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El passat mes d'agost la propietat del Pitch & Putt Vallromanes va passar
de mans de la família Vilà a les de José Atero Lorca y María Rosa Pérez
Casares, qui dirigiran aquesta nova etapa d'una de les instal·lacions més
històriques i consagrades del Pitch & Putt Català.
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José Atero és un pioner del Pitch & Putt
a Catalunya, a més de participar en la

primera selecció catalana que es va
enfrontar al combinat irlandès, una com-
petició històrica que es va disputar al P&P
Solius. A més, es dona l'emotiva circums-
tància que també va formar part del pri-
mer equip del P&P Vallromanes en les pri-
meres edicions del Interclubs, on l'equip
va vèncer els anys 1995 i 1997.

SP-. José, ja fa uns quants anys
que et dediques gairebé en
exclusiva a la gestió dins el món
del Pitch & Putt, trobes a faltar la
competició?

I tant! La trobo molt a faltar, tot i que mai
la he deixat del tot, el nostre és un esport
que requereix molta constància, prepara-
ció, entrenament.... i jo fà uns anys que
no he pogut dedicar-mi adequadament,
potser en aquesta nova etapa a Vall-

Nova etapa al P&P
Vallromanes pilotada

per un històric del camp

PITCH&PUTTENTREVISTA
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romanes puc entrenar més i retornar a la
competició, és una de les meves
il·lusions.

SP-. De tots aquells anys inicials
del P&P, amb quins records et
quedaries? I de la situació
actual?

Una constant que sempre hi és, tant
abans com ara, és la il·lusió dels jugadors
quan s'inicien en aquest esport, i amb ells
la pròpia reminiscència dels meus inicis
en aquest món, quan vaig descobrir
aquest esport.

Sens dubte un dels records més aferrats
que tinc, és el primer interclubs que es
disputava (on formava part del equip P&P
Vallromanes) la il·lusió i l'emoció de tot
l'equip en aquells inicis m'acompanyarà
sempre.

SP.- En aquesta nova etapa del
P&P Vallromanes, quins reptes
afronten les instal·lacions?

Tota la família del Pitch & Putt afronta un
repte vital, atraure nous jugadors a
aquest esport.

En aquells primers anys de P&P el desco-
briment d'aquest esport era un motor de
nous jugadors impressionant, gairebé
desbordant.

Avui en dia tots tenim que esforçar-nos
per donar a conèixer el Pitch & Putta tot
el món, arribar a un major número de per-
sones i, el més important, ser capaços de
que s'identifiquin fàcilment les extraordi-
nàries avantatges del Pitch & Putt.

PITCH&PUTT
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En aquest sentit la federació ha iniciat un
camí, crec que molt útil, utilitzant el màr-
queting i les xarxes socials, és molt
important que tots els camps secundem i
ens adaptem  a aquestes accions i recur-
sos segons les nostres necessitats o la
nostra filosofia de ser.

A més, en aquest projecte compto amb la
inestimable ajuda de la meva dona Maria
Rosa, amb ella formem equip i ens divi-
dim les tasques. Mentre jo m'ocupo del
camp i de la gestió esportiva, ella dirigeix
la part comercial i de difusió, donant un
recolzament vital al projecte.

SP.- ens avançaries algunes nove-
tats immediates?

De moment acabem d'aterrar! Ens estem
centrant bàsicament en posar al dia el
manteniment del camp, això comporta
temps ja que s'ha d'anar mica en mica...
El que si que puc anunciar és que obrirem
una bona zona d'aproach, a més que és
quelcom que em fa molta il·lusió dissen-
yar, en els camps de pràctiques és fona-
mental entrenar el joc curt, més del que
ens pensem.

SP.- T'has dedicat a l'ensenyança
durant molts anys, continuaràs
fent-ho al P&P Vallromanes?

A l'ensenyança, igual que al joc profes-
sional, m'hi he pogut dedicar esporàdica-
ment tot i que mai la he deixat del tot, ni
voldria fer-ho mai. 

La meva feina en aquest sentit serà la de
reforçar, ampliar i enriquir l'escola del
P&P Vallromanes, és un dels projectes
més importants que tenim que dur a
terme entre tots, l'Escola del Club comp-
tarà amb tot el meu recolzament, i amb
els millors mitjans materials, ja que una

de les claus perquè el jugador novell s'a-
dapti i capti una visió positiva del nostre
esport, tot descobrint-ne els seus avan-
tatges. I per descomptat, és beneficiós
per a jugadors de tots els nivells que els
ajudarà en el seu perfeccionament tècnic.

SP.- Creus que el P&P Vallro-
manes està preparat per afrontar
els reptes de futur?

El P&P Vallromanes és una institució dins
el món del P&P, un dels camps pioners i
més reconeguts, històrcament ha aportat
moltísims jugadors a aquest esport.
A més a més, compta amb unes
instal·lacions excepcionals; dos recorre-

guts que de seguida adquiriran un estat
de manteniment òptim, una casa club i
restaurant envejables... en definitiva crec
que ho te tot com a instal·lació

Tenim la sort de comptar amb grans per-
sones, dins l'equip del P&P Vallromanes,
com jugadors aficionats amb una llarga
vinculació afectiva al club i que són un
important recolzament.

Ara ja només queda tornar a agafar aire,
aquell aire d'il·lusió dels inicis, inspirar-se
en les primeres etapes del P&P i centrar
esforços en que tothom conegui el “nou”
Pitch & Putt Vallromanes � 

PITCH&PUTTENTREVISTA



¡¡PROMOCIÓN EN ABONOS POR
NUEVA DIRECCIÓN!!

(hasta 31 de diciembre 2016)

¡infórmate! Tel. 938 456 163
info@pitchandputtvallromanes.com

¡¡¡VUELVEN LOS EPPA!!!
(todos los miércoles)
NUEVO FORMATO

Torneo + Almuerzo = 15€
(Abonados 8€)

Modalidades: (semanas alternas)
Individual Stableford
Parejas Fourball
Parejas Greensome Chapman Stableford

Premios:
1º,2º clas. individual Stableford fem.
1º,2º clas. individual Stableford masc.
1º,2º clas. senior

ENTREGA DE TROFEOS TRIMESTRAL:
(cuentan las 3 mejores tarjetas)

Salidas:
10.30 horas
15.00 horas
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RÀNQUINGPITCH&PUTT

L'últim cap de setmana d'agost amb unes temperatures molt elevades es
va disputar la 5ena prova del Rànquing FCPP al recoregut de pitch & putt
de Can Cuyàs (Sant Feliu del Llobregat)

Hi van participar 146 jugador/es i va
estar organitzat per la Federació

Catalana de Pitch & Putt.

El millor resultat el va fer el jugador del
P&P Gualta Daniel Giménez amb 5 cops
sota par, seguit del Paco Salido (P&P
Portal del Roc)  amb un cop més i en ter-
cera posició va haver un quàdruple
empat a 51 cops entre Josep Martínez
(P&P Gualta), Alex Albinyana (P&P El
Vallès), Angel Navarro (Callejeros) i la Pilar
Montero (P&P Vallromanes) que va guan-
yar la categoria femenina.

Dani Giménez
guanya el Rànquing a Can Cuyàs



Entre tots els sèniors el millor va ser el
Josep Martínez. La categoria handicap
absolut la va guanyar la gironina Mª

Angels Taulats (P&P Franciac) amb 5
cops sota par i la categoria handicap
sènior el Pedro Sin (P&P Sant Cebrià)
amb 2 cops sota par.

Giménez, amb aquest triomf,  encapçala
provisionalment la classificació general
del Rànquing FCPP 2016 amb 257 punts,

La categoria handicap ab-
solut la va guanyar la giro-
nina Mª Angels Taulats
(P&P Franciac) amb 5 cops
sota par

Giménez, amb aquest
triomf,  encapçala provi-
sionalment la classificació
general del Rànquing
FCPP 2016 amb 257 punts

9PITCH&PUTT
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seguit del Jaume Vidal (Mas Gurumbau)
amb 242 i en tercera posició en Josep
Martínez amb 238, líder també a la classi-
ficació sènior. Montero lidera la classifica-
ció femenina amb 249, Valentín Llaguno

(Castelló) ocupa la primera posició de la
taula Handicap Absolut amb 210 punts,
Dolors Sanchez lidera la classificació
handicap femení amb 227 i el Josep
Cortada (P&P Vallromanes) la handicap
sènior amb 225 punts �

Montero lidera la classifi-
cació femenina amb 249

Scratx Absolut
1 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL 41
2 SALIDO MEDINA, JUAN F¡CO. 40
3 MARTINEZ MARTOS, JOSEP 39
3 ALBINYANA TORNE, ALEX 39
3 NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL 39
Handicap Absolut
1 TAULATS ORIOL, Mª ANGELS 41
2 SIN CIRES, PEDRO 38
2 LUQUE MESA, ANDRES 38
2 ALBINYANA TORNE, ALEX 38
5 O´CALLAGHAN PASTOR, OSCAR 37
Femeni Scratx
1 MONTERO SANCHEZ, PILAR 39
2 TAULATS ORIOL, Mª ANGELS 38
3 FARRES BALLESTE, MARTA 35
3 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 35
3 DALMAU SALAMAÑA, NURIA 35
Femení Handicap
1 TAULATS ORIOL, Mª ANGELS 41
2 MONTERO SANCHEZ, PILAR 37
3 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 35
4 FARRES BALLESTE, MARTA 34
4 DALMAU SALAMAÑA, NURIA 34
Sènior Scratx
1 MARTINEZ MARTOS, JOSEP 39
1 MONTERO SANCHEZ, PILAR 39
3 LLORET ESPINET, FREDERIC 38
3 SIN CIRES, PEDRO 38
3 RODRIGUEZ FDEZ., AMADOR 38
Sènior Handicap
1 SIN CIRES, PEDRO 38
2 MONTERO SANCHEZ, PILAR 37
2 TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL 37
2 PONCE MARTI, JOAN 37
5 FERRET MIRABENT, PERE 36

RÀNQUINGPITCH&PUTT
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PITCH&PUTTNOTÍCIES

Hi van participar els 8 millors  equips
classificats del Campionat de

Catalunya per Equips 2016  amb una cin-
quantena de jugadors. Durant tot el cap
de setmana les temperatures van ser

altíssimes i els jugadors van patir molta
calor. Els equips participants van ser
Gualta Grup Escribà Interiors, Xerinola
Tennis Mora, Can Rafel, Franciac, P&P
Badalona, Serrallonga, Team Hcp1 i
Vallromanes. 

El dissabte a les 9 en punt del matí es
donava el tret de sortida a la competició
que es jugava sota la modalitat matxplay
i en cada enfrontament entre equips hi
havia 9 punts en joc,  3 de parelles i 6
individuals. 

Un cop disputada la primera ronda van
començar les primeres sorpreses, l'equip
Gualta Grup Escribà Interiors actual cam-
pió de l'Interclubs quedava eliminat
davant de Vallromanes per 4 punts a 5,
Franciac va guanyar al P&P Badalona,
Can Rafel al Serrallonga i Xerinola Tennis
Mora a l'equip local Team Hcp1. 

Diumenge van arribar a la final l'equip
gironí Franciac i Xerinola Tennis Mora.
Després dels partits per parelles Franciac
guanyava per 2 cops a 1.  En els partits

Franciac guanya
la Copa Catalunya 2016

l'equip Gualta Grup Es-
cribà Interiors actual cam-
pió de l'Interclubs queda-
va eliminat davant de Vall-
romanes per 4 punts a 5

Diumenge van arribar a la
final l'equip gironí Fran-
ciac i Xerinola Tennis Mora

El cap de setmana 9 i 10 de juliol es va disputar XII edició de la Copa
Catalunya - Trofeu Solius FCPP al Pitch & Putt Hcp 1 (Sant Andreu de
Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt)
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individuals anaven caient els punts per
als dos equips i quedava un resultat de
4,5 per Franciac a 3,5 per Xerinola Tennis
Mora a falta d'acabar el partit entre Poch

i González. Si l'equip de Xerinola guanya-
va el darrer punt en joc podia forçar un
desempat a mort sobtada. Sergio Gon-
zález avançava al Xerinola al forat 15 amb

un magnífic birdie. Joan Poch li empatava
el partit al forat 16 deixant la bola amb el
cop de sortida a menys de dos pams del
forat. Al forat 17 empataven i al forat 18

PITCH&PUTT
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NOTÍCIES

Sergio González feia un mal cop de sorti-
da que significava la victòria final per
Franciac per 5,5 a 3,5.

Franciac amb aquesta victòria aconse-
gueix el títol per 4a vegada a la seva his-
tòria. Ja la  va guanyar en  el 2005, 2011
i al 2015. En el palmarès d'edicions guan-
yades per darrera de Franciac,  Gualta
suma 3 victòries i Can Rafel i Badalona 2.
Els components de l'equip campió van
ser: Albert Massaguer (capità), Marc

Franciac amb aquesta vic-
tòria aconsegueix el títol
per 4a vegada a la seva
història

Els components de l'equip
campió van ser: Albert
Massaguer (capità), Marc
Garcia Pinto, Emili San-
martin, Martí Moreno,
Joan Poch, Pol Saura, Eric
Puig i Oriol Mas

PITCH&PUTT



Garcia Pinto, Emili Sanmartin, Martí
Moreno, Joan Poch, Pol Saura, Eric Puig
i Oriol Mas �

La classificació final va quedar de la
següent manera:

Campions  . . . . . . . . . . . . . . . . .Franciac
Finalistes  . . . . . . . .Xerinola Tennis Mora
3ers Classificats  . . . . . . . . . . .Can Rafel
4arta classificats  . . . . . . . . .Vallromanes
5ens  . . . . .Gualta Grup Escribà Interiors
6è classificats  . . . . . . . . . . . .Team Hcp1
7è classificats  . . . . . . . . .P&P Badalona
8è classificats  . . . . . . . . . . . .Serrallonga
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NOTÍCIES PITCH&PUTT

Els temps durant el cap de setmana va
ser força calorós però això no va atu-

rar als jugadors que es van presentar per
participar en aquesta nova prova.

La vencedora va haver d'exprimir el seu
joc a fons per aconseguir la victòria
scratx lliurant una targeta amb 38 punts (-
2) per proclamar-se flamant vencedora
absoluta. En segon lloc i a un sol punt,
van empatar Carlos Tomas, Tony Viaga i
Berenguer Ortí.

En Berenguer, ferm aspirant al títol de
campió absolut, després d'aquest fantàs-
tic resultat assoleix el liderat scratx del
Circuit.

En handicap inferior la victòria va estar
molt disputada com mostra l'empat a 38
punts entre Tony Viaga i Carlos Tomas i
que es va desfer per handicap en favor
d'en Tony. La tercera posició va ser per
Francisco A. Abolafio.

En handicap mig Jaume Torras va estar
força inspirat finalitzant amb 41 punts que
li van donar el lideratge amb 3 punts d'a-
vantatge sobre Vicenç Alarcón amb 38 i
Fernando Hernandez amb 37, que van
ser segon i tercer respectivament.

La categoria superior va ser per Angel
Garcia que va fer un bon partit i es va
endur la copa amb 35 punts i l'esperat
green fee gratuït per a la propera prova.

Pel que fa a la categoria femenina, Laura
Casasayas va ser la guanyadora amb 28
punts mentre que la categoria sènior va
ser per Fernando Hernandez amb 37
punts.

Pietat Justica i Isidre Pelayo s'imposen
per parelles

En la categoria per parelles Pietat Justica
i Isidre Pelayo es van endur la victòria

Pilar Montero
guanya l’scratx a La Garriga

Aquest cop, els seguidors del II Circuit Sota Par 2016 es van desplaçar fins
al camp de La Garriga on els dies 6 i 7 d'agost es va jugar la quarta jor-
nada d'aquesta competició
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amb 45 punts seguits de prop per la parella formada per Francisco Ibañez i Jorge
Villalba amb 44 punts mentre que el tercer lloc va ser per Paco Barja i Mariano Cano
amb 42 punts.

Un cop finalitzada la prova, per gentilesa de Sota Par es va servir un piscolabis men-
tre es passaven els resultats.

Després, es va procedir a fer el lliurament de premis i el sorteig de regals.

En aquesta prova Sota Par va comptar amb la col·laboració especial de caminsde-
vent.com que va sortejar un fantàstic Vol en Globus entre tots els participants del
cap de setmana. L'afortunat vencedor va ser Vicenç Alarcon que gaudirà d'una
experiència inoblidable �

Scratx
1 MONTERO SANCHEZ, PILAR 38
2 TOMAS RUBIO, CARLOS 37
3 VIAGA CARDENAS, TONY 37
4 ORTI MARES, BERENGUER 37
5 TORRAS MUNTANE, JAUME 36
Hcp. Inf. Masc.
1 VIAGA CARDENAS, TONY 38
2 TOMAS RUBIO, CARLOS 38
3 ABOLAFIO GARCIA, FCO. ANGEL 34
4 NIETO MATEO, JESUS 34
5 ORTI MARES, BERENGUER 33
Hcp. Mig Masc.
1 TORRAS MUNTANE, JAUME 41
2 ALARCON MESTRES, VICENÇ 38
3 HERNANDEZ CALERO, FERNANDO 37
4 SARROCA CASTAÑER, ANTONIO 36
5 CORTES GUERRA, NICOLAS 35
Hcp. Sup. Masc.
1 GARCIA ASTUDILLO, ANGEL 35
2 MARTIN CONTRERAS, IVAN 34
3 ZAMORA VILLAFAINA, FRANCISCO 32
4 ESPINASA JUNQUERAS, JOSEP 32
5 ROMEU PILA, DAVID 31
Femení
1 MONTERO SANCHEZ, PILAR 37
2 CASASAYAS VILLANUEVA, LAURA 28
Sènior
1 MONTERO SANCHEZ, PILAR 37
2 HERNANDEZ CALERO, FERNANDO 37
3 SARROCA CASTAÑER, ANTONIO 36
4 CORTES GUERRA, NICOLAS 35
5 GARCIA ASTUDILLO, ANGEL 35

PITCH&PUTT
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NOTÍCIES PITCH&PUTT

La jornada es presentava molt emocio-
nant donat que les classificacions

cada cop estan més ajustades i els juga-
dors miren d'escalar posicions a la gene-
ral en cada prova. 

El clima durant tot el cap de setmana va
ser força calorós i el vencedor scratx de
la prova va ser Alfredo Robledo que va
jugar a un alt nivell i va aconseguir baixar
el par del camp en 3 cops. Va estar molt
endollat durant tot el recorregut i va acon-
seguir treure un fantàstic resultat que li va
donar el trofeu en la categoria scratx
absolut.

La categoria handicap inferior se la va
endur Jose Luis Losada que va fer 36

el vencedor scratx de la
prova va ser Alfredo Ro-
bledo que va jugar a un alt
nivell i va aconseguir bai-
xar el par del camp en 3
cops

Victòria absoluta
d’Alfredo Robledo a Vallromanes

La sisena prova del II Circuit Sota Par 2016 es va disputar al camp del
Pitch & Putt de Vallromanes els dies 20 i 21 d'agost amb una bona parti-
cipació
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NOTÍCIES

punts aconseguint la seva segona victòria
en aquest circuit. En handicap mig el
guanyador va ser Gustavo Cantos V. que

ha tornat al circuit amb molta força com
mostra la excel·lent targeta amb 40 punts
que va lliurar al finalitzar el partit. La cate-

goria superior va ser per David Romeu
que va aconseguir un resultat de 40
punts.

Odalys Gisseel va ser la clara vencedora
en la categoria femenina després de fer
37 punts mentre Roser Bono s'havia de
conformar amb el segon lloc en acabar
amb 34 punts. Pel que fa als sèniors,
Francisco Zamora, que ja es va imposar a
Badalona, es va fer amb la seva segona
victòria al finalitzar amb 39 punts.

Scratx

1 ROBLEDO LOZANO, ALFREDO 39

2 RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI36

3 CANTOS VERGES, GUSTAVO 35

Hcp. Inf. Masc.

1 ROBLEDO LOZANO, ALFREDO 40

2 LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 36

3 RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI35

Hcp. Mig Masc.

1 CANTOS VERGES, GUSTAVO 40

2 ARMENGOU PIFERRER, XAVIER 38

3 MARTI PALAU, XAVIER 36

Hcp. Sup. Masc.

1 ROMEU PILA, DAVID 40

2 ZAMORA VILLAFAINA, FRANCISCO 39

3 GONZALEZ BERMUDEZ, EDUARD 39

Femení

1 MURILLO TORRES, ODALYS G. 37

2 BONO CABRE, ROSER 34

3 MONTERO SANCHEZ, PILAR 33

Sènior

1 CANTOS VERGES, GUSTAVO 40

2 ZAMORA VILLAFAINA, FRANCISCO 39

3 MARTI PALAU, XAVIER 36

VALLROMANES

PITCH&PUTT



Ricardo Ferrer
i Javier Montagut,
els millors per parelles

Ricardo Ferre i Javier Montagut van dei-
xar enrere els seus rivals en la categoria
per parelles al imposar-se amb un escan-
dalós resultat de 49 punts. Per altre
banda, Alonso Caballero i Roberto Na-
varro van tornar a jugar a un increïble
nivell i tot i fer 43 punts es van haver de
conformar amb el segon lloc. El tercer lloc
va estar molt disputat, 3 parelles van
empatar a 41 punts: Mario Gómez i Juan
Jose Hernandez, Dolors Sanchez i Jordi
Monjonell i la parella formada per Xavier
Lluis Torres i Manel Ricart.

El premi d'aproximació se'l va endur Jose
Luis Losada. Destacar també el forat en
un aconseguit per Albert Platero. En fina-
litzar la prova es va fer el lliurament de
trofeus i el sorteig de regals que van
donar pas a un pica-pica per cortesia de
Sota Par. 

Agrair la col·laboració en aquesta prova
del restaurant Can Maimó ubicat al
mateix camp del P&P Vallromanes �
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La Garrriga Best 18
Calendario próximos torneos

2016

¡¡¡Abiertas las inscripciones
para la escuela!!!

cursos colectivos
escuela infantil

grupos senior

8,9 Oct.

23,24 Oct.

26,27 Nov.

17,18 Dic. 

JA
M

O
N

E
S

24,25 Set.

22,23 Oct.

12,13 Nov.

8,9 Dic. 

10,11 Dic.

G
A

S
T

R
O

N
O

M
IC

O

Infórmate: 938 612 751
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El dissabte es va jugar la primera volta
de la competició, el millor resultat el

van fer el Toni Laso (Club G. Mare
Nostrum)  i el jugador local Jaume Vidal
amb 3 cops sota par, seguits d'un empat
entre 5 jugadors amb un cop més, Jordi
Planas (P&P Can Rafel), Daniel Gimenez
(P&P Gualta), Oscar Piqué (C. E.
Callejeros), Lluís Grifé (P&P Can Rafel) i
Eric Puig (P&P Franciac).

El diumenge a les 10 en punt del matí els
54 millors jugadors, començaven a dispu-
tar la 2ona volta de la competició, els
gironins Jordi Salvà (P&P Franciac) i
Josep Martinez (P&P Gualta) van fer 5
cops sota par, seguit de Vidal amb un cop
més. Vidal, seguia líder amb un total de
101 cops acumulats, seguit de Josep
Martinez amb 103 i Jordi Salvà i Lluís
Grifé amb un cop més.

El cap de setmana del 11 i 12 de setembre  es va jugar la XXa edició del
Campionat de Catalunya Absolut de Pitch & Putt al recorregut de Mas
Gurumbau a Taradell, comarca d'Osona. El camp  es trobava en molt
bones condicions per a la pràctica esportiva. En la competició organitza-
da per la Federació Catalana de Pitch & Putt hi van participar 92 jugadors
i la forta calor va ser la protagonista de les dues jornades.

PITCH&PUTT
Jaume Vidal

campió de Catalunya Absolut

CAMPIONAT DE CATALUNYA
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Al voltant de les 14h del migdia, després
que tots els jugadors agafessin forces es
va disputar l'ultima i decisiva volta del
Campionat, el jove Alex Albinyana de
només 10 d'edat va fer una gran volta de
47 cops, que va fer que escalés moltes
posicions a la classificació final, seguit de
Josep Iglesias (P&P Can Pascual) i
Alexandre Albinyana (P&P El Valles) amb
un cop més. Vidal no va fallar, va fer 3
cops sota par que li van donar el títol de
Campió Catalunya Absolut 2016. Cal
recordar que també es l'actual Campió
del Campionat de Catalunya Matxplay
2015.

La resta de la classificació va quedar
de la següent manera: sots campió:

Alexandre Albiñana, que ja va ser campió
2011, 2012 i 2013, amb 157 cops, 3r clas-
sificat Jordi Salvà amb 157 cops, 4t clas-
sificat: Alex Albinyana amb 158 cops, 5è
classificat Jordi Saborit amb 158 cops �

PITCH&PUTTCAMPIONAT DE CATALUNYA
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VIATGES PITCH&PUTT

El primer que cal dir d'ella és que no és
una ciutat alemanya (no s'hi val con-

fondre-la amb la seva homònima Friburg,
la capital de la Selva Negra germana),
com podria donar a entendre la seva arrel
fonètica, sinó que és suïssa. I que, mal-
grat ser bilingüe, l'alemany no és el seu
idioma predominant sinó el francès (ho
parlen gairebé les _ parts dels seus habi-
tants), com en el seu veí cantó del Valais.
Fet aquest matís… Bienvenues a Fri-
bourg!

Fundada al segle XII per Bertoldo IV de
Zaehringen (encara que integrada a
Suïssa des de 1481) sobre la llera del riu
Sarine, la influència de l'aigua ha estat
vital en el seu desenvolupament històric i
ciutadà.

I la millor prova són els cinc ponts (i dues
passarel·les) que connecten els seus dos
marges, així com la dotzena de fonts que
esquitxen gairebé tots els seus racons.
Totes elles tenen una gran basa i en el seu
centre s'eleven altes columnes presidides
per figures bíbliques o al·legóriques. Per

Fribourg i gruyère:
100% Suïssa

Protegida pels avui dia gairebé ficticis murs de la seva ciutadella
medieval, Fribourg és la més desconeguda de les grans ciutats suïsses. 
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si això fos poc, les mateixes aigües (resi-
duals) fan funcionar el funicular (únic a
Europa per aquesta característica tan
peculiar) que uneix des de 1899 la ciutat
baixa amb l'alta en un trajecte de 120
metres. 

Eclipsada pel renom internacional de
Gruyère, la preciosa vila formatgera a
la qual dóna recer el cantó, tracta de
ressorgir de les tenebres del seu histò-
ric passat mostrant-se com una urbs
que aposta per la cultura, amb mil
atractius per descobrir.

I és que, a l'hora de visitar Fribourg, cal
tenir clar que els passejos són a força de
pujades i baixades. Però aquí radica pre-
cisament l'especial encant d'una ciutat
que primer ha de contemplar-se des dels
seus diversos miradors panoràmics. Un
dels més cridaners, situat a la ciutat
baixa, és el del pont du Milleu, sobre el
meandre més bell del Sarine. Des d'a-
quest pont, si prenem la sortida més
oriental arribarem a una generosa plaça,
Planche Superieure, presidida per la font
de Sant-Jean, prop del pont del mateix
nom �

PITCH&PUTT
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NOVETATS PITCH&PUTT

Els wedges  Glide s'han dissenyat per
assegurar un gran rendiment en el joc

curt, i un control de trajectòria en els cops
de totes les longituds.

El grip de wedge “Dyla”  és més llarg per
assegurar una bona subjecció en la part
inferior del grip amb la finalitat de tenir un
millor control sobre la cara del pal.

La varilla CFS, no descuida ni el pes, fle-
xibilitat ni equilibri del pal, optimitzats per
a un millor rendiment, el disseny del cap
del pal és d'acer inoxidable, amb quatre
opcions de sola, utilitzant geometria de
sola còncava ofereixen una gran varietat i
versatilitat en qualsevol situació i angle
d'atac.

A més, triant diferents tipus de bounce
afegit, estries amb loft optimitzat… com-
binant els elements perquè s'adeqüin al
nostre swing, donant lloc a la línia de
wedges més versàtil.

L'optimització dels lofts ofereix als juga-
dors un gran ventall de possibilitats a la
seva bossa, ja que van des dels 47 graus
fins als 60º, assegurant un gran rendiment
tant en els cops a bandera per sota els
120m, com per als cops d'aproximació al
voltant del green, especialment als bun-
kers. gràcies en bon part  al seu coll afi-
nat, inspirat en el wedge original de ping
“Eye2” amb un coll més fí unit a la cara
del pal, disminuint la secció representati-
va per aconseguir un menor arrossega-
ment de sorra �

La revolució del joc curt

Wedges Glide PING









POSITIUS

RAFAEL RAMOS MERINO (+)8,2

ANTONIO MARTINEZ ALONSO (+)8,1

AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ (+)7,6

ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL (+)7,5

JAUME VIDAL SERRAT (+)7,2

SERGI ANDRES CANAL (+)6,9

JOSEP RIBAS ALONSO (+)6,8

SANTIAGO PULIDO GUERRERO (+)6,5

ELOY MUNDI ALFONSO (+)6,4

MANUEL AMOR ROYO (+)6,4

XAVIER PONSDOMENECH CALVET (+)6,4

CARLES PEREZ GELMA (+)6,4

SERGIO GONZALEZ GARCIA (+)6,4

AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ (+)6,2

FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ (+)6,2

VITO-VICENTE GARCIA GALAN (+)6,1

ENRIQUE PLAYAN VILLALBA (+)5,9

AGUSTIN GARCIA PASCUAL (+)5,9

ABRAHAM ALVAREZ BASILIO (+)5,9

ENRIC SANZ RAMON (+)5,8

FEMENÍ

Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ (+)3,4

CAROLINA GONZALEZ GARCIA (+)2,7

ISABEL RODRIGUEZ HERRERA (+)2,6

ABBY NACHSHON MOSCATEL (+)2,6

PILAR MONTERO SANCHEZ (+)2,4

CARLA PUIG JOU (+)2,1

ELIA FOLCH SOLA (+)1,9

CRISTINA SOLER ALEGRE (+)1,7

MARGARITA PUJOL CARRERAS (+)1,4

MARTA FARRES BALLESTE (+)1,3

CONCHI CARBALLO VALLEJO (+)1,1

MERCEDES MARCO MARTINEZ (+)0,8

ROSA MARIA MIRANDA COMELLAS (+)0,7

MARILYN HOLMES (+)0,7

NURIA DALMAU SALAMAÑA (+)0,6

CARLOTA SERRA CATASUS (+)0,5

MARIA DEL CARMEN VALLS-TABERNER MONNE (+)0,3

BERTA FOLCH SOLA (+)0,2

GLORIA RUIZ ESTANY (+)0,2

AIDA GRAU DORADO (+)0,1

LAURA SANCHEZ JIMENEZ 0

JUVENIL

SERGI ANDRES CANAL (+)6,9

NIL PEIRO NAVARRO (+)2,6

SERGIO SEGOVIA MURIEL (+)2,3

ALEX ALBINYANA TORNE (+)1

CARLOS VARGAS PATIÑO (+)0,5

PAU ANDRES CANAL (+)0,5

ALBERT BONETA CAMI (+)0,3

ALEJANDRO COGOLLO CASTILLO (+)0,2

JAN BOFILL COLOMES 0,1

GEORGE YOUNG CASANOVA 0,1

CARLOS BUSQUIER SOLER 0,2

IVAN PONSDOMENECH KAMENEV 0,3

ARNAU LLADO JULIA 0,3

ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA 0,8

AGUSTI QUINQUILLA MADALENA 0,9

DANA-HELGA PUYOL ROBERT 1,3

ANDRES ASIN GARCIA 1,4

ADRIA MARTINEZ PONS 1,4

IGNACIO AZNAREZ BELMONTE 1,4

JORDI MARQUEZ RITZ 1,5

SÈNIOR

ANTONIO MARTINEZ ALONSO (+)8,1

AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ (+)7,6

SANTIAGO PULIDO GUERRERO (+)6,5

FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ (+)6,2

VITO-VICENTE GARCIA GALAN (+)6,1

ENRIQUE PLAYAN VILLALBA (+)5,9

MANEL MARTINEZ MESA (+)5,6

TEODORO FEBRERO LOPEZ (+)5,3

MIGUEL PADILLA SERRANO (+)5,3

CONRAD LLADO PLA (+)5,2

JOHN FREDERICK EVANS (+)5,2

JOAN MOLINA ORENCH (+)5,1

JOSE LOPEZ FUENTES (+)5,1

LUIS GRIFE GUIU (+)5,1

ANTONIO CARVAJAL PEREZ (+)5,1

JOSEP SURROCA CORET (+)5,1

FRANCISCO AREVALO GARCIA (+)5

KENNETH JOSEPH SWEENEY (+)4,9

JOSE LUIS MIGUEL GUTIERREZ (+)4,8

ANTONIO GARCIA AVILA (+)4,8

JOSEP MARTINEZ MARTOS (+)4,7

ACTUALITZATS EL 30 D’AGOST DE 2016

MILLORS HÀNDICAPS

34








