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Aprincipis de novembre el nou propie-
tari va assumir el control absolut del

P&P Vallromanes i aposta per potenciar
encara més aquest gran camp. En aquest
sentit, estan abocant tots els seus esfor-
ços en millorar en els aspectes que calgui
i mantenir el camp entre els millors camps
de Catalunya.

4

P&P Vallromanes
nova gestió per a un gran camp

L'emblemàtic camp assumeix nous reptes
després de la entrada del seu nou propietari

PITCH&PUTTCAMP DEL MES
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Estan prioritzant l'estat de manteniment
del camp per tal que els clients puguin
gaudir plenament del joc. 

També estan combinant la pràctica
esportiva amb diverses activitats gastro-
nòmiques i lúdiques atractives com els
seus tornejos: Torneig 18 forats 18 per-
nils, Torneig Vitivinícola i molts d'altres
campionats creats per al gaudi del juga-
dor. A banda d'això, estan mirant de
potenciar la captació de nous clients tre-
ballant molt per oferir els seus serveis
focalitzats en paquets per a esdeveni-
ments d'empreses, grups d'amics o famí-
lies, que son un públic potencial per al
camp.

Situació geogràfica
Situat a la província de Barcelona, el Pitch
& Putt Vallromanes es troba a cavall dels

Estan prioritzant l'estat
de manteniment del
camp per tal que els
clients puguin gaudir
plenament del joc

PITCH&PUTT
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termes de Vilanova del Vallès i
Vallromanes. Forma part del Parc de la
Serralada Litoral, al peus del bosc de
Céllecs, territori de gran valor geològic,
biològic i paisatgístic. En plena muntanya
i al mig de la natura, els jugadors poden
gaudir aquí d'un magnífic entorn i a
només quinze minuts de Barcelona.

Punt de referència
pels jugadors
Aquest camp és un dels punts de referèn-
cia pels amants d'aquest esport i és l'únic
camp de Catalunya que ofereix dos reco-
rreguts: un de 18 forats amb carrers
amples, búnquers i llacs estan ubicats
estratègicament per adaptar-se tant a les
necessitats d'aquells jugadors que
comencen, com a les expectatives dels
més experts.

El recorregut de 18 forats és un dels més
emblemàtics de Catalunya i aquí s'hi ha
disputat algunes de les proves més
importants del pitch and putt català.
Aquest recorregut te 1.449 metres i entre
els seus forats trobem distancies de 45
fins a 120 metres. Son forats molt variats
on el jugador pot practicar tot tipus de
cops, creuar rieres o el llac amb el cop de
sortida i gaudir d'un entorn privilegiat.

El Recorregut Nou consta de 9 forats amb
doble sortida per tal de poder jugar 18
forats diferents amb distancies que van
des dels 55 als 120 metres. Aquest reco-
rregut te 822 metres de llargària i està
operatiu des de 1997, tot i que ara es pre-
tén donar-li un nou protagonisme en
campionats de petit format i ofereixen la
possibilitat de fer esdeveniments privats
a camp tancat.

Els reptes que trobarem en aquest reco-
rregut son ben variats i també compte
amb carrers amples, rieretes, búnquers i
un llac que protegeixen algunes entrades
a green.

La zona de pràctiques engloba un camp
amb 30 tees (15 dels quals són coberts),
una zona d'approach i el putting green.

Instal·lacions
Un dels molts serveis que ofereix el Pitch
& Putt Vallromanes és l'escola de golf, on
un equip de professionals porten a terme
nombrosos cursos i activitats de golf per
a tots els nivells i edats. 

Podem introduir-nos al món del golf-pitch
& putt mitjançant cursos d'iniciació molt
econòmics i en un ampli horari per a
satisfer totes les necessitats. 

Per als més petits disposen de l'Escola
Infantil, amb cursos trimestrals per a dife-
rents edats i nivells.

Al Pitch & Putt Vallromanes organitzen tot
tipus d'activitats per a empreses i col·lec-
tius. Les activitats "Bateig de golf" i
"Iniciació al golf" són activitats de mitja
jornada especialment destinades a tenir
un primer contacte amb aquest esport.

A més, el camp disposa també de carpa
bar i restaurant, camp de pràctiques
il·luminat, 9 forats il·luminats, botiga de
golf, lloguer de pals, carrets i vestidors
amb dutxes.

La recepció del camp està integrada a la
Masia Can Maimó, una masia-restaurant
del segle XIV que ofereix un menú diari i
on es pot degustar una excel·lent cuina
catalana �

Podem introduir-nos al
món del golf-pitch &
putt mitjançant cursos
d'iniciació molt eco-
nòmics i en un ampli
horari per a satisfer
totes les necessitats

PITCH&PUTT

Al Pitch & Putt Vallro-
manes organitzen tot
tipus d'activitats per a
empreses i col·lectius

CAMP DEL MES
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Marilyn Holmes i Salvador
Garangou campions de la Copa

ACPP Parelles Mixtes 2014
Del 17 al 19 d'octubre es va jugar la 8ª edició de la Copa ACPP Parelles
Mixtes al Pitch & Putt Papalús Lloret de Mar. La competició estava defini-
da a tres voltes amb les modalitats fourball, greensome i foursome. Hi van
participar 216  jugador/es

La primera volta de la competició es
podia escollir jugar entre divendres o

dissabte i es va disputar sota la modalitat
fourball, (es juguen dues boles i compta-
bilitza la millor). El millor resultat el van fer
les parelles Puig - Poch (P&P Franciac) i
Puig (P&P Franciac)- Farrés (P&P
Badalona) amb 8 cops sota par, seguit de
Silvia Garangou - Méndez (P&P Franciac)
i Perez - Atero (P&P La Garriga) amb un
cop més. Un cop acabada la primera
ronda només podien accedir a jugar les
dues restants, 36 parelles i es va fer un
tall que es va quedar a 54 cops.

El diumenge a les 9 en punt del matí, amb
temperatura molt alta i poc habitual pel
mes d'octubre es va donar el tret de sor-
tida a la segona volta de la competició, es
va jugar sota la modalitat greensome (es
juga de primer cop de sortida dues boles,
s'escull una i es fa un cop cada un fins

embocar-la). La millor parella va ser
l'Albert Moreu i la Laura Sánchez (P&P
Badalona) que van fer 7 cops sota par.
Després de la segona volta de la compe-
tició liderava provisionalment la classifi-
cació general la parella formada per l'Eric
Puig i la Marta Farrés amb 95 cops i la
Carla Puig i el Joan Poch amb un cop
més.

Passats uns minuts de la 13h del migdia,
després que tots els participants agafes-

NOTÍCIES

sota la modalitat greenso-
me La millor parella va ser
l'Albert Moreu i la Laura
Sánchez (P&P Badalona)
que van fer 7 cops sota par

PITCH&PUTT
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sin forces s'iniciava la última i definitiva
volta, la més exigent de totes la fourso-
me, (un cop alternatiu cada jugador). Els
resultats de la part alta de la taula estaven
molt igualats i qualsevol de les parelles
millor classificades podia emportar-se el
títol de Campions. 

Quan el grup líder arribava al forat 18, el
títol encara no estava decidit. Hi  havia la
parella Marilyn Holmes (P&P Teià) i
Salvador Garangou (P&P Peralada) que
discretament van anar remuntant posi-
cions fins acabar el campionat amb 10
cops sota par, cosa que els feia líders
provisionals.  Només tenien opció d'em-
patar ó guanyar la Marta Farrés i l'Eric
Puig si feien un forat en un o un birdie. 

Puig va fer un bon cop de sortida i va dei-
xar la bola a green, però finalment van
fallar el putt que els hi donava la possibi-
litat d'anar a un desempat. Així dons es
van proclamar Campions de la Copa
ACPP Parelles Mixtes 2014, la Marilyn
Holmes i el Salvador Garangou amb un
total de 152 cops acumulats. Per la juga-
dora de Teià ja es la segona Copa ACPP
Parelles Mixtes que guanya, 2009, també
va ser Campiona de Catalunya Femenina
al 2007. Mentre que Salvador Garangou
va ser membre de la Selecció Catalana de
P&P a la Copa del Món del 2008 i de la
Challenge Catalunya - Irlanda 2008 �

La classificació final va ser:

1. M. Holmes i S. Garangou 152 cops
2. Jordi Serra i P. Montero 153 cops
3. Antoni Balart i G. Ruiz 153 cops
4. Carla Puig i Joan Poch  153 cops
5. Marta Farrés i Eric Puig 153 cops

NOTÍCIES

Per la jugadora de Teià ja
es la segona Copa ACPP
Parelles Mixtes que guanya

PITCH&PUTT
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Els dies 7, 8 i 9 de novembre es va disputar al P&P Can Rafel (Cervelló)
la XIV edició del Campionat de Catalunya FCPP de 2ona categoria i a
diferència d'altres anys s'ha premiat també al guanyador/a de categoria
superior dins la mateixa competició

El campionat, organitzat per la
Federació Catalana de Pitch & Putt,

es jugava a 54 forats, després de fer els
18 primers hi havia un tall que donava pas
a disputar els 36 restants. El millor juga-
dor dels 82 de la primera volta va ser el
jove Jordi Márquez (P&P Mas Nou) amb 3
cops sobre par, seguit del Juan Manuel
Olmos (P&P 64), el Jordi López i el Josep
Cortada (P&P Vallromanes) amb un cop
més. El tall per poder participar a la sego-
na part del Campionat va quedar a 68
cops.

El diumenge a les 9h del matí amb tempe-
ratures força fresques s'iniciava la segona
volta de la competició, el millor resultat el
va fer el Salvador Joaquin amb 58 cops,
seguit del Francisco Manuel Vallespí amb
un cop més. Després d'aquesta volta
Márquez seguia sent líder provisional de
la classificació general, seguit de Jordi
López i Francisco Manuel Vallespí.
Raquel Santiago liderava la taula de la
categoria superior.

Al voltant de les 13:30h s'iniciava l'ultima
i definitiva volta que definiria els guanya-
dor/es d'aquest any 2014. Vallespí, que ja
estava posicionat a la part alta de taula va
fer una bona tercera volta, que va fer que
es proclamés Campió de Catalunya de
2ona Categoria amb un total de 180 cops
acumulats, seguit del Jordi Márquez amb
181. Raquel Santiago es va proclamar
Campiona de la Categoria superior amb
un total de 194 cops �

NOTÍCIES

Francisco Manuel Vallespí
Campió de Catalunya de 2a categoria

CAMPIONAT CATALUNYA
2a CATEGORIA

1 VALLESPI SALDAÑA, FCO. MANUEL 180
2 MARQUEZ RITZ, JORDI 181
3 AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN 184
4 LOPEZ SANTO DOMINGO, JORDI 184
5 LLONCH SEGUI, SERGI 186
6 CORTADA RECOLONS, JOSEP 187
7 RECHE CARRION, JOSE JUAN 189
8 BUSQUIER SOLER, CARLOS 189
9 BUSQUIER MARCO, CARLOS 190

10 FERRERA ROS, ALEX 190

CATEGORIA SUPERIOR
1 SANTIAGO, RAQUEL 191
2 SAUVALLE, M. TERESA

PITCH&PUTT
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El secretari general de l’Esport
felicita a la selecció catalana
Campiona d’Europa de pitch and putt per segona vegada

Ala recepció hi va assistir també el pre-
sident de la Federació Catalana de

Pitch and Putt, Victor Moscatel, bona part
dels jugadors responsables d'aquest èxit,
així com el seleccionador Xavier
Ponsdomènech, i el president de la Unió
de Federacions Esportives de Catalunya,
Gerard Esteva.

Ivan Tibau va lloar el “gran treball” desen-
volupat per la Federació Catalana, “que
s'ha traduït” en aquest Europeu i que
“demostra que feu les coses bé”. El
secretari general de l'Esport també va

apuntar la importància de comptar amb
una selecció com la de pitch and putt,
una de les primeres a competir oficial-
ment a nivell internacional, que “ens
representeu molt bé arreu del món i, a
més, ho feu guanyant, cosa que ajuda a
promocionar aquest esport”.

Victor Moscatel, per la seva banda, va
agrair la recepció del Govern i va afirmar
que la selecció és “una mostra de la cate-
goria esportiva que tenim” en pitch and
putt. “Al seu darrere hi ha molts jugadors
que els volen emular i que s'emmirallen
en aquest equip”, ha conclòs.

Catalunya es va imposar en el Campionat
d'Europa de pitch and putt, disputat a la
localitat de Xixerella (Andorra) a finals del
passat mes de setembre, al derrotar en
una final molt disputada el combinat
holandès, la qual cosa permetia a la
selecció catalana revalidar el títol de cam-
piona d'Europa obtingut fa quatre anys a
Lloret de Mar �

Victor Moscatel, per la
seva banda, va agrair la
recepció del Govern i va
afirmar que la selecció és
“una mostra de la catego-
ria esportiva que tenim”
en pitch and putt

El secretari general de l'Esport, Ivan Tibau, va felicitar, al Museu i Centre
d'Estudis de l'Esport Dr. Melcior Colet, de Barcelona, la selecció catalana
de pitch and putt, que es va proclamar campiona d'Europa per segona
vegada en el campionat disputat a Andorra
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NOTÍCIES PITCH&PUTT

El dia 22 de novembre es va disputar la Copa Territorial 2014 en els qua-
tre territoris i les seus van ser, el P&P Montseny (Barcelona), al P&P
l'Ampolla (Tarragona i Terres de l'Ebre), al P&P bonÀrea (Lleida) i al P&P
Mas Pagès (Girona), hi van participar un total de 214 jugador/es i va estar
organitzat per l'Associació Catalana de Pitch & Putt

Es va jugar amb mides catalanes i
sota la modalitat individual medal-

play. Aquesta prova  donava plaça a par-
ticipar a la  final dels Combinats
Territorials, als  9 millors jugadors cate-
goria scratch, a les 3 millors femenines,
als 3 millors jugadors sèniors i als 3
millors participants de la categoria juve-
nil. La Final de Combinats Territorials
serà una competició Matxplay que
enfrontarà als equips dels quatre territo-
ris el proper mes de desembre i es dis-
putarà a terres de ponent concretament,
al P&P Lleida.

Al P&P Montseny els millors jugadors
van ser, el Rafael Merino (P&P Tennis
Mora) que va fer 49 cops, seguit de Marc
Herman (P&P Teià), Agustí Pujol (P&P
Hcp1), Josep Ribas (P&P La Garriga) i
Enrique Jaén (P&P Can Rafel)  tots ells
amb 53 cops. La millor femenina va ser

Jugades les Copes Territorials 2014





NOTÍCIES
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la Carlota Serra (P&P Tennis Mora) amb
2 cops sobre par, el Francisco Arévalo
(P&P Can Rafel) va guanyar la categoria
sènior amb el par del camp, el millor
juvenil va ser l'Andres Canal (P&P Hcp1)
amb 60 cops.

Pel que fa al P&P l'Ampolla el millor
resultat en categoria absoluta el va fer el
Jose Luís Prats (Vilafortuny -Font Gili
Industrial)  amb 3 cops sota par, seguit
del Colin Paul (Fora Límits) amb un cop
més. El millor resultat sènior el va fer el
local Jose Luís Rodriguez amb el mateix
resultat. 

Al P&P bonÀrea va ser el camp on hi va
haver més participació, els jugador
locals Jordi Zamora i el Jaume Castella
son els que va fer el millor resultat amb

Guanyadors a l’Ampolla

Al P&P Montseny els
millors jugadors van ser, el
Rafael Merino (P&P Tennis
Mora) que va fer 49 cops,
seguit de Marc Herman
(P&P Teià), Agustí Pujol
(P&P Hcp1), Josep Ribas
(P&P La Garriga) i Enrique
Jaén (P&P Can Rafel)  tots
ells amb 53 cops
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6 i 4 cops sota par respectivament. Pel
que fa a la categoria femenina la millor
va ser l'Abby Nachshon (P&P Lleida)
amb 2 cops sota par. En la categoria
sènior va guanyar el Pepe Garcia (P&P
Vall d'Ordino) amb un cop sobre par i la
categoria juvenil la va guanyar el jugador
del P&P Lleida Joel Moscatel amb 53
cops.

Al P&P Mas Pagès, el millor va ser el
Martí Pedrero amb 48 cops, seguit de
l'Enric Elias (P&P Castelló) amb 3 cops
més. Entre els jugadors de la categoria
sènior va guanyar el Ramón Pallarés
amb 2 cops més i la millor femenina va
ser la Pepita More (P&P Can Pascual).

Aquest desembre es disputarà la Final
dels Combinats Territorials. A l'any 2012
va guanyar Barcelona i al 2013
Tarragona �

Al P&P bonÀrea va ser el
camp on hi va haver més
participació, els jugador
locals Jordi Zamora i el
Jaume Castella son els que
va fer el millor resultat
amb 6 i 4 cops sota par 

A bonÀrea Jaume Castella
va ser segon amb 4 cops sota par

Rafa Merino va ser el millor al camp del Montseny
La millor femenina va ser la Carlota Serra

amb 2 cops sobre par
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NOTÍCIES PITCH&PUTT
Victòria in-extremis

de Miguel Ángel Losada a Teià

D'aquesta manera en Miguel Angel
gaudirà d'una fantàstica estada a

Pals, on a més te àpat per 2 persones al
restaurant Can Joan (Sant Feliu de
Boada)  i 2 green fees per jugar al camp
del Pitch & Putt Gualta.

El divendres van començar alguns juga-
dors a disputar la Gran Final, eren aquells
incondicionals que s'havien classificat
per jugar la final en parelles i també en
categoria individual. El cap de setmana
es presentava llarg amb 72 forats per
endavant però en Marc Gimeno, en Joan
Zamora i l'Oriol Hernandez  no es van
arronsar i van sortir disposats a treure un
bon resultat en els 36 forats que corres-
ponien a la Final individual. En aquesta
ocasió el més inspirat va ser en Joan
Zamora que va acabar amb 115 cops que
li van valdre el 4t lloc final.

Arribat el dissabte, al recorregut del Pitch
& Putt Teià-Barcelona, tot era a punt per
acollir la competició que va aplegar als
primers classificats dels circuits Sota Par
15è Aniversari i de l'Hexagonal Parelles
per a disputar 36 forats sota la modalitat
medal play amb handicap.

Les coses estaven molt igualades i la ten-
sió es palpava en l'ambient. La rivalitat
esportiva va ser màxima i en l'aire esta-
ven els primers llocs després de jugar-se
els primers 18 forats. En CarlesTomas
Rubio, molt concentrat durant tot el par-
tit, encapçalava la classificació amb 53
cops, després de la primera volta.  En
Miguel Angel Losada ocupava el segon
lloc a 1 cop de diferència mentre que
Albert Planas Feixo i Josep Maria Gasull
empataven en tercer lloc amb 56 cops.

Després d'un breu descans per dinar i
reposar forces els participants es van tor-

En la Gran Final del II Circuit Sota Par 15è Aniversari

Miguel Ángel Losada, campió absolut

La Gran Final del Circuit Sota Par 15è Aniversari de Pitch & Putt ja te
guanyador. Finalment, Miguel Angel Losada Fernandez es va proclamar
flamant vencedor en una emocionant Final que es va disputar a 36 forats
en el camp del Pitch & Putt Teià-Barcelona al Maresme
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nar a dirigir cap als tees de sortida per ini-
ciar la segona volta. Una segona volta on
els nervis van estar a flor de pell en cada
forat, en cada cop. 

Un cop disputats tots els forats, tothom
estava pendent dels resultats i especial-
ment del darrer partit on jugaven els líders
que eren en Carlos Tomas, Miguel Angel
Losada, Albert Planas i Josep Maria
Gasull. 

En el darrer forat del partit, Miguel Angel
Losada (109) es va proclamar vencedor
absolut de la Gran Final seguit de Carlos
Tomas i Albert Planas que van empatar a
111 cops en el segon lloc mentre que
Joan Zamora Mas va ocupar el quart lloc
amb 115 cops.

Per la seva banda, Carlos Tomas va sig-
nar la millor volta del cap de setmana
enduent-se el Torneig Paral·lel Individual
de 18 forats �

En Carles Tomas Rubio,
molt concentrat durant tot
el partit, encapçalava la
classificació amb 53 cops,
després de la primera
volta

A. Miranda i M. Platero G. Cantos i J. Cortada

Jaime Juan Melgarejo Joan Zamora

José Luis Losada Josep Monferrer

Vicenç Alarcon, Albert Planas, Gustavo Cantos i Josep Cortada

Oriol Hernandez

PITCH&PUTT

POS. NOMBRE NETO BONUS TOTAL
1 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 111 2 109
2 TOMAS RUBIO, CARLOS 112 1 111
3 PLANAS FEIXO, ALBERT 114 3 111
4 ZAMORA MAS, JOAN 115 0 115
5 GOMEZ MARTA, MARIO 120 4 116
6 GASULL MARTINEZ, JOSEP MARIA 119 3 116
7 MONTERO SANCHEZ, PILAR 122 4 118
8 LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 122 3 119
9 PLATERO SANCHEZ, ALBERT 122 2 120

10 ABAD MENDEZ, JAVIER 123 0 123
11 HERNANDEZ LORENTE, ORIOL 127 4 123
12 NAVARRO GARCIA, FRANCISCO 125 1 124
13 ALARCON MESTRES, VICENÇ 128 0 128
14 CANTOS VERGES, GUSTAVO 136 4 132
15 CORTADA RECOLONS, JOSEP 139 3 136
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NOTÍCIES PITCH&PUTT

La competició de parelles va estar força
renyida també, com mostra l'empat a

100 cops pel primer lloc entre la parella
formada per Berenguer Ortí Mares i
Abraham Alvarez i la formada per Roman
Riviere i Angel Rodriguez. La victòria final
va ser pels primers degut a que la com-
petició era Medal Play Handicap i tenien
el handicap més baix.

També es va produir un empat en el ter-
cer lloc a 105 cops entre la parella forma-
da per Joan Zamora Mas i Oriol
Hernandez Lorente i la formada per
Francisco Jimenez Diaz i Marc Gimeno
Garcia.

La millor volta del cap de setmana la van
protagonitzar Francisco Javier Soler
Lopez i David Martos Espinar amb 50
cops aque els van valer per endur-se la
victòria al Torneig Paral·lel als millors 18
forats. 

Els premis aproximació
van ser per:

FORAT 1:
Mario Gomez Marta 160cm.
(Restaurant El Mirador de l'Alba)
FORAT 6:
Jordi Oliveras Coll   107 cm.
(Restaurant Santa Marta)
FORAT 9:
Oriol Hernandez Lorente 174 cm.
(Restaurant El racó de Can Feliu)
FORAT 18:
Joan Zamora Mas 171 cm.
(Restaurant Fonda Marina)

Ja cap al vespre, es va celebrar el lliura-
ment dels premis del II CircuitSota Par
15è Aniversari i les respectives copes
commemoratives.

Des de Sota Par volem agrair a tots els
jugadors i patrocinadors el seu suport
durant tot l'any amb menció especial per
l'empresa caminsdevent.com que ens ha
facilitat vols en globus durant totes les
proves. També agrair la col·laboració
especial en aquesta prova dels restau-
rants: Fonda Marina (Montgat), El Mirador
de l'Alba (Cabrera de Mar), El racó de Can
Feliu (Vilassar de Dalt) i Santa Marta
(Cabrera de Mar) �

Berenguer Orti i Abraham Álvarez
s’enduen el triomf per parelles

Berenguer Orti i Abraham Alvarez

David Martos i Francisco Javier Soler
L'Abraham pateja

davant la mirada de Berenguer

Marc Gimeno i Francisco Jimenez Oriol Hernandez i Joan Zamora

Paco Barja i Mariano Cano Roman Riviere i Angel Rodriguez

POS. NOMBRE NETO BONUS TOTAL
1 ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM 104

ORTI MARES, BERENGUER 4 100
2 RIVIERE FERNANDEZ, ROMAN 103

RODRIGUEZ DURAN, ANGEL 3 100
3 ZAMORA MAS, JOAN 107

HERNANDEZ LORENTE, ORIOL 2 105
4 JIMENEZ DIAZ, FRANCISCO 107

GIMENO GARCIA, MARC 2 105
5 SOLER LOPEZ, FCO.JAVIER 107

MARTOS ESPINAR, DAVID 1 106
6 BAQUES PASCUAL, JORGE 106

MENENDEZ BELIO, ALBERTO 0 106
7 CANO YAÑEZ, MARIANO 112

BARJA GIL, FRANCISCO 4 108
8 MARTINEZ ROSSELL, JORDI 114

ALVAREZ SANCHIS, FRANCISCO 3 111
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NOTÍCIES

Agustín Domingo i Jordi Serra
s’imposen amb 11 sota a HCP-1

El camp de l'Escola de Golf i Pitch &
Putt HCP-1 va donar el tret de sortida

al Quadrangular Nadal 2014 el cap de
setmana del 15 i 16 de novembre.
Aquesta competició que es pot jugar de
manera individual stableford o per pare-
lles medal play recorrerà 4 camps: Hcp-1,
Sant Cebrià, Vallromanes i La Garriga

Bon joc i molta esportivitat van ser les
notes predominants en la primera jornada
del Quadrangular Nadal d'enguany, que
premiarà als vencedors amb una panera
de Nadal amb espatlla ibèrica inclosa.

El cap de setmana es presentava emocio-
nant i el cartell de complet va fer que
alguns jugadors es quedessin sense
poder participar-hi.

El temps fresquet a primera hora no va
impedir que un bon nombre de valents
participessin en la inauguració d'aquest
torneig. El vent, encara que no de gaire

intensitat, va ser protagonista del cap de
setmana. Tocava jugar amb prudència i o
be tirar un “panxitos” per entrar baix a
green.

Pel que fa a la competició, les coses esta-
ven molt igualades i els nervis a flor de
pell, no obstant molts jugadors van treure
un bon resultat d'aquest tècnic recorre-
gut. 

Aquesta era la primera prova del
Quadrangular i molts jugadors van jugar
amb el cap posat en començar amb un
bon resultat, cosa que afegeix molta
pressió en el joc. Qui més i qui menys

havia fet els càlculs dels punts que
necessiten i això va fer que uns s'inspi-
ressin i fessin bons resultats però d'altres
es van carregar una pressió al damunt
que els va superar.

Els vencedors destacats en la categoria
de parelles amb handicap en aquesta
prova van ser Agustin Redondo i Jordi
Serra que van acabar 11 sota par mentre
que en segon lloc empataven a 1 sol cop
de diferència, la parella formada per
Miguel Àngel Losada i Javier Cabrera
“Capi” i la formada per Ana Torres i Lluis
Galve.

Menció i premi especial per en Javier del
Campo que va aconseguir embocar un
forat en un al forat 14 �

en segon lloc empata-
ven a 1 sol cop de dife-
rència, la parella for-
mada per Miguel Àn-
gel Losada i Javier Ca-
brera “Capi” i la for-
mada per Ana Torres i
Lluis Galve

HCP-1

Antonio Penalva i Jordi Planas

Carlota Serra i Xavi López

Carlos Tolosa i Juan Galan

Jose M. Castro i Maria Angeles Muñoz

Agustín Domingo i Jordi Serra

PITCH&PUTT

PARELLES
1a SERRA BLANCH, JORDI 47

REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN
2a LOSADA FERNANDEZ, M. ANGEL 48

CABRERA RAYO, JAVIER
3a TORRES EGEA, ANA 48

GALVE MOLINER, LLUIS
4a GALAN ROMAN, JUAN 49

TOLOSA MAYO, CARLOS
5a LOPEZ SANTOS, FCO. JAVIER 50

SERRA CATASUS, CARLOTA
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Ambdues categories estaven molt
igualades i hi podia haver moltes sor-

preses, no obstant, en categoria scratx
finalment Victoriano Villanueva va ser el
més inspirat en aquest partit a HCP-1 i es
van acabar imposant en la classificació
amb 33 punts  mentre que el segon lloc
va ser per Albert Planas, que travessa un
moment dolç de joc, amb 32 punts i ter-
cer va ser Alex Ferrera amb 31.

La categoria amb handicap se la va adju-
dicar Albert Planas tot i empatar amb
Alex Ferrera a 36 punts. El tercer lloc va
ser per Antonio Laso Sanchez amb 35
punts �

Victoriano Villanueva

Eduardo Maderuelo, Josep Maria Minguet, Daniel Romo i Pere Diaz

Javier del Campo va aconseguir
un forat en un al 14

HCP-1
INDIVIDUAL

SCRATX

1 VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO 33

2 PLANAS FEIXO, ALBERT 32

3 FERRERA ROS, ALEX 31

4 LASO SANCHEZ, ANTONIO 30

5 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 30

HANDICAP

1 PLANAS FEIXO, ALBERT 36

2 FERRERA ROS, ALEX 36

3 LASO SANCHEZ, ANTONIO 35

4 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 34

5 DOMINGUEZ GALAN, JOSE LUIS 34

Victoriano Villanueva i Albert Planas
guanyen en els individuals

David Peco

PITCH&PUTT
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Josep Martinez
Campió de Catalunya Sènior 2014

La primera volta de la competició es
podia escollir jugar dissabte al migdia

o diumenge a primera hora del matí. Al
finalitzar els primers 18 forats es fia un tall
que donava accés a jugar la segona i últi-
ma volta de la competició.

Un cop disputada la primera volta lidera-
va el campionat el Josep Martínez i el
Juan Paz, companys d'equip del P&P
Gualta amb 4 cops sota par.

El diumenge al migdia  s'iniciava la sego-
na i decisiva volta de la competició, els
líders sortien junts de l'últim partit. Durant
tota la volta les diferències eren mínimes
entre els jugadors de la part alta de la
taula, anava liderant provisionalment el
Campionat el Juan Paz, fins que el Joan
Martínez, també de Gualta feia birdie als
forats 12, 13 i 15 i es posava líder amb 6

Un cop disputada la pri-
mera volta liderava el
campionat el Josep Martí-
nez i el Juan Paz, compa-
nys d'equip del P&P Gual-
ta amb 4 cops sota par

En un emocionant desempat a mort sobtada amb Juan Paz

Els dies 25 i 26 d'octubre es va celebrar al Pitch & Putt Castelló
Empuriabrava el Campionat de Catalunya Sènior FCPP 2014
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cops sota par, seguit de Paz i Martínez
amb 5 i 4 cops sota par respectivament.

En Joan Martínez finalitzava el seu reco-
rregut amb un bogey en el forat 18 per
aconseguir un acumulat de 5 cops sota
par i quedar a l'espera del resultat del
partit dels líders que depenien d'ells
mateixos. Un fantàstic final de birdie en el
17 d'en Juan Paz, i dos birdies en el 17 i
18 d'en Josep Martínez, els empatava al
final dels 36 forats relegant al Joan
Martínez al 3er lloc de la classificació
general.

El desempat es resolia segons Reglament
de totes les competicions de primer nivell
amb un desempat a mort sobtada entre
en Juan Paz i en Josep Martínez que es
va tancar amb empat a par al 1er forat,
empat a birdie al 2n forat i un birdie guan-
yador per en Josep Martínez per procla-
mar-se el Campionat de Catalunya Sènior
FCPP 2014.

Martínez ha estat membre de la selecció
Catalana de P&P que ha guanyat recent-
ment el VII Campionat d'Europa per
Equips i també va ser sotscampió del
Campionat de Catalunya Absolut FCPP
2014 �

Classificació Final:
Campió Absolut Sènior
MARTINEZ MARTOS, JOSEP
Sotscampió Absolut Sènior
PAZ ESCOBAR, JUAN

Campió 1ª Categoria
MARTINEZ MARTOS, JUAN
Sotscampió 1ª Categoria
MILLAN BOSCH, CARLES

Campió 2ª Categoria
SILVA SILVA, JOAQUIN
Sotscampió 2ª Categoria
BASCO MASQUEF, FRANCISCO

Campió 3ª Categoria
BLANCO JORDI, JUAN MARIA
Sotscampió 3ª Categoria
RODRIGUEZ DIAZ, PILAR

Campiona Femenina
MONTERO SANCHEZ, PILAR
Sotscampiona Femenina
DALMAU SALAMAÑA, NURIA

Campió Supersènior
LLAVINA SERRADELL, JAIME
Sotscampió Supersènior
LOPEZ LOSADA, MANUEL

PITCH&PUTT
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SÈNIORS

La Copa ACPP Parelles Sèniors és una
competició on el resultat final és la

suma de les tres modalitats de joc en
parelles fourball, greensome i foursome. 

El millor resultat després de disputar-se la
1era volta, la fourball el van fer Wenceslao
Barragan i Teodoro Febrero, companys
d'equip del Roc 3 amb 46 cops, seguits
de la Pilar Montero (P&P Vallromanes)  i la

Marilyn Holmes (P&P Teià) i el Lluís  Grifé
i l'Heribert Bernat (P&P Can Rafel) amb 2
cops més. Per jugar la segona i la tercera
volta de la competició s'havia de passar
un tall que va quedar a 54 cops. Van pas-
sar el tall les 27 parelles que havien fet
millor resultat.

El diumenge a les 10 en punt del matí, es
donava el tret de sortida a la segona volta
de la competició, es jugava sota la moda-

litat greensome, es juguen dues boles i
s'escullia la millor. 

Els millors després de la segona volta
van ser Barragan -Febrero que van fer 8
cops sota par, el mateixos que Bernat i
Grifé. Després d'aquesta volta es situava
líder provisional la parella del Baix
Llobregat Barragan -Febrero amb un acu-
mulat de 92 cops, seguits de Bernat -
Grifé amb 94.

Al voltant de les 14h del migdia s'iniciava
la última i decisiva volta de la competició
la foursome, la més exigent de totes, on
cada jugador ha de fer un cop altern. La
dificultat d'aquesta modalitat va fer que
els líders vigents perdessin el liderat en

fer un mala 3era volta i la parella del P&P
Can Rafel Bernat-Grifé, no va deixar
escapar la oportunitat. Tot i fer 59 cops a
la última volta de la competició, es van
proclamar Campions de la Copa ACPP
Parelles Sènior 2014 amb un total de 9
cops sota par acumulats �

Classificació final:
Campions:
Lluís Grifé i Heribert Bernat 153 cops
Sotscampions:
Pere Ferret i José Sanchez  156 cops
3ers Classificats:
Teodoro Febrero i W. Barragan  157 cops
4arts classificats:
Carlos Nieto i P. de la Fuente  158 punts
5enes classificades:
Marilyns Holmes i P. Montero  160 cops

La Copa ACPP Parelles
Sèniors és una competició
on el resultat final és la
suma de les tres modali-
tats de joc en parelles
fourball, greensome i
foursome

Del 14 al 16 de novembre es va jugar la 4ª edició de la Copa ACPP
Parelles Sèniors al Pitch & Putt Can Cuyàs (Sant Feliu del Llobregat), hi

van participar 82 jugadors i jugadores i va estar organitzat per
l'Associació Catalana de Pitch & Putt

PITCH&PUTT

Grifé i Bernat
Campions de la Copa ACPP Parelles Sèniors

Lluís Grifé i Heribert Bernat
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JUVENILS

Entre els més petits, que jugaven sota
la normativa EPPA però amb la parti-

cularitat que podien portar 6 ferros i el
putter, els millors jugadors van ser
l'Eduard Domenech (P&P Can Cuyàs) i
l'Ivan Ponsdomenech (P&P Papalús) que
van acabar empatats el campionat i van
haver de fer un desempat per decidir el

campió.  El desempat es va fer al forat 1,
tots dos van fer un bon cop de sortida
però l'Eduard va deixar la bola molt a
prop del forat i va embocar-la, va fer bir-
die. D'aquesta manera es va proclamar
Campió de Catalunya Categoria Iniciació.

Pel que fa el Rànquing en categoria
Iniciació, el va guanyar l'Ivan Ponsdome-
nech amb 92 punts, seguit del Marc Bo-
farull (P&P Vallromanes) amb 86 i en 3era
posició el Pau Canal (P&P Hcp1) amb 83.

Entre els més grans, que a diferència de
la resta jugaven mides catalanes també
va haver un quàdruple empat  a 1 cop
sobre par, després de disputar-se el cam-
pionat. Per decidir el guanyador es va
tenir que fer també un desempat al forat
1 entre l'Oriol Mas (P&P Franciac), l'Ivan
Alcalà (P&P El Vendrell), Albert Boneta
(P&P Can Cuyàs) i el Sergi Canal (Hcp 1).

Finalment Mas es va emportar el títol de
Campió de Catalunya Juvenil, que a la
vegada li donava el títol de guanyador del
Rànquing Juvenil FCPP 2014 amb 215
punts, seguit de l'Erik Shukhart (P&P
Papalús) amb 208 i el Pavel Timoshenko
(P&P Franciac) amb els mateixos punts.
L'Oriol Mas també va guanyar el
Rànquing Juvenil FCPP 2013.

La classificació final del Rànquing i del
Campionat de Catalunya Juvenil va que-
dar de la següent manera:

Campionat de Catalunya
Categoria Iniciació

Campió Absolut: Eduard Domenech
Sots Campió Absolut:
Ivan Ponsdomenech
Campió Infantil: Daniel Gamiz
Campió Aleví: Dani Maloletnev
Sotscampió Aleví: Pau Andrés
Campió Benjamí: Alejandro Beltran
Sots Campió Benjamí: Victor Chaves
Campió Prebenjamí: Roger Carot
Sotscampió Prebenjamí: Diego Esquivel

Rànquing Juvenil
Categoria Iniciació

Campió absolut: Ivan Ponsdomenech
Sotscampió: Marc Bofarull
Campió Infantil: Daniel Gamiz
Sotscampió Infantil: Anna Omelchenko
Campió Aleví: Pau Andres
Sotscampió Aleví: Albert Andres
Campió Benjamí: Dario Silva
Sotscampió Benjamí: Miguel Albero

El cap de setmana 15 i 16 de novembre es va disputar el Campionat de
Catalunya Juvenil i Júnior al Pitch & Putt Oller del Mas (Manresa). Aquesta
era la última prova puntuable pel Rànquing FCPP Juvenil. Hi van partici-
par 98 jugador/es i va estar organitzat per la Federació Catalana de Pitch
& Putt

Pel que fa el Rànquing en
categoria Iniciació, el va
guanyar l'Ivan Ponsdome-
nech amb 92 punts, seguit
del Marc Bofarull (P&P
Vallromanes) amb 86 i en
3era posició el Pau Canal
(P&P Hcp1) amb 83

Per decidir el guanyador
es va tenir que fer també
un desempat al forat 1
entre l'Oriol Mas (P&P
Franciac), l'Ivan Alcalà
(P&P El Vendrell), Albert
Boneta (P&P Can Cuyàs) i
el Sergi Canal (Hcp 1)

PITCH&PUTT
Oriol Mas guanya el Campionat de

Catalunya i el Rànquing Juvenil i Júnior



Campió Prebenjamí: Roger Carot
Sotscampió Prebenjamí: Inuk Solanas

Campionat Catalunya Juvenil
Categoria Competició

Campió Absolut : Oriol Mas
Sotscampió Absolut: Ivan Alcalà
Campió Júnior: Arnau Baeta
Sotscampió Junior: Marta Cucurull
Campió Cadet: Jordi Torrecilla
Sotscampió Cadet: Joel Moscatel
Campió Infantil: Albert Boneta
Sotscampió Infantil: Sergi Andrés
Campió Aleví: Max Mezquita
Sotscampió Aleví: Victor Guillem
Campió Benjamí: Alex Albinyana
Sotscampió Benjamí: Marti Castells

Rànquing Juvenil i Júnior
Categoria Competició

Campió Absolut: Oriol Mas
Sots Campió: Erik Shukhart
Campió Júnior: Abraham Alvarez
Sotscampió Junior: Pau Folguera
Campió Cadet: Pavel Timoshenko
Sotscampió Cadet: Marc Ibanyez
Campió Infantil: Sergi Andrés
Sotscampió Infantil: Nil Peiró
Campió Aleví: Max Mezquita
Sotscampió Aleví: Victor Guillen
Campió Benjamí: Martí Castells
Sotscampió Benjamí: Alex Albinyana

Equip de HCP-1 a Franciac
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SENDERISME

Com ja hem comentat aquesta ruta
comença a la Fajeda d'en Jordà a

l'àrea de Can Serra. Al costat de l'aparca-
ment trobarem una caseta d'informació i
un túnel subterrani que ens porta a l'altre
costat de carretera. Només cal que
seguim els rètols indicatius de l'itinerari 1
(de color vermell). 

Aquest primer tram es totalment planer i
durant un quilòmetre i mig caminem entre
la fageda. Aquest bosc de faigs és excep-
cional perquè creix a un terreny planer de
baixa altitud i al damunt d'una colada de
lava del volcà Croscat.

Després de caminar durant mitja hora (tot
i que això dependrà del que ens entretin-
guem a la fageda) arribem a una petita
carretera i sortim definitivament de la
fageda, poc després passem pel davant
de la fàbrica de làctics la fageda i arribem
a la casa coneguda com “Prat de la
Plaça”. A partir d'aquí deixem l'asfalt i

agafem un camí que passa pel costat de
la casa i que en pocs metres es conver-
teix en una senda. 

És aquest punt el de més dificultat (crec
que només per les persones molt grans
representarà alguna dificultat) ja que hau-
rem de pujar per una torrentera durant
uns metres.

Sant Miquel Sacot
Poc després arribem a Sant Miquel de
Sacot església Romànica reconstruïda i
amplificada al s.XVIII en estil neoclàssic.
Passada l'església podem seguir una
petita senda que surt a la dreta del camí
o seguir el camí principal (ambdós ens
porten al mateix lloc) .

La tardor és potser la millor època de l'any per visitar la Fageda d'en
Jordà… i si és festa cal sortir aviat per gaudir en solitud de l'entorn

Entre volcans amb els nens

Aquest bosc de faigs és
excepcional perquè creix
a un terreny planer de
baixa altitud i al damunt
d'una colada de lava del
volcà Croscat

Sant Miquel Sacot
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Els senyals vermells de l'itinerari 1 ens
guien muntanya amunt i ens enfilem al
volcà de Santa Margarida. En el seu crà-
ter hi ha l'ermita de Santa Margarida, no
cal pensar-s'ho dues vegades, baixem i la
visitem.

Aquest volcà és de tipus mixt ja que tin-
gué etapes eruptives de tipus estrombo-
lià i freatomagmàtiques. El crater actual
és el resultat d'una d'aquestes erupcions
explosives. Al seu centre hi ha ara un prat
amb l'ermita, la resta del volca està
cobert de boscos d'alzina.

Tornem a pujar al cap d'amunt del cràter
i baixem cap a l'àrea de Santa Margarida.
La baixada és forta i cal anar en compte
en no relliscar. Hem estat de sort en pujar
per l'altre banda ja que veient la cara de
cansament de la gent que puja notem
que, tot i ser un recorregut més curt, pujar

per aquesta banda del volcà és més dur i
molt més bulliciós.

L'ermita de Santa
Margarida 
En arribar a l'àrea de Santa Margarida
veurem senyalitzada una font on podrem
refrescar-nos. Ara cal que seguim l'itine-
rari 15 (de color verd) que ens porta a les
grederes del Croscat. Travessem la carre-
tera i després de passar pel costat d'un
parell de restaurants girem a l'esquerra
endinsant-nos el bosc que hi ha a la falda
del Croscat. En pocs minuts ja estem al
punt d'informació del Croscat i podem
baixar fins a les grederes.

Grederes del Croscat
El Croscat és un volcà de tipus estrombo-
lià i el seu con és el més gran de la penín-
sula Ibèrica amb 160 metres d'alçada. El
profund tall que podem veure a la seva
falda (gredera) és el resultat de les extrac-
cions de material que s'hi van fer durant
anys.

Tornem a sortir pel punt d'informació del
volcà i reprenem l'itinerari 1 (de color ver-

mell). Ara anirem pel costat nord del volcà
seguint els rètols indicatius i en poc més
de mitja hora arribem (després de tombar
a la dreta i seguir la senda que se'ns indi-
ca pel mig del bosc) a l'aparcament de
l'àrea de Can Serra.

En total poc menys de 3 hores de recorre-
gut que s'allargarà si el fem amb nens. Tot
i ser una ruta amb encant, cal fer-la d'ho-
ra o en dies no festius si no ens agraden
les multituds. Els que de veritat gaudiran
aquesta ruta son els nens i no tant els
senderistes habituals. Si aneu amb mai-
nada no deixeu de visitar els punts d'in-
formació per introduir-los temes com la
formació dels volcans, etc �

Els que de veritat gaudiran
aquesta ruta son els nens i
no tant els senderistes
habituals

INFORMACIÓ D’INTERÈS

Pujada acumulada:  . . . . . . . . .425 m

Alçada mín.-màx.:  . . . . . . .563-740 m

Distància aproximada:  . . . .11,90 km

Temps aprox. sense parades:2h 50m

Ruta circular:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Si 

Dificultat:  . . . . . . . . . . . . . . .1 sobre 5

L'ermita de Santa Margarida
està situada al cràter del volcà al que li dona el nom Grederes del Croscat

La Fageda d’en Jordà Volcà del Croscat
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GUALTA P&P

III TORNEIG ONCOLLIGA
Scratx 
FERNANDEZ ABIA, SANTIAGO  
1 SAMBLAS GONZALEZ, PEDRO 41

MARTINEZ MASO, DAVID 
2 CANO MARTOS, DIEGO  41

PAZ ESCOBAR, JUAN 
3 ANDREU ROBLES, SANTIAGO 40
Handicap 
COMAMALA PLANA, ESTEVE  
1 FUSTER CARBO, MARTA 44

PRENAFETA PASTOR, MODEST 
2 SANCHEZ DIEGUEZ, MIGUEL ANGEL 43

FERNANDEZ ABIA, SANTIAGO 
3 SAMBLAS GONZALEZ, PEDRO 42
TORNEIG TITLEIST
Scratx  

1 MARTINEZ MARTOS, JOSEP  48
MARTINEZ MARTOS, JUAN  

2 MARTINEZ SAMBLAS, LUIS JAVIER   44
CANO MARTOS, FERNANDO  

3 MILLAN BOSCH, CARLES  43
SANCHEZ DIEGUEZ, MIGUEL ANGEL  

Handicap  
1 MARTINEZ MARTOS, JOSEP 44

MARTINEZ MARTOS, JUAN  
2 PEREZ MARTINEZ, CARLOS 44

LLAUSSAS CARRERAS, JORDI  
3 MARTIN LLAMAS, JUAN FRANCISCO 44

VALL PONSA, VALENTI  

ROC 3 P&P

TORNEIG DELS DIJOUS FOURBALLS
27 NOVEMBRE
Scratx
1 MALLEU LLADO, JOSEP 41

RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE LUIS
2 TORNERO ARRIBA, VICENTE 41

CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO
3 VIÑAS TORRES, JOSE 41

AREVALO GARCIA, FRANCISCO
Handicap
1 DIAZ MORA, CARLOS 42

FANERO GONZALEZ, JOAN
2 TORNERO ARRIBA, VICENTE 41

CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO
3 MALLEU LLADO, JOSEP 41

RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE LUIS 

EL VALLÈS GOLF

LLIGA DELS DIJOUS 27 NOVEMBRE
Scratx 

1 MATEO PEREZ, ANTONIO 37
2 SANCHEZ MARTINEZ, JUAN 36
3 MATEO PEREZ, RICARDO 36
Hcp. Inferior 
1 CUMPLIDO ROBLES, SANTIAGO 39
2 RESTREPO DE LA ROCHE, CARLOS 38
3 SANCHEZ MARTINEZ, JUAN 37
Hcp. Superior 
1 MARTINEZ RIERA, MIQUEL 39
2 GARCIA WICH, RAFAEL 39
3 ESCUDE MATEU, JORGE 33
TORNEIG DELS DIMARTS 25 NOVEMBRE
Scratx 
1 LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO 44

VELASCO SAMITIER, JOSE ANTONIO 
2 MATEO ROLDAN, ASENSIO 43

BALART RUIZ, JOSEP ANTONI 
3 MATEO PEREZ, ANTONIO 42

MATEO PEREZ, RICARDO 
Handicap
1 LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO 41

VELASCO SAMITIER, JOSE ANTONIO 
2 MATEO PEREZ, ANTONIO 40

MATEO PEREZ, RICARDO 
3 GARCIA DEL ALAMO, CIRIACO 40

ESPIN HUERTAS, FRANCISCO 

TENNIS MORA P&P

TORNEIG PARELLES TARDOR
Scratx 

1 SANCHEZ LLADO, BERNA 44
GUAL OLIVER, JORDI 

2 RODRIGUEZ JIMENEZ, RUDI 43
PLANS RIBERA, JUAN 

3 GAMERO MERINO, JAVIER 43
TORREJON MENDEZ, FCO. JOSE 

Handicap 
1 RODRIGUEZ JIMENEZ, RUDI 45

PLANS RIBERA, JUAN 
2 SANCHEZ LLADO, BERNA 44

GUAL OLIVER, JORDI 
3 LASO RUZAFA, TONI 44

FERRERA ROS, ALEX 

LA GARRIGA P&P

CIRCUIT IBERICS CIURANA
Individuals
Scratx
1 ABAD MENDEZ, JAVIER 36
2 MARTINEZ ROSSELL, JORDI 33
3 LOSADA FERNANDEZ, M. ANGEL 32
Hcp. Inferior
1 ABAD MENDEZ, JAVIER 38
2 MARTINEZ ROSSELL, JORDI 35
3 CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL 34
Hcp. Mig
1 RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL 36
2 PORTALS PERALTA, JOAN 35
3 CALAFELL RIBERA, ALEXANDRE 35
Hcp. Superior
1 HARO DIAZ, JOSEP 38
2 FANDO ORTEGA, EDGAR 38
3 PALOP BARRIOS, ALEX 34
Sènior
1 HARO DIAZ, JOSEP 38
2 RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL 36
3 MARTINEZ ROSSELL, JORDI 35
Parelles
Scratx 
1 PEREZ CASARES, LUIS 40

PEREZ CASARES, MARIA ROSA 
2 MARTINEZ RIOS, ANTONIO 40

COSTA NOSAS, JORDI 
3 ATERO LORCA, JOSE 39

MUNNE SURIÑA, JOSEP 
Handicap 
1 PEREZ CASARES, LUIS 46

PEREZ CASARES, MARIA ROSA 
2 SURIÑA MARIN, FRANCISCO 46

BAQUE COMENGES, MARIA TERESA 
3 RECHE CARRION, JOSE JUAN 43

HIDALGO GUIRADO, MIGUEL ANGEL 

P&P SANT CEBRIÀ

IV TORNEIG RODI
Scratx 
1 SANCHEZ RODRIGUEZ, J. MANUEL 44

SANZ RAMON, ENRIC 
2 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR 45

EVANS, JOHN FREDERICK 
3 ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO A. 46

ALCAZAR PONS, JUAN 
Handicap 
1 ABOLAFIO GARCIA, FCO. ANGEL 45

ALCAZAR PONS, JUAN 
2 MONENTE PLOESSER, FRANCISCO 46

MONENTE SERRA, XAVIER 
3 SANCHEZ RODRIGUEZ, J. MANUEL 47

SANZ RAMON, ENRIC

P&P BARCELONA TEIÀ

CAMPIONAT GASTRONÒMIC
Scratx 
1 GARRIDO JUAREZ, ISIDRE 37
2 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO 36
3 POZO ALCANTARA, ANTONIO 35
Hcp. Inferior 
1 MARTINEZ FERNANDEZ, MIGUEL 38
2 GARRIDO JUAREZ, ISIDRE 36
3 ARMISEN MIGUEL, FREDERIC 35
Hcp. Superior 
1 POTZE, ALBERTUS GEERT JAN 47
2 GALLEGO PRADA, LONGINOS 38
3 HERNANDEZ GONZALEZ, OSCAR 38
Femení 
1 BARRES MARTI, MARGARITA 34
2 LARIO CASABAYO, ANGELS 31
3 MOTA VERGES, MARTA 30





POSITIUS

AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ (+)8,1

ANTONIO MARTINEZ ALONSO (+)7,6

ENRIQUE PLAYAN VILLALBA (+)7,3

CARLES PEREZ GELMA (+)7,3

MANEL MARTINEZ MESA (+)7,1

ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL (+)7

MANUEL AMOR ROYO (+)6,8

JORDI PLANAS GRANDE (+)6,7

ENRIC SANZ RAMON (+)6,4

JORDI SABORIT FLORETA (+)6,3

SERGIO GONZALEZ GARCIA (+)6,3

JOSEP ANTONI BALART RUIZ (+)6,3

RAMON CORRAL PRIETO (+)6,2

FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ (+)6,2

ERIC PUIG JOU (+)6,2

RAFAEL RAMOS MERINO (+)6,1

XAVIER PONSDOMENECH CALVET (+)5,9

AGUSTIN GARCIA PASCUAL (+)5,9

MARC PEREZ GELMA (+)5,7

JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA (+)5,7

FEMENÍ

M. ENCARNACION ROBLEDO GONZALEZ (+)3,2

CAROLINA GONZALEZ GARCIA (+)3

ISABEL RODRIGUEZ HERRERA (+)1,8

ABBY NACHSHON MOSCATEL (+)1,8

PILAR MONTERO SANCHEZ (+)1,6

ELIA FOLCH SOLA (+)1,6

MERCEDES MARCO MARTINEZ (+)1,2

MARILYN HOLMES (+)1,1

ROSA MARIA MIRANDA COMELLAS (+)1,0

CARLOTA SERRA CATASUS (+)0,7

MARGARITA PUJOL CARRERAS (+)0,6

JUDITH CHAVES LOPEZ (+)0,6

DOLORES ALCAZAR TURRILLO (+)0,5

CONCHI CARBALLO VALLEJO (+)0,4

NURIA DALMAU SALAMAÑA (+)0,3

MONTSERRAT GARCIA JUNCOSA (+)0,3

MARTA CUCURULL SOLE (+)0,3

BERTA FOLCH SOLA (+)0,2

MARIA DEL CARMEN VALLS-TABERNER MONNE (+)0,2

MARTA FARRES BALLESTE 0,2

JUVENIL

JOEL MOSCATEL NACHSHON (+)4

ERIK SHUKHART CUETO (+)1,3

NIL PEIRO NAVARRO (+)1,2

MARC IBANYEZ TORRES (+)1

SERGI ANDRES CANAL (+)0,8

ALEJANDRO COGOLLO CASTILLO (+)0,4

ALBERT BONETA CAMI (+)0,3

CARLOS VARGAS PATIÑO 0,1

JAIME SANZ POVAR 0,2

JOSEP BRAVO CARMONA 0,2

CARLA PUIG JOU 0,3

ALBERT GUERRERO ARAUZ 0,4

JORDI TORRECILLA SUNTHARO 0,7

MAX MEZQUITA DEALBERT 0,8

PAVEL TIMOSHENKO 0,8

DANIEL MARCOS OTERO 0,8

DAVID PUIG CORRIUS 0,8

AGUSTI QUINQUILLA MADALENA 0,9

LAURA ROMERO CIRAUQUI 1,1

DANA-HELGA PUYOL ROBERT 1,3

SÈNIOR

AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ (+)7,9

ANTONIO MARTINEZ ALONSO (+)7,6

ENRIQUE PLAYAN VILLALBA (+)7,3

FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ (+)6,2

VITO-VICENTE GARCIA GALAN (+)5,6

ANTONIO CARVAJAL PEREZ (+)5,6

SANTIAGO PULIDO GUERRERO (+)5,6

MANUEL PEREZ PEÑA (+)5,2

CONRAD LLADO PLA (+)5,2

HERIBERT BERNAT MUÑOZ (+)5,1

JOAN MOLINA ORENCH (+)5,1

TEODORO FEBRERO LOPEZ (+)5,1

JUAN PAZ ESCOBAR (+)5

LUIS GRIFE GUIU (+)4,9

RICARDO BETLINSKI COLMENA (+)4,8

JOSEP GURILLO HUETA (+)4,8

JOSEP SURROCA CORET (+)4,6

RAFAEL OJEDA ROMERO (+)4,5

MIGUEL PEREZ ESPINOSA (+)4,5

JUAN MARTINEZ MARTOS (+)4,4

ACTUALITZATS EL 25 DE NOVEMBRE DE 2014

MILLORS HÀNDICAPS
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