

tràfic, el soroll nocturn i la

proliferació dels venedors

de droga en els carrers,

provocats per la presència

de milions d'estrangers que

vénen a comprar cannabis.

La possessió, el consum i la

venda al detall de menys de

cinc grams de cannabis es

toleren en els coffee shops

holandesos des del 1976 �

Holanda tanca els seus 
coffee shops als turistes
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Volkswagen Beetle 1.6 TDI i 1.4 TSI:
Creix la gamma mitja

Afinals del passat estiu començava un nou capítol en la història del Beetle amb l'arribada d'una nova generació

del conegut model. En aquell moment només havia dos motoritzacions disponibles, ambdues de gasolina i molt

distants entre si, i la compo-

nien el 1.2 TSI de 105 cv i el

2.0 TSI de 200 cv. 

Ara la gamma creix i des del

passat mes de gener ja es

venen dues versions intermè-

dies, la dièsel de 105 cv i una

gasolina amb 160 cv. 

Amb les seves quatre

opcions mecàniques, aquest

icona de la marca ja es mos-

tra més atractiu per a deter-

minats públics. El Beetle és

una alternativa passional al

popular Golf, encara que

amb la seva carrosseria de

4,28 metres de llarg 310 litres

de maleter també resulta vàlid com cotxe de diari; i amb les noves variants 1.6 TDI i 1.4 TSI pot satisfer a un major

nombre de conductors. 

motor

Els Beetle 1.6 TDI de 105 cv i 1.4 TSI de 160 cv vénen a completar la
gamma del conegut i històric model de Volkswagen amb dues versions
mitges molt lògiques i recomanables



Tus escapadas de golf y pitch & putt al mejor precio

www.sotapar.com



La mecànica de gasoil va associada en el Beetle a un canvi manual de cinc velocitats i declara unes xifres de con-

sum i emissions realment contingudes (4,5 l/100 km i 119 g/km de CO2) combinades amb unes prestacions bas-

tant respectables (180 km/h i 11,5 segons de 0 a 100 km/h). 

Per la seva banda, el Beetle intermedi de gasolina va associat a una caixa del canvi manual de sis marxes i ofereix

unes prestacions considerablement esportives (208 km/h i 8,3 segons de 0 a 100 km/h) al costat d'una despesa i

contaminació molt ajustada (6,6 l/100 km i 153 g/km de CO2).

L'acabat Desing és el bàsic, amb el qual el Beetle dièsel de 105 cv

costa 22.710 euros i el 1.4 TSI de 160 cv 24.090 . No obstant això la

dotació estàndard és molt comple-

ta, i no falten elements com les

llandes d'aliatge de 17 polza-

des, el climatitzador bizona,

la llum diürna o l’ESP amb

ajuda a l'arrencada en pendent. 

La versió de 160 cv afegeix

també una doble sortida d'es-

capament, un espòiler i el

davanter diferencial electrònic

XDS. Finalment, dir que com

cotxe de capritx que és, Volkswagen ofereix un sens fi d'extres amb

els quals confeccionar un Beetle molt personal i a mesura del 

conductor �

motor
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La versió de 160 cv afegeix també una doble sortida d'escapament,
un espòiler i el davanter diferencial electrònic XDS ”

“

La mecànica de gasoil va associada en el Beetle a un canvi manual de
cinc velocitats i declara unes xifres de consum i emissions realment
contingudes ”

“
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Regla 18. BOLA EQUIVOCADA

a. Si un jugador juga un cop/s amb una bola equi-

vocada que no està en un obstacle, incorrerà amb

la penalització d’un cop i haurà de jugar amb la

seva pròpia bola. Si l’error no es rectifica abans de

jugar un cop des del següent lloc de sortida, el

jugador estarà desqualificat.

b. No hi ha penalització si un jugador juga una bola

equivocada en un obstacle. Els cops jugats amb

una bola equivocada no es comptaran sigui on

sigui des on es juguin.

Regla 19. BOLA ENCASTADA

a. Si un jugador vol alleujar-se d’una bola encasta-

da en el seu propi impacte en el recorregut, haurà de marcar-la, aixecar-la i dropar-la sense penalització, tan a prop

com sigui possible del punt on reposava però no més a prop del forat i podrà ser netejada.

Regla 20. BOLA INJUGABLE

a. El jugador pot considerar la seva bola injugable a qualsevol lloc del camp excepte quan la bola està en un obs-

tacle d’aigua. El jugador és l’únic jutge per determinar si la bola està injugable. Si el jugador declara que la seva

bola està injugable, haurà d’identificar al seu marcador / adversari la interferència inicial i, sota penalització d’un

cop, podrà:

I) Jugar una bola tan a prop com sigui possible del punt on la bola original va ser jugada per última vegada:

� Des del lloc de sortida és opcional l’ús d’un suport.

� Des del recorregut o des d’un búnquer droparà una bola.

� Des del green col·locarà una bola.

II) Dropar una bola darrera del punt on reposa la bola, mantenint una línia recta entre el forat, el punt on reposa la

bola i el punt on es droparà la bola, sense límit de distància; o

III) Dropar una bola dins de la distància de dos pals del punt on reposa la bola, però no més a prop del forat. 

Si la bola injugable està en un búnquer, i el jugador opta per procedir sota la clàusula ii) o iii), haurà de dropar una

bola dins del búnquer. 

PENALITZACIÓ: Un cop �

regles i normes

El jugador pot considerar la seva bola injugable a qualsevol lloc del camp 
excepte quan la bola està en un obstacle d’aigua ”

“

SITUACIONS DE LA BOLA
DURANT EL JOC (I)
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guanyadors concurs fotogràfic

Xavier Gimeno
"L’altre Catalunya-Irlanda"

Pitch & Putt Gualta
"Pitch&Putt sobre gel"

Daniel Serrano
“Perito Moreno”  

Guanyadors  Concurs
fotogràfic 2011

Aquests son els guanyadors del Concurs Fotogràfic Sota Par 2011:





concurs fotogràfic
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Joan Pere Domene
“Water-golf”

Carlos Otero 
“El patejador fantasma”

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

nos-les arribar a la redacció de Sota Par: Apartat de correus núm. 13 - 08300 Mataró (Barcelona), o

bé a revista@sotapar.com (si esculls aquesta segona opció, la fotografia ha d’estar en format JPG, mode

RGB i a 300 dpi de resolució). Posa-hi ben clarament el teu nom, el teu telèfon i la referència ‘concurs

fotogràfic’. A final d’any, els autors de les tres fotografies més sorprenents rebran un obsequi �

Concurs fotogràfic
Aquestes són les fotografies seleccionades del mes de  Febrer





resultats últims tornejos

1A PROVA RÀNQUING DE

PARELLES BONÀREA 14-1-12

Scratx

1r Agustí Carabasa Fontanet 48

Estanislao Benet Sisteró

2n Isidre Guardiola Matons 50

Joan Rial Pla

Handicap indistint

1r Marc Serra Abelló 48

Jordi Alberich Abelló

2n Ramon Allué Pla 49

Ramon Duran Bonjoch

Parella Mixta o femenina

1a Anton Guasch Escalé 50

Concepció Golobardes O.

TORNEIG DE PARELLES DEL

DISSABTE BONÀREA 

24-12-2011

Scratx

1r Ignasi Ribera Roqué 41

Mariano Ros Argandoña

2n Miquel Marin Ramos 40

Jordi Bosch Garcia

Handicap indistint

1r Jordi Zamora S. 44

Joan Enric Bosch Porta

2n Josep Ramon Miro Farre 43

Josep Dolcet Bota

Parella Mixta

1a Xavier Pujol Balcells 39

Carme Argelagós Sabartés

TORNEIG DE REIS DEL 

DISSABTE BONÀREA 7-1-2012

Scratx

1r Jaume Castella Estruch 39

Handicap indistint femení

1a M.Pilar Serentill Brescó 34

2a Mercè Cornellana T. 32

Handicap inferior masculí

1r Albert Sanchez Vaques 39

2n Josep M. Muntada C. 37

Handicap mig masculí 

1r Josep M. Mases Vilaseca 37

2n Tomàs Avila Pardo 36

Handicap superior masculí

1r Javier Ignacio Loenaga 41

2n Eduardo Cuevas 40

BONAREA GOLF

PITCH & PUTT

Recordem a tots els clubs interessats en

publicar els resultats dels seus tornejos 

en aquesta secció que els han de fer 

arribar al correu: revista@sotapar.com, 

abans del dia 20 de cada mes.

ELS DIJOUS A TEIÀ

DIA 5 DE GENER DE 2012

Scratx

1a Francisco Cabrera

Alejandro Cabrera 42

2a Fidel Soler

Josep Garcia Ferràs 41

3a Enric Sanz

Sergi Peña 40

Hàndicap

1a Francisco Cabrera

Alejandro Cabrera 42

2a Julio Viñuales

Pedro Martínez 42

3a Bernat Aguilar

Francisco Garcia 42

DIJOUS A TEIÀ (MIDES EPPA)

DIA 12 DE GENER DE 2012 

Scratx

1r. José Luis Martín 41

2n. Antonio Arjona 39

3r. Francisco Cabrera 38

Hàndicap Inferior Masculí

1r. José Luis Martín 39

2n. Óscar Martí 39

3r. Antonio Arjona 38

Hàndicap Superior Masculí

1r. Albert González 41

2n. Lluis González 41

3r. Simón Giner 39

P&P BARCELONA

TEIÀ
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resultats últims tornejos

XII T. DIARI DE VILANOVA

handicap inferior masculí

1r Joan Gangonells 41 

2n Juan Fco. Jurado 38 

handicap superior masculí

1r Isidoro Martinez 42 

2n Manuel Calabria 41

handicap femení

1a Marisa Garcia 40 

2a Yolanda Vazquez 35 

Scratx femení

1a Cristina Sole 35 

Scratx masculí

1r Francisco Garcia 40 

XIII TROFEU R.S.M

Scratx Masculí

1r F. Aparicio 40 

Scratx Femení

1a Conchi Carballo 33 

Handicap Inferior Masculí

1r Diego Galvez 39 

2n Joaquim Suazo 38 

Handicap Superior Masculí

1r German Oñate 40 

2n Frederico Nuñez 38 

Handicap Femení

1a Dolores Alcazar 36 

2a Simona Sulcova 34

Handicap Juvenil

1r Gonzalo Pugach 27 

ESCOLA DE GOLF

PORTAL DEL ROC

FINAL RÀNQUING SOCIAL

Scratx Masculí

1r. Ricard López 102

2n. Reyes Santos 104

3r. Pedro Saavedra 107

Hàndicap Inferior Masculí

1r. Ricard López 102

2n. Reyes Santos 104

3r. Pedro Saavedra 107

Hàndicap Mig Masculí

1r. Eduardo Gómez 111

2n. Frederic Armisén 122

3r. José M. Alcántara 128

Hàndicap Superior Masculí

1r. Emili Belles 137

2n. Ferrán Castellón 137

3r. Antonio Zoroa 139

Hàndicap Femení

1a. Lourdes Martín 120

2a. Teresa Bosch 135

3a. M. Rosa Puigvert 140

Hàndicap Sènior

1r. Pedro Saavedra 107

2n. José Luis Miguel 112

3r. Josep Fontdeglòria 113

PITCH & PUTT 

SANT CEBRIÀ

3 TORNEIG TRIPLE I

Infantil

1r  Kike Cabarrocas

Hándicap Femení

1r  Margaretha Haring

Handicap

1r   Eduard Millan

2r  Isaias Lumbreras

Scratx

1r  Juan Martinez

2r  Josep Gurillo

PITCH & PUTT

GUALTA





resultats últims tornejos

I OPEN PRO-LADIES

Scratx

1º Gonzalez Podio, David 42

Alcalà Iborra, Joan Anton

Handicap 

1º Podio Perez, Nati 43

Cano Gonzalez, Juan Jose

2º Gomez Ba., Carmen 43

Blasco Adalid, German

PITCH & PUTT

VENDRELL
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GASTRONOMIC

Scratx

1a Jimenez Tejero, Antonio 42

Fandiño Leboran, Jose Luis

2a Sola Rabassa, Salvador 42

Blazquez Cambero, Francisco

3a Torrus Roig, Carles 42

Flamerich Grau, Josep

Handicap Inferior

1a Jimenez Tejero, Antonio 42

Fandiño Leboran, Jose Luis

2a Rovira Alcober, Rosa Mª 41

Rodriguez Diaz, Encarna

3a Torrus Roig, Carles 40

Flamerich Grau, Josep

Handicap Superior

1a Ventura W., Maria Isabel 44

Martinez Garcia, Neus

2a Garcia Esquirol, Ramon 40

Soriano Planells, Maria Elena

3a Legido Gamero, Jesus 40

Castiella Martinez-P., Teresa

TORNEIG BARÇA-ESPANYOL

Scratx

1a Soler Benet, Fidel 43

Sallent Costajussa, Pere

2a Redondo H., Agustin 42

Serra Blanch, Jordi

3a Amado Flores, Toni 41

Garcia Mateu, Sergi

Handicap

1a Amado Flores, Toni 46

Garcia Mateu, Sergi

2a Nicolas A., Joaquim 44

Cruz Antolin, Ramon

3a Planell L., Jose Luis 44

Navarro Redondo, Antonio

ESCOLA DE GOLF

HANDICAP 1





els 50 millors handicaps

JOEL MOSCATEL NACHSHON (+)2,7

VICTOR GONZALEZ MARCHAL (+)0,8

GONZALO LANAS IGLESIAS (+)0,5

CARLOS CLAVERIA ESPUIS (+)0,5

ALEJANDRO GIMENO MARES (+)0,3

JORDI GIL VILA 0,2

JORDI TORRECILLA SUNTHARO 0,6

ENRICO RISSI MIOZZO 1,2

JOAN RIOS ALIAGA 1,3

RICARD MORAT CARDONA 1,5

ORIOL MAS GUERRERO 1,6

ABRAHAM ALVAREZ BASILIO 1,6

ALBERTO TORRADO BARDES 1,7

AGUSTI QUINQUILLA MADALENA 1,7

ARES BOIRA LOPEZ 1,9

FRANCESC SALA COLLADO 2,3

MARC ISLA MATEU 2,3

ALVARO MONSO PARRA 2,5

LAURA DESOI ROCA 2,7

PAU BOIX SOLINA 2,7

KIKE CABARROCAS CARIM 2,7

MARTA CUCURULL SOLE 2,8

ARNAU ALBA SANCHEZ 2,8

ARNAU BAETA VIDAL 3,1

ALBERT ARRIBAS SANJOSE 3,1

ALEJANDRO COGOLLO CASTILLO 3,2

VICTOR CLOS SALDON 3,2

SERGI CARRASQUER VALLS 3,2

JOAN NIELL GUDAYOL 3,4

CARLOS VARGAS PATIÑO 3,4

INFANTIL

SÈNIORFEMENÍ

Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ(+)2,6

ROSA MARIA MIRANDA COMELLAS (+)2

ISABEL RODRIGUEZ HERRERA (+)1,6

HYANGJA LEE PARK (+)1,6

ABBY NACHSHON MOSCATEL (+)1,4

PILAR MONTERO SANCHEZ (+)0,8

ELIA FOLCH SOLA (+)0,7

MARGARITA PUJOL CARRERAS (+)0,5

MERCEDES MARCO MARTINEZ (+)0,4

BERTA FOLCH SOLA (+)0,4

DOLORES ALCAZAR TURRILLO (+)0,3

MARILYN HOLMES (+)0,2

NURIA DALMAU SALAMAÑA (+)0,1

CAROLINA GONZALEZ GARCIA 0

ANA RECODER TAPIA-RUANO 0

LUCIA TEROL FORTUNY 0,1

MARTINA KOSTALIKOVA 0,4

MªCARMEN VALLS-TABERNER MONNE 0,4

SILVIA GARANGOU VERGES 0,8

CARLA DOMINGO HOSPITAL 1

MONTSE MURCIA GARRIGO 1,2

ARIADNA CASTRO ROLDAN 1,2

MARIA CREUS RIBAS 1,3

MARUJA TOLEDO TORRES 1,5

CARLOTA SERRA CATASUS 1,5

MONTSE ARTIGAS LAGE 1,6

M.MERCE GRAU FARRE 1,7

LOURDES MARTIN JIMENEZ 1,7

LAURA SANCHEZ JIMENEZ 1,8

ANA MARIA AHUMADA DIAZ 1,8

MARTA FARRES BALLESTE 1,8

MARTA TRILLO GALINDO 1,9

CONSUELO MARTINEZ-SORIA RAMOS 1,9

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 2,7

MERCE RAMONET LORT 2,7

LAURA DESOI ROCA 2,7

MERCEDES PRIO SEGUI 2,8

PATRICIA MAUREY 2,8

MARTA CUCURULL SOLE 2,8

CRISTINA PAMIAS BOILLOS 3

CELIA HUARTE OSINAGA 3

EMILIA GONZALEZ DORADO 3

DOLORS RUIZ RODRIGUEZ 3,2

OROSIA MIGUELEZ TOUZA 3,3

CRISTINA SOLER ALEGRE 3,3

CARLES PEREZ GELMA (+)7,7

SERGIO GONZALEZ GARCIA (+)7,5

AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ (+)7

ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL (+)6,9

ANTONIO CARVAJAL PEREZ (+)6,6

ANTONIO PENALVA SANCHEZ (+)6,5

JAIME LLAVINA SERRADELL (+)6,3

AGUSTIN GARCIA PASCUAL (+)5,9

ENRIQUE PLAYAN VILLALBA (+)5,8

MARC PEREZ GELMA (+)5,7

JORDI SABORIT FLORETA (+)5,7

JORDI PLANAS GRANDE (+)5,7

RAMON CORRAL PRIETO (+)5,6

ERIC PUIG JOU (+)5,6

JOAN MOLINA ORENCH (+)5,5

TONI ENCISO MONTOYA (+)5,5

JORDI SERRA BLANCH (+)5,4

FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ (+)5,3

MARC GARCIA PINTO (+)5,3

ROGER ALBIÑANA BRIL (+)5,3

JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA (+)5,2

MARC LLORET DALMAU (+)5,2

MANUEL PEREZ PEÑA (+)5,2

CONRAD LLADO PLA (+)5,2

TOMAS MENDEZ GUADARRAMA (+)5

JOSEP RAMON PORTELL COLOMER (+)5

ALBERT GIRONES STIERLE (+)4,9

EMILIO VILLODRES RAMOS (+)4,9

VITO-VICENTE GARCIA GALAN (+)4,9

RAMON JARDI MARTI (+)4,9

JAUME VIDAL SERRAT (+)4,8

MIGUEL A. CAMPRUBI GRANADOS (+)4,7

XAVIER PONSDOMENECH CALVET (+)4,7

RICARDO BETLINSKI COLMENA (+)4,7

AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ (+)4,7

JORDI SALVA JULIA (+)4,7

FRANCISCO GONZALEZ ANDREU (+)4,6

MARÇAL MORE VIDAL (+)4,6

MIGUEL PEREZ ESPINOSA (+)4,6

XAVIER MILLAN GARCIA (+)4,6

ENRIC SANZ RAMON (+)4,4

KENNETH JOSEPH SWEENEY (+)4,4

FRANCESC PEREZ GELMA (+)4,4

DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ (+)4,3

JORDI NIÑEROLA GALINDO (+)4,2

ANDREU PEREZ SALDAÑA (+)4,2

CARLES TORRUS ROIG (+)4,2

MIQUEL ROGER PUJOL (+)4,2

SERGI PEÑA ANDALUZ (+)4,2

JAUME CASTELLA ESTRUCH (+)4,2

MASCULÍ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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14.
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19.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.
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35.
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37.

38.

39.
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45.

46.

47.

48.

49.

50.
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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 23 de Gener de 2012

HCPHCPHCP

AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ (+)7

ANTONIO CARVAJAL PEREZ (+)6,6

JAIME LLAVINA SERRADELL (+)6,3

JOAN MOLINA ORENCH (+)5,5

ENRIQUE PLAYAN VILLALBA (+)5,5

FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ (+)5,2

MANUEL PEREZ PEÑA (+)5,2

CONRAD LLADO PLA (+)5,2

EMILIO VILLODRES RAMOS (+)4,9

VITO-VICENTE GARCIA GALAN (+)4,8

RICARDO BETLINSKI COLMENA (+)4,7

FRANCISCO GONZALEZ ANDREU (+)4,6

MIGUEL PEREZ ESPINOSA (+)4,6

KENNETH JOSEPH SWEENEY (+)4,4

CARLES TORRUS ROIG (+)4,2

ANTONIO MARTINEZ ALONSO (+)3,9

PEPE GARCIA GARCIA (+)3,7

JUAN JOSE BERRIO GAYO (+)3,7

FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA (+)3,7

LUIS GRIFE GUIU (+)3,7

JOSEP SURROCA CORET (+)3,7

JOSE SANCHEZ CABELLO (+)3,6

ANTONIO VILELA FERREIRA (+)3,5

FRANCISCO BLAZQUEZ CAMBERO (+)3,5

XAVIER ANDRES COMES (+)3,4

JOSEP PELLICER CASTELLVI (+)3,4

ANTONIO JIMENEZ LORENZO (+)3,4

NAZARENO GOMEZ MARTIN (+)3,4

TEODORO FEBRERO LOPEZ (+)3,3

JOSE LUIS MIGUEL GUTIERREZ (+)3,3

OLEGARIO ARNAU REDON (+)3,2

ADRIAN TEMPORAL PARDO (+)3,2

ALAN WEIR (+)3,2

DAVID VILALLONGA SHELLX (+)3,1

JAUME PALLARES CALVO (+)3,1

JOSEP Mª MARTI BARRACHINA (+)3

SALVADOR PAREJA LAREDO (+)3

JOSE LUIS PRATS BALAGUE (+)2,9

FRANCISCO AREVALO GARCIA (+)2,8

SALVADOR MOLINE TORRENTE (+)2,8

JUAN JOSE MATENCIO PINEDA (+)2,7

MIGUEL GUALLAR GIMENO (+)2,7

JUAN ANTONIO RAMIREZ MARTIN (+)2,6

FREDERIC LLORET ESPINET (+)2,6

Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ(+)2,6

DAVID BATALLER FITA (+)2,6

JOSE LOPEZ FUENTES (+)2,5

JOSEP FLAMERICH GRAU (+)2,5

CARLOS CASTELL SALVANES (+)2,5

EUGENIO GOMEZ GARGALLO (+)2,5
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propers tornejos

* Dates provisionals. Es recomana confirmar-les

Dc. 1, 8, 15, 22, 29 Badalona Torneig Express

Dj. 2, 9, 16, 23 El Vallès Lliga Mensual Eventing

Dj. 2, 9, 23 Roc 3 Torneig dels Dijous

Dj. 2, 16 Teià Dijous a Teià

Dv. 3, 10, 17, 24 Castelló - EPPA Torneig dels Divendres

Dv. 3, 10, 17, 24 Hcp 1 Els Divendres a HCP1

Dv. 3, 17 Lleida Els divendres, torneig la Paletilla

Dm. 7, 14, 21 Roc 3 Torneig dels Dimarts

Dc. 8, 15, 22 Tennis Mora Torneig del Dimecres Parelles

Dc. 8, 15, 22, 29 Vallromanes - EPPA Dimeppas a Vallromanes

Dj. 9, 23 Teià - EPPA Dijous a Teià

Dj. 9, 23 Tennis Mora Circuit Nocturn Individual

Dv. 10, 24 Lleida Els divendres, torneig la Paletilla

Dm. 14, 21, 28 El Vallès Torneig Mensual dels Dimarts

Dm. 14, 28 Hcp 1 Dimarts de Semar

Dc. 1 Can Dragó - EPPA Primer Dimecres de Mes

Dc. 1 Oller del Mas Torneig Dimecres

Dc. 1 Tennis Mora Torneig dels Dimecres i Femení

Dj. 2 Badalona Intercamps SEMAR - Grup B - (Tancat)

Dj. 2 Franciac - EPPA Arros i Birdies

Dj. 2 Hcp 1 Lliga Gastronómica de P&P

Dj. 2 Tennis Mora Circuit Nocturn Parelles

Dv.Ds. 3, 4 Mas Gurumbau Rànquing ecònomic del Migdia

Dv.Ds.Dg. 3, 4, 5 Franciac Rànquing FCPP 2ª Prova

Dv.Ds.Dg. 3, 4, 5 Oller del Mas Torneig del Rellotge

Ds. 4 bonÀrea Torneig de parelles bonÀrea

Ds. 4 Fornells Barbacoa dels dissabtes

Ds. 4 La Figuerola Open Figuerola Resort

Ds. 4 Lleida VII Torneig Ciutat de Lleida

Ds.Dg. 4, 5 Badalona Torneig Weekend Express

Ds.Dg. 4, 5 Bellpuig Individual de Rànquing

Ds.Dg. 4, 5 Castelló Torneig de Febrer

Ds.Dg. 4, 5 Platja d'Aro Torneig Econòmic

Ds.Dg. 4, 5 Sant Jaume - Blau Parelles VI Premi Millenium

Ds.Dg. 4, 5 Vallromanes - Nou 9-9 Low Cost

Dg. 5 Gualta II Torneig Triple3

Dll. 6 Sant Cebrià Dilluns a Sant Cebrià

Dm. 7 Hcp 1 - EPPA Dimarts de Semar

Dm. 7 Papalús Dimarts Pitch&Tapas Papalús

Dm. 7 Portal del Roc V Intercamps ASEP - Grup A - (Tancat)

Dm.Dc. 7, 8 El Vallès V Intercamps ASEP - Grup B -

Dc. 8 Papalús VII Torneig SEMAR

Dc. 8 Sant Cebrià Intercamps SEMAR - Grup C - (Tancat)

Dj. 9 Hcp 1 IV Torneig Social de SEMAR (Tancat)

Dv. 10 Bellpuig Torneig del Divendres

Ds. 11 bonÀrea Torneig individual bonÀrea

Ds. 11 Castelló Torneig de "La Caixa" (Tancat)

Ds. 11 Hcp 1 C. Blanc i Blau de P&P Canals i Munné

Ds. 11 La Figuerola Rànquing Tarragona OPEN 2012

Ds. 11 Portal del Roc Torneig Portal d'Hivern

Ds.Dg. 11, 12 Can Cuyàs Int. Femení ACPP Oest 2ª prova (Tancat)

Ds.Dg. 11, 12 Platja d'Aro Int. Femení ACPP Est 2ª prova (Tancat)

Ds.Dg. 11, 12 Badalona Torneig Weekend Express

DS.DG. 11, 12 FORNELLS CIRCUIT SOTA PAR CANADÀ

DS.DG. 11, 12 FORNELLS CIRCUIT PARELLES SOTAPAR.COM

Ds.Dg. 11, 12 Mas Gurumbau Torneig de La Matança del porc

Ds.Dg. 11, 12 Mas Nou Torneig Par 64

Ds.Dg. 11, 12 Mas Pagès Circuit Rookie

Ds.Dg. 11, 12 Sant Cebrià Circuit Fairplay

Dg. 12 Cambrils Sant Valentín Fourball Mixte

Dg. 12 Gualta II Torneig Gastronòmic

Dg. 12 Hcp 1 Circuit HCP1-Golf Acadèmic (1ª prova)

Dg. 12 Montjuïc Torneig (Montjuïc) OM

Dg. 12 Peralada Torneig Sant Valentí

Dll. 13 Sant Cebrià - EPPA Dilluns a Sant Cebrià

Dm. 14 Papalús - EPPA Dimarts Pitch&Tapas Papalús

Dm.Dc. 14, 15 Can Cuyàs Sèniors Ponent

Dm.Dc. 14, 15 Franciac Pentagonal Sènior

Dj. 16 El Vendrell Circuit Dijous

Dj. 16 Franciac Arros i Birdies

Dj. 16 Roc 3 III Lliga Catalana SEMAR/ASEP (Tancat)

Dj. 16 Tennis Mora Circuit Nocturn Parelles (Final)

Dv.Ds. 17, 18 Mas Gurumbau Rànquing de Parelles

DV.DS.DG. 17,18,19BADALONA CIRCUIT SOTA PAR CANADÀ

DV.DS.DG. 17,18,19BADALONA CIRCUIT PARELLES SOTAPAR.COM

Dv.Ds.Dg. 17,18,19 El Vallès I Copa Vallès Pitch&Putt

Ds. 18 Fornells Barbacoa dels dissabtes

Ds. 18 L'Ampolla Torneig Teyco 

Ds. 18 Lleida Copa MatxPlay

Ds. 18 Peralada Els dissabtes de Peralada

Ds. 18 Portal del Roc I Torneig P&P de Carnaval 

SITGESGOLF.COM (O.M.)

Ds. 18 Roc 3 XVI Hexagonal Juego Corto (Tancat)

Ds.Dg. 18, 19 Bellpuig Parelles Rànquing

Ds.Dg. 18, 19 Can Cuyàs Torneig Lliga SwingEsports

Ds.Dg. 18, 19 Can Rafel Torneig Febrer

Ds.Dg. 18, 19 Franciac Campionat Gastronòmic

Ds.Dg. 18, 19 Mas Nou Torneig Carnaval

Ds.Dg. 18, 19 Oller del Mas Torneig Aniversari

Ds.Dg. 18, 19 Platja d'Aro Torneig Càritas Girona

Ds.Dg. 18, 19 Sant Jaume - Blau Parelles VII Festes de Sant Adrià

Ds.Dg. 18, 19 Teià Torneig VIII Aniversari

Ds.Dg. 18, 19 Tennis Mora VII Torneig Parelles "TIM CARTER"

Dg. 19 Gualta Circuit Rooky

Dll. 20 Sant Cebrià Dilluns a Sant Cebrià

Dm. 21 Hcp 1 Dimarts de Semar

Dm. 21 Papalús Dimarts Pitch&Tapas Papalús

Dc. 22 Hcp 1 I Lliga de Parelles Mixtes

Dj. 23 Tennis Mora Torneig Sènior

Dv.Ds.Dg. 24, 25, 26 El Vendrell Rànquing FCPP 3ª Prova

Ds. 25 bonÀrea - EPPA T. del Rànquing mides EPPA bonÀrea

Ds. 25 El Vallès Torneig per Parelles El Vallès

Ds. 25 Montseny Torneig d'Hivern

Ds.Dg. 25, 26 Badalona - EPPA Torneig Weekend Express

Ds.Dg. 25, 26 Can Dragó - EPPA II Torneig Tablao Cordobés

Ds.Dg. 25, 26 Castelló Rànquing Provincial Gironí

Ds.Dg. 25, 26 Fornells III Torneig KAMEL DERMOFARMÀCIA

Ds.Dg. 25, 26 Gualta I Torneig Zurich

Ds.Dg. 25, 26 Hcp 1 Trofeu 18 Forats x 18 Premis x 18 

DS.DG. 25, 26 LA GRAIERA CIRCUIT SOTA PAR CANADÀ

Ds.Dg. 25, 26 Mas Gurumbau Torneig del Carnestoltes

Ds.Dg. 25, 26 Mas Nou Torneig del Vi 

Ds.Dg. 25, 26 Vallromanes Febrer de Rebaixes

Dg. 26 Montjuïc - EPPA Circuit EPPAS fi de mes

Dg. 26 Oller del Mas Prova Rànquing Manresa

Dll. 27 Portal del Roc Lliga Sènior Portal del Roc 2ª Prova

Dll. 27 Sant Cebrià Dilluns a Sant Cebrià

Dm. 28 Papalús Dimarts Pitch&Tapas Papalús

Dm. 28 Roc 3 V Intercamps ASEP - Grup A - (Tancat)

Dm.Dc. 28, 29 Sant Cebrià XII Pentagonal Sènior

Dm.Dc. 28, 29 Sant Jaume V Intercamps ASEP - Grup B - (Tancat)

FEBRERFEBRERFEBRERFEBRER





Amb l’entrada de l’any et

sorprendrà un nou cicle

personal i de mica en

mica aniran venint cap a

tu els bons esdeveni-

ments. Per fi arriben a la

teva ment els bons pen-

saments i amb ells els

agradables moments.

Gaudeix del bàlsam espi-

ritual que t’omple i aprofi-

ta’l per mostrar el millor

de tu mateix al camp: et

sentiràs relaxat i els teus

cops seran precisos.

SAGITARI

23 novembre - 21 desembre

Comences a notar una

atmosfera màgica a la

feina, potser té alguna

cosa a veure amb la

nova persona que ha

entrat a formar part del

teu equip de treball:

s’està guanyant el teu

cor i tu hi cauràs de

quatre grapes. Recu-

peraràs la il·lusió i això

farà que et sentis molt

confiat al camp de pitch

& putt: t’anirà molt bé

per guanyar distància. 

ÀRIES

21 març - 20 abril

Aparta de la teva vida tot

el que no tingui relació

amb els qui estimes, els

assumptes familiars van

primer i la resta pot

esperar. Fins i tot el pitch

& putt, no deixis que es

converteixi en la teva

única obsessió. A la feina

ha passat el temporal i

arriba la calma. Has de

tenir més fe en el teu

propi destí, ja que vas

conduint la teva vida

amb bon ull.

LLEÓ

24 juliol - 23 agost

Estàs esperant rebre una

notícia important relacio-

nada amb la teva salut i

això et fa sentir neguitós:

no t’amoïnis, arribarà

quan hagi d’arribar i tot

sortirà bé. La feina, dins i

fora de casa, continua

acaparant totes les teves

energies: procura guar-

dar forces pel cap de

setmana, que és l’únic

moment en què pots

sortir al camp a jugar i a

relaxar-te.

TAURE

21 abril - 21 maig

Tens al teu favor un bon

equilibri per enfrontar-te

als canvis que la vida et

proposa. No siguis gan-

dul i comença a moure’t,

saps que amb la teva

força de voluntat 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. 

VERGE

24 agost - 23 setembre

El començament del

nou any acaba amb la

convulsa etapa que

vivies i et deixa lliure

per anar darrere de

noves aventures perso-

nals i altres desafia-

ments. La teva vena

creativa està en el seu

punt: tindràs bones

idees que cridaran l’a-

tenció per la seva origi-

nalitat. Al camp, et sor-

tiran cops que abans no

haguessis ni somniat.

CAPRICORN

22 desembre - 20 gener

La teva relació de parella

recobrarà l’estabilitat

després d’una fase de

fred distanciament que a

punt ha estat d’acabar

amb ella. Ara que comen-

ça l’any te n’adonaràs

que gaudeixes de la per-

fecta proporció entre el

que tens i el que desitges:

res et sobra i res et falta,

així que agrairàs el bon

any que has passat. El

pitch & putt serà un motiu

més per estar feliç.

BESSONS

22 maig - 21 juny

L’ambient familiar i les

bones sorpreses allibe-

raran el teu costat bro-

mista, el que en rares

ocasions mostres. Per 

fi una mica d’optimisme

entra en el teu pensa-

ment: els bons mo-

ments han encès la

flama que estaves ne-

cessitant. Al camp el teu

estat d’ànim es veurà

reflectit en el joc, i els

resultats seran immillo-

rables.

BALANÇA

24 setembre - 23 octubre

Ha arribat el moment de

demostrar amb fets tot el

que vals. Ho aconseguiràs

amb èxit i a més serà la

millor ocasió per lluir-te.

Sempre t’has posat en el

lloc dels demés sense

pensar gaire en tu mateix i

en el que tu vols: ja és

hora que comencis a deci-

dir el que més t’interessa a

tu i que mostris més crite-

ri, perquè el tens. Al camp,

milloraràs les teves sorti-

des de búnquer.

AQUARI

21 gener - 19 febrer

La teva afició per l’esport

farà que t’introdueixis en

un nou cercle d’amistats.

Algunes de les noves

coneixences t’impregna-

ran amb les millors ener-

gies i un halo de bona

sort es quedarà pres en

tu. En el terreny laboral

estàs encara pagant pels

errors del passat, però no

et lamentis, ja que d’aquí

a no res podràs compro-

var les voltes que dóna la

vida.

22 juny - 23 juliol

Alguns petits problemes

han baixat la teva moral:

recupera la forma amb els

plaers que t’ofereix la

vida, com ara jugar a

pitch & putt en un

ambient de tranquil·litat i

acompanyat pels teus

amics. En el terreny labo-

ral allargues feines que et

convindria acabar. No

deixis per demà el que

puguis fer avui: has de

començar l’any sense

deutes.

ESCORPÍ

24 octubre - 22 novembre

Els èxits que has aconse-

guit recentment et dona-

ran il·lusió per seguir

endavant amb força. La

vida continua i encara

estan per venir altres

èxits, sobretot en el

terreny personal, on et

sentiràs en harmonia amb

la teva família, que sabrà

comprendre’t. Has de

practicar més al camp si

vols millorar els teus

resultats: concentra’t i tira

més boles.

PEIXOS

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








