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Anna Pruna i Grivé
Secretària General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya

Per la Secretaria General de l’Esport és una satisfacció i un orgull comprovar com el 
pitch & putt a Catalunya compleix 20 anys d’història. Aquest esport ha crescut, s’ha 
consolidat al nostre país i s’ha convertit en un dels que més progressos ha assolit a 
escala internacional. Per això, em sembla una molt bona idea que el llibre que teniu 
a les vostres mans resumeixi aquestes primeres dues dècades d’història.

Avui que es compleix el vintè aniversari, vull trametre-us la meva felicitació pels anys 
de dedicació al pitch & putt, per la il·lusió que heu demostrat tant vosaltres com els 
vostres predecessors, i desitjar-vos que la història d’aquest esport continuï plena 
d’èxits en el futur. Les federacions tenen un paper fonamental en l’organització, la 
promoció i el creixement de l’esport, i són bàsiques com a punt de trobada per esta-
blir vincles que van més enllà de l’aspecte competitiu. En aquest sentit, em sembla 
cabdal la feina feta des de la Federació.

Catalunya és una potència del pitch & putt i aquest fet ens reforça a escala inter-
nacional. És fonamental mantenir la nostra posició capdavantera, tant pel que fa al 
nivell dels nostres jugadors i jugadores com pel que fa a l’organització del major 
nombre de campionats en territori català. La qualitat esportiva i la capacitat organit-
zativa són dos valors que ens permetran continuar creixent.

Un objectiu prioritari de la Secretaria General de l’Esport durant aquests anys ha 
estat fer de l’esport un generador de canvi en tots els àmbits. Volem que l’esport 
formi part de l’estil de vida de les persones, del seu dia a dia, i el pitch & putt català 
està fent una molt bona feina en molts d’aquests aspectes.

Finalment, vull reiterar la meva felicitació als responsables de la Federació Catalana 
de Pitch & Putt per la feina feta pel seu esport i per la internacionalització de l’esport 
català, i perquè estic convençuda que en el futur desenvoluparan més accions i 
programes que ajudaran a l’evolució del pitch & putt a Catalunya. Tanmateix, vull 
felicitar els milers de jugadors i jugadores federats pel vostre esforç i dedicació.
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Ignasi Doñate 
Director General de Projecció Internacional d’Organitzacions Catalanes

Departament de Vicepresidència
Generalitat de Catalunya

220 anys de creixement sostingut d’un esport a Catalunya no s’expliquen fà-
cilment. Llavors es tractava d’un esport nou, desconegut, i quan va arribar 
al nostre país, els seus pioners van saber adaptar-lo reglamentàriament al 
nostre territori –un model de camp– i a la nostra gent –els nostres esportis-
tes–. Així naixia el pitch & putt a Catalunya.
 
Aquest llibre recull les principal claus de l’èxit del pitch & putt a Catalunya. 
Perquè ha estat realment un èxit, amb bones cartes d’entrada, però que 
calia saber jugar. Un èxit que ha enriquit el patrimoni esportiu del nostre 
país i, tan sols per aquest motiu, recomano a tothom que tingui responsa-
bilitats en el món de l’esport que el llegeixi.

Un èxit al qual no és aliena la dimensió internacional del pitch & putt i el 
gran treball que els dirigents catalans d’aquest esport estan duent a terme 
en totes les dimensions: espanyola, europea i mundial.

El llibre està farcit de noms de dirigents, d’esportistes, d’anècdotes; un ca-
pital humà que degudament gestionat ha esdevingut la “família” del pitch 
& putt català. Aquest capital humà és per mi la clau de volta d’aquest èxit 
que ha esdevingut el P&P esport, el P&P emprenedoria, el P&P gestió i el 
P&P fet social.

Un èxit que, lluny de l’autocontemplació, és llavor, energia, repte i guia 
per seguir evolucionant i gaudint del P&P com a fenomen esportiu, orga-
nitzatiu i social de primera. Gràcies a totes les persones que l’heu fet –i el 
fareu– possible.
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EEn acceptar la salutació per a aquest llibre sobre els 20 anys de pitch & putt 
a Catalunya, vull saludar ben cordialment tots els representants de la Federa-
ció Catalana de Pitch & Putt i els membres de l’Associació Catalana.

L’edició d’aquest llibre recopilatori de la història del pitch & putt a casa nostra 
és una gran notícia per al món de l’esport català. És per això que espero que 
aquesta obra serveixi de reconeixement a totes aquelles persones que van 
contribuir a la introducció del pitch & putt a Catalunya i també a tots aquells 
que han treballat i continuen treballant per a la difusió d’aquest esport aquí 
a casa nostra i arreu.

Tot i ser un esport relativament jove a Catalunya, el bon treball de la Federa-
ció Catalana de Pitch & Putt i de l’Associació Catalana ha fet que en només 
vint anys aquest esport gaudeixi d’una gran popularitat a Catalunya i que any 
rere any creixin els practicants i aficionats a aquest esport.

És per aquest motiu que era tan necessària aquesta obra. D’aquesta manera, 
la història del pitch & putt i la seva evolució a casa nostra quedaran concreta-
des en un llibre de referència per a tots els amants d’aquest esport.

Per tot això, des de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya valorem 
enormement aquesta iniciativa, ja que consolida la pràctica del pitch & putt a 
casa nostra i fomenta la projecció d’aquest esport en particular i de l’esport 
català en general.

Així, doncs, la nostra felicitació i agraïment a la Federació Catalana i a 
l’Associació Catalana de Pitch & Putt per aquesta gran tasca, tot desitjant 
que el llibre sigui un gran èxit i que contribueixi a la difusió d’aquest esport 
aquí a Catalunya i a tot el món.

David Moner i Codina 
President de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya

Com a president de la FIPPA / EPPA, m’agradaria felicitar el Pitch & 
Putt català en arribar al  20 aniversari del nostre esport a Catalunya.

Tinc records molt feliços d’una magnífica setmana en el territori ca-
talà en la celebració del primer Challenge Internacional a Solius, 
el 1997. Des de llavors, el nivell de joc dels jugadors catalans ha 
millorat molt i ara són alguns dels millors jugadors del món, que han 
guanyat tots els campionats a la seva disposició, és a dir: la Copa 
del Món, el Campionat del Món Individual i el Campionat d’Europa.
 
La seva contribució al Pitch & Putt internacional ha estat enorme. El 
Pitch & Putt català ha estat líder en la promoció de l’esport del Pitch 
& Putt a tot el món. En nom de la FIPPA / EPPA els donc les gràcies.
 
Gaudiu del 20è aniversari de P&P a Catalunya!

Frank Smith
President de l’EPPA i de la FIPPA
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Marc Casadellà i Amer
President de l’Associació Catalana de Pitch&Putt

A
Una bona idea, il·lusió, intel·ligència i esforç
Aquests serien els quatre ingredients que han convertit el pitch & putt català en un èxit i en 
un referent tant per a les federacions internacionals com per a les organitzacions d’altres 
esports del nostre país.

Una bona idea. Va ser el que va tenir Martin Whitelaw quan fa més de vint anys va arribar 
a Catalunya i s’adonà que la majoria de la població no tenia accés a fer entrar una bola 
dins el forat d’un green, i va fer una cosa per solucionar-ho: va crear un pitch & putt. Tam-
bé varen tenir una bona idea unes desenes de famílies que amb els seus estalvis assumi-
ren el risc d’engegar projectes d’instal·lacions noves en llocs on l’esport podia progressar. 
I no menys bona idea va ser que molts catalans creguessin que el pitch & putt els podia 
donar salut, entreteniment i benestar.

Il·lusió. L’entusiasme de passar de la idea a tirar endavant el primer camp a Solius, i 
l’entusiasme dels emprenedors que vingueren darrere. La il·lusió de tots els voluntaris que 
han cregut que aquest esport podia fer alguna cosa per la seva societat, sigui des del cor 
de les organitzacions o sigui des de fora.

Intel·ligència. Aprofitar aquesta il·lusió per, amb generositat, fer pinya i crear una enti-
tat que organitzés les competicions i vetllés pels jugadors tot fent-la compatible amb la 
rendibilitat de les instal·lacions. Aquesta fórmula ha garantit un procés d’adaptació a les 
circumstàncies i de millora constant.

Esforç. Quan van arribar les primeres dificultats i ningú no va decaure, els camps van 
invertir en les seves instal·lacions i serveis any rere any. L’equip de l’ACPP i la FCPP va 
procurar que l’organització esportiva satisfés la majoria dels setze mil federats. Els juga-
dors d’elit es van superar quan semblava impossible i, és clar, l’esforç de cada dia va fer 
millorar el joc d’un mateix.

Amb aquests quatre ingredients hem arribat fins aquí, i amb ells, sens dubte farem vint 
anys més. Bon pitch & putt a tothom!

VVint anys és molt de temps per a les persones, però per a un esport és només una 
gota d’aigua de la seva existència.

Aquests vint anys, hem creat i organitzat un esport a Catalunya, hem establert les 
bases per tal de tenir un desenvolupament de qualitat, i gràcies a aquesta qualitat 
han arribat els èxits, tant esportius com organitzatius. Hem estat campions del món 
i d’Europa de Seleccions i hem tingut un jugador campió del món individual, a més 
d’altres fites esportives de primer nivell. Hem fet que milers de Catalans practiquin 
esport i hem posat el pitch & putt català al nivell del pitch & putt irlandès convertint-
nos en un dels motors del pitch & putt mundial.

Però l’èxit de tot plegat no ha estat fàcil; ha calgut que es donés una combina-
ció de factors importants per arribar-hi, uns inversors privats que han sabut trobar 
l’equilibri empresa-esport, un equip humà de professionals i voluntaris amb il·lusió i 
determinació per tirar endavant el projecte, un grup de jugadors entusiasmats per 
un esport sostenible. Tot sumat ha fet que vint anys de pitch & putt siguin vint anys 
d’èxit.

També cal un agraïment especialment a les institucions que han vist que aquesta 
tasca de qualitat que hem portat a terme mereixia un suport important. Mantenir 
obertes les línies de diàleg amb l’Administració ha estat també una clau important. 
I així mateix ho ha estat el fet de gaudir del suport de les diferents Administracions 
i tenir l’oportunitat de col·laborar per tal de millorar els projectes.

Hem mirat de ser capdavanters amb els nostres projectes, hem mirat de pensar 
més en el futur que en el present, i el fruit d’això és un esport consolidat i com-
promès amb la nostra societat.

Aquest llibre és la memòria del nostre esport, és un reconeixement a tots els que 
formem l’esport, és l’agraïment a tanta dedicació. Felicitats a tots i també gràcies 
a tots.

Victor Moscatel Mendelsohn
President de la Federació Catalana de Pitch & Putt
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NNomés vint anys després de la seva introducció 
a Catalunya, el pitch & putt s’ha convertit no so-
lament en un dels esports més practicats en el 
nostre territori sinó també, en opinió de molts, 
en un fenomen de tipus social atès el nombre de 
practicants i el fet que és una activitat oberta a tot 
tipus de persones independentment del seu sexe, 
edat o possibilitats econòmiques. Els números 
són clars: a la fi del 2009 es calculava que unes 
40.000 persones practicaven aquest esport, més 
de 16.000 de les quals amb llicència federativa. Hi 
havia 88 clubs –d’aquests 36 amb camp de joc– i 
se celebraven més d’un miler de competicions a 
l’any.

Aquest desenvolupament no s’ha produït de sobte 
sinó que ha anat tenint lloc amb una gran regula-
ritat tot i alguns moments de crisi i de dubte, com 
en tota nova activitat. La publicació d’aquest recull 
pensem que és una idea molt encertada per recor-
dar aquest recorregut en uns moments en què en-
cara podem recordar amb exactitud els principals 
esdeveniments.

Els que firmem aquest pròleg hem estat només 
el cap formalment visible d’aquest desenvolu-
pament, que no hauria pogut tenir lloc sense la 
motivació i l’esforç de moltes persones: jugadors, 
propietaris de camps, membres dels òrgans de 
govern, voluntaris, professionals, etc.

Podem dir que durant aquests vint anys a cada 
un de nosaltres ens ha tocat fer front a diferents 
moments i reptes. En Martin va ser el “pioner”, i 
sense ell res no hauria estat possible. Ell va cons-
truir un camp que va ser un model per als altres, 
va promoure la primera competició i va també 
posar en marxa i presidir inicialment l’associació 
d’empresaris.

En Joan Anton va agafar les regnes de la nova as-
sociació en uns moments de dubte sobre el model 
que calia seguir i va saber aglutinar els interessos 

dels empresaris i dels jugadors superant les lògi-
ques dificultats de la segona etapa del desenvolu-
pament de l’esport.

I durant els darrers vuit anys, amb en Josep Maria 
com a president s’han posat les bases normatives 
i estructurals per consolidar el nostre model de 
pitch & putt tant a escala local com internacional 
i s’ha aconseguit aglutinar un equip de professio-
nals i voluntaris que asseguren el nostre futur ins-
titucional i esportiu.

Hom pot ressaltar, com a fets importants durant 
aquests vint anys, aspectes com el creixement 
en el nombre de jugadors i de competicions, els 
èxits aconseguits per la selecció catalana a es-
cala internacional i, sobretot, el fet que el pitch 
& putt hagi estat reconegut, a Catalunya, com un 
esport independent i per tant amb dret a tenir una 
federació pròpia. Però al nostre entendre caldria 
destacar molt especialment quelcom que explica 
i, a la vegada, fa que el nostre model esportiu si-
gui “sostenible” al llarg del temps, i és l’equilibri 
aconseguit entre els objectius dels propietaris dels 
camps de joc –que requereixen una inversió rela-
tivament important i també un manteniment conti-
nu– i els jugadors, que a la vegada demanen uns 
preus del dret de joc assequibles. Aquesta bona 
relació entre empreses i esport és avui dia total-
ment necessària i el pitch & putt català és, en la 
seva dimensió, un exemple en aquest sentit.

Escrivim aquestes ratlles en uns moments de cri-
si econòmica que, com és lògic, afecta tant els 
camps com els jugadors. Però pensem que la 
qualitat i preparació de les persones que avui dia 
dirigeixen el nostre esport –tant a nivell de juntes 
directives com de secretaria, juntament amb les 
bases que s’han posat durant aquests vint anys, 
asseguraran el nostre futur no solament a curt ter-
mini sinó també a llarg termini i sense perdre mai 
de vista la característica del pitch & putt com un 
esport a l’abast de tothom.

Martin Whitelaw  
(President de l’ACPP 1994-1998) 
Josep Antoni de Miquel Berenguer  
(President de l’ACPP 1998-2002) 
Josep Maria de Anzizu Furest  
(President de l’ACPP 2002-2009 
i de la FCPP 2006-2009)
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LLa història s’escriu segons la documentació trobada i interpretada pels seus mentors, 
sigui a través dels escrits, dels papirs, de les pintures a les coves o a les parets més 
o menys conservades, als temples, a les mòmies, als fòssils, a les monedes i a moltes 
altres coses normalment difícils de desxifrar, i ja no diem d’interpretar. I és que moltes 
vegades la mateixa història s’escriu segons el punt de mira de cada autor.

Ara que només fa vint anys que el pitch & putt es va introduir a Catalunya –de ben 
segur que pels nascuts el 1990 és tota una vida, però per nosaltres ha estat un obrir i 
tancar d’ulls–, hem cregut convenient posar-nos a escriure totes aquestes vivències al 
voltant d’aquest esport, les nostres experiències, tant gaudint del joc com lluitant a la 
taula dels despatxos en reunions i debats sobre quin era el millor camí per al pitch & 
putt. Hem cregut que aquest era un bon moment per oferir a molta gent de Catalunya 
i també de fora, que es pregunten què és això del pitch & putt, un referent, una guia, 
un llibre. No pretenem que aquest sigui un llibre de lectura, sinó més aviat un llibre 
d’història, de testimonis. Una història que encara que sigui recent i curta, és carregada 
d’episodis interessants. Vint anys d’episodis, de fites, d’èxits i decepcions, en definiti-
va vint anys viscuts intensament. Al llarg de tot aquest temps s’ha passat de ser molt 
petits i fonamentalment ignorats a ser considerats i reconeguts a casa nostra i arreu 
del món, i aquest llibre ha de servir per refermar el que tenim, consolidar el que hem 
assolit enfront de pressions i fins i tot agressions que vénen i que continuaran arribant 
de l’exterior. Aquest llibre no pretén ser res més que un testimoni escrit que serveixi 
per donar a conèixer als d’aquí i als d’allà el nostre esport, els seus fonaments, la seva 
filosofia, com es va crear i com s’ha desenvolupat. En definitiva, vol deixar constància 
que el pitch & putt no és un caprici de quatre fanàtics que volen anar pel món amb la 
bandera proclamant que Catalunya és alguna cosa més que un territori on es treballa 
dur, s’acull a qui ve i que se solidaritza amb la resta del país, sinó que a Catalunya el 
pitch & putt representa avui en dia una realitat formada per 36 camps d’empreses, la 
majoria familiars, 88 clubs esportius, 16.000 jugadors federats i més de 30.000 juga-
dors habituals, que amb molta il·lusió fan més de 1.000 campionats a l’any.

De tot això és, en definitiva, del que vol deixar constància aquest llibre. Crec que a 
més pot contribuir al fet que les noves generacions tinguin una referència i una moti-
vació per continuar lluitant per millorar aquest nou esport al nostre país. I finalment, si 
es pot documentar aquesta història és perquè hi ha hagut persones com Josep M. de 
Anzizu, Martin Whitelaw, Joan Perich, Quim Riera i moltes altres que a més de treballar 
durant aquests anys pel pitch & putt, han recollit experiències i documentació que ho 
han fet possible.

EL PERQUÈ D’UN LLIBRE DE PITCH & PUTT
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Àngel Llopis
Vicepresident de la FCPP
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ORÍGENS I HISTORIA DE L’ESPORT 
DEL PITCH & PUTT
Per Martin Whitelaw

Abans de res, permeteu-me que feliciti Àngel Llopis per la gran iniciativa de publi-
car un llibre en commemoració dels 20 anys de pitch & putt a Catalunya. El seu en-
tusiasme pel projecte se’ns ha encomanat i ha servit d’inspiració a uns quants “ena-
morats” d’aquest joc, inclòs jo mateix, per acceptar de participar-hi de seguida. En 
el meu cas em vaig sentir especialment honorat de rebre l’encàrrec d’escriure el 
primer capítol sobre els orígens i història del pitch & putt, abans que aquest esport 
s’introduís a Catalunya.

Com passa a tots els que han d’escriure sense tenir experiència, durant un temps 
he estat pensant sobre la meva contribució, sense saber per on o de quina manera 
començar. Em varen recomanar que comencés pel principi, i que tot seguit anés 
explicant el que recordés. I així ho he fet.

Per tant, deixeu-me que comenci amb una anècdota que sempre tindré a la me-
mòria. Durant una reunió amb els membres de la Federació d’Associacions Interna-
cionals de Pitch & putt (FIPPA), jo feia èmfasi en el fet que tot i que el nostre esport 
deriva del golf té característiques diferencials molt importants. El Dr. Fernando Mor-
gado, un bon amic i home de notable sentit comú, em va interrompre i va suggerir 
que, de fet, el pitch & putt es podria considerar com el precursor del golf, ja que 
sembla que, en a l’inici, el golf es jugava en terrenys molt petits.

Forats i camps curts han existit probablement des de sempre, però també és veritat 
que amb els segles els camps de golf s’han anat allargant fins al punt que avui es 
necessiten gairebé cinc hores per jugar una competició. Però fixeu-vos que hi ha 
opinions per triar i remenar. Willie Parker, autor de The short game. How to play pitch 
& putt, deia que els camps de pitch & putt es van construir en les English country 
houses durant el segle XIX perquè hi juguessin les dones.

Molts de vosaltres coneixereu el fet que un bon nombre de golfistes de primer ni-
vell tenen a casa seva els seus propis terrenys de pràctiques i també, lògicament, 
greens de pràctiques d’excel·lent qualitat. En el segle XIX passava el mateix. J. H. 
Taylor, guanyador cinc vegades del British Open, va construir un camp de pitch & 
putt prop de casa seva, a Manchester. Un camp de pitch & putt tipus links es va 
inaugurar en la costa prop de Portsmouth l’abril de 1914. Diferents camps es van 
construir a Amèrica i Canadà durant els anys vint, i camps com Stanley Park (Van-
couver, 1932), Jones Beach Park (Nova York) i San Diego (Califòrnia), aquests dos 
l’any 1934, encara són camps municipals molt populars. Després de fer una mica 
d’investigació, estic especialment satisfet de poder dir que aquests, i molts altres 
camps pioners de pitch & putt arreu del món, coincidien a tenir divuit forats amb una 
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Fotografia de l’any 1979 del campió d’Irlanda Strokeplay Leo O’Reilly (segon per l’esquerra) rebent el trofeu 
de campió de Leinster Strokeplay del directiu de Leinster Pauline Gleson (esquerra), Dick Abraham (centre) i 

John Kelly (segon per la dreta), a Ierne.
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llargada inferior als 1.200 metres, i no tenien cap forat de més de 90 metres. D’altra 
banda, el nombre de pals es limitava a tres. Retrospectivament, semblaria que les 
“normes de compromís” de l’Associació Europea de Pitch & putt (EPPA) –un tema 
molt debatut, però acceptat per competicions a escala internacional– coincideixen 
amb el que varen establir els nostres precursors i pioners de l’esport.

Per tant, el pitch & putt no és de cap manera un esport nou; com es pot veure, la 
seva pràctica en diversos països ve de lluny, malgrat que malauradament mai no 
ha estat un esport organitzat a escala internacional. En el segle passat es van obrir 
centenars de camps municipals i privats arreu del món al Canadà, Estats Units, 
Austràlia i alguns països europeus. Però aquestes instal·lacions estaven pensades 
únicament per al joc d’àmbit local. No hi havia relació entre aquests camps i tampoc 
una coordinació per promoure regles comunes o per desenvolupar l’esport de ma-
nera que els jugadors sentissin la necessitat de jugar en diferents recorreguts. Com 
a conseqüència d’aquest desinterès, les competicions eren infreqüents.
 
Un desenvolupament sostenible va iniciar-se en el sud d’Irlanda coincidint amb els 
inicis de la Segona Guerra Mundial. El gerent d’un banc local va construir un camp 
de pitch & putt de nou forats en un lloc de vacances molt popular, un petit poble en 
la costa, molt a prop de la ciutat de Cork. Durant la Guerra, i després que aques-
ta acabés, hi havia dificultats per trobar pals i boles de golf, atesa l’escassetat 
d’algunes primeres matèries. També viatjar als diferents camps de golf es feia prou 
difícil. Però va ser en aquell moment que el pitch & putt va començar a agafar 
protagonisme i es van construir diverses instal·lacions en localitats costaneres dels 
comptats de Cork i de Kerry. A l’inici dels anys quaranta l’Associació de Turisme 
Irlandès va enviar representats perquè inspeccionessin aquests camps i els polítics 
varen parlar molt positivament del potencial del nou esport, ja que requeria poca 
quantitat de terreny i estava a l’abast de tota la població.

L’interès pel pitch & putt va créixer molt durant els anys de la Guerra als voltants de 
Cork. En una reunió celebrada en aquesta ciutat al desembre de 1944 es va fundar 
la Irish Amateur Pitch & Putt Union i es va triar com a president el director de banc 
Sr. W. A. Collins. Es van dissenyar una sèrie de regles que no serien revisades i 
posades al dia fins a l’any 1976 i encara són, la majoria, vigents avui dia. Dos dels 
trofeus presentats per la nova entitat l’any 1946, la Day Cup, per al campionat na-
cional de pitch & putt, i l’Elvery Cup, per al campionat nacional de dones, encara 
es juguen actualment.

El president Collins va traslladar-se a Dublín i el seu entusiasme pel pitch & putt va 
fer que comencessin a crear-se camps a la costa est. Aquests camps van formar la 
seva pròpia associació l’any 1954 i després de sis anys de negociacions les dues 
organitzacions del país –Munster i Leinster– van acceptar formar la Pitch & Putt 
Union of Ireland. Un dels problemes per resoldre en aquelles negociacions era que 
els camps de Leinster eren més llargs i acceptaven que es jugués amb tres pals.
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L’any 1996 la Pitch & Putt Union of Ireland (PPUI) tenia 42 camps afiliats. Avui hi ha 
uns 120 clubs amb un total d’11.000 jugadors amb llicència, inclosos els jugadors 
d’Irlanda del Nord. En els 32 counties (regions administratives) de l’illa, el pitch & 
putt és sobretot popular en dues de les quatre províncies (Munster i Leinster). Uns 
16 counties tenen equips que participen en l’Inter-Counties Championship.

El desenvolupament de l’activitat del pitch & putt irlandès ha tingut lloc de diferents 
maneres:
 1.  Grups que funden una associació local.
 2.  Fàbriques que construeixen un camp dins del seu recinte.
 3.  Seccions esportives d’empreses que tenen un camp de joc.
 4.  Instal·lacions construïdes en terrenys propers a camps de futbol i de rugbi.
 5.  Camps construïts per hospitals com a lloc d’esbarjo per als malalts i el 
  personal.
 6.  Camps comercials on es paguen uns drets de joc. Molts d’aquests camps no  
  estan afiliats a la PPUI. S’estima que hi ha uns 300 camps d’aquest tipus en  
  total i molts d’ells tenen distàncies més llargues que les permeses per la PPUI 
  (forats de 70 metres com a màxim).
 7. Instal·lacions recreatives a escala municipal.
 8. Instal·lacions dins de complexos militars.

Quan el 1988 vaig començar a construir un camp de pitch & putt a la Costa Brava, 
Sean Lynch de Melbourne fundava l’Associació Australiana de Pitch & putt. Pos-
teriorment amb el suport, ni més ni menys, que del meu heroi Greg Norman, va 
iniciar una expansió per la resta d’Austràlia i Amèrica del Nord amb la construcció 
de diversos camps.

Mentrestant, el primer partit internacional de què tinc notícia es va celebrar l’any 
1981 entre els equips d’Irlanda i Anglaterra. De fet, la British Pitch & Putt Union es 
va fundar pocs anys després amb l’objectiu d’establir una sèrie de normes comu-
nes, augmentar la interacció entre els camps i coordinar i regular les competicions 
a Anglaterra.

Això va ser seguit per una altra competició a escala internacional entre Austràlia i 
Irlanda prop de Dublín l’any 1993. L’històric primer torneig internacional celebrat en 
un camp de pitch & putt australià va tenir lloc el mes d’octubre de 1996 entre una 
selecció local i la irlandesa. Exactament un any després, durant el mes d’octubre de 
1997, a Solius (Catalunya) va tenir lloc un altre esdeveniment històric quan el cam-
pió del món, Irlanda, ens va impressionar amb el seu joc tan precís i el seu domini 
de l’esport guanyant clarament a la primera selecció catalana.

Ara és moment d’explicar com el pitch & putt es va desenvolupar aquí, a Catalunya, 
amb la inauguració del camp a Santa Cristina d’Aro, fa vint anys.
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Per Martin Whitelaw

EL PRIMER CAMP DE PITCH & PUTT
A CATALUNYA

Quan tenia tretze anys, els meus pares van enviar-me a una escola privada que tenia fama de 
tenir un molt bon equip de rugbi. Però com que era un noi prim i pesava poc, estava clar que 
jo no faria carrera en aquell esport de “múscul”. En canvi, l’escola tenia un camp de pitch & 
putt de nou forats i jo hi passava molt de temps, sobretot ajudant el jardiner que se’n cuidava 
del manteniment. De fet, ell em va donar molts consells sobre els fonaments bàsics del disseny 
i manteniment dels camps de pitch & putt. Per exemple, una vegada em va dir que, si era 
possible, era millor dissenyar el recorregut en direcció contraria a les agulles del rellotge. Em 
pregunto si els que esteu llegint aquest capítol podeu imaginar per què em va donar aquest 
consell. La qüestió és que des d’aleshores, jo he dissenyat set camps de pitch & putt, tots 
ells –amb l’ excepció del camp del Montseny– en sentit contrari de les agulles del rellotge. En 
realitat, molts dels consells que em va donar aquell jardiner em van fer arribar a la conclusió 
que seria un error demanar a un arquitecte de golf que dissenyés un pitch & putt (amb l’ ex-
cepció del magnífic camp de Handicap 1, dissenyat per en Ramon Espinosa). Quan s’escrigui 
un llibre sobre els trenta anys del pitch & putt a Catalunya prometo que us explicaré el perquè 
de tot plegat. Mentrestant, el meu pare es va adonar del meu entusiasme per l’esport. Com que 
era propietari de terrenys agrícoles a la vora d’un llac molt bonic al mig d’Irlanda, i no tenia la 
salut necessària per cuidar-se del bestiar, va decidir construir un pitch & putt en aquelles terres 
buides. De tots els membres de la família, jo era el més interessat a col·laborar en el projecte i 
vaig ajudar de forma entusiasta en el disseny del camp i me’n cuidava durant els períodes de 
vacances de l’escola.

Varen passar molts anys, i en un altre punt del món, on la vida em va portar, em va entrar curio-
sitat per saber si encara podia colpejar una bola de golf adequadament. Vaig conduir el meu 
petit cotxe de segona mà fins a un prestigiós camp de golf de la Costa Brava i amb la meva 
bossa, molt vella, i sis pals, entre els quals hi havia un bastó de putts amb la vareta de fusta, 
vaig demanar preu dels “caríssims” drets de joc. L’experiència no va ser gaire agradable. Em 
varen obligar a llogar els serveis d’un cadi i un oficial de pista, que em va seguir durant tot el 
recorregut. En un dels forats, després d’haver llançat dues boles noves dins de la piscina d’una 
casa veïna, el cadi em va suggerir que jugués amb una bola vella. Amb tot el sarcasme del que 
vaig ser capaç, li vaig contestar que jo mai no havia jugat amb una bola vella! (Sempre he estat 
partidari de barrejar aquest esport amb el sentit de l’humor).

Aquell dia vaig veure clar que havia de construir un camp de pitch & putt, amb menys preten-
sions, obert a tothom i amb un preu assequible. Vaig convèncer el propietari d’un terreny agrí-
cola de Solius que estava abandonat per fer un negoci junts i ell va estar d’acord a llogar-me el 
terreny per un període inicial de deu anys.

Mirant-ho amb perspectiva, imagino que fa vint anys el procés d’aconseguir els permisos de 
construcció no tenia les mateixes dificultats que avui. L’alcalde de Santa Cristina d’Aro em va 
ajudar molt i va defensar el projecte, no solament a escala municipal sinó també davant de les 
Administracions provincials i nacionals, que tenien competències en el sector. Avui dia potser 
farien falta un grapat d’anys per tenir tots els permisos que es requereixen. Un préstec bancari 
em va donar l’empenta necessària per a la construcció del camp, i a més vaig tenir molta sort 
que el terreny que envoltava l’antiga masoveria de Can Dalmau tingués una forma que per-Martin Whitelaw a principis dels anys noranta.
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metia dissenyar un camp interessant sense necessitat de fer un gran moviment de terres ni de 
plantar arbres, perquè ja n’hi havia. A més el meu sogre, Ferran Teixidor, amb la seva formidable 
experiència com a horticultor, va ser d’una gran ajuda des del principi de les obres i especial-
ment en la construcció dels greens. La col·laboració i consell professional del Sr. Pedro Ayala, 
encarregat del camp del Club de Golf Santa Cristina, va ser també un ingredient indispensable. 
Tots junts vàrem ser capaços de construir un camp molt bonic i respectuós amb l’entorn.

Potser us sorprendrà saber que vàrem trigar gairebé dos anys per enllestir el camp, sobretot 
per problemes de pressupost. Moltes parts del disseny, els greens i fins i tot el petit llac davant 
del forat número 10 es van construir utilitzant aixades i pales. Solucionar els problemes de dre-
natge va ser un malson. El dipòsit del darrere de la casa es va haver de buidar i netejar. Fins i tot 
la sembra dels carrers i dels greens es va fer sense utilitzar maquinària. De fet, vàrem haver de 
sembrar tot el camp dues vegades a causa d’una tempesta que va caure tot just quan havíem 
fet la primera sembra. Malgrat la sequera del 1989, l’herba creixia i això ens obligava a regar-la, 
fertilitzar-la i tallar-la freqüentment. Els diners s’acabaven i recordo que em sentia ric quan tenia 
el dipòsit de benzina ple en el meu cotxe per anar des de Solius a casa meva, a Girona. Durant 
l’estiu del 89 havia esgotat el pressupost i el meu soci va refusar afegir el que era necessari per 
comprar les banderes, les estores i la maquinària per fer el manteniment. Havia invertit tots els 
meus estalvis en el projecte i l’advocat del meu soci va suggerir que ho deixés córrer. Jo havia 
sobrepassat el pressupost de despeses, havia d’admetre que havia comès un error de càlcul 
molt costós i havia d’aprendre la lliçó. Aquesta va ser potser la reunió més difícil de la meva 
vida. Però amb l’ajuda de la meva família i el meu sogre vaig ser capaç de fer front a les poques 
despeses pendents fins s deixar el camp gairebé a punt per poder ser inaugurat.

De tota manera el camp mai no va ser inaugurat. Jo em sentia tan orgullós del camp que 
em vaig obsessionar a perfeccionar-lo i continuava segant l’herba més i més. En el perímetre 
del camp hi havia una pista de bicicleta tot terreny (BTT) i sovint els ciclistes es paraven per 
admirar-lo.

El dia 1 de gener de 1990 diversos nois varen aparèixer amb pals i varen començar a jugar 
malgrat que encara no havíem rebut les banderes. Amb atreviment, em vaig dirigir a ells i els 
vaig demanar de pagar una entrada en forma de donatiu de 500 pessetes per jugar els divuit 
forats. Varen acceptar molt contents la proposta i el camp es va inaugurar. Sense cap mena de 
cerimònia.

Jo estava força content amb aquell camp que vaig construir avui fa vint anys, però no havia do-
nat prou importància a la “casa club”. De fet mai no havia pensat que Solius pogués ser un club. 
L’únic model de pitch & putt que coneixia era el del meu pare, que era només un camp sense 
cap mena d’instal·lació ni de socis. Els jugadors pagaven únicament una modesta quantitat 
cada vegada que hi anaven a jugar. Des d’una antiga caravana jo els entregava els pals i dues 
boles velles, i després de la partida solien anar a un bar proper i parlaven de birdies i bogeys.

A Solius a mi em preocupava més tenir un garatge per a la maquinària, les eines i els productes 
de manteniment. La màquina que expedia Coca-Cola estava darrere dels sacs de fertilitzants 
i jo entregava els llapis i les bosses amb tres pals des de la finestra! De fet em fa vergonya 
admetre que vaig trigar uns quants mesos a adonar-me que havia de construir uns lavabos. Ja 
veig que m’estic desviant, però ja que he esmentat els tres pals que anaven inclosos en el preu, 
recordo que em va sorprendre veure jugadors que arribaven amb unes grans bosses plenes de 
pals i amb carrets. Va ser llavors quan vaig recordar el que una vegada em va dir el meu pare: 
“El client sempre té raó”.

A poc a poc, però amb regularitat, el negoci anava funcionant. No perquè em gastés diners en 
publicitat, sinó perquè els jugadors tornaven a venir amb amics. Gràcies a un bon amic, artista 

fotos:  1.- Vista aèria del camp de Solius.  2.- Martin impartint classes al Golf Centre 
Solius.  3.- Martin Whitelaw durant l’entrega de premis de l’International Challenge 
Cup de 1997 entre Catalunya i Irlanda.  4.- Al camp de Solius s’hi van aficionar molts 
jugadors des de ben joves.
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i jugador, en Mario Giménez, vaig llogar un cartell publicitari força gran, al costat de la carretera 
i a prop de Santa Cristina. Va pintar de verd un anunci curiós amb dues muntanyetes amb la lle-
genda “L’herba està creixent en la nostra escola”. Un mes després hi vaig afegir una bandera. 
I més tard vaig afegir-hi: “Escola de Golf - 18 forats de pitch & putt”.

El juny de 1990 ja cobria les despeses. De fet, el juny de 1990 vaig començar a adonar-me que 
estava venent una cosa realment addictiva. Els mateixos jugadors venien diverses vegades 
per setmana: estaven enganxats. Jo vaig sentir-me malament per cobrar uns drets de joc cada 
vegada que visitaven el camp; per tant, vaig decidir no fer cas del meu pare i el seu concepte 
de “pagui només quan jugui” i vaig convidar a un nombre seleccionat de jugadors habituals a 
pagar un abonament anual per jugar quan volguessin –set dies a la setmana–. Vaig fer núme-
ros. Vaig calcular que tothom estaria fora un mes a l’any per vacances i ningú no voldria jugar 
en dies de pluja; per tant, vaig demanar l’equivalent de 52 drets de joc. Mai no vaig preguntar 
quant demanaven altres camps de pitch & putt per tenir un accés anual, però sospito que als 
addictes de Solius els sortia a compte. Mai no em vaig penedir d’haver fet aquesta oferta; des-
prés de tot, això va donar una dimensió social al “club”. Admeto, però, que vaig quedar sorprès 
quan un dels membres em va ensenyar un certificat del metge per estar un mes de baixa a 
causa d’una lesió i em va demanar que li retornés l’import de la quota anual.

Aleshores em varen demanar que organitzés el primer torneig de pitch & putt. Aquí es va veure 
que era un assumpte problemàtic, ja que hi havia grups de jugadors amb habilitats de joc molt 
diferents i cap sistema de handicap. Per tant, vaig anunciar una competició per a principiants, 
estipulant que aquests eren els que no eren jugadors de golf ni tenien un handicap de golf. El 
que va passar és que tres nois que venien a Solius per primera vegada varen guanyar el primer, 
segon i tercer premi.

Els meus jugadors habituals estaven furiosos i se’n varen anar immediatament. Vaig haver 
d’entregar els trofeus a aquells tres convidats en el pàrquing. Immediatament vaig decidir estu-
diar i crear un sistema d’handicap.

He d’admetre que aquest sistema d’handicap era en aquell inici més aviat bàsic i poc elaborat. 
Simplement es basava a dividir el nombre de cops sobre par per dos; per tant, un resultat de 74 
cops equivalia a tenir un handicap 10, que s’havia d’anar ajustant després de tres tornejos. Si 
alguns jugadors de golf es presentaven a jugar una competició, es reduïa el seu handicap de 
golf en el 75 per cent i, després, combinant-lo amb el seu resultat brut en la prova, se’ls adjudi-
cava un handicap de pitch & putt. Durant dos anys, altres camps m’enviaven per fax el resultat 
de les seves competicions i, juntament amb la meva dona Carme, modificàvem artesanalment 
a la cuina de casa els handicaps dels jugadors.

Tant els jugadors com els responsables dels camps estarem sempre agraïts a l’Ignasi Voltá (del 
Vendrell), que amb el suport de la Federació Catalana de Golf, va treballar intensament fins a 
arribar a dissenyar un bon sistema. Un sistema que encara funciona força bé avui dia.

En el camp del meu pare jugaven gairebé sempre junts els mateixos jugadors, i abans de co-
mençar solien discutir i negociar sobre els respectius handicaps. En Joan diria a en Pere: “Val, 
et dono dos cops d’avantatge si en Miquel me’n dóna un a mi”. I un cop arribaven a un acord 
començava la partida.
 
En el cas de Solius, jo estava sorprès en comprovar el nivell de competitivitat dels jugadors i 
com insistien a jugar en els concursos amb qui no coneixien. Aquesta era una raó per la qual te-
nir un bon sistema d’handicap era essencial. Però lògicament això volia dir que s’havia de jugar 
d’acord amb les mateixes regles. El 1990 no tothom estava familiaritzat amb les regles del joc. 

fotos: 1.- Imatge del moment de plantar el 
magnífic conjunt d’arbres que presidien la part 
dreta del carrer del 18 i del 17. 2.- Felicitació 
nadalenca.  3.- Imatge de les banderes del 15 (en 
primer pla) i del 17 al fons. Més al fons, la masia 
de Can Dalmau.  4.- Imatge del que seria el green 
del 18 envoltat amb cordes. A la dreta podem 
veure el projecte del llac i els pins que hi havia al 
voltant del green del 12. Al fons a l’esquerra es 
pot apreciar el tee de 15, elevat entre pins.
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Per tant, per evitar discussions desagradables havíem de ser molt estrictes en aplicar-les. En 
una ocasió, vaig rebre una carta certificada enviada per l’advocat d’un jugador pel fet d’haver-li 
posat una sanció de dos cops, perquè havia trencat la branca d’un arbre per millorar la seva 
posició i així tenir un cop més fàcil cap al green. L’honor, l’honestedat i el respecte per les re-
gles són elements essencials per a aquest esport, però també és cert que de seguida es va fer 
evident que les regles són (innecessàriament) complicades i per tant en les competicions més 
importants es feia indispensable la presència d’àrbitres oficials. Sense pensar-ho gaire, vaig 
intentar convertir-me jo mateix en àrbitre i en una ocasió vaig desqualificar un jugador de Solius 
en una competició Interclubs que pretenia haver trobat la seva bola perduda i continuava jugant 
amb una que era diferent de l’original. Des d’aleshores no ha tornat a parlar amb mi. Haig de 
reconèixer que fa vint anys el meu caràcter tenia una part poc agradable i vaig castigar alguns 
amics i jugadors per no respectar les normes, sobretot en el meu camp. S’ha d’entendre que 
l’havia construït amb les meves mans i l’estimava com si fos el meu fill. Un membre molt conegut 
del camp de golf local va arribar un dia a Solius amb tres o quatre senyores d’acompanyants. 
Va pagar la quota i es va dirigir al primer tee. Jo tenia a les meves mans unes pinces i una ga-
lleda per recollir les burilles de les cigarretes. A mig camí del primer forat vaig demanar a les 
senyores que sortissin del camp. Per dos motius: un perquè només els jugadors podien accedir 
al camp, i segon perquè per postres les senyores calçaven sabates amb talons de punxa. La 
resposta va ser: “Les nostres sabates de golf estan en els vestuaris del Real Club de Golf del 
Prat”. I, a part d’això, “qui era jo, un recollidor de burilles, per impedir que acompanyessin un 
jugador?”. També recordo que vaig demanar al propietari d’un camp de golf de Girona que 
agafés el rasclet i arreglés el búnquer en el forat número tres.

En realitat recordo haver demanat, a diversos “clients” que avui dia estan entre els millors ju-
gadors del país, de portar-se bé o deixar de jugar. Avui, tants anys després, me n’adono que 
potser el to de veu i el fet d’escollir expressions inapropiades, expressades en moments de 
nervis i també degudes a la manca de vocabulari, varen estar fora de lloc. I per això demano 
disculpes a tots aquells que se sentissin agreujats. Eren reaccions espontànies per tractar de 
protegir el “meu fill”. Amb el temps vaig adonar-me que era el moment de tenir àrbitres i contro-
ladors qualificats i també una recepcionista tan maca i simpàtica com la Meritxell!

Tot plegat, l’univers del pitch & putt català començava a créixer i era una mica massa per a 
mi sol, i vaig decidir convidar els propietaris d’altres camps a dinar a Santa Cristina per veure 
si, plegats, podíem col·laborar i assegurar que el nostre esport pogués anar endavant amb la 
col·laboració de tots i la coordinació de les nostres activitats.

Un diumenge pel matí hi havia una cua de cotxes esperant entrar al pàrquing. Tot just al costat 
del pont hi havia dues noies molt maques que paraven a cada cotxe i els entregaven fulletons 
explicant als “meus jugadors” que a Campmany s’havia obert recentment un nou camp de 
pitch & putt. Jo vaig acceptar amb agraïment el fulletó i encara avui em sap greu no haver-ne 
guardat una còpia. Hi havia una fotografia molt bonica d’un noi i una noia jugant al setè green 
de Solius! Jo no em vaig veure amb cor de dir a les noies que el que estaven fent no era ètic. 
Aquell matí, després de la competició, hi havia un fulletó en el parabrisa de cada cotxe. No em 
sorprenia que els propietaris d’aquell camp fossin més aviat escèptics d’acceptar la meva invi-
tació a dinar. En realitat cap dels meus convidats no podia imaginar quin podria ser el resultat 
de la reunió. Excepte, potser, algun dels directius de la Federació Catalana de Golf (FCG) ja 
que, per alguna raó misteriosa, havia rebut còpia de la meva invitació.

Immediatament em varen contactar per part de la FCG i em varen demanar que tingués una re-
unió amb un representant de la Federació. Hauríem d’haver intercanviat targetes de visita, però 
jo no en tenia cap. Em va sorprendre, però, la del representant de la Federació; a la seva fla-

Fotos: 1.- Imatge de la petita casa club, que ja era 
pràcticament acabada. Els únics arbres que hi havia 
a la zona eren plataners alts i prims. Més tard s’hi 
plantarien acàcies i un petit jardinet que envoltava 
una petita terrassa.  2.- Imatge del cartell publicitari 
que es va instal·lar a peu de la carretera de Llagos-
tera a Santa Cristina.  3.- Perspectiva de la zona on 
s’ubicaria el green de putts, tot el carrer del 18, i els 
futurs greens del 18, 12, 14 i 15, tapats amb plàstics 
negres.  4.- Imatge de l’equip irlandès durant el 
primer gran enfrontament internacional a Solius 
l’any 1997.  5.- Magnífic detall de la riquesa natural 
que servia de marc al forat 2 i a la façana de Can 
Dalmau.  6.- Imatge de com el professor de Solius, 
Pedro, imparteix classes.
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sin cops de la targeta quan bevien un xarrup. Un bàrman de Lloret de Mar va guanyar la 
competició amb 18 sota del par!

Quan miro enrere, una de les coses que recordo amb més emoció de Solius no té res a 
veure amb el pitch & putt: és quan ensenyava els dos fills meus, en Marc i en Nick, a baixar 
en bicicleta pel carrer del forat numero 2. Els agradava tant que des d’aleshores no han 
baixat de les seves bicicletes i avui tots dos son uns excel·lents corredors de BTT.

Vaig ser molt afortunat de tenir el súper equip que van fer que Solius fos una experiència 
inoblidable: la Carme, la Meri, la Maria José, Onofre, Papa, Toray i Ibrima, sense oblidar 
els grans professionals del camp de pràctiques. Els agraeixo molt tot el seu suport durant 
tants anys.

També vaig tenir maldecaps. Uns eren els senglars que intentaven regularment destrossar 
el camp. Ho vàrem provar tot, fins i tot un servei de notícies per mitjà de transmissors de 
ràdio repartits per tot el camp, idea, és clar, d’un home de ràdio, el Joan Perich. Però els 
porcs es varen acostumar a les notícies i continuaven aixecant els carrers. I, sobretot, les 
discussions que no acabaven mai amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Tant és així 
que ja el 2005 jo sabia que Solius tenia els dies comptats, perquè era obligatori regar amb 
aigua reciclada, una obligació que no era ni viable ni assumible des del punt de vista 
econòmic. El fet que el propietari dels terrenys decidís vendre la finca i per tant tancar 
Solius, va ser simplement una anècdota. Una anècdota sinistra, això sí, i que gairebé em 
va trencar el cor. Però l’esperit de Solius encara és viu i es pot recordar gràcies a gent que 
el va estimar, com per exemple en Quim Riera i la seva web i molts d’altres. Moltes gràcies 
a tots els jugadors que van fer de Solius un lloc tan especial.

mant tarja no solament hi havia una referència al fet que era doctor, sinó que ho repetia dos cops: 
“el Dr. Dr. Enrique Junoy”. Vaig quedar impressionat. Doncs “El Dr. Dr.” Junoy va suggerir que 
Solius i altres camps de pitch & putt podrien rebre una invitació per formar part de la Federació i 
va insinuar que el president estaria interessat que jo actués com a assessor de la junta directiva.

Aleshores em va preguntar per què els camps catalans de pitch & putt eren diferents, o sigui 
més llargs, que els irlandesos. Com és lògic, jo sabia on portaria aquesta discussió. “Jo puc tirar 
una bola fins a 120 metres amb el wedge de pitchs”, va ser la meva resposta. La reunió va ser 
molt cordial i quan jo li vaig preguntar si els camps de pitch & putt tindrien els mateixos drets (em 
referia als drets de vot), molt educadament em va dir que probablement la resposta seria negati-
va. Respectuosament, vaig declinar la invitació de demanar l’entrada en la Federació, però vaig 
anar amb compte de no dir-li quines eren les meves raons. Això no va impedir que enviessin un 
delegat a la reunió de Santa Cristina. Si he de dir la veritat, el principal motiu pel qual els camps 
catalans són diferents dels irlandesos té relació amb la important inversió que és necessària 
per construir un bon camp aquí a la costa Mediterrània. Per una petita part d’aquest cost, el 
meu pare tenia un camp d’estil irlandès. De tota manera, jo m’havia adonat que una vegada els 
jugadors eren capaços de fer birdies en la majoria de forats, aviat cercaven nous estímuls i se 
n’anaven al camp municipal de golf que hi havia prop de la població. No sóc comptable, però 
era força evident que jo havia de demanar un preu dels drets de joc superior al d’Irlanda. Des-
prés de tot, el meu pare mai no va haver de pagar ni un cèntim per regar el seu camp; l’aigua 
de pluja no costava res i estava pràcticament garantida. A part d’això, el terreny era seu. Només 
per cobrir els costos del reg automàtic, Solius havia de ser més interessant per atraure la classe 
mitjana catalana, que estava augmentat, i també per estar més en relació amb la demanda del 
segle XXI. Però amb un sol camp de pitch & putt els jugadors haurien d’estar temptats d’anar a 
jugar als camps de golf dels voltants; per això jo vaig animar, expressament, alguns dels meus 
jugadors que construïssin els seus propis camps i els vaig donar consells de com fer-ho.

En la primera reunió per parlar amb la “competència”, hi havia sis camps representats i sospito 
que ni el mateix Josep M. de Anzizu sabia quin era el meu propòsit en convocar-la. Jo havia 
estat uns anys treballant a Alemanya i en aquest país si tres veïns crien conills domèstics la 
primera cosa que fan és formar una Associació de Cria de Conills Domèstics. Les meves raons 
per no acceptar formar part de la federació de golf eren senzilles: 1) preferia gestionar un molt 
bon camp de pitch & putt a un camp de golf mediocre, i 2) jo no volia obligar els jugadors a 
pagar una llicència a les Federacions catalana i espanyola a la vegada per poder jugar en el 
meu camp i a més pagar un modest preu d’entrada. La reunió va donar lloc a la formació de 
l’Associació Catalana de Pitch & Putt (ACPP). El meu objectiu era molt clar: utilitzant les paraules 
de la pel·lícula Gengis Khan, “si estem units tenim una possibilitat, desunits podem caure tots”. 
Una de les primeres coses que va fer l’ACPP va ser pagar per uns expositors on els jugadors 
podien trobar informació de tots els camps catalans. També vàrem organitzar el primer Inter-
clubs. Vàrem acordar que es jugaria en cinc dels sis camps existents i –podeu creure-ho? l’únic 
que va quedar fora va ser Solius. No obstant això, jo anava d’un camp a l’altre per ajudar en 
l’organització d’aquestes competicions.

Però vaig delegar la responsabilitat de comprar els trofeus a un dels meus col·legues, que es 
va oblidar de portar-los l’últim dia de la competició. Com a president no tenia altra solució que 
intentar fer un discurs una mica divertit en la cerimònia final i donar a cada un dels guanyadors 
un escuradents amb la promesa d’entregar més endavant el trofeu que no havia arribat.

De Solius només en guardo bons records. Vàrem organitzar competicions força curioses, com 
per exemple una a la nit després d’un sopar de gala servit pels serveis d’àpats del conegut 
restaurant Els Tinars. O com l’original competició en què permetíem als jugadors que es deduïs-
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Diferents imatges 

de l’entorn, 
greens i recorre-
gut del Centre de 

Golf Solius.
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EEn el moment de celebrar el vintè aniversari des de la seva implantació a Catalunya, penso 
que és interessant reflexionar sobre els motius que poden haver contribuït al fet que el pitch 
& putt s’hagi desenvolupat fins a convertir-se, en un espai relativament curt de temps, en un 
dels esports amb un nombre de practicants més elevat a casa nostra i a la vegada en un cas 
destacat a escala mundial. (1)

Com sol passar en totes les noves activitats –siguin empresarials o d’altre tipus–, l’èxit o 
fracàs inicial sol ser determinant i depèn, sobretot, del fet que hi hagi un primer grup de per-
sones (“clients”) que considerin prou atractiva l’oferta inicial per repetir-la i comentar-la amb 
altres possibles usuaris. En el món dels negocis es considera que, de mitjana, només una 
de cada quatre noves “aventures empresarials” tenen èxit després del tercer any d’haver-se 
iniciat. I el mateix podem dir d’altres tipus d’activitats, siguin de lleure, esportives o culturals.

Al principi del 1990 Martin Whitelaw va obrir al públic el recorregut de Solius, prop de la Costa 
Brava, i gairebé immediatament va tenir visitants que varen quedar satisfets de l’experiència 
i la varen anar comentant amb coneguts i amics. En un espai breu de temps un nombre relati-
vament important de persones parlaven del nou esport i del seu atractiu. Uns eren jugadors i 
uns altres possibles inversors. De mica en mica l’exemple de Solius va arrelar i es va conver-
tir en un d’aquests pocs casos de noves activitats –en aquest cas un nou esport– amb èxit.

Què oferia Solius?
En primer lloc era una alternativa –en un espai reduït i amb determinades diferències de 
tipus tècnic– a jugar en un camp de golf, un esport que a causa dels preus i els condicio-
nants de tipus social no estava, en aquells moments, a l’abast de la majoria de la població 
catalana. A part d’una imatge d’esport “elitista”, la majoria de camps eren clubs tancats als 
socis o bé tenien un preu del dret de joc molt alt per als altres jugadors. En tots els casos 
era necessari, a més, tenir una llicència de federat. Una partida de divuit forats solia requerir 
quatre hores o més.

El camp de pitch & putt de Solius tenia un disseny ben estudiat, amb unes distàncies molt 
diferents de les del golf convencional, però prou atractives per a qualsevol jugador; no re-
queria cap llicència per jugar; era molt econòmic en relació amb els preus del golf i permetia 
fer una partida de divuit forats en un temps inferior a les dues hores. A més, era una activitat 
a l’aire lliure assequible per gent de totes les edats i sexes.

Amb la perspectiva de vint anys després, diria que Solius va oferir, al principi dels anys 
noranta, un excel·lent “producte” a un gran nombre de persones que estaven interessa-
des en activitats a l’aire lliure, a bon preu i sense condicionants ni restriccions de tipus 
social. En certa manera, va “encaixar” amb les demandes i les característiques d’una classe 

(1) Segons les dades del final del 2009, es calculava que unes 40.000 persones –de totes les 
edats– practicaven el pitch & putt a Catalunya i, d’aquestes, 16.572 tenien la llicència federa-
tiva. La Federació Catalana de Pitch & Putt estava formada per 83 clubs, 36 dels quals tenien 
camp propi. Se celebraven més de 1.000 tornejos a l’any amb un total de més de 100.000 
sortides en tornejos.

REfLExIONS SObRE 
LES POSSIbLES CAUSES 
DEL SEU èxIT

pitch & putt

per Josep Maria de Anzizu Furest
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mitjana catalana que anava essent cada dia més nombrosa i que va anar-se “enganxant” a 
aquesta nova activitat d’esbarjo i la va considerar com quelcom propi.

Catalunya és un país d’emprenedors i l’èxit de Solius no solament va ser ben acceptat en el 
món de l’esport i el lleure, sinó que també es va anar considerant com una possible inversió 
per fer rendibles terrenys relativament petits (5-10 hectàrees), que ja no ho eren com a ex-
plotacions agrícoles. Això va desembocar en la construcció de quatre o cinc instal·lacions 
més i, sota el guiatge del promotor de Solius, en la constitució d’una associació d’empresaris, 
l’ACPP, que a partir de 1994 va organitzar els primers concursos del nou esport.

A partir d’aquí el creixement va ser molt ràpid tot i que va tenir, com és lògic, els moments de 
crisi tant en l’àmbit del model que calia seguir com en l’àmbit de les estructures que havien 
de fer-se càrrec del govern del nou esport i de les reglamentacions que s’havien d’aplicar.

Un dels aspectes inicialment més discutibles era l’assimilació o separació del pitch & 
putt del golf. A Irlanda, bressol d’aquest esport, es considerava des del seu inici que el pitch 
& putt era com “una branca despresa” de l’arbre del golf que amb el temps havia assolit una 
personalitat diferenciada fins a ser considerada com un esport independent tot i mantenir una 
bona col·laboració amb el golf. Aquest va ser també l’enfocament inicial a Catalunya, ja que 
entre l’ACPP i la Federació Catalana de Golf es van establir uns principis de col·laboració 
(respecte per l’ autonomia del pitch & putt i ajuda en temes d’interès comú) que a criteri de 
tothom varen ser molt importants per als dos esports i explicaven l’augment de jugadors –tant 
de golf com de pitch & putt– en la segona part dels anys noranta. Malauradament, després 
de gairebé deu anys i a punt de ser acceptada –amb el recolzament inicial de la mateixa 
FCG– la constitució de la Federació Catalana de Pitch & Putt, la Reial Federació Espanyola 
de Golf (RFEG) va decidir proclamar aquest esport com una modalitat del golf a la resta 
d’Espanya i va obligar la FCG a trencar l’excel·lent i reeixida col·laboració existent a 
Catalunya entre el pitch & putt i el golf.

Cal també esmentar el temps i els esforços destinats a la posada en funcionament d’un 
sistema d’handicap propi. La implantació d’una fórmula especialment adaptada al pitch & 
putt per igualar el nivell dels jugadors va ser considerada des de l’inici com un dels elements 
més importants per desenvolupar-lo i fer-lo atractiu a tothom. A partir d’un sistema inicial i 
de l’experiència en la seva aplicació, es va fer un estudi a fons i es va posar en marxa el 
sistema que, amb alguns retocs, ha estat en vigor fins avui i que ha ajudat en gran mesura a 
popularitzar l’esport.

Un altre dels temes objecte de controvèrsia durant els primers anys era si s’havia de 
donar prioritat als interessos de les empreses propietàries dels camps (prioritat del ne-
goci) o als dels jugadors que participaven regularment en les competicions (prioritat de 
l’esport). Aquí es va acabar imposant la necessitat de trobar, dins del possible, un equilibri 
entre els interessos d’uns i altres, una decisió que a la llarga s’ha demostrat interessant per 
les dues bandes i ha tingut com a conseqüència el manteniment de l’ACPP, com a entitat que 
representa els interessos dels propietaris de camps i té les seves pròpies activitats, i la FCPP, 
que està a càrrec de l’esport en la seva vessant oficial.

És interessant esmentar també la vessant internacional, com un fet molt important per do-
nar difusió al pitch & putt des del seu inici. L’any 1997 es va celebrar a Solius el I Catalunya-
Irlanda i poc després es feien les reunions que varen donar lloc a la fundació a Barcelona 
(any 2000) de l’associació europea (EPPA). Directius catalans varen ser pioners en el des-
envolupament internacional del pitch & putt i els nostres jugadors varen destacar i obtenir 
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excel·lents resultats en les primeres competicions. Tot això va actuar en certa manera com a 
“caixa de ressonància” i va fer créixer l’interès pel nou esport.

Però, a més d’aquests fets, n’hi va haver un altre molt important i imprevist que es va 
desenvolupar espontàniament entre els jugadors habituals del pitch & putt i és el bon 
ambient i la familiaritat entre els participants en les competicions tant les de club com 
les oficials i també les internacionals que el consideren com el “seu esport”. Aquesta 
presa de consciència col·lectiva ha fet que de mica en mica, i amb l’ajut d’iniciatives com el 
web www.quimriera.com i les revistes Par 54, Sota Par i més endavant Forat 18, s’hagi anat 
creant un sentit identitari propi i complementari de les estructures formals que han gover-
nat oficialment el pitch & putt a Catalunya, a part del fet que un bon nombre de jugadors 
s’han ofert com a voluntaris per portar a terme diferents activitats associatives. Aquest sentit 
identitari, juntament amb les crítiques majoritàriament constructives, ha actuat també com a 
al·licient per anar millorant la gestió diària i ha ajudat al fet que es mantingui un equilibri entre 
els interessos dels propietaris dels camps i els dels jugadors.

Es fa difícil pensar que aquest desenvolupament hagués estat possible si el pitch & putt cata-
là no hagués tingut unes estructures de govern pròpies i diferents de les de qualsevol altre 
esport. Han estat els professionals que gestionen aquestes estructures els que, juntament 
amb jugadors que han col·laborat voluntàriament, han coordinat i controlat el nombre cada 
dia més important de competicions, han elaborat i aplicat les diferents reglamentacions i han 
aconseguit desenvolupar tota una sèrie d’eines informàtiques (modificacions d’handicap en 
línia, classificacions de tornejos, estadístiques, etc.) que han ajudat no solament a mantenir 
sinó a incrementar l’interès d’un nombre important de persones que practiquen el pitch & 
putt amb regularitat.

Vint anys després dels seus inicis, es pot afirmar que el pitch & putt és un esport que, 
en el cas de Catalunya, està arrelat i consolidat. Té una base organitzativa sòlida i profes-
sionalitzada, un nombre important de clubs, una selecció nacional entre les millors del món, 
una independència econòmica suficient i, per sobre de tot, un nombre molt important de 
practicants que el consideren com el seu esport favorit i són conscients que han col·laborat 
d’una manera molt important al seu èxit actual.

Avui dia es pot dir que el pitch & putt és, a Catalunya, més que un esport. Es un fenomen a 
la vegada esportiu i social que hauria estat impossible de desenvolupar sota les estructures 
de qualsevol altre esport.

Com es podrien resumir esquemàticament les raons d’aquest èxit? Quins són els ele-
ments més importants del “model català de pitch & putt”? I, finalment, és aquest model 
repetible?

Intentaré donar resposta a aquestes preguntes.
El meu punt de vista és que la “clau” de l’èxit del model català no es deu a un sol factor sinó 
a la interacció i equilibri entre diversos elements, cada un dels quals és important però no 
l’explica per si sol. Aquests elements són:

- En primer lloc, es tracta d’una activitat esportiva amb característiques interessants per molta 
gent. Concretament, un model de pitch & putt semblant a l’irlandès però amb distàncies més 
llargues i per tant més atractives. Un model que avui dia té un nombre molt important de 
jugadors que se senten partícips del seu desenvolupament.
- Un nombre adequat (o sigui no excessiu) de camps de joc situats en un territori relativament 
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el cas de Catalunya és, per la seva importància i modernitat, especialment interessant per estu-
diar. A banda d’altres consideracions, és evident que els elements que podríem denominar de 
“hardware” (bones instal·lacions i bones comunicacions) han tingut un paper important; però 
els elements de “software” (preus adequats i coordinació de les activitats mitjançant òrgans de 
govern i un sistema d’handicap propis) han estat probablement els més determinants. Junta-
ment, com és lògic, amb un fet que és sempre indispensable, que és una demanda potencial i 
l’entusiasme de molts jugadors per aquest tipus d’activitat.

A banda de la seva contribució com a directiu en els organismes catalans i internacionals de 
pitch & putt, Josep M. de Anzizu és professor i consultor en temes de desenvolupament orga-
nitzatiu. En aquest article ha intentat aplicar al pitch & putt esquemes actualment utilitzats en 
la gestió d’organitzacions.

petit i amb una bona xarxa de comunicacions, que permet que els jugadors visitin diferents 
instal·lacions.
- Camps ben dissenyats i amb un bon manteniment.
- Preus dels drets de joc assequibles.
- Estructures pròpies: gestió professionalitzada, sistema d’handicap especialment estudiat per a 
l’esport, sistemes informàtics, coordinació i control de les competicions, etc.

El següent esquema podria ajudar a representar gràficament la interrelació que hi ha entre
els elements esmentats:

D’acord amb les més recents teories sobre el funcionament de les organitzacions humanes, per-
què un sistema funcioni adequadament és necessari que hi hagi una interacció continuada 
entre els seus diferents elements. Si un d’ells no funciona correctament, aquest fet pot in-
fluir en altres i, finalment, pot provocar que el sistema perdi la seva eficiència. A la vegada, 
si es manté l’equilibri entre els diferents elements –amb petites correccions quan és necessari–, 
no hi ha motiu perquè el model deixi de funcionar adequadament.

El model de pitch & putt català ha anat desenvolupant lentament aquest equilibri entre els seus 
elements a partir de l’experiència del dia a dia i del compromís entre els seus protagonistes: 
jugadors, propietaris de camps i directius per fer-lo funcionar. La conseqüència ha estat favo-
rable per a tots els implicats: els propietaris de les instal·lacions obtenen, en la major part, una 
rendibilitat adequada a la seva inversió i un nombre important de persones de la nostra societat 
pot gaudir d’una activitat esportiva i social saludable i interessant a preus raonables. En complir-
se el seu vintè aniversari, és molt important que tots els implicats siguin conscients de l’equilibri 
aconseguit i de les repercussions negatives –sigui per causes alienes o pròpies– que un trenca-
ment d’aquest equilibri podria comportar.

Es pot repetir el model en altres territoris?
Cada territori i cada “mercat” té les seves característiques pròpies tant en l’àmbit esportiu com 
en els àmbits econòmic i social; per tant, si es vol implantar o refermar l’esport del pitch & putt en 
una àrea determinada és aconsellable, abans de res, estudiar els factors –esportius, econòmics 
i socials– que han influït o poden influir en el seu desenvolupament. Els exemples dels països on 
aquest esport està tenint més èxit poden ser molt útils i s’haurien de tenir en compte. I entre ells, 
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EÉs evident que tots els practicants d’un determinat esport tindrien bones raons per defensar 
les seves respectives especialitats, I és que d’entrada a tothom li sembla que practica l’esport 
ideal.

Malgrat aquesta amenaça de subjectivitat, podem assegurar que el pitch & putt té alguna 
cosa desconeguda que roba el cor als seus practicants, i és que la mateixa evolució de 
l’esport ens indica que estem davant d’alguna cosa més que una senzilla disciplina esportiva.

El seu parent el golf ja fa segles que dóna mostres de ser un esport “addictiu”, on la gent perd 
una mica el nord, i somnia amb búnquers i birdies.

El pitch & putt supera clarament el seu parent gran, ja que moltes de les seves característi-
ques vénen d’optimitzar el que és bo i neutralitzar el que és dolent del golf.

Així, tenim entre els molts avantatges del pitch & putt un de fonamental: el preu. Una parti-
da de pitch & putt d’un parell d’hores no supera el preu d’una partida de tennis o el d’una 
sessió de bowling. No cal equipament addicional, ni despeses extres. Senzillament es tracta 
d’arribar i moldre, d’agafar el pal i començar a divertir-se.

Si el lector ja ha tastat el verí del nostre esport, potser arrufarà un xic el nas i em dirà que 
al principi costa un xic divertir-se, i que més aviat s’aconsegueix un cert grau de frustració 
a l’hora de tocar bé la bola. Cert, ben cert. Però en aquest màgic moment en què anem per 
primer cop al camp de pràctiques, i intentem metòdicament copejar la bola, és precisament 
on neix el vincle màgic entre el jugador i el nostre esport. I crec sincerament que neix aquí 
aquest potent vincle perquè de bon començament aquest esport ens fa agenollar davant la 
pròpia incapacitat en un bany d’humilitat difícil d’oblidar.

Jo he vist mil vegades la mateixa escena: novell ben plantat que arriba al camp de pràctiques 
amb algun parent o amic que l’introdueix en els secrets del swing. El posat del novell encara 
manté un aire de supèrbia: “Tocar aquesta boleta amb el pal ha de ser ridículament fàcil”. 
Aleshores comença el bateig de foc. El novell d’1,85, físicament imponent, comença a donar 
cops a l’aire. Primer dissimulant una estranya confusió, després evidenciant-la.

La gent no dóna crèdit a la dificultat diabòlica de tocar la bola. No ja de fer un cop net que faci
volar neta la bola, no, simplement de tocar-la.

Aquí comença la segona part. Si el nostre mentor és hàbil, ens farà fer la rutina bàsica i final-
ment impactarem a l’esfèrica, fet que pot tenir diversos resultats. Però l’anhelat primer cop, i 
subsegüent enlairament i planejament, segurament es produirà en un moment o altre. I aquí 
és on definitivament haurem quedat enganxats a aquest esport. Mirem la bola mentre solca 
l’aire, elegant i alta com un sant Pau. Ja ho tenim!, creiem ingènuament.

PER qUè ESTIMEM AqUEST ESPORT
per Joan Perich
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Després l’esperit associatiu tradicional de la societat catalana va aconseguir “arrodonir” el 
producte amb unes competicions i sistema d’ handicaps que va acabar de construir el que 
avui coneixem i gaudim.

A poc a poc, en altres indrets, en altres països, es va estenent aquest esport tan magnífic. No 
és fàcil perquè a casa nostra es donen factors difícilment exportables, com per exemple una 
magnitud geogràfica molt a prop de ser ideal per crear competicions interterritorials sense 
grans despeses, però aquests inconvenients seran sense dubte superats i el pitch & putt 
s’estendrà de forma exponencial.

No pot ser d’altra manera. El que aquí ens enamora, ens roba el cor i ens fa patir com cap 
altra cosa no ho aconsegueix, ho farà també amb gent de tot el món. Només cal que algú 
construeixi un camp i que una ànima caritativa t’hi porti i t’expliqui com s’agafa el pal. Minuts 
més tard, hauràs caigut per sempre als seus braços.

A partir d’aquest dia, el jugador novell anhela de forma malaltissa tornar i tornar a copejar boles. 
Vol entendre per què costa tant, i per què aquell esquifit de la camisa groga la toca amb tanta 
facilitat i sense fer gairebé res. És un repte que supera qualsevol altra cosa les vint-i-quatre hores 
del dia.

Al cap d’uns mesos hem passat per diverses i engrescadores etapes. La primera sortida al 
camp, el primer green, el primer par, el primer joc de pals propi, les primeres sabates. Moltes i 
variades experiències a cada pas més apassionants. I ens traiem l’handicap i ens enfrontem al 
primer campionat, amb handicap 21, és clar, amb l’esperança de repetir aquella volta màgica de 
l’altre dia, en què vàrem baixar per primer cop de 70.

I passem la nit en blanc. Homenots casats i emmainadats, farts de lluites vitals en grans escena-
ris, ens trobem com un nen petit amb suor a les mans a les quatre de la matinada, sense poder 
treure’ns del cap com anirà el primer cop que fem a les nou del matí.

I els pitjors pronòstics es compleixen de forma demolidora. La tremolor de cames ens ha condi-
cionat els primers tres forats del torneig i ja ens hem “gastat” tot l’ handicap.

Sort que els companys de partida també estan passant calvaris de similars característiques i, 
ja se sap, la creu entre quatre pesa menys. Però de cop els nervis se’n van perquè pitjor no ho 
podem fer, i comença a fluir el joc. I de cop arriba el primer birdie oficial. I un sent una sensació 
que potser mai no havia sentit fins en aquell dia. I els companys et feliciten i et sents tan gran…

I després et comences a marcar objectius, i un dia vénen els cracks a jugar un torneig important 
i dius a la dona que vas a aprendre. I tornes amb els ulls com pilotes de tennis pel que has vist, 
i creus que mai no seràs capaç de fer aquella mena de cops. Però si una cosa té aquest esport 
és bruixeria. Hi ha una mena de millora progressiva que fa que els reptes es vagin apropant. 
Aquell dia en què no hi ha manera de tocar una bola bé, que sembla que has oblidat tot el que 
has après en el darrer any i mig. Aquell dia en què et falta un mil·ligram per vendre els pals, o el 
que és pitjor, llençar-los al fons del llac… Aquell dia, fas el teu primer forat en 1. I gires el cap amb 
urgència per veure si els teus companys han vist l’instant màgic. I sí, l’han vist i et salten a sobre. I 
te’n vas cofoi i ho expliques a tots: a la dona, al veí, al taxista, que en treu importància perquè en 
va veure un l’altre dia a la televisió. Però aquell cop et dóna piles per seguir amb les topades, els 
salts de granota i totes les misèries del proper any. I d’aquesta manera anem aconseguim reptes, 
fites que ens confirmen com a enamorats incondicionals d’aquest esport.

Molt sovint oblidem aquelles primeres sensacions del nostre inici. Són sensacions intenses però 
potser no del tot satisfactòries. I tendim a esborrar-les amb altres experiències més riques o més 
rendibles per l’ego. Però queda clar que en aquelles primeres voltes, en aquells primers pals, 
que potser ara malmoren en un racó del garatge, hi recau la clau de la nostra passió pel pitch 
& putt En aquell inici ens vàrem forjar com a jugadors, i segurament ens vàrem arrodonir com a 
persones. Parlo de gent gran que m’han confessat que el nostre esport ha estat una mena de ci-
rereta de la seva vida. Un regal caigut del cel que va rescatar uns quants maldecaps quotidians, 
que va tornar el somriure a llavis ja massa encartonats. En definitiva, sóc dels que creuen que 
aquest esport s’ha dedicat a nosaltres, molt més que a la inversa.

El pitch & putt a Catalunya ha demostrat que té un futur impressionant. El concepte de mides 
catalanes va ser un encert rotund, tot i que en determinats cercles no es tingui prou clar. Les dis-
tàncies, la varietat de pals, els camps, el temps de joc i altres característiques, creen una combi-
nació de factors que potser va ser fruit de la sort, però que va donar de ple en la diana de l’èxit.
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A

Per Josep M. de Anzizu
Membre de la Junta Directiva del 1994 al 2002
President del 2002 al 2009

L’INICI
A la fi de desembre de 1993, els propietaris dels cinc o sis camps que ja funcionaven o es-
taven en projecte varen rebre una carta de Martin Whitelaw que, entre altres coses, deia el 
següent:

“Creo que sería una buena idea ofrecer a nuestros jugadores regulares la oportunidad de 
visitar otros Pitch & Putt; por eso sugiero que podríamos organizar algunas competiciones 
Interclubs durante el próximo año. Obviamente tendríamos que acordar qué método seguir 
para clasificar a los jugadores según su nivel, modalidad de competición, etc.

“Con esta intención me gustaría invitarte a comer en la casa club del Club de Golf Costa Brava 
el día 11 de enero de 1994 a las 14 horas.

“Con esta reunión informal, no sólo tendríamos la oportunidad de conocernos sino que tam-
bién nos permitiría intercambiar puntos de vista sobre los temas que nos interesan, así como 
buscar la mejor manera de promocionar este nuevo deporte del pitch & putt”

La reunió va tenir lloc el dia previst amb assistència de representants del Vendrell (Ignasi Voltá 
i Xavier Casamitjana), Green Wood (Paco), Sant Cebrià (Josep M. de Anzizu, Josep Ruscalle-
da i Jordi Torrent), Sant Jaume (John Johnson), Campmany (Francisco Ramos), Solius (Martin 
Whitelaw) y Vallromanes (Ferran Conti i Jaume Vila).

Cada un va explicar la realitat del seu camp i es va tenir un ampli intercanvi d’impressions 
sobre les possibles relacions amb la Federació Catalana de Golf, un possible sistema 
d’handicap propi, la identitat del pitch & putt i les seves distàncies, el tema de la seguretat 
(que segons ens va dir en Martin preocupava molt la Federació Catalana de Golf), els serveis 
que es podrien donar als camps i als jugadors, etc. La reunió va anar bé, tot i que més d’un 
es preguntava quin objectiu hi havia darrere de la idea d’en Martin. Al cap i a la fi ell tenia, en 
aquells moments, un cert monopoli sobre la nova activitat.

El Vendrell va ser la seu de la segona reunió (15 de febrer) on es va acordar la celebració d’un 
torneig Interclubs. Allà es va tornar a discutir sobre el sistema d’handicap, temes de promoció, 
la possibilitat de formar una associació legal, etc. En Martin Whitelaw va explicar-nos la seva 
idea per fomentar l’associació entre nosaltres i va insistir sobretot en un punt: “sólo sobrevivi-
remos si intercambiamos clientes”, va dir textualment.

Després d’una nova reunió a Vallromanes, els camps inicials varen escriure una carta al pre-
sident de la FCG, Sr. Cuatrecases, en la qual li comunicaven la intenció de constituir una 
associació de propietaris de camps de pitch & putt per promoure la pràctica d’aquest esport 
tot respectant la tradició i el concepte definits per la R&A de St. Andrews. Alguns demanaven 
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també ser admesos en la Federació a títol individual. Aquestes cartes no varen tenir resposta, 
almenys per escrit.

Els contactes varen continuar i el 12 d’abril va tenir lloc una nova reunió, aquesta vegada a 
Sant Cebrià, que es trobava en construcció. Es van anar perfilant els acords en els temes prin-
cipals: projecte d’associació que havia presentat en Martin Whitelaw, relacions amb la FCG, 
Interclubs i sistema d’handicap. Es van aprovar per majoria absoluta els estatuts de la que 
seria l’Associació Catalana de Pitch & Putt (ACPP).

Finalment, i d’acord amb el que es va acordar, en data de 17 d’octubre de 1994 en la ciutat 
de Girona es va constituir l’associació privada Associació Catalana de Pitch & Putt, que es va 
inscriure en el Registre d’Entitats Jurídiques. En van ser membres fundadors els camps del 
Vendrell, Vallromanes, Solius, Sant Jaume, Sant Cebrià, la Garrotxa, Capmany i el Montseny.

Els membres de la primera Junta Directiva de l’ACPP varen ésser:
President, Martin Whitelaw
Secretari, Josep M. de Anzizu
Tresorer, Juan Manuel Navarro

La Secretaria de l’ACPP es va establir primerament a Solius –a càrrec de Meritxell Gandol–  i 
poc temps després a les oficines d’Inbesós, propietaris del camp de Vallromanes. La Secre-
tària d’en Jaume Vila, Marta Piulachs (esposa de l’Ignasi Royo) destinava una part del seu 
temps a les tasques de l’ACPP.
            

 ________________

Durant la presidència d’en Martin Whitelaw com a president (1994-1998) cal destacar, sobre-
tot, els següents fets:

- Celebració dels primers tornejos Interclubs.
- Posada en pràctica d’un sistema d’handicap propi del pitch & putt.
- Inici de les relacions amb la FCG. En els locals de la FCG es va firmar, el dia 7 de novembre 
de 1995, l’anomenat Reglamento del Pitch & Putt actuant com firmants els presidents de la 
FCG Carlos Rosal i el de l’ACPP Martin Whitelaw. A partir d’aquest moment es va iniciar una 
estreta col·laboració entre les dues entitats tot respectant-se per part de la FCG l’autonomia 
de l’ACPP per regular el pitch & putt a Catalunya. El president de la FCG va suggerir que en 
el Comitè Esportiu hi hagués un representant de l’ACPP i en Josep M. de Anzizu va ésser 
l’anomenat per portar a terme aquesta funció d’enllaç.
 
- Inici de la Comissió Esportiva de l’ACPP amb Ignasi Voltà com a president. L’augment de 
temes esportius i la necessitat de descentralitzar les funcions executives varen fer que en 
una Assemblea Extraordinària celebrada a Sant Cebrià el 7 de març de 1996 s’acordés 
l’establiment de diferents comissions a càrrec de diferents membres de l’associació. Aquestes 
comissions eren l’Esportiva, la de Promoció, la Jurídico-administrativa i la Tècnica i de Com-
pres Conjuntes. La Comissió Esportiva estava formada inicialment per José Manuel Navarro, 
Ignasi Voltà i John Johnson, i a partir d’aleshores va tenir un paper molt important pel que fa 
a la coordinació i control de les competicions i la gestió del sistema d’handicap. Després del 
període inicial, l’Ignasi Voltà va ocupar la presidència i van col·laborar amb ell en John John-
son, l’Anna Badia i en Josep M. de Anzizu.

A dalt: Campionat de Catalunya Dobles 2003 a La Garrotxa. A baix a l’esquerra: 
cartell dels campionats de l’ACPP. A la dreta: Martin Whitelaw a l’estand que tenia 
l’ACPP per promocionar el pitch & putt.
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A dalt: Marilyn Holmes 
i Xavier López, guanya-
dors de la Copa ACPP 
de Parelles Mixtes 
2009. Al mig: Paco 
Salido, guanyador del 
Campionat de Catalunya 
Matxplay 2002 i Ginés 
Fernández, finalista. A 
baix: Guanyadors del 
Torneig dels 10 anys de 
l’ACPP jugat a Solius.

- Les primeres llicències. A partir del mes d’octubre de 1996 es va obrir la llista de jugadors que 
demanaven la llicència ACPP. Les primeres inscripcions es van fer de cop i per ordre alfabètic i 
a partir d’aquí s’anaven afegint jugadors a la llista segons la data de la petició.

- Els handicaps segons la revista Sota Par de juliol de 1998:
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- El I Challenge Catalunya-Irlanda es va celebrar a Solius els dies 18 i 19 d’octubre de 1997. Va ésser 
una idea d’en Martin Whitelaw que els membres de la Federació Irlandesa varen acceptar tot i haver 
d’arribar a un compromís pel que fa a les distàncies i nombre de pals admesos (quatre inclòs el bastó 
de puts). La selecció catalana va ser confeccionada per en Martin a partir d’una llista inicial de guan-
yadors de diferents concursos i d’unes proves per escollir els millors. Actuava de capità en Josep M. 
de Anzizu ajudat pel jugador Andreu Pérez. Els jugadors eren, a més d’Andreu Pérez, en Marc Pérez, 
José Atero, Jesús Rodríguez, Mario Giménez, Josep Pellicer, Jordi Saborit, Jordi Torrent, Joan Martínez, 
Ginés Fernández, Antonio Gila i Abel Nicolás.

- La revista PAR 54 i l’organització dels primers Circuits. Aquesta revista va ser una idea de Hernan 
Morgenstern i va tenir un paper molt important en els primers anys de l’ACPP, ja que era l’únic òrgan                        
escrit que informava de les competicions, resultats, etc. A més, l’Hernan va ser el promotor dels primers 
Circuits, que en aquells moments eren, juntament amb el torneig Interclubs, les proves més importants 
en l’àmbit associatiu. El primer circuit de pitch & putt estava patrocinat per Nevada Golf i el segon per 
la firma Ben Sawyers.

LA SEGONA FASE DE L’ACPP (1998-2002)
Als quatre anys de la posada en marxa de l’ACPP anava augmentant el nombre de camps, el nombre 
de jugadors amb llicència (una mica més de dos mil en acabar l’any 1998) i també el nombre de com-
peticions (les pròpies de cada camp juntament amb els circuits i l’Interclubs). A la vegada, es feia més 
difícil fer front a la gestió administrativa i esportiva que comportava aquest creixement, i davant les 
noves eleccions es plantejava tota una sèrie d’interrogants que podien, fins i tot, posar en perill el futur 
de l’Associació.

Per parlar dels plans de futur i dels interessats a formar una nova Junta Directiva, es va celebrar una 
reunió informal a Sant Cebrià, on els membres de la junta anterior (Jaume Vila, Ignasi Voltà i Josep M. 
de Anzizu) varen exposar el desig d’en Martin Whitelaw de no presentar-se per a un segon mandat i, 
per diferents raons, també varen comunicar que donarien suport al nou president però preferien no 
presentar la seva candidatura. Finalment, i en vista que es podia produir una situació de “buit de po-
der”, en Josep Antoni de Miquel, soci de l’entitat propietària del Pitch & Putt de Manresa, va posar de 
manifest el seu oferiment per optar a la presidència sempre que pogués comptar amb la col·laboració 
dels anteriors membres de la junta, als què es va afegir l’Oriol Badia, de Mas Pagès. Tothom va acceptar 
la seva proposta.

La segona fase de la vida de l’ACPP va començar, doncs, amb un nou president a qui ajudaven els 
membres de la junta anterior,  tot i que, poc després, en Jaume Vila deixava la Secretaria per motius 

Josep M. de Anzizu 
reunit amb en Joan 
Maria Pou que va 
exercir el càrrec de 
secretari executiu 
dins de la segona 
fase de l’ACPP.

Cartell dels 10 anys de l’ACPP Cartell ACPP de 2003Portada revista Par 54

personals i l’Ignasi Voltà demanava un relleu en la presidència de la Comissió Esportiva. En Josep M. 
Anzizu es va fer càrrec dels temes internacionals i esportius i l’Oriol Badia de la Secretaria i Tresoreria, 
i les instal·lacions de la Secretaria es van desplaçar a un local situat en el barri de Gràcia que la família 
Badia cedia gairebé gratuïtament a l’Associació.

Tot i les dificultats econòmiques del moment, es va fer un esforç per assegurar que es pogués fer la 
feina administrativa diària, sobretot pel que feia referència a l’actualització dels handicaps. La Marta 
Roqueta –familiar d’un dels propietaris del Vendrell– va fer-se càrrec d’aquesta funció. D’altra banda, 
també es va decidir seleccionar una persona a mitja dedicació que actués com a secretari executiu 
i que, sobretot, supervisés l’ activitat esportiva que no deixava d’augmentar. El periodista Joan Maria 
Pou i posteriorment en Miquel Bou (exdirector de Vallromanes)  i en Guillermo Guardia (professor de 
golf) varen ocupar aquest lloc.

Cal destacar en aquesta etapa els següents fets:

- El creixement va continuar. Durant aquest període van anar entrant nous camps a l’Associació. El 
1998 hi havia 13 camps associats a l’ACPP i es va arribar a un total de 22 al final del període. El 
nombre de jugadors amb llicència també va augmentar fins a arribar a 5.600. També va augmentar el 
número de tornejos i es van començar a celebrar els Campionats de Catalunya.

- Es va donar un impuls important a la Comissió Esportiva sota la direcció del vice president respon-
sable de temes esportius (Josep M. de Anzizu) amb l’entrada d’alguns jugadors (Josep Pellicer, Joan 
Jordi Roura, Jaume Pallarés, Ramon Carrera). Van ocupar la presidència, segons els moments, el 
mateix Josep M. Anzizu i en John Johnson, de Sant Jaume.

- Inici del rànquing. El jugador de Roc 3 Antoni Lloret, que havia visitat Irlanda i recollit informació de 
les competicions de la Pitch & Putt Union of Ireland (PPUI), va enviar un escrit a la Comissió Esporti-
va amb el suggeriment que cada camp associat escollís una prova que serviria, juntament amb els 
campionats de Catalunya, per establir una classificació o Rànquing anual dels jugadors. Amb algunes 
modificacions, la Comissió Esportiva, i després la Junta Directiva, van aprovar la idea i es va donar 
llum verda a la prova que, amb el temps i juntament amb l’Interclubs, hauria de tenir més importància 
per al desenvolupament del pitch & putt a Catalunya.

- Sistema d’handicap en línia. En una de les reunions de la Junta Directiva celebrada cap al final 
d’aquest període, el que era aleshores secretari executiu de l’ACPP, Miquel Bou, va informar del defi-
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Handicaps positius,  0 i 1 de pitch & putt > Handicap de golf  15

Handicaps 2 a 5  17

Handicaps 6 a 9  22

Handicaps  10 a 13  26

Handicaps  14 a 20  28

cient estat en què es trobava el sistema informàtic i les dificultats que hi havia per posar al dia l’handicap 
dels jugadors amb els resultats de les competicions. Després d’un ampli debat amb tots els associats, 
aquests van acordar per unanimitat fer una inversió important per tal que l’ACPP tingués un sistema 
de gestió dels tornejos i de l’handicap adequat a les necessitats del moment i al creixement que es 
podia preveure en els anys a venir. Es van demanar diverses propostes i finalment es va fer l’encàrrec a 
l’empresa ABAST, de la qual es tenien molt bones referències. Per fer front a aquesta important despesa 
es va fer una derrama extraordinària en la qual van participar tots els camps associats.

- Nou acord amb la Federació Catalana de Golf. Durant tot aquest període les relacions amb la Federa-
ció Catalana de Golf es van anar desenvolupant molt satisfactòriament per ambdues parts. A part d’un 
constant intercanvi d’informació, es va col·laborar en la redacció d’una normativa de seguretat per als 
camps de pitch & putt, de la mateixa manera que s’havia col·laborat anteriorment en la confecció del 
sistema d’handicap propi de pitch & putt. La FCG també aportava a l’ACPP una part de la subvenció 
que rebia de la Generalitat pel tema internacional. D’altra banda, els professors que donaven classes en 
els camps de pitch & putt preparaven també perquè els nous jugadors es traguessin l’handicap de golf. 
Era una relació positiva per ambdues parts que ajudava al creixement dels dos esports. Amb paraules 
del president de la FCG, Carlos Rosal, els pitch & putt i les pràctiques del camp de Sant Joan eren les 
aportacions més importants de nous jugadors que explicaven el creixement del nombre de jugadors 
de golf a Catalunya. Cal dir que moltes persones que s’iniciaven en el pitch & putt després decidien 
treure’s la llicència de golf. La Reial Federació Espanyola de Golf (RFEG), a la qual la FCG informava de 
la importància del pitch & putt, no semblava tenir cap interès per un esport que considerava aliè i amb 
poc futur. Aquest fet, i també l’entrada de l’ACPP en la nova entitat internacional europea European Pitch 
& Putt Association (EPPA), varen aconsellar la redacció i firma d’un nou conveni entre l’ACPP i la FCG. 
En aquest conveni es reconeixia l’autonomia jurídica de l’ACPP  i el dret a tenir les seves pròpies regles i 
normatives. S’assenyalaven les característiques del pitch & putt i el seu sistema d’handicap a la vegada 
que es posava de manifest la possibilitat que la FCG ajudés l’ACPP a formar “monitors” d’aquest esport. 
La FCG, a través dels seus comitès, acceptava assessorar l’ACPP sempre que se li demanés. Aquest 
acord es va firmar el 10 de maig del 2000. Per part de la FCG firmaven el president Carlos Rosal, el 
president del Comitè Esportiu Enrique Junoy i el secretari General Santiago Ollé. Per part de l’ACPP, el 

president José Antonio de Miquel, el vice president i responsable dels temes esportius, Josep M. de 
Anzizu, el secretari Oriol Badia i el secretari executiu Miquel Bou.

COMITÈ FCG I ACPP D’HANDICAP EQUIVALENT
Un altre dels acords importants a què van arribar la FCG i l’ACPP va ser la realització d’un sistema 
d’equivalències entre el golf i el pitch & putt. Per portar a terme aquest projecte es va nomenar un co-
mitè entre les dues entitats, i d’una banda Josep Canals, com a president de Regles, Camps i Àrbitres 
de la FCG, i d’altra, Àngel Llopis per part de l’ACPP van estudiar l’handicap equivalent per a aquells 
jugadors que jugaven tant a golf com a pitch & putt. 
I la proposta va ser la següent:

Pel fet de posseir un handicap 20 o inferior de l’ACPP, un jugador obtindrà el seu primer handicap de 
golf segons l’escala següent:

- Desenvolupament internacional. Com es comentarà en un apartat especialment dedicat a aquest 
tema, va ser durant aquests anys que es va parlar de la idea de fundar un organisme internacional, a 
escala europea, del pitch & putt. Arran d’una primera competició que va tenir lloc a Chelmsford (An-
glaterra) durant el 1999, es va donar un impuls al projecte i finalment es va firmar la seva constitució 
a Barcelona durant el 2000. L’any següent es va celebrar a Lloret de Mar el II Campionat d’Europa, un 
fet molt important per al desenvolupament del pitch & putt a Catalunya.

- La Nit del Pitch & Putt. Va ser el president de l’ACPP, Josep Anton de Miquel, qui va llançar la idea 
de reunir-nos una vegada a l’any en un sopar i repartir aleshores els premis de tota la temporada. 
La primera Nit es va celebrar al restaurant del Papalús, a Lloret de Mar, el 14 de desembre del 2000 
i l’èxit que va tenir ha fet que es continuï celebrant –en diferents llocs i amb diferents formats– des 
d’aleshores.

- Localització de la Secretaria al carrer de Roger de Llúria. El constant creixement de les activitats feia 
necessari un canvi de la Secretaria en un lloc més ampli i més cèntric. Com anteriorment havien fet els 
Vila i els Badia, en Josep M. de Anzizu va oferir part d’un pis de la seva propietat a un preu assequible 
i inferior al de mercat. El trasllat es va fer durant l’any 2000.

ANYS DE CONSOLIDACIÓ. DEL 2002 AL 2010
En Josep M. de Anzizu, que havia ocupat la vicepresidència en els anys anteriors, va ser votat per 
unanimitat per ocupar la presidència l’any 2002 i, de nou, el 2006. En aquest període el pitch & putt va 
continuar creixent i es va anar consolidant com a un dels esports amb més llicències de Catalunya. A 
la vegada, van tenir lloc diferents fets que n’han condicionat el desenvolupament fins als nostres dies.  
En destacaríem els següents:

- Continuació i acceleració del creixement. Fins als darrers anys d’aquest període les llicències de 
nous jugadors van augmentar considerablement passant de les 5.600 al final del 2001 a les 16.500 al 
final del 2009. El mateix es pot dir del nombre de camps associats i adherits (amb un total de 35) i de 
tornejos (en nombre superior a 1.000 anuals). 

- La tasca de la Comissió Esportiva, presidida per Victor Moscatel i amb en Lluís Fernández com a 
secretari, va ser fonamental per explicar l’augment de llicències i de tornejos, ja que va fer una feina 
molt destacada per controlar i coordinar les diferents competicions.
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A dalt: Guanyadors 
del rànquing a la 
Nit del P&P 2002. 
A baix: Marc Lloret 
guanyant el Cam-
pionat de Catalunya 
Absolut a Portal del 
Roc el 2003.

- Gràcies a l’augment de llicències i per tant d’ingressos, es va anar professionalitzant la Secretaria de 
l’ACPP, amb l’Antoni Lloret com a secretari general, en Lluís Fernández com a secretari esportiu, la Con-
sol Martínez-Soria com a cap administrativa i la Marta Roqueta com responsable de la gestió i control 
dels handicaps.

- Fundació de l’Agrupació d’Associacions i Camps Espanyols de Pitch & Putt (AGEPP). L’èxit dels camps 
catalans va atreure l’atenció d’inversors estrangers i també de la resta d’Espanya i alguns d’ells van su-
ggerir la idea de formar una associació d’àmbit estatal. En Josep M. de Anzizu, amb l’ajuda d’en Martin 
Whitelaw i posteriorment d’en Lluís Fernández, va iniciar els contactes amb representants de diferents 
camps de pitch & putt situats a Navarra, Galícia i Menorca i varen fundar l’Agrupación de Asociaciones y 
Campos Españoles de pitch & putt, entitat que va iniciar les seves activitats al final de l’any 2003. 

- Interès de la RFEG pel pitch & putt. Va ser al voltant de 2004, quan l’ACPP tenia prop de 10.000 lli-
cències i tenia deu anys d’existència a Catalunya, el moment en què la RFEG va mostrar, de sobte, un 
gran interès pel pitch & putt i va començar a pensar en el seu funcionament com a modalitat del golf. El 
president del Comité de Reglas y Campos, Sr. Taracena, i  el president de l’ACPP es van reunir per parlar 
del tema i li van informar sobre la realitat internacional i catalana del pitch & putt, la seva tradicional se-
paració de les estructures del golf, el sistema d’handicap propi, etc. Personalment, Josep M. de Anzizu 

va redactar i enviar a la RFEG un document titulat “Reflexiones sobre la estructuración del Pitch & 
Putt en España” en el qual donava àmplia informació de la realitat i característiques d’aquest esport 
i oferia la col·laboració de l’ACPP per ajudar a introduir-lo en la resta del país. Aquesta proposta no 
va ser presa en consideració per part de Madrid però més endavant els membres del nou Comité 
de Pitch & Putt de la RFEG van visitar Barcelona i es van reunir amb membres de la Junta Directiva 
de l’ACPP per veure si hi havia possibilitat de trobar una solució a les discrepàncies existents. 
L’acord no va ser possible, ja que la RFEG havia decidit declarar el pitch & putt part del golf i prete-
nia integrar en les seves estructures les existents de pitch & putt, inclosa l’ACPP. Aquesta, seguint 
el criteri establert per l’EPPA, defensava la separació del pitch & putt del golf i el considerava un 
esport independent i per tant amb reglamentacions i estructures pròpies. Poc temps més tard (final 
del 2004) la RFEG exigeix a la FCG que “con carácter urgente, resuelva los acuerdos” que aquesta 
havia signat amb l’ACPP. El president de la FCG considera que no té altra alternativa que comuni-
car al president de l’ACPP –en carta del 17 de gener de 2005– aquesta resolució, tot lamentant que 
la RFEG hagi “trigat deu anys a prendre en consideració el pitch & putt”.

- Primers contactes per constituir-nos en federació.  Com es comenta en un altre apartat, els con-
tactes amb la Generalitat per constituir-nos en federació es van iniciar, per suggeriment del Secre-
tari General de l’Esport Sr. Joan Anton Camuñas, poc després del Campionat Europeu que va tenir 
lloc a Lloret de Mar l’any 2001. Des d’aleshores es van fer tota una sèrie de gestions i d’estudis que 
van desembocar en la creació de la Unió Catalana de Camps de Pitch & Putt i posteriorment, ja en 
el 2005, en la constitució de la Federació Catalana de Pitch & Putt. No obstant això, i seguint les 
recomanacions de diverses persones i organismes consultats, l’ACPP no va deixar d’existir i es va 
signar un acord en el qual s’aclarien les competències de cada una de les dues entitats.

- També en aquest període va tenir molta importància l’activitat internacional, primerament en 
l’àmbit de l’EPPA i posteriorment, a partir del 2006, amb la creació de la Federació Internacional de 
Pitch & Putt (FIPPA). Es tractarà aquest tema en un capítol apart.
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A dalt: Primers classificats del 
Campionat de Catalunya Sènior 
2002 jugat a Viladrau. Al mig 
a l’esquerra: Franciac Blau, 
guanyadora del I Interclubs Fe-
mení 2009. A la dreta: La forta 
pluja va fer ajornar la final del 
Campionat de Catalunya per 
Equips 2001. A baix: Putt de la 
víctòria de Marc Pérez Gelmà 
al Campionat de Catalunya 
Absolut 2002.

Fins a l’any 1996, i sota la presidència d’en Mar-
tin Whitelaw, les competicions de l’ACPP als 
diferents camps s’anaven desenvolupant amb 
un sistema d’handicap ideat pel mateix Mar-
tin, pioner del pitch & putt a Catalunya i gerent 
del camp de Solius, on l’activitat esportiva co-
mençava a ser considerable. D’acord amb la 
seva experiència, en Martin va crear un handi-
cap propi per al pitch & putt. Aquest consistia, 
bàsicament, a donar un handicap al jugador que 
presentés tres targes de recorregut firmades per 
un marcador, fer-ne la mitja aritmètica i el resultat 
dividir-lo per 2. El control d’aquest handicap es 
feia amb l’ajuda de la recepcionista de Solius, a 
qui els altres camps passaven la informació dels 
seus jugadors. Cal tenir en compte que la resta 
de camps en aquella època no tenien experièn-
cia en tornejos ni podien portar a terme eficaç-
ment el control que es pretenia dels handicaps 
dels seus jugadors.

Per altra banda, ja l’any 1996 es jugava el tor-
neig Interclubs i calia tenir cura que tots els 
participants, pel fet de ser jugadors de diferents 
camps, tinguessin un handicap equitatiu i no 
hi hagués problemes. Aquesta circumstància 
va fer palès que els handicaps que els camps 
oferien als jugadors no havien estat fets amb la  
necessària cura i van començar a sorgir proble-
mes de fiabilitat del sistema.
  
La Junta Directiva de l’ACPP, a la vista dels in-
convenients descrits abans, i en veure la impor-
tància que anaven tenint les competicions de 
pitch & putt per al seu futur desenvolupament 
com a una versió independent del golf, va decidir 
emprendre una revisió del sistema d’handicap i 
elaborar-ne un d’adaptat al nou esport.

Tant en Josep M. de Anzizu, membre de la Junta 
Directiva, com jo vàrem fer diverses consultes a 
la RFEG, a The Council of National Golf Unions 
(CONGU) i a l’European Golf Association, sen-
se obtenir cap més resposta que no fos la no 
existència de cap sistema d’handicap que 
s’apliqués als camps curts de menys de 3.000 
metres de distància de recorregut. 

Seguint les recomanacions de la FCG, amb 
qui l’ACPP tenia bones relacions, la Junta de 

l’ACPP va nomenar una petita comissió forma-
da per en Manuel Navarro, de la Garrotxa, i per 
mi mateix per tal que estudiés a fons el tema. 
La mateixa Federació ens va oferir la possibi-
litat que treballéssim amb l’ajut d’un àrbitre de 
talla internacional i amb gran coneixement de 
l’handicap de golf, el Sr. Enrique Cañadas Sau-
ras. Personalment, guardo un record molt agra-
dable d’aquesta col·laboració, i crec que va ser 
un gran encert treballar plegats. 

El treball desenvolupat amb el Sr. Cañadas va 
consistir, inicialment, en un estudi profund dels 
diversos resultats obtinguts pels nostres juga-
dors en competicions als diferents camps de 
l’ACPP. En segon lloc, vàrem establir uns valors 
d’handicap ajustats a la realitat d’aquests resul-
tats i es van establir unes categories d’handicap 
i els seus valors màxims. La resta del treball va 
consistir a desenvolupar tot el sistema (taules de 
baixades i pujades, modalitats de joc, etc.) per 
poder fer, com en el golf, tot tipus de competi-
cions.

D’acord amb aquest nou sistema, l’obtenció ini-
cial de l’handicap “exacte” es feia presentant 
tres targetes de recorregut amb marcador, fent 
la mitjana aritmètica dels dos millors resultats de 
tres i restant-ne el valor del par, 54. Els jugadors 
que ja tenien handicap, podien transformar-lo al 
nou multiplicant-ne el valor per 1,4.

Per poder administrar els nous handicaps, es va 
desenvolupar un sistema de control i supervisió, 
amb l’ajut d’un sistema informàtic adaptat als 
nostres valors d’handicap, que ja depengués de 
la Secretaria Esportiva de l’ACPP. Aquest punt 
va ser determinant en l’èxit final del nou sistema i 
a que, permetia un control rigorós de l’handicap 
dels jugadors.

A final de l’any 1996 l’ACPP va aprovar el nou 
sistema d’handicap de pitch & putt i aquest va 
entrar en funcionament l’any 1997.

Els primers jugadors que van associar-se i obte-
nir un handicap es van inscriure per ordre alfa-
bètic a partir del numero 101. Els següents van 
anar tenint el número corresponent a la data de 
la seva entrada en el llistat de l’ACPP.

EL SISTEMA D’HANDICAP
Per Ignasi Voltá, Centre de Golf El Vendrell
President de la Comissió Esportiva de l’ACPP (1996-1999)
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Constituïda el 17 d’octubre de 1994 i inscrita en el 
Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de 
Catalunya. Va ser constituïda per:

És escollit president de l’ACPP Martin Whitelaw el 
mateix dia de constitució de l’ACPP. En Martin té 
molt clar des del principi que és necessari una as-
sociació que agrupi tots els camps per defensar 
els seus interessos.

Als primers anys d’existència de l’ACPP el treball 
en comú entre tots els camps és difícil, ja que hi 
ha molt treball per fer i són diferents les visions i 
formes de treballar. La gran fita de la primera Junta 
Directiva és aconseguir posar les bases que per-
metran un gran desenvolupament de l’esport del 
pitch & putt en els següents anys.

El 26 de gener de 1998 és escollit president Josep 
Anton de Miquel Berenguer.

President: Josep Anton de Miquel Berenguer
Secretari: Jaume Vila
Tresorer: Oriol Badia
Vocals: Ignasi Voltà, John Johnson, Joan Bernal i 
Meritxell Gandol

Aquesta Junta Directiva es caracteritza per 
fer un treball basat en el consens. Després de 
l’experiència anterior de discrepàncies es passa a 
treballar en els aspectes que uneixen els camps 
membres.

El 20 de desembre de 2001 s’escull una nova Junta 
Directiva de l’ACPP presidida per Josep M. de An-
zizu i formada per:

President: Josep M. de Anzizu
Secretària: Susana Bleier

Tresorer: Mario Pons
Vocals: María Rosa Vila, Oriol Badia, John John-
son, Josep Maria Roqueta, Medin Giralt i Jordi To-
rrent Bofí.

Amb alguns canvis en la Junta Directiva, continua 
president Josep M. de Anzizu fins al 3 de desem-
bre de 2009, quan és escollida una nova Junta Di-
rectiva presidida per Marc Casadellà. També forma 
part de la nova direcció:

Secretària: Susana Bleier
Tresorer: Xavier Gimeno
Vocals: Josep M. de Anzizu, Àngel Llopis, Víctor 
Moscatel, Anna Badia, Pere Colomer, Jordi Torrent 
Marés i Jaume Jiménez.

Amb la constitució de la Unió Catalana de Pitch & 
Putt, i posteriorment de la Federació Catalana de 
Pitch & Putt, l’ACPP cedeix funcions que fins llavors 
havia exercit a aquestes noves entitats, malgrat 
que segueix existint com a associació que agru-
pa els camps de pitch & putt que en formen part, 
regula les competicions socials d’aquests camps i 
promou el pitch & putt a Catalunya.

Com a grans fites que han marcat l’existència de 
l’ACPP cal destacar:

-Expansió del pitch & putt per bona part del territori 
català en camps i nombre de practicants.
-Divulgació del pitch & putt a la societat catalana.
-Ajuda al desenvolupament del pitch & putt fora de 
Catalunya.
-Creació d’un sistema d’handicap propi del pitch 
& putt.
-Coordinació de les competicions organitzades 
pels camps. Establiment d’un calendari anual.
-Coordinació de les competicions oficials.
-Incorporació el pitch & putt català al context inter-
nacional de l’esport.
-Assoliment del reconeixement del pitch & putt com 
a esport a Catalunya i existència de la Federació 
Catalana de Pitch & Putt.

PRESIDENTS I JUNTA DIRECTIVA 
AL LLARG DE LA SEVA HISTÒRIA

La Comissió Esportiva de l’ACPP
La Comissió Esportiva de l’ACPP s’encarrega de 
les competicions organitzades pels camps i de 
les que organitza la mateixa ACPP.

Persones que han integrat la Comissió Esportiva 
de l’ACPP en els darrers anys: 

Any 1998
ACPP: Ignasi Voltà (president), John Johnson, 
Norbert Marti, Susana Bleier, Vicente Castan, Jo-
sep M. de Anzizu, Anna Badia.
Any 1999
ACPP: Ignasi Voltà (president), John Johnson, 
Norbert Marti, Susana Bleier, Vicente Castan, Jo-
sep M. de Anzizu, Anna Badia.
Any 2000
ACPP: Josep M. de Anzizu (president), Joan 
Maria Pou, Anna Badia, John Johnson, Norbert 
Martí, Xavier Ponsdomènech, Ignasi Voltà, Con-
sol Martínez-Soria, Ignasi Royo, Josep Pellicer, 
Joan Jordi Roura.
Any 2001
ACPP: John Johnson (president), Josep M. de 
Anzizu, Ignasi Royo, Ignasi Voltà, Josep Maria 
Massaguer, Petra Darmstädter, Xavier Pons-
domènech, Consol Martínez-Soria, Ramón Carre-
ra, Joan Jordi Roura, Meritxell Gandol.
Any 2002
ACPP: John Johnson (president), Josep M. de 
Anzizu, Ignasi Royo, Josep Maria Massaguer, 
Meritxell Gandol, Àngel Llopis, Xavier Ponsdomè-
nech, Consol Martínez-Soria, Jaume Pallarés, 
Joan Jordi Roura.
Any 2003
ACPP: Oriol Badia (president), Lluís Fernández, 

Àngel Llopis, Josep Maria Massaguer, Víctor 
Moscatel, Ignasi Royo, Albert Serena, Josep 
Fontdeglòria, Jaume Pallarés, Francesc Solé, 
Oriol Ymbert.
Any 2004
ACPP: Oriol Badia (president), Víctor Moscatel, 
Lluís Fernández, Josep Maria Massaguer, Ignasi 
Royo, Albert Serena, Josep Pérez Saldaña, Jo-
sep Fontdeglòria, Francesc Solé, Salvador Adzet.
Any 2005
ACPP: Oriol Badia (president), Víctor Moscatel, 
Lluís Fernández, Josep Maria Massaguer, Ignasi 
Royo, Albert Serena, Narcís Sureda, Josep Pérez 
Saldaña, James Marshall, Josep Fontdeglòria, 
Francesc Solé, Salvador Adzet.
Any 2006
ACPP: Oriol Badia (president), Víctor Moscatel, 
Lluís Fernández, Josep Fontdeglòria, Josep Ma-
ria Massaguer, Francesc Solé, Narcís Sureda.
Any 2007
ACPP: Víctor Moscatel (president), Francesc 
Moré, Francesc Solé, Narcís Sureda, Lluís Fer-
nández.
Any 2008
ACPP: Víctor Moscatel (president), Francesc 
Moré, Francesc Solé, Narcís Sureda, Lluís Fer-
nández.
Any 2009
ACPP: Víctor Moscatel (president), Francesc 
Moré, Narcís Sureda, Mercedes Marco, Miquel 
de Marcos, Xavier Gimeno, Lluís Fernández.
Any 2010
ACPP: Jordi Torrent (president), Francesc Moré, 
Narcís Sureda, Mercedes Marco, Miquel de Mar-
cos, Xavier Gimeno, Lluís Fernández.

Constituïda el 23 de novembre de 2004 per 17 
clubs catalans de pitch & putt amb l’objectiu de 
constituir posteriorment, i segons marca la Llei de 
l’Esport catalana, la Federació Catalana de Pitch 
& Putt.

La UCPP va ser reconeguda pel secretari general 
de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i presi-
dent del Consell Català de l’Esport senyor Rafel 
Niubó el 9 de febrer de 2005.
La Junta Directiva de la UCPP va ser formada per:

President: Josep M. de Anzizu
Vice-president: Àngel Llopis
Secretària: Susana Bleier
Tresorer: Mario Pons
Vocals: Marc Casadellà, Víctor Moscatel, Jordi 
Torrent i Albert Serena.

El 23 de maig de 2006 se celebra una assemblea 
de la UCPP en la qual s’aprova la seva dissolució, 
ja que les seves funcions han estat assumides 
per la Federació Catalana de Pitch & Putt.

UNIó CATALANA DE PITCH & PUTT

Associació Catalana de Pitch & Putt

Ignasi Voltà
Jaume Vila
Martin Whitelaw
John Johnson

José Manuel Navarro
Francisco Ramos
Narcís Ruscalleda
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PRIMERES RELACIONS INSTITUCIONALS ENTRE LA FEDERACIÓ 
CATALANA DE GOLF I L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE PITCH & PUTT
per Pep Canals García

A continuació trobareu dos escrits que poden ajudar a entendre com el pitch & putt  i el Golf  català, que 
havien començat amb una molt bona relació, han acabat funcionant com a dues Federacions sense cap 
lligam institucional, quan molts dels seus jugadors segueixen practicant els dos esports indistintament.

En el primer “Golf vs Pitch & Putt” vaig intentar fer un resum de quines havien estat les relacions entre la 
FCG i l’ACPP en els primers anys de desenvolupament del Pitch & Putt a Catalunya, sense oblidar com el 
P&P havia començat a desenvolupar-se en altres països europeus.

Finalment, l’escrit intenta explicar quina era la situació en el moment de la seva redacció, el febrer del 
2004 i com veia el futur del P&P a Catalunya i el seu encaix a Catalunya i a Espanya.

El segon, escrit només sis mesos més tard, intenta explicar l’entrada de la RFEG, en el mon del P&P, 
amb un punt de vista que inicialment semblava que podia permetre el desenvolupament del P&P com un 
esport diferenciat del golf, però que ben aviat es va poder veure que això no era compatible amb el punt 
de vista de la RFEG.

En tots dos casos es tracta òbviament de reflexions personals i que estan fetes en un moment determinat 
de la història del Pitch & Putt català. Des d’aleshores han passat altres fets relacionats amb el que explico 
en els escrits i que suposo seran comentats per altres persones.

GOLf VS PITCH & PUTT
El 2/11/95 es va signar el primer conveni entre la 
F.C.G. i la ACPP, que va ser posat al dia, afegint el 
tema de la seguretat en els camps, el 10/5/2000.

En els darrers dos anys l’ACPP ha centrat els seus 
esforços en aconseguir que la FCG acceptés de 
forma clara i explicita:
1) Les característiques diferencials del P&P res-
pecte al golf
2) La independència dels camps i de l’associació 
respecte la federació.

L’ACPP fundadora de la EPPA (European Pitch&Putt 
Association) juntament amb Irlanda, Holanda, 
Itàlia, França, Anglaterra i Noruega, ha intentat 
mantenir aquesta independència basada en els 
següents principis.

1) La F.C.G. ha de reconèixer que el P&P té carac-
terístiques diferencials del golf.

2) Que la FCG no posarà obstacles per:
a) La constitució de la “Unió de Clubs de P&P”.
b) La conversió de l’ACPP en la Federació Catala-
na de P&P
3) L’ACPP seguint les directrius de l’EPPA, aplicarà 
les normes de golf de R&A.
4) El Reglament de Handicap de P&P es diferent 
del de golf.
5) Se seguiran les recomanacions de la FCG pel 
que respecte a la seguretat.
6) La FCG col·laborarà en la formació i desenvolu-
pament dels àrbitres de P&P.
7) Els Comitès dels dos organismes col·laboraran 
en temes esportius d’interès comú.
8) La F.C.G. serà la coorganitzadora dels Campio-
nats de Catalunya mentre no s’aconsegueixi la Fe-
deració de P&P.
9) Hi haurà un Comitè d’enllaç entre les dues enti-
tats, format pels respectius presidents, un executiu i 
una tercera persona acceptada per ambdues parts.

1) La FCG reconeix els trets diferencials, si bé creu 
que aquests haurien de ser més evidents en les 
distàncies dels forats de P&P i com a conseqüèn-
cia del l’anterior en el nombre de pals. 
En un estudi dels pars 3 dels camps de golf de Ca-
talunya podem observar que des de grogues tots 
sobrepassen els 100 metres, i de vermelles trobem 
un parell que es queden en els 95 metres (Llavane-
res i Sant Cugat).
És cert que no hi ha cap norma sobre el metres 
mínims d’un par 3, però podem concloure que de 
menys de 90 metres no en trobarem. Per això pen-
sem que la distància màxima d’un forat de P&P 
hauria de ser de 90 metres, que a més coincideix 
amb el que l’ACPP accepta en el cas de competi-
cions internacionals.
Aquest canvi pot afectar entre 2 i 4 forats d’un reco-
rregut mitjà de P&P.
Automàticament podríem pensar en una reducció 
del nombre de pals.
2) Fins al moment la FCG no ha posat cap obsta-
cle i fins i tot, dins de les seves possibilitats i àmbit 
d’actuació, ha ajudat a fer els primers passos cap 
a la constitució de la Federació Catalana de P&P, 
malgrat sabem la desconfiança que aquesta actua-
ció genera a la capital de l’Estat.
3) La FCG valora positivament la aplicació de les 
normes de golf de R&A.
4) El funcionament del Reglament de Handicap de 
P&P després d’anys de funcionament, està demos-
trant ser una eina perfectament vàlida si bé cal fer 
algunes modificacions en les baixades de handi-
cap en els “fourballs”, com sembla que s’està fent.
5) La FCG valora positivament el seguiment de les 
recomanacions de seguretat per part de l’ACPP, 
com es va pactar l’any 2000.
6) L’ACPP valora positivament la formació de la 
primera promoció d’àrbitres de P&P realitzada per 
àrbitres de la F.C.G. i que ha permès comptar amb 
la primera promoció de 4 àrbitres amb un nivell de 
coneixements similars als d’un àrbitre de golf.
7) De moment només ha fet falta la col·laboració 
del Comitè d’Àrbitres esmentat en l’apartat anterior, 
però no hi ha cap motiu, perquè no existeixi en al-
tres temes.
8) S’ha fet fins ara tal com estableix el Conveni.
9) S’ha reunit diverses vegades.

Amb tot l’anterior podem concloure que les rela-
cions entre la FCG i l’ACPP han estat bones i cor-
dials, però no podem oblidar que la FCG es una 
federació territorial dins de la RFEG i aquest orga-

nisme sigui per desconeixement de la realitat del 
P&P català, o sigui per un afany de controlar una 
realitat de quasi 10.000 llicències, està elaborant 
una estratègia que possiblement tingui com objec-
tiu el control del P&P de tot l’Estat.

En aquest punt cal fer una mica d’història per veure 
què està passant a Europa.

El setembre del 2002 va haver-hi una trobada en-
tre l’EGA (European Golf Association) i l’EPPA. Un 
dels objectius que s’havia fixat l’EPPA era la rela-
ció a nivell europeu amb els organismes directius 
del Golf. Pel que sabem hi va haver-hi una sèrie de 
conclusions:

1) Es reconeix que el P&P té unes característiques 
pròpies, el que fa que pugui tenir unes reglamenta-
cions diferents en els 4 apartats: distàncies, nom-
bre de pals, lloc de sortida i sistema de handicaps.
2) No sembla correcte que el P&P funcioni amb 
“EGA slope system”, ja que aquest només es 
d’aplicació en camps de més de 2.750 metres.
3) R&A l’any 98 en una resposta a la BPPU (British 
Pitch&Putt Union) acceptava el P&P com un esport 
amb característiques pròpies, demanant no més 
el màxim d’uniformitat possible en el tema de les 
Regles.
  
L’octubre del mateix any, el secretari general de 
l’EGA, sr. Storjohann, envia una carta al secretari 
general de l’EPPA, sr. Manning, que es pot conside-
rar que dóna suport a la diferenciació del P&P com 
esport i a la iniciativa de l’EPPA, considerant el P&P 
com “una excel·lent introducció en el món del golf”.

Per acabar aquest punt recomano la lectura de 
l’escrit de Josep M. de Anzizu, “Què és el Pitch & 
Putt i les seves diferències amb el golf”, de febrer 
del 2002.

Quina és la situació actual?
D’una banda el fenomen del P&P està totalment 
consolidat a Catalunya, a diferència de la resta de 
l’Estat. Tota l’estructura de l’ACPP és similar a la de 
qualsevol federació i el canvi de govern a Catalu-
nya sembla que pot donar un nou impuls al desig 
de convertir-se en federació i més tenint en compte 
que fa anys que Catalunya està competint a nivell 
internacional.
En tot aquest procés la FCG ha col·laborat sempre 
que ha estat requerida, si bé aquesta col·laboració 
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possiblement no hagi estat ben vista des de Ma-
drid.
Després de molt de temps en què la RFEG volia 
considerar els camps de P&P com a camps de par 
3, ja hem vist que amb petites modificacions de 
distàncies això es totalment inviable, finalment s’ha 
decidit crear un subcomitè de P&P.
A partir que aquesta decisió es posa en marxa el 
president de la FCG entén que si ha d’haver un Co-
mitè de P&P, és convenient que hi participi alguna 
persona que conegui el món del golf i el del P&P, 
en un principi es va pensar en el senyor Àngel Llo-
pis, però es va desestimar al ser membre, per part 
de l’ACPP del Comitè d’Enllaç i a més director d’un 
camp de P&P, pel que finalment es va pensar en 
Josep Canals, president d’un Comitè de la FCG i 
bon coneixedor del món del P&P.

Des de Madrid es va fer un primer contacte, però 
només per dir que com properament hi ha elec-
cions a la presidència de la RFEG el tema del 
Comitè de P&P queda aturat fins després de les 
eleccions.

Què passarà en el futur?

La meva opinió personal és que el camí que està 
seguint l’ACPP és el correcte i que la RFEG hauria 
d’aprofitar l’experiència catalana i el camí que fins 
ara ha seguit la FCG.
Per això penso que es important que persones 
que coneguin aquest procés estiguin inicialment 

col·laborant en el projecte de la RFEG, recordem 
que es tracta només d’un subcomitè i que de la 
mateixa manera que ha nascut pot desaparèixer, si 
no és necessari.
Tots sabem la gran quantitat de jugadors de golf 
que en els darrers anys s’han iniciat en un camp de 
P&P, jo mateix ho vaig fer a Solius el setembre de 
1991, col·laborant en el creixement del P&P estem 
col·laborant en el creixement del golf i en definitiva 
són dos esports que han d’anar plegats en moltes 
coses.
El que sí que podria fer la RFEG i que estaria total-
ment dins del seu àmbit es la promoció de camps 
de par 3. Recordem que un par 3 pot arribar fins a 
228 metres, amb el que podríem tenir un camp de 
9 forats amb la següent distribució:
200 + 155 + 135 + 180 + 175 + 160 + 220 + 175 
= 2.400 metres, totalment dins de la normativa de 
l’EGA i on es podria aplicar perfectament el “slope 
system”.

Esperem que en el futur la bona relació entre FCG 
i l’ACPP (o la FCPP) es mantingui i es faci extensi-
va a la RFEG, i que pel bé del esport es deixi de 
banda la part política que en els darrers mesos pot 
haver interferit negativament.

JOSEP CANALS GARCÍA
President Comitè Regles, Camps i Àrbitres FCG

Membre del Subcomitè de P&P de la RFEG

17 de febrer de 2003

GOLf, PITCH&PUTT Y…CAMPOS CORTOS

Desde que en el año 1995 se firmó el primer con-
venio entre la F.C.G. y la ACPP, los directivos de la 
F.C.G., y más concretamente el presidente Carlos 
Rosal, en sus reuniones periódicas en Madrid, ha 
intentado explicar y hacer ver la importancia del 
fenómeno del P&P en Catalunya.
En más de una ocasión se había planteado la po-
sibilidad de constituir un Comité de P&P dentro 
de la estructura de la R.F.E.G., pero mientras no 
se decidía coger el toro por los cuernos, en Ca-
talunya ibamos avanzando y así en mayo del año 
2000 se actualizó el convenio del 95.
En los últimos años la ACPP ha centrado sus es-
fuerzos en la relación con la F.C.G. en dos puntos:
1) El reconocimiento de las características dife-
renciales entre el Golf y el P&P.
2) La independencia de la ACPP respecto a la 
F.C.G.

En cuanto al primer punto la F.C.G. ha reconocido 
que existen ciertas diferencias entre las dos mo-
dalidades de juego, sin embargo hay que tener 
en cuenta la dependencia jerárquica respecto a 
la R.F.E.G., lo que obliga a “navegar entre dos 
aguas”, mientras la R.F.E.G. no tome una postura 
clara al respecto.
Por lo que respecta al segundo punto quedó cla-
ro, con la desaparición del Subcomité de P&P, 
dentro del organigrama de la F.C.G., que no había 
ningún ánimo de intervención. Además la F.C.G. 
ha colaborado siempre que ha sido requerida por 
la ACPP, valorando positivamente el acuerdo en 
las recomendaciones de seguridad en los cam-
pos, así como la formación de la primera promo-
ción de árbitros de P&P y el mantenimiento de la 
cesión de trofeos para los Campeonatos de Ca-
talunya, etc.
Por otra parte el Comité de Enlace entre la F.C.G. 
y la ACPP se ha reunido periódicamente.

Precisamente la última reunión entre la F.C.G. y la 
ACPP tuvo lugar el pasado febrero ante los rumo-
res de que la R.F.E.G. estaba a punto de constituir 
un Subcomité de P&P.
Desde la F.C.G. se entiende que si se crea este 
Subcomité es importante la presencia de repre-
sentantes catalanes y concretamente se piensa 
en alguna persona de la ACPP y otra de la F.C.G. 

que conozca bien el fenómeno del P&P en Ca-
talunya.
Sin embargo la ACPP declina tener un represen-
tante, con unos razonamientos, desde el punto 
de vista de la F.C.G., poco objetivos. Los repre-
sentantes de la F.C.G. entendíamos que colocar 
a una persona de la ACPP en la creación de este 
Subcomité podía ayudar a defender sus puntos 
de vista y, en el caso, de que los derroteros no 
fueran de su agrado, siempre podía dejar el car-
go. Es más habíamos propuesto una persona que 
había estado en la Junta Directiva de la ACPP, 
pero que actualmente no estaba vinculada direc-
tamente.

Por todo ello Carlos Rosal decide nombrarme re-
presentante de la F.C.G. en el Subcomité de P&P 
de la RFEG, cuando se produzca su constitución.
Para los que no conocen mi trayectoria diré que 
me inicié en el mundo del golf en el otoño de 1991 
y casualmente en el primer, y entonces único, 
P&P de Catalunya, Solius.
¿Te acuerdas Martin? En la primavera del 92 me 
saqué el handicap de golf y desde entonces he 
ido practicando ambas modalidades.
En 1996 entré a formar parte del Comité de Prue-
bas Especiales de la F.C.G. que presidía Ernesto 
Thielen. El mismo año conseguí el título de árbitro 
territorial. 
En octubre del 2000 soy propuesto por Antonio 
de Udaeta a sustituirlo, por motivos profesionales, 
en la presidencia del Comité de Reglas, Campos 
y Arbitros de la F.C.G.
En los últimos 4 años he colaborado con la ACPP 
en diversos temas, destacando la tabla de con-
versión de handicaps con Àngel Llopis y el curso 
de árbitros de P&P.

A principios de abril recibo una llamada de José 
Antonio Martínez de las Heras, árbitro nacional, 
para comunicarme que ha sido nombrado Presi-
dente del Subcomité de P&P y que cuenta conmi-
go para trabajar en el mismo. 
Mi respuesta es que antes de aceptar quiero te-
ner una entrevista personal con él para conocer 
cuales son sus proyectos.
Así a mediados de abril tenemos un encuentro 
en la F.C.G. en el que constato que el ámbito de 
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actuación no se va a limitar a lo que en Catalunya 
entendemos como P&P, sino que va a ser más am-
plio, por lo que nos ponemos de acuerdo en que el 
nombre del Subcomité debería cambiarse por el de 
“Campos Cortos”. Por otra parte nuestra función bá-
sica será “la creación de una estructura específica 
en la RFEG que sirva como elemento aglutinador de 
todas las experiencias en esta modalidad de golf”.
El Subcomité se encuadrará dentro del Comité Téc-
nico de Campos presidido por Juan Taracena, tam-
bién árbitro y que en aquellos días había tenido una 
entrevista con Josep M. de Anzizu, presidente de la 
ACPP.

A finales de mayo se reúne por primera vez el Sub-
comité formado por el presidente, Martínez de las 
Heras, Begoña Castillo gerente de un campo cerca-
no a Marbella, Alvaro Gárnica de Madrid y yo mismo.
En el acta se dice textualmente, “Se estudia y aprue-
ba el nuevo nombre del Subcomité para que sea 
ratificado por la J.D. de esta R.F.E.G.. Se decide 
cambiar la denominación de P&P por la de “Campos 
Cortos”. 
Más adelante se decide definir Campo Corto como 
aquél que no supere los 4.000 metros y tenga como 
mínimo 12 hoyos pares 3.
No se fija ningún mínimo de metros con mi voto en 
contra. Mi propuesta es que se fijara una distancia 
mínima de 1.200 metros, distancia máxima para las 
competiciones internacionales organizadas por la 
E.P.P.A. (Asociación Europea de P&P). La no acep-
tación de este mínimo se basa en no dejar fuera a 
campos ya federados, concretamente 4 campos 
de Andalucía y 1 de Talavera. Este problema podría 
haberse subsanado con una disposición transitoria, 
aceptando los campos ya construidos y federados 
a 31.12.2004.
Después de una charla con Santi Ollé, director de la 
F.C.G., seguimos pensando que el no fijar un míni-
mo es algo irracional. ¿Aceptarían un campo con 18 
hoyos de 25 metros? ¿Podría considerarse que se 
está practicando Golf? Incluso la ACPP ha fijado una 
distancia mínima de 1.000 metros.

En otro orden de cosa se establecen las funciones 
del Subcomité, destacando:
a) El servir de estímulo y ayuda para que estos cam-
pos cortos supongan un acicate muy importante en 
la promoción del golf a nivel nacional.
b) Colaborar para que estos campos sean instala-
ciones inmejorables para iniciarse en la práctica del 
golf, sin lo exigentes requerimientos técnicos y físi-
cos que para el jugador suponen los campos largos.

c) Ayudar e impulsar la organización de todo tipo de 
torneos, haciendo partícipe de ellos, tanto a campos 
cortos considerados individualmente, como aquellos 
que formen parte de un club con campo largo.
d) Servir de enlace y coordinación para la resolución 
de cuantas dudas, cuestiones o problemas puedan 
tener estos campos en el ámbito deportivo y de la 
práctica del golf.

También se decide realizar, incluso se fijan fechas, 
el Campeonato de España de Campos Cortos, el fe-
menino en Andalucía y el masculino en Catalunya. 
Con el fin de evitar problemas con la ACPP antes 
de un posible encuentro, propongo el campo de 9 
hoyos de Masía Bach que reúne los dos requisitos, 
no sobrepasa los 4.000 metros y tiene 12 pares 3 (en 
dos vueltas).

Por último se decide que la próxima reunión del Sub-
comité se realice el mes de julio en Barcelona y tener 
un encuentro con la ACPP. 

En definitiva salí de esta primera reunión bastante 
satisfecho, sólo con la laguna de la distancia mínima 
y así se lo hice saber a nuestro Presidente, Carlos 
Rosal.

A principios de junio tengo una reunión con los res-
ponsables de Can Cuyàs, Handicap 1, Mas Pagès 
y el futuro P&P colindante con el Prat, que son los 
campos federados en la R.F.E.G. y que también for-
man parte de la ACPP, a los que informo de la crea-
ción del Subcomité y sus objetivos. En principio ven 
positivamente nuestra actuación ya que todos ellos 
quieren mantener vínculos con el golf y con el P&P, 
básicamente porque en ellos hay una importante es-
cuela de golf con una buena aportación de licencias, 
pero en sus instalaciones también se disputan im-
portantes pruebas de P&P.

A los pocos días recibo una llamada del Presidente 
del Subcomité y me dice que el presidente del Co-
mité, Juan Taracena, le ha comentado que preferiría 
que el Campeonato de España se celebrase en un 
Par 3, por lo que propongo Can Cuyàs, campo que 
ya tenía en la recámara, por si Masía Bach declinaba 
la invitación.´

En aquellos días había Junta Directiva de la R.F.E.G. 
donde se deberian haber ratificados nuestros acuer-
dos. Al parecer el tema se tocó al final de la Junta y 
con muchas prisas, no aprobándose el cambio de 
nombre. Ante este cambio radical de la situación 

le manifiesto a Martínez de las Heras que se ol-
vide de celebrar el Campeonato de España en 
Catalunya, ya que ningún campo va aceptar un 
Campeonato de España de P&P, así me lo había 
ya manifestado Can Cuyàs, y que me siento to-
talmente defraudado por la poca consideración 
de la Junta respecto a un Subcomité que acaba 
de nacer.

En estos momentos estoy a la espera de una re-
unión entre Jose Antonio Martinez de las Heras 
(presidente del Subcomité), Juan Taracena (pre-
sidente del Comité) y Emma Villacieros (presiden-
ta de la R.F.E.G.), de momento se ha decidido 
posponer el primer campeonato de España para 
el 2005 y se mantiene la fecha del 27 de julio para 
la reunión entre la ACPP y nuestro Subcomité. Se 
ha de tener también en cuenta que la R.F.E.G. 
está en pleno proceso electoral y que este proce-
so no se cerrará hasta el mes de diciembre.

Hay muchos temas que precisarían de un análisis 
más detallado. 

La definición exacta de lo que consideramos P&P, 
las normas de compromiso a mi entender debe-
rían ser el objetivo a medio plazo. Siete palos y un 
putter, están más cerca del juego del golf que del 
origen irlandés.
La posibilidad de bajadas de golf en el juego de 
campos cortos requerirá un estudio exhaustivo 
del sistema a utilizar con correcciones del sis-
tema actual. El que internacionalmente no esté 
reconocido no quiere decir que podamos ser pio-
neros, siempre y cuando se haga de una forma 
racional. 
De la misma manera el sistema de handicap de 
P&P puede precisar de algún ajuste. No es nor-
mal que 119 jugadores sean handicap positivo 
(1,32%).

JOSEP CANALS GARCÍA
President Comitè Regles, Camps i Àrbitres F.C.G.

Miembro del Subcomité de P&P de la R.F.E.G.

Publicat a la revista Par 71 l’estiu del 2004
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ORIGEN I HISTÒRIA 
DE LA fEDERACIó CATALANA 
DE PITCH & PUTT

A l’inici dels anys 2000 el nou esport del pitch & putt es desenvolupava amb força a tot 
Catalunya i el seu èxit es començava a comentar i divulgar. D’altra banda l’ACPP formava 
part del reduït nombre d’associacions que havien posat en marxa l’European Pitch & Putt 
Association, entitat que representava el pitch & putt en l’àmbit europeu i que, seguint 
l’exemple irlandès, considerava que aquest era un esport que s’havia derivat del golf 
però que tenia característiques i normes pròpies i per tant tenia dret a ser reconegut com 
a federació esportiva independent en els diferents països.

En l’àmbit dels membres de l’ACPP, potser per la quantitat de temes que s’havien 
d’afrontar, a causa del creixement continu, i també perquè eren empresaris que estaven 
sobretot interessats en l’eficàcia de l’activitat, semblava suficient assegurar el funcio-
nament intern i no es pensava en altres fórmules legals. La possibilitat de constituir-se 
en federació va venir, quasi al mateix temps, de tres àmbits externs i propers a l’ACPP.
 
D’una banda, i amb motiu d’haver estat convidat al repartiment de premis del primer 
Campionat d’Europa que va tenir lloc a Lloret de Mar el 2001, el que era aleshores secre-
tari general de l’Esport, Joan Anton Camuñas, va suggerir al president de l’ACPP –amb 
qui tenia una excel·lent relació personal i professional– que el visités en el seu despatx 
per informar-lo de les possibilitats i dificultats per arribar algun dia a sol·licitar el reco-
neixement oficial com a federació esportiva. Va ser una primera reunió informativa de 
quelcom que semblava potser interessant però molt llunyà i possiblement ple de dificul-
tats de tipus administratiu i polític.

D’altra banda, el jugador de Sant Cebrià Francesc Narbona –que havia estat dirigent 
de la Federació Catalana de Tennis i era conegut del president de la UFEC Sr. David 
Moner– va insistir diverses vegades en els avantatges d’ésser federació esportiva i va 
facilitar diverses reunions en les quals aquesta entitat va mostrar-se molt favorable que 
una activitat esportiva que tenia tant èxit popular i era membre d’un organisme interna-
cional demanés ser acceptada com a federació.

Finalment, i atès el desinterès que hi havia per part de la RFEG envers el pitch & putt 
malgrat la insistència de la Federació Catalana que convenia tenir en compte aquest nou 
esport, els mateixos directius de la FCG varen insinuar la possibilitat que el pitch & putt 
català donés un pas endavant per consolidar la seva organització i van manifestar el seu 
suport si un dia pretenia constituir-se en federació esportiva.

Per Josep Maria de Anzizu
Primer president de la FCPP

A dalt: El jugador Marc Garcia Pinto, amb només quinze anys, es va proclamar Campió de Catalunya Absolut l’any 2007 
en la competició celebrada al P&P Fornells. Al mig, a l’esquerra: Marc Lloret va guanyar el Campionat de Catalunya 
Absolut 2009 al P&P Montseny. A la dreta: Pol Serrano va guanyar el Campionat de Catalunya Juvenil 2008 al camp del 
P&P Lleida. A baix: Marc Fortuny va guanyar el Campionat de Catalunya Absolut de 2008 celebrat al P&P Bellpuig.
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Per assegurar que era un camí possible i evitar pèrdues de temps, l’ACPP va demanar 
una reunió conjunta amb el nou secretari general de l’Esport, Sr. Josep Maldonado, re-
unió que va tenir lloc al final de l’any 2002. En aquesta reunió hi eren presents, a més del 
Sr. Maldonado, els Srs. Rosal (president) i Ollé (secretari general) de la FCG i Josep M. 
de Anzizu, Susanna Bleier i Antoni Lloret per part de l’ACPP. Després d’un intercanvi ge-
neral d’impressions, el Sr. Maldonado va tancar la reunió donant el seu vist i plau perquè 
s’iniciessin els tràmits administratius corresponents i manifestant la seva satisfacció pel 
fet que ho demanava un esport que ja estava consolidat organitzativament i econòmica-
ment, que tenia representació internacional i que a més, havia rebut el consentiment de 
la Federació de Golf, esport del qual s’havia derivat el pitch & putt.

A partir d’aquí es va iniciar una llarga activitat en dos àmbits diferents. En l’àmbit intern 
es va informar i demanar la conformitat de tots i cada un dels camps associats a l’ACPP. 
Cada un d’ells va haver de constituir un club i també acceptar una distribució de compe-
tències entre l’ACPP i la nova entitat.

En l’àmbit extern, tant la Secretaria de l’Esport com la UFEC varen anar recollint informa-
ció –local i internacional– del nou esport i van portar a terme totes les consultes i tràmits 
que la legislació estableix per a aquests casos. Cal destacar la dedicació de totes les 
persones que van treballar en el tema i molt especialment la feina de recerca que va por-
tar a cap l’aleshores cap del Consell Català de l’Esport Sr. Ignasi Doñate per comprendre 
la realitat local i internacional del pitch & putt.

Inicialment, i d’acord amb el que disposa la llei, es va crear i constituir la Unió Catalana 
de Pitch & Putt (UCPP) i finalment, amb data 20 d’octubre de 2005, o sigui uns cinc anys 
després d’haver-se tingut les primeres converses sobre aquest tema i quatre des de 
l’inici del procés pròpiament dit, el secretari general de l’Esport Sr. Niubó va reconèixer 
el pitch & putt com a esport independent a Catalunya i va signar el document declarant 
constituïda la Federació Catalana de Pitch & Putt.

Aquesta declaració va arribar poc abans de que es constituís la Federation of Interna-
tional Pitch & Putt Associations (FIPPA) en ocasió de l’Open de Teià, l’inici del 2006. La 
FCPP va poder, per tant, entrar a formar part de la FIPPA com a membre fundador, al igual 
de l’ACPP ho havia estat de l’EPPA uns anys abans.
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65Can Rafel va ser el guanyador del Campionat de Catalunya per Equips de 2007. Aquell any, va fer doblet 
guanyant també la Copa Catalunya.
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Federació Catalana de Pitch & Putt
Constituïda el 20 d’octubre de 2005 per 21 clubs catalans de pitch & putt. La FCPP va ser  
reconeguda pel secretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i president 
del Consell Català de l’Esport Sr. Rafel Niubó el 16 de gener de 2006. La FCPP forma 
part des del seu inici de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya juntament amb 
gairebé 70 federacions més. La primera Junta Directiva de la FCPP va ser formada per:

President: Josep M. de Anzizu
Vicepresident: Àngel Llopis
Secretària: Susana Bleier
Tresorer: Mario Pons
Vocals: Marc Casadellà, Víctor Moscatel i Jordi Torrent

El principal objectiu que es planteja la primera Junta Directiva de la FCPP és reglamentar 
el pitch & putt a Catalunya. En aquest període s’aproven o es renoven, entre d’altres:

Els Estatuts de la FCPP
Les Regles de Pitch & Putt
El Reglament de Pitch & Putt
El Reglament per a l’Homologació de Camps de Pitch & Putt
El Reglament de Competició i disciplina Esportiva
El Reglament d’Àrbitres
El Reglament de la Comissió Esportiva
El Reglament de la Comissió Assesora

Una segona Junta Directiva de la FCPP va ser escollida el 4 de novembre de 2009 i  
estava formada per:

President: Víctor Moscatel
Vicepresident: Àngel Llopis
Secretària: Susana Bleier
Tresorer: Xavier Gimeno
Vocals: Marc Casadellà, Jordi Torrent Marès, Pere Colomer  i Josep M. de Anzizu

La Federació Catalana de Pitch & Putt, com defineix en els seus Estatuts, a més de 
les activitats pròpies de govern, gestió, administració, organització i reglamentació de 
l’esport del pitch & putt a Catalunya, exerceix les funcions següents:

a) Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela 
de les activitats pròpies de la modalitat esportiva de pitch & putt al territori de Catalunya.
 

b) Qualificar les competicions esportives ofi-
cials de Catalunya.
 
c) Organitzar, promocionar i tutelar les compe-
ticions de caràcter internacional o entre comu-
nitats autònomes que tinguin lloc a Catalunya, 
tenint cura de la preparació i elecció dels es-
portistes i tècnics que han de formar part de 
les seleccions catalanes de les diferents cate-
gories i especialitats.
 
d) Promoure el foment i l’organització de com-
peticions i altres activitats esportives entre 
les comunitats autònomes o amb països, re-
gions o nacionalitats de l’àmbit internacional, 
i encarregar-se de la selecció dels esportistes 
i els tècnics que han de formar part de les se-
leccions catalanes de pitch & putt, i també de 
la preparació necessària, d’acord amb el que 
estableixen aquests Estatuts.
 
e) Crear escoles dins de la Federació Catalana 
de Pitch & Putt per a la formació de tècnics, 
entrenadors, àrbitres i altres comitès tècnics 
que els agrupin.
 
f) Encarregar-se de la formació específica i 
el reciclatge dels tècnics de l’esport d’acord 
amb l’Escola Catalana de la Secretaria Gene-
ral de l’Esport.
 
g) Preveure, controlar i sancionar l’ús de subs-
tàncies i grups farmacològics prohibits i mèto-
des no admesos en l’esport, en col·laboració 
amb els òrgans competents de la Generalitat 
de Catalunya.
 

h) Exercir la potestat competitiva i disciplinària 
sobre totes les persones físiques i jurídiques 
que configurin la FCPP.
 
i) Impulsar, planificar i controlar, en coordi-
nació amb la Secretaria General de l’Esport, 
l’esport d’elit i d’alt nivell, vetllant per la for-
mació integral i millorament esportiu continuat 
dels seus esportistes.
 
j) Lliurar les llicències esportives per poder 
participar en activitats o competicions oficials 
dins l’àmbit de Catalunya, les quals també 
habilitaran per a les activitats o competicions 
d’àmbit estatal i internacional quan es com-
pleixin els requisits establerts legalment.
 
k) Vetllar pel compliment i la interpretació 
correctes de les reglamentacions i normes 
tècniques vigents reguladores de les caracte-
rístiques de les instal·lacions, els elements es-
portius i altres qüestions que afectin les com-
peticions federades i, en particular, d’aquelles 
d’higiene esportiva, prevenció d’accidents i 
assistència als federats lesionats, a través de 
l’entitat que en cada moment presti el millor 
servei als afiliats, a criteri de la FCPP.
 
l) Vetllar per l’estricte compliment d’aquests 
Estatuts, disposicions reglamentàries que els 
puguin desenvolupar i normativa general de 
tot tipus que els sigui aplicable.

m) I, en general, disposar el que convingui per 
a la millora del desenvolupament i pràctica del 
pitch & putt.

PRESIDENTS I JUNTA DIRECTIvA DE LA 
FCPP AL LLARG DE LA SEvA HISTÒRIA

Víctor Moscatel Josep Maria de Anzizu
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LA COMISSIÓ ESPORTIvA

La Comissió Esportiva és l’òrgan que depèn de la Junta Directiva que analitza i proposa les ac-
cions, programes, reglaments i actuacions que posteriorment la Junta Directiva aprova, modifi-
ca o rebutja. Tots els temes que proposa la Comissó Esportiva són tractats a la Junta Directiva.

L’ACPP es va dotar d’aquest òrgan des del seu naixement en la UCPP, i posteriorment en la 
FCPP també ha existit.

Els estatuts de la FCPP diuen, en l’article 29 H a: “La Comissió Esportiva és un òrgan 
col·laborador i dependent de la Junta Directiva, format per experts en l’esport del pitch & putt, 
i que tindrà les funcions que la Junta Directiva pugui creure oportú delegar-li.”

Disposa d’un reglament de funcionament aprovat en l’assemblea del 2006 i defineix que les 
seves funcions són:

1. Tractament i resolució de la dinàmica ordinària dels temes esportius del pitch & putt i aplica-
ció dels reglaments de les diferents competicions oficials. 
2. Nomenament i coordinació del personal tècnic i administratiu que col·labori en les competi-
cions oficials de la FCPP (àrbitres, delegats, comitès de competició). 
3. Resolució en primera instància de les qüestions disciplinàries. 
4. Aplicació de la normativa sobre la selecció catalana.
5. Coordinació, supervisió i control de la tasca dels diferents comitès.
6. Proposta a la Junta Directiva dels Reglaments de les competicions oficials. 
7. A la vegada, la Comissió Esportiva pot proposar a la Junta Directiva l’estudi i consideració 
de qualsevol tema referent a l’activitat esportiva de la FCPP, així com la conveniència d’efectuar 
modificacions en les reglamentacions existents. Correspon a la Junta Directiva l’estudi i even-
tual aprovació de la normativa reglamentària de la FCPP. Les reglamentacions principals han 
d’ésser presentades per la Junta Directiva a l’aprovació de l’Assemblea General.
8. A requeriment i petició de la Junta Directiva, la Comissió Esportiva o alguns dels seus mem-
bres faran els estudis i informes que aquella els demani.

Actualment la Comissió Esportiva de la FCPP està formada per un membre de la Junta Directiva, 
un membre de la Secretaria de la FCPP, el representant de jugadors membre de l’Assemblea 
de la FCPP, el representant de jugadors sèniors, la representant de jugadores, el representant 
dels àrbitres, una persona representant del col·lectiu de juvenils, un representant dels clubs 
afiliats  i un dels clubs adherits. Aquesta composició no és tancada i pot variar d’un any a un 
altre. Tampoc la composició no sempre ha estat així.

Es reuneix com a mínim una vegada mensualment de setembre a juliol i actualment amb dies 
d’antelació a la Junta Directiva per poder fer arribar propostes. També tracta totes les propos-
tes que fan arribar col·lectius, clubs o jugadors.

Totes les persones que en formen part hi participen de forma voluntària i altruista. En el seu inici 
a l’ACPP tots els integrants eren membres de camps de l’ACPP. Això, però, va anar canviant 
amb el temps fins a tenir una representació més àmplia de tot l’esport: jugadors, col·lectius, 
àrbitres, tècnics i clubs. El secretari ha estat en els darrers anys la persona que forma part de 
la Secretaria i és qui aixeca acta de la reunió, que posteriorment es publica.

La Comissió Esportiva de la FCPP tracta de temes referents a les competicions i activitats de 
la Federació.

A dalt: Pilar Montero amb la bola al búnquer en el Campionat Catalunya Femení 2008 que va guanyar al 
P&P Manresa. Al mig: Jordi Salvà aconsegueix el Matxplay 2008 a Teià. A la dreta: Marc Lloret va ser el 
guanyador del Rànquing l’any 2007 en una emocionant final celebrada a bonÀrea Pitch & Putt.
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Persones que han integrat la Comissió Esportiva de la UCPP i FCPP en els darrers anys: 

Any 2006
UCPP: Victor Moscatel (president), Oriol Badia, Lluís Fernández, Xavier Tosca, Narcís 
Sureda, Josep Fontdeglòria, Mercedes Marco, Miquel de Marcos, Josep Maria Mas-
saguer, Joan Pescador, Joan Jordi Roura, Francesc Solé, Carles Terricabris.

Any 2007
FCPP: Víctor Moscatel (president), Lluís Fernández, Xavier Saura, Narcís Sureda, Merce-
des Marco, Miquel de Marcos, Ernesto Romo, Joan Jordi Roura, Francesc Solé.

Any 2008
FCPP: Víctor Moscatel (president), Lluís Fernández, Xavier Saura, Narcís Sureda, Merce-
des Marco, Miquel de Marcos, Francesc Moré, Francesc Solé.

Any 2009
FCPP: Víctor Moscatel (president), Mercedes Marco, Miquel de Marcos, Francesc Moré, 
Xavier Gimeno, Francesc Solé, Narcís Sureda, Lluís Fernández.

Any 2010
FCPP: Jordi Torrent Marés (president), Dolors Palahí, Miquel de Marcos, Francesc Moré, 
Sergio Hermoso, Xavier Gimeno, Francesc Solé, Narcís Sureda, Lluís Fernández.

Platja d’Aro va guanyar el Campionat de Catalunya per Equips 2009

Campionat de Catalunya de Dobles 2008 celebrat al P&P Mas 
Pagès. Els guanyadors van ser Antonio Penalva i Paco Arévalo  

Marta Mota recull la bola que la fa guanyadora del Campionat 
Catalunya Femení 2010

Fernando Cano guanya el Matxplay 2009 a HCP1
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En els primers anys l’esport del pitch & putt a Catalunya es va començar a organitzar 
sobre la base dels camps. Els camps eren empreses que s’havien creat per promoure 
un recorregut del nostre esport. Els mateixos camps eren els que organitzaven les 
competicions i els equips. Amb el temps es va veure necessari adaptar-nos a la realitat 
dels altres esports existents a Catalunya i es va promoure la creació de clubs. Clubs 
relacionats amb els camps i clubs de jugadors que malgrat que no disposaven d’un 
camp de pitch & putt sí que volien participar en les competicions de pitch & putt. 

Els primers clubs sense camp van començar a aparèixer responent a una realitat local 
de persones practicants del nostre esport en un àmbit geogràfic, però també al voltant 
de persones que com que no podien formar part d’equips lligats a clubs de camps, 
decidien crear un club propi per poder prendre parts en l’Interclubs, que posteriorment 
seria el Campionat de Catalunya per Equips. L’ACPP, la UCPP i la FCPP van demanar 
que aquells grups de persones que volien participar en competicions per equips tin-
guessin una entitat jurídica com un club o associació esportiva que els representés. 
D’aquesta forma el nombre de clubs va anar creixent com ho feia el nombre de practi-
cants i de camps on poder jugar al pitch & putt.

L’existència de clubs va permetre crear la UCPP i la FCPP. Els clubs que van constituir 
la UCPP el 23 de novembre de 2004 van ser: Club HCP1 de Pitch & Putt, Club de Pitch 
& Putt Sant Cebrià, Papalús Pitch & Putt Club, Golf Franciac Club Pitch & Putt, Club de 
Pitch & Putt Amics de Can Rafel, Associació Esportiva de Pitch & Putt La Figuerola, Club 
de Pitch & Putt El Vendrell, Club de Pitch & Putt Urgell, Pitch & Putt Fornells Club, Club 

Pitch & Putt Lleida, Club Pitch & Putt Vallromanes, Club de Pitch & Putt Barcelona-
Teià, Gualta Gols Club Pitch & Putt, Club Pitch & Putt Can Cambó de Gualba, Club de 
Golf Vilanova Portal del Roc, Manresa Pitch & Putt Club i Club Pitch & Putt Badalona.

Els clubs que van constituir la FCPP el 20 d’octubre de 2005 van ser: Club de Golf 
Vilanova Portal del Roc, Club HCP1 de Pitch & Putt, Club de Pitch & Putt Sant Cebrià, 
Club de Pitch & Putt Barcelona-Teià, Papalús Pitch & Putt Club, Golf Franciac Club 
Pitch & Putt, Club de Pitch & Putt Amics de Can Rafel, Associació Esportiva de Pitch & 
Putt La Figuerola, Maresme Golf Club, Club de Pitch & Putt El Vendrell, Club de Pitch 
& Putt Urgell, Pitch & Putt Fornells Club, Club Pitch & Putt Lleida, Club Pitch & Putt 
Badalona, Manresa Pitch & Putt Club, Pitch & Putt Viladrau, Gualta Gols Club Pitch 
& Putt, Club Pitch & Putt Vallromanes, Fora Límits Pitch & Putt Golf Club, Asociación 
Deportiva “Juego Corto” i Los Gallitos Pitch & Putt Club.

Actualment hi ha molts clubs que consten en el Registre d’Entitats Esportives de la 
Generalitat de Catalunya com a practicants de pitch & putt, ja que en algun moment 
han tingut algun equip participant en les competicions de pitch & putt. A data 6 
d’octubre de 2010 hi ha 100 entitats esportives o seccions esportives que tenen ins-
crit el pitch & putt com una de les seves activitats. D’aquestes entitats 88 han format 
part de la FCPP l’any 2010. És a dir, han pagat la quota anual com a clubs que en 
formen part. Són clubs afiliats si disposen d’un camp i clubs adherits si no disposen 
d’una instal·lació homologada per a la pràctica del pitch & putt. Els clubs i seccions 
de la FCPP el 2010 són:
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CLUB BOWLING NEW STRIKES Barcelona Barcelonès

CLUB DE GOLF MONTGRÒS Sant Pere de Ribes Garraf

CLUB DE PITCH & PUTT MULLIGAN Corbera de Llobregat Baix Llobregat

CLUB DE PITCH & PUTT CAN DRAGÓ Barcelona Barcelonès

CLUB ESPORTIU DE PITCH & PUTT BLADE SHOOT Barcelona Barcelonès

CLUB ESPORTIU GELIDA PITCH & PUTT Gelida Alt Penedès

CLUB ESPORTIU HANDICAP 21 Badalona Barcelonès

CLUB ESPORTIU LA COLMENA Sta. Coloma de Gramenet Barcelonès

CLUB ESPORTIU LOPI Teia El Maresme

CLUB ESPORTIU PAR 2008 P&P Argentona El Maresme

CLUB ESPORTIU PATACABRA Barcelona Barcelonès

CLUB ESPORTIU PIP.CAT Barcelona Barcelonès

CLUB ESPORTIU RITA PITCH & PRO Tordera El Maresme

CLUB GOLF MARE NOSTRUM Masnou El Maresme

CLUB DE PITCH & PUTT Y G. CANNONBALL G. PLAYERS Sitges Garraf

CLUB PITCH & PUTT SABADELL Martorell Baix Llobregat

CLUB SEMAR DE PITCH&PUTT Vilassar de Dalt El Maresme

CLUB VILASSAR PITCH & PUTT Vilassar de Dalt El Maresme

FAIR-PLAY GOLF CLUB CATALONIA Castellar del Vallès Vallès Occidental

FORA LÍMITS PITCH & PUTT GOLF CLUB Santa Coloma de Cervelló Baix Llobregat

HAG ASSOCIACIÓ ESPORTIVA Sant Hilari Sacalm Selva

LOS GALLITOS PITCH & PUTT CLUB Pallejà Baix Llobregat

ORFEÓ CATALONIA GOLF CLUB ESPORTIU Cornellà de Llobregat Baix Llobregat

PITCH & PUTT PENEDÈS CLUB Vilafranca del Penedès Alt Penedès

PITCH & PUTT WEDGE GOLF CLUB Prat de Llobregat Baix Llobregat

QUIMRIERA.COM PITCH & PUTT CLUB Girona Gironès 

ROXJA CLUB ESPORTIU Barcelona Barcelonès

TROBADORS CLUB DE PITCH & PUTT Barcelona Barcelonès

VILAFORTUNY-COSTA DAURADA PITCH & PUTT CLUB Alcover Alt Camp

ASSOCIACIÓ GOLF SANT SADURNÍ Sant Sadurní d’Anoia  Alt Penedès

C. G. SANT CUGAT PITCH & PUTT Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental 

CLUB PITCH & PUTT RIBERA D’EBRE Flix Ribera d’Ebre

CLUB VALL D’HEBRON PITCH & PUTT Barcelona Barcelonès

CLUB PITCH & PUTT MAS NOU Platja d’Aro Baix Empordà

CLUB PITCH & PUTT PERALADA Peralada Alt Empordà

CLUB ESPORTIU PANTIQUET Mollet del Vallès Vallès Oriental

GOLD 2005 - DOUBLE BOGEY Barcelona Barcelonès

VOY PA PAR P&P VILADECANS Viladecans Baix Llobregat

FORRAIRES CLUB Granollers Vallès Oriental

CMC FINESTRES Cabrera de Mar El Maresme

CLUB ESPORTIU PAR 54 Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental

ASSOCIACIÓ DE PITCH & PUTT CLUB GOLFUS Sta. Coloma de Gramanet Barcelonès

SAINT ANDREWS P&P Barcelona Barcelonès

A.E. AMICS DEL PITCH & PUTT ARBÚCIES Arbúcies Selva

CLUB PITCH & PUTT BADALONA Badalona Barcelonès

CLUB DE PITCH & PUTT URGELL Bellpuig Urgell

CLUB ESPORTIU BONAREA Massoteres Segarra

CLUB CAMBRILS PITCH & PUTT Reus Baix Camp

CAN CUYÀS G. CLUB St. Feliu de Llobregat Baix Llobregat

CLUB DE PITCH & PUTT AMICS DE CAN RAFEL Cervelló Baix Llobregat

CLUB PITCH & PUTT CASTELLÓ Castelló d’Empúries Alt Empordà

CLUB ESPORTIU JUGADORS DE P&P DEL VALLÈS Sabadell Vallès Occidental

CLUB DE PITCH & PUTT EL VENDRELL El Vendrell Baix Penedès

PITCH & PUTT FORNELLS CLUB Fornells de la Selva Gironès

GOLF FRANCIAC CLUB PITCH & PUTT Caldes de Malavella Selva

GUALTA G. CLUB PITCH & PUTT Gualta Baix Empordà

CLUB HCP1 DE PITCH & PUTT St. Vicenç de Montalt Maresme

CLUB DE PITCH & PUTT LA FIGUEROLA RESORT Vandellós Baix Camp

CLUB DE PITCH & PUTT LA GARRIGA La Garriga Vallès Oriental

CLUB PITCH & PUTT LLEIDA Torre-serona Segrià

MANRESA PITCH & PUTT CLUB Manresa Bages

PITCH & PUTT CLUB MAS GURUMBAU Taradell Osona

ASSOCIACIÓ ESCOLA DE NATURA MAS PAGÈS Barcelona Barcelonès

CLUB DE G. MONTJUÏC Barcelona Barcelonès

CLUB PITCH & PUTT CAN CAMBÓ DE GUALBA Gualba Vallès Oriental

PAPALÚS PITCH & PUTT CLUB Lloret de Mar Selva

CLUB PITCH & PUTT PLATJA D’ARO Castell d’Aro Selva

CLUB DE G. VILANOVA PORTAL DEL ROC Vilanova i la Geltrú Garraf

ROC 3 PITCH & PUTT G. CLUB Sta. Coloma de Cervelló Baix Llobregat

CLUB DE PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ St. Cebrià de Vallalta Maresme

CLUB SANT JAUME PITCH & PUTT St. Jaume dels Domenys Baix Penedès

CLUB DE PITCH & PUTT BARCELONA-TEIÀ Teià Maresme

CLUB PITCH & PUTT MORA St. Andreu de Llavaneres Maresme

ASSOSICACIÓ ESPORTIVA DELTA SWING P&P L’AMPOLLA L’Ampolla Baix Ebre

CLUB PITCH & PUTT VALLROMANES Vilanova del Vallés Vallè Oriental

VALL D’ORDINO La Cortinada Andorra

CLUB DE PITCH & PUTT EL TORRENT La Massana Andorra

CLUB PITCH & PUTT XARRUPETS Girona Gironès  

AGRUP. ST. JORDI EMPLEATS CAIXA E. DE CATALUNYA Barcelona Barcelonès

AIGÜES CLUB PITCH & PUTT Esparreguera Baix Llobregat

ANOIA GOLF CLUB Igualada Anoia

ASOCIACIÓN DEPORTIVA “JUEGO CORTO” Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE P&P LA FIGUEROLA Vandellòs i l’H. de l’Infant Baix Camp

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA FORAT 19 P&P Esparreguera Baix Llobregat

A. PERSONAL CAIXA ESTALVIS PENSIONS BARCELONA Barcelona Barcelonès

BACKSWING BLANES CLUB ESPORTIU Blanes La Selva

CASINO DEL MASNOU Masnou El Maresme

Nom del club Localitat ComarcaNom del club Localitat Comarca
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PALMARÈS
ANY  CC ABSOLUT  CC MATXPLAY  RÀNQU. ABSOLUT  CC FEMENÍ RÀNQU. FEMENÍ

1995  

1996  

1997  Sergi Sadurní    Pilar Montero

1998  Ginés Fernández    Pilar Montero

1999  Joan Martínez    Pilar Montero

2000  J. Ramón Carrera  Jordi Saborit  James Marshall  Pilar Montero Pilar Montero

2001  Josep Pellicer  Jordi Saborit  Jordi Saborit  Pilar Montero Pilar Montero

2002  Marc Pérez  Paco Salido  Paco Salido  Pilar Montero Pilar Montero

2003  Marc Lloret  James Marshall  James Marshall  Pilar Montero Pilar Montero

2004  D. Stuart Coleman  Paco Salido  Paco Salido  Mercedes Marco Mercedes Marco

2005  D. Stuart Coleman  Pere Sallent  Paco Salido  Mercedes Marco Pilar Montero

2006  Marc Lloret  Marc Lloret  Jordi Saborit  Elia Folch Pilar Montero

2007  Marc García  Marc Lloret  Marc Lloret  Marilyn Holmes Berta Folch

2008  Marc Fortuny  Jordi Salvà  Marc Fortuny  Pilar Montero Abby Nachshon

2009  Marc Lloret  Fernando Cano  Fernando Cano  Pilar Montero Pilar Montero

2010 Enric Sanz Albert Gironés Francisco Salido Marta Mota Abby Nachshon 

ANY  CC JUVENIL  RÀNQU. JUVENIL  CC SÈNIOR  RÀNQU. SÈNIOR  CC DOBLES

1995

1996

1997  Josep Torrent

1998  Josep Torrent

1999  Josep Torrent

2000  David Palacios

2001  Xavier Sobrepere

2002  Francesc Pérez   Josep Cortada  J.Ramón Carrera

2003  Marc Puig   Manuel Mellado  Pilar Montero  Giménez/Marín

2004  Salvador Pérez  Carles Pérez  Antonio Giménez  Manuel Mellado  Perich/Gironès

2005  Sergi Andrés  Marc Puig  Josep Fontdegloria  Pilar Montero  Mellado/Monleón

2006  Josep M. Massons  Pol Saura  Kiku Argemí  Alan Weir  Fortuny/Salido

2007  Marc García  Pau Masana  J.Ramón Carrera  J.Ramón Carrera  Martínez/Martínez

2008  Pol Serrano  Marc Herman  Enrique Playan  Amador Rodríguez  Arevalo/Penalva

2009  Gonzalo Lanas  Gonzalo Lanas  Frco. González  Amador Rodríguez  Cano/Santos

2010 Arnau Baeta Carlos Claveria Amador Rodríguez Amador Rodríguez Coleman/Grifé
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PALMARÈS DE LES COMPETICIONS PER EQUIPS   

ANY 1a divisió Copa Catalunya 2a divisió 2a divisió est 2a divisió oest
1995 Vallromanes
1996 Sant Cebrià 
1997 Vallromanes
1998 Roc 3    
1999 Sant Cebrià     
2000 Vallromanes 
2001 Vallromanes 
2002 Sant Cebrià  
2003 Vallromanes  Fornells
2004 HCP1  Solius
2005 Sant Cebrià  Franciac Fora Límits 
2006 HCP1 Can Rafel Papalús
2007 Can Rafel Can Rafel Platja d’Aro
2008 Can Rafel Gualta Fornells
2009 Platja d’Aro Badalona Cambrils TEYCO l’Ampolla

2010 Badalona HCP1  Barcelona - Teià Portal del Roc
   
ANY 3a divisió est 3a divisió oest 4a divisió est/nord 4a divisió centre 4a divisió oest/sud

2007 Empuriabrava Club G. Par 3
2008 Backswing Blanes  El Vendrell  Montseny Escola P&P Can Dragó
2009 Sant Cebrià  Anoia G.C. Sant Cebrià C.E. P&P Par 2008 Freak and Draw
2010 Semar Manresa 2008 Saint Andrews P&P  C.G. Natació Montjuïc Sant Cugat P&P

PALMARÈS DE LES COMPETICIONS 
PER EQUIPS FEMENINS

ANY Interclubs Interclubs
 Femení Femení
 Scratch Handicap
2009 Franciac Vallromanes

2010 Lleida Lleida

PALMARÈS DE LES COMPETICIONS PER EQUIPS JUvENILS
Any Competició Iniciació  

2007 HCP1 Castelló  

 Competició Iniciació  

2008 HCP1 Badalona  

 Or Competició Argent Competició Or Iniciació  Argent Iniciació
2009 HCP1 Gualta Badalona Badalona

 Int. Supercompetició Int. Competició Int. Iniciació 
 ACPP ACPP

2010 Lleida Badalona Can Cuyàs 

Sergi Sadurní Joan Martínez J. Ramón Carrera Josep Pellicer Marc Pérez Marc Lloret Daniel S. Coleman Marc García Marc Fortuny Enric SanzGinés Fernández

PALMARÈS
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Nom:  FERNANDO CANO MARTOS
Lloc de neixament:  CULLAR DE BAZA (GRANADA)
Data de neixament:  3 de febrer de 1962
Darrer club:  Gualta

Campionats de Catalunya guanyats:  
- Campionat de Catalunya Matxplay 2009
- Rànquing Absolut 2009 
- Campionat de Catalunya Doble 2009 
- Copa Catalunya amb Gualta el 2008

Campionats internacionals guanyats:
- II Copa del Món per Equips 2006, Teià 
- Campió de Món Individual Strokeplay 2009, La Grande Motte - França 
- VI Campionat d’Europa per Equips 2010, Lloret de Mar

Aparicions internacionals:  
- Andorra vs. Catalunya 2006, el Torrent d’Andorra i Ordino  - Andorra 
- Triangular: Catalunya vs. Suïssa vs. França 2006, Badalona 
- V Campionat d’Europa  per Equips 2007, Sardenya - Itàlia 
- III Copa del Món per Equips 2008, Papendal - Holanda 
- Triangular Catalunya vs. Andorra vs. Holanda 2010, HCP1 Sant Vicenç de Montalt

Llicència de P&P des del: 31/12/2000

FFer un llistat dels millors jugadors de pitch & putt dels primers vint anys a Catalunya pot ser molt 
difícil. Sempre que es fa una llista dels millors es fa de forma subjectiva i es podrien aplicar uns cri-
teris o uns altres. Hi pot haver un jugador que consideri que hauria d’haver estat inclós o qualsevol 
persona podria definir una altra llista. Passa com en les alineacions d’un equip: tothom té la seva 
opinió i no sempre coincideix amb la que poden considerar d’altres.

Per fer aquest llistat hem considerat que calia establir uns criteris i veure quins jugadors, després 
d’aplicar aquests criteris, eren els considerats millors jugadors catalans dels primers vint anys. Els 
criteris són: 

a) Jugadors que han guanyat un Campionat de Catalunya i han format part de la selecció absoluta 
en un Campionat d’Europa o Copa del Món.

b) Jugadors que han guanyat la Copa del Món o l’Europeu amb Catalunya però que no tenen cap 
Campionat de Catalunya individual.

c) Guanyador del Rànquing Absolut.

Els jugadors, després d’aplicar aquests criteris són, per ordre alfabètic:

ELS MILLORS JUGADORS 
AL LLARG DELS 20 ANYS

Nom:  RAMON CARRERA GORTÁZAR
Lloc de neixament: CARACAS (VENEÇUELA)
Data de neixament: 28 de novembre de 1947 
Darrer club: SANT JAUME  P&P

Campionats de Catalunya guanyats: 
- Campionat de Catalunya Absolut 2000 
- Campionat de Catalunya Sènior 2007 
- Rànquing Sènior 2002 i 2007

Aparicions internacionals: 
- Challenge Cup 2000, Dublín - Irlanda 
- II Campionat d’Europa per Equips 2001, Lloret de Mar 
- III Campionat d’Europa per Equips 2003, McDonagh - Irlanda 
- Catalunya vs. Andorra 2007, Can Rafel - Cervelló  

Llicència de P&P des del: 16/09/1997

Nom: DANIEL S. COLEMAN 
Data de neixament: 13 d’abril de 1979
Darrer Club: BADALONA
  
Campionats de Catalunya guanyats: 
- Campionat de Catalunya Absolut 2004 i 2005
- Campionat de Catalunya Dobles 2010
- Campionat de Catalunya per Equips amb Can Rafel el 2007 i 
2008. I amb Badalona el 2010
- Copa Catalunya amb Can Rafel el 2007   
  
Campionats internacionals guanyats:
- Challege Cup 2008, Platja d’Aro 
- Campionat d’Europa per Equips 2010, Lloret de Mar

Aparicions internacionals: 
- IV Campionat d’Europa per Equips 2005, Overbetuwe - Holanda 
- Catalunya vs. Gran Bretanya 2005, Gualta 
- Catalunya vs. Andorra 2007, Can Rafel - Cervelló 
- V Campionat d’Europa per Equips 2007, Sardenya - Itàlia

Llicència de P&P des del: 26/03/2003
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Nom:  GINÉS FERNÁNDEZ CORBALÁN
Data de neixament: 10 d’abril de 1960
Darrer club: ROC 3

Campionats de Catalunya guanyats: 
- Campionat de Catalunya Absolut 1998 
- Campionat de Catalunya per Equips amb Sant Cebrià el 1999, 2002 i 
2005

Aparicions internacionals: 
- Challenge Cup 1997, Solius 
- I Campionat d’Europa per Equips 1999, Chemsford - Anglaterra 
- Challenge Cup 2000, Dublín - Irlanda 
- II Campionat d’Europa per Equips 2001, P&P Papalús - Lloret de Mar  
- Challenge Cup 2002, Sant Cebrià  
- III Campionat d’Europa per Equips 2003, McDonagh - Irlanda 
- Catalunya vs. Itàlia 2004, Castelló d’Empúries

Llicència de P&P des del: 18/01/1997

Nom:  MARC FORTUNY ESPAÑA
Lloc de neixament: BARCELONA
Data de neixament: 11 de gener de 1985
Darrer club: BADALONA 

Campionats de Catalunya guanyats: 
- Campionat de Catalunya Absolut 2008 
- Rànquing Absolut 2008 
- Campionat de Catalunya Dobles 2006  
- Campionat de Catalunya per Equips amb Can Rafel el  2007 i 2008 
- Copa Catalunya amb Can Rafel el  2007 
- Campionat de Catalunya per Equips amb Badalona el 2010

Aparicions internacionals: 
-Triangular Catalunya vs. Suïssa vs. França 2010,  HCP1 Sant Vicenç de Montalt 

Llicència de P&P des del: 22/03/2000

Nom:  DANIEL GIMÉNEZ HERNÁNDEZ
Lloc de neixament: BARCELONA
Data de neixament: 28 de febrer de 1975
Darrer club: PLATJA D’ARO 
 
Campionats de Catalunya guanyats: 
- Campionat de Catalunya per Equips amb Platja d’Aro el 2009 
Campionats internacionals guanyats: 
- Challenge Cup 2008, Platja d’Aro 
- VI Campionat d’Europa per Equips 2010, Papalús - Lloret de Mar 
Aparicions internacionals: 
- III Copa del Món per Equips 2008, Papendal - Holanda 
- I Campionat del Món Individual Strokplay 2009, La Grande Motte - França 
Llicència de P&P des del: 21/10/2000

Nom:  MARC LLORET DALMAU
Lloc de neixament: SANTA CRISTINA D’ARO
Data de neixament: 2 de setembre de 1979
Darrer club: PLATJA D’ARO
 
Campionats de Catalunya guanyats: 
- Campionat de Catalunya Absolut 2003, 2006 i 2009 
- Campionat de Catalunya Matxplay 2006 i 2007 
- Rànquing Absolut 2007 
- Campionat de Catalunya per Equips amb Platja d’Aro el 2009 

Campionats internacionals guanyats: 
- I Copa del Món per Equips 2004, Sardenya - Itàlia 
- II Copa del Món per Equips 2006, Teià 
- Challenge Cup 2008, Platja d’Aro 

Aparicions internacionals: 
- Challenge Cup 2000, Dublín - Irlanda 
- II Campionat d’Europa per Equips 2001, Papalús - Lloret de Mar  
- Challenge Cup 2002, Sant Cebrià 
- Matx Internacional Catalunya - Holanda 2003 - La Figuerola  
- Catalunya vs. Itàlia 2004, Castelló d’Empúries 
- V Campionat d’Europa per Equips 2007, Sardenya - Itàlia 
- Catalunya vs. Andorra 2007, Can Rafel - Cervelló  
- I Campionat del Món Strokplay 2009 (4a posició), La Grande Motte - França 
Llicència de P&P des del: 13/04/1998

Nom:  JAMES MARSHALL
Lloc de neixament: ALDERSHOT (GRAN BRETANYA)
Data de neixament: 28 de juny de 1967
Darrer club: ROC 3

Campionats de Catalunya guanyats: 
- Campionat de Catalunya Matxplay 2003 
- Rànquing Absolut 2000 i 2003 
Aparicions internacionals: 
- I Campionat d’Europa per Equips 1999, Chelmsford - Anglaterra 
- Challenge Cup 2000, Dublín, Irlanda 
- II Campionat d’Europa per Equips 2001, Papalús - Lloret de Mar  
- Challenge Cup 2002, Sant Cebrià  
- III Campionat d’Europa per Equips 2003, McDonagh - Irlanda 
- Catalunya vs. Itàlia 2004, Castelló d’Empúries 
Llicència de P&P des del: 13/05/1998
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Nom:  JOSEP PELLICER CASTELLVI
Lloc de neixament: MOLINS DE REI
Data de neixament: 23 de març de 1955 
Darrer club: CAN RAFEL
 
Campionats de Catalunya guanyats: 
- Campionat de Catalunya Absolut 2001 
- Campionat de Catalunya per Equips amb Roc 3 el 1998. 
- I amb Can Rafel el 2007 i 2008 
- Copa Catalunya amb Can Rafel el 2006 i 2007

Aparicions internacionals: 
- Challenge Cup 1997, Solius 
- I Campionat d’Europa per Equips 1999, Chelmsford - Anglaterra 
- Challege Cup 2000, Dublín - Irlanda 
- II Campionat d’Europa per Equips 2001, Papalús - Lloret de Mar 
- Challenge Cup 2002, Sant Cebrià 
- I Abierto Internacional de Chile 2002, Santiago de Chile 
- III Campionat d’Europa per Equips 2003, McDongh - Anglaterra 
- Andorra vs Catalunya 2006, El Torrent d’Andorra i Ordino  - Andorra

Llicència de P&P des del: 18/03/1997

Aparicions internacionals: 
- Challenge Cup 1997, Solius 
- Challenge Cup 2000, Dublín - Irlanda 
- II Campionat d’Europa per Equips 2001, Papalús - Lloret de Mar 
- Challenge Cup 2002, Sant Cebrià  
- III Campionat d’Europa per Equips 2003, McDonagh - Irlanda 
- Catalunya vs. Itàlia 2004, Castelló d’Empúries 
- IV Campionat d’Europa per Equips 2005, Overbetuwe - Holanda 
- Triangular Catalunya vs. Suïssa vs. França 2006, Badalona 

Llicència de P&P des del: 06/01/1997

Nom:  AGUSTÍN REDONDO HERNÁNDEZ
Lloc de neixament: BARCELONA
Data de neixament: 14 de setembre de 1966
Darrer club: HCP 1
 
Campionats de Catalunya guanyats: 
- Campionat de Catalunya per Equips amb HCP1 el 2004 i 2006 
- Copa Catalunya amb HCP1 el 2010

Campionats internacionals guanyats: 
- I Copa del Món per Equips 2004, Cagliari - Sardenya - Itàlia

Aparicions internacionals: 
- Catalunya vs. Itàlia 2004, Castelló d’Empúries 
- Andorra vs. Catalunya 2006, El Torrent d’Andorra i Ordino  - Andorra

Llicència de P&P des del: 19/11/1997

Nom:  JORDI SABORIT FLORETA
Lloc de neixament: BARCELONA
Data de neixament: 23 d’abril de 1969 
Darrer club: VALLROMANES 

Campionats de Catalunya guanyats: 
- Campionat de Catalunya Matxplay 2000 i 2001 
- Rànquing Absolut 2001 i 2006 
- Campionat de Catalunya per Equips amb Vallromanes el 1995, 1997, 
2000, 2001, 2003.  I amb Platja d’Aro el 2009

Campionats internacionals guanyats: 
- I Copa del Món per Equips 2004, Cagliari - Sardenya - Itàlia 
- VI Campionat d’Europa per Equips 2010, Papalús - Lloret de Mar 

Nom:  PACO SALIDO MEDINA
Lloc de neixament: ÚBEDA (JAÉN)
Data de neixament: 5 d’abril de 1964 
Darrer club: PORTAL DEL ROC

Campionats de Catalunya guanyats: 
- Campionat de Catalunya Matxplay 2002 i 2004 
- Rànquing Absolut 2002, 2004, 2005 i 2010 
- Campionat de Catalunya Dobles 2006  

Campionats internacionals guanyats: 
- VI Campionat d’Europa per Equips 2010, Papalús - Lloret de Mar

Aparicions internacionals: 
- Challenge Cup 2002, Sant Cebrià 
- III Campionat d’Europa per Equips 2003, McDonagh - Irlanda 
- IV Campionat d’Europa per Equips 2005, Overbetuwe - Holanda 
- Catalunya vs. Gran Bretanya 2005, Gualta 
- Andorra vs Catalunya 2006, el Torrent d’Andorra i Ordino - Andorra 
- Triangular Catalunya vs. Suïssa vs. França 2006, Badalona

Llicència de P&P des del: 15/01/1997

Nom:  JORDI SALVÀ JULIÀ
Lloc de neixament: ANGLÈS 
Data de neixament: 22 de gener de 1982 
Darrer club: FRANCIAC 

Campionats de Catalunya guanyats: 
- Campionat de Catalunya Matxplay, 2008
- Copa Catalunya amb Franciac el  2005 
Aparicions internacionals:
- IV Campionat d’Europa per Equips 2005, Overbetuwe - Holanda 
- Catalunya vs. Gran Bretanya 2005, Gualta  
- Triangular Catalunya vs. Andorra vs. Holanda 2010, HCP1 Sant Vicenç 
de Montalt 

Llicència de P&P des del: 01/01/2000
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Nom:  ENRIC SANZ RAMON
Lloc de neixament: BARCELONA
Data de neixament: 13 de novembre de 1979
Darrer club: BADALONA 

Campionats de Catalunya guanyats: 
- Campionat de Catalunya Absolut 2010 
- Campionat de Catalunya per Equips amb Badalona el 2010 
- Copa Catalunya amb Badalona el 2009 
Campionats internacionals guanyats:
- VI Campionat d’Europa per Equips 2010, Papalús - Lloret de Mar

Aparicions internacionals: 
- I Copa del Món Individual Strokeplay 2009, La Grande Motte - França 
- Triangular Catalunya vs. Andorra vs. Holanda 2010, HCP1 Sant Vicenç de Montalt

Llicència de P&P des del: 30/12/2002

Nom:  DAVID SOLÉ MARZO
Lloc de neixament: TARRAGONA
Data de neixament: 1 d’abril de 1978
Darrer club: CAMBRILS
 
Campionats Internacionals guanyats: 
- II Copa del Món per Equips 2006, Teià

Aparicions internacionals: 
- Andorra vs. Catalunya 2006, el Torrent d’Andorra i Ordino - Andorra 
- V Campionat d’Europa per Equips 2007, Cagliari - Sardenya 
- I Copa del Món Individual Strokeplay 2009, La Grande Motte - França 
 
Llicència de P&P des del: 14/01/2001

LES MILLORS JUGADORES
Aquí entrarien les jugadores que acompleixen els requisits anteriors i també les que han guanyat el 

Rànquing Femení.

Nom:  BERTA FOLCH SOLA
Lloc de neixament: BARCELONA
Darrer club: CAN RAFEL

Campionats de Catalunya guanyats:
- Rànquing Femení 2007 
- Campionat de Catalunya per Equips amb Can Rafel el 2008 
Aparicions internacionals: 
- Internacional Catalunya vs. Andorra 2007, Can Rafel - Cervelló 
Llicència de P&P des del: 11/08/1998

Nom:  MERCEDES MARCO MARTÍNEZ
Lloc de neixament: BARCELONA 
Darrer club: EL VENDRELL 

Campionats de Catalunya guanyats: 
- Campionat de Catalunya Femení 2004 i 2005
- Rànquing Femení 2004 
Aparicions internacionals:
- Internacional Femení Strokeplay 2005 Overbetuwe - Holanda 
- Internacional Femení Matxplay: Catalunya vs. resta d’Europa 2009, Teyco l’Ampolla

Llicència de P&P des del: 30/03/1997

Nom:  ABBY NACHSHON MOSCATEL
Darrer club: LLEIDA

Campionats de Catalunya guanyats: 
- Rànquing Femení 2008 i 2010     

Aparicions internacionals: 
- Matx Internacional Femení Catalunya vs. resta d’Europa 2009, P&P Teyco 
l’Ampolla  
- I Copa del Món Individual Strokeplay 2009, La Grande Motte - França 
- Triangular Catalunya vs. Andorra vs. Holanda 2010, HCP1 Sant Vicenç 
de Montalt

Llicència de P&P des del: 19/04/2002

Nom:  PILAR MONTERO SÁNCHEZ
Lloc de neixament: PARACUELLOS DEL JARAMA (MADRID) 
Darrer club: VALLROMANES

Campionats de Catalunya guanyats: 
- Campionat de Catalunya Femení 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2008 i 2009 
- Rànquing Femení 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 i 2009 
- Rànquing Sènior  2003 i 2005 
- Campionat de Catalunya Sènior Matxplay 2005 
- Campionat de Catalunya per Equips amb Vallromanes el 1997, 
2000, 2001 i 2003 
Aparicions internacionals:
- I Campionat d’Europa per Equips 1999, Chelmsford - Anglaterra 
- Internacional Femení Matxplay 2000, Milà - Itàlia 
- Matx Internacional Holanda vs. Catalunya 2001, Groningen 
- Matx Internacional Catalunya vs. Holanda 2003 - La Figuerola  
- Internacional Femení Matxplay 2003, McDonagh - Irlanda 
- Internacional Femení Strokeplay 2005 Overbetuwe - Holanda 
- Italian Sèniors Open 2006, Itàlia 
- II Open FIPPA Sèniors 2007, Portal del Roc 
- Open Internacional Sènior 2008, Verbier - Suïssa 
- I Beijing Open FIPPA. Beijing 2009, Xina 
- Matx Internacional Femení Catalunya vs. Resta d’Europa 2009, P&P Teyco l’Ampolla  
- Triangular Catalunya vs. Andorra vs. Holanda 2010, HCP1 Sant Vicenç de Montalt 
Llicència de P&P des del: 16/12/1996
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P

ELS MILLORS EqUIPS 
EN ELS PRIMERS 20 ANYS DEL P&P CATALà

Per definir quins han estat els millors equips dels primers anys de la història del 
nostre esport també caldria establir uns criteris previs. Aquests serien:

a) Equips que han guanyat el Campionat de Catalunya per Equips, anteriorment 
anomenat Interclubs.

b) Equips que han guanyat la Copa Catalunya.

c) Equips que han guanyat l’Interclubs Femení.
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Vallromanes

Guanyador del 
Campionat de 
Catalunya per Equips 
els anys 1995, 1997, 
2000, 2001 i 2003

Sant Cebrià

Guanyador del 
Campionat de 
Catalunya per Equips 
els anys 1996, 1999, 
2002 i 2005

Can Rafel

Guanyador del 
Campionat de Cata-
lunya per Equips els 

anys 2007 i 2008. 
Guanyador de la Copa 

Catalunya els anys 
2006 i 2007

HCP1

Guanyador del Cam-
pionat de Catalunya 
per Equips els anys 

2004 i 2006
i  de la Copa Catalunya 

2010

Badalona

Guanyador del 
Campionat de 

Catalunya per Equips 
l’any 2010 i de la Copa 

Catalunya 2009
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Gualta

Franciac Blau (femení)

88 89

Franciac

Guanyador de la Copa 
Catalunya l’any 2005

Guanyador de la Copa 
Catalunya l’any 2008

Guanyador de 
l’Interclubs Femení 

de l’any 2009

Roc 3

Guanyador del 
Campionat de 
Catalunya per 
Equips l’any 1998

Lleida (femení)

Guanyador de l’Interclubs 
Femení de l’any 2010

Platja d’Aro

Guanyador del 
Campionat de 
Catalunya per Equips 
l’any 2009
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1.
Centre de Golf el Vendrell
Adreça: Schubert, s/n - Urb. Vendrell Mar
43700 El Vendrell - Tarragona
Tel/Fax: 977 66 80 31
Mail: info@pitchandputtvendrell.es

2.
Sant Jaume P&P Centre
Adreça: Ctra. l’Arboç a Llorenç del Penedès, Km. 4
43713 Sant Jaume dels Domenys - Tarragona
Tel/Fax: 977 67 82 72
Mail: centresantjaume@gmail.com

3.
P&P Cebrià
Adreça: Afores, s/n
08396 Sant Cebrià de Vallalta - Barcelona
Tel/Fax: 93 763 12 77
Mail: info@santcebriapitchandputt.com

4.
P&P Vallromanes
Adreça: Camí de Vilassar, s/n
08410 Vilanova del Vallès - Barcelona
Tel: 93 845 61 63 / Fax: 93 845 81 01
Mail: info@pitchandputtvallromanes.com

5.
P&P Montseny
Adreça: Finca Can Cambó
08474 Gualba - Barcelona
Tel: 93 848 72 03 / Fax: 93 848 72 70
Mail: montsenycat@hotmail.com

6.
Oller del Mas P&P
Adreça: Ctra. Igualada, Km. 15,5
08240 Manresa - Barcelona
Tel/Fax: 93 835 28 82
Mail: info@ollerdelmas.com

7.
Mas Pagès - Golf
Adreça: Sant Esteve de Guialbes
17468 El Pla de l’Estany - Girona
Tel: 972 56 10 01 / Fax: 972 56 10 45
Mail: maspages@maspages.com

8.
Roc 3 P&P Golf
Adreça: Ctra. BV 2002, Km. 3
08690 Santa Coloma de Cervelló - Barcelona
Tel: 93 656 25 90 / Fax: 93 656 08 45
Mail: info@roc3.es

9.
Castell Godmar - P&P Badalona
Adreça: Castell Godmar, Ctra. de Pomar, s/n
08916 Badalona - Barcelona
Tel/Fax: 93 395 27 79
Mail: castillogodmar@telefonica.net

10.
Lloret Papalús Golf P&P
Adreça: Urb. Papalús, s/n
17310 Lloret de Mar - Girona
Tel/Fax: 972 36 03 14
Mail: papaluspitchandputt@yahoo.es

11.
P&P Franciac
Adreça: Ctra. Sant Hilari, 43
17430 Santa Coloma de Farnés - Girona
Tel: 972 47 10 28 / Fax: 972 47 10 88
Mail: info@pitchandputtfranciac.com

12.
Golf P&P Platja d’Aro
Adreça: Aptat. Correus 62
17249 Castell d’Aro - Girona
Tel: 972 81 98 20 / Fax: 972 82 86 25

Mail: pitch@cdgir.com

13.
Tennis Mora
Adreça: Can Pi, 5
08930 Sant Andreu de Llavaneras - Barcelona
Tel: 93 792 89 61 - 93 792 63 71 
Fax: 93 795 21 08
Mail: info@pitchandputttennismora.com

14.
Escola de Golf Portal del Roc
Adreça: Ctra. de l’Arboç, Km.2,5
Camí de Talaia, s/n
08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona
Tel: 93 814 73 83 / Fax: 93 814 73 84
Mail: portaldelroc@hotmail.com

15.
P&P La Figuerola
Adreça: Ctra. de Mora, s/n, Km. 15,5
43890 L’Hospitalet de l’Infant - Tarragona
Tel: 977 05 49 09 - 647 46 35 88
Mail: pitchandputt@lafiguerola-pitchandputt.com

16.
Escola de Golf HCP 1
Adreça: Aptat. Correus 69
08394 Sant Vicenç de Montalt - Barcelona
Tel: 93 791 30 01 / Fax: 93 791 12 53
Mail: info@hcp1.es

17.
P&P Gualta
Adreça: Ctra. Torroella de Montgrí-Parlavà, Km. 0,5
17257 Gualta - Girona
Tel: 972 76 03 38 / Fax: 972 75 87 98
Mail: info@gualta.com

18.
Golf Salardú
Adreça: Ctra. d’Aiguamox, s/n
25598 Salardú - Lleida / Tel/Fax: 973 64 41 96
Mòb: 638 24 56 71
Mail: pitchandputt@golfsalardu.com
Web: www.golf-salardu.com

28.
El Vallès Golf
Adreça: Plans de Bonvilar, 6
08227 Terrassa - Barcelona
Tel: 93 725 99 98 - 618 325 995
Fax: 93 791 12 53
Mail: pitchandputtelvalles@rcgep.com

29.
P&P El Torrent Andorra
Adreça: Ctra. de Pal - Xixerella
La Massana - Andorra
Tel: (+376) 83 66 13
Mail: c-xixerella@campingxixerella.com

30.
Vall d’Ordino
Adreça: Ctra. General, 3
La Cortinada - Andorra
Tel/Fax: (+376) 85 04 00
Mail: info@ordinogolf.com

19.
P&P L’Ampolla Teyco
Adreça: Àmsterdam, 14 (El Roquer)
43895 L’Ampolla - Tarragona
Tel: 977 47 19 02 / Mòbil: 620 439 328
Web: www.ampollapitchandputt.es
Mail: ampollapip@teyco.es

20.
Can Cuyàs Golf
Adreça: Masia Can Cuyàs, s/n
08980 Sant Feliu de Llobregat - Barcelona
Tel: 93 685 55 66 / Fax: 93 666 12 22
Mail: infopitchandputt@cancuyasgolf.com

21.
P&P Can Rafel
Adreça: Hotel Can Rafel - Can Rafel, s/n
08758 Cervelló - Barcelona
Tel: 93 650 19 11 / Fax: 93 650 10 05
Mail: pitchandputt@canrafel.net

22.
Golf Urgell P&P Bellpuig
Adreça: Ctra. Bellpuig - Ivars, Km. 1,8
25250 Bellpuig - Lleida
Tel: 973 32 07 42 - 670 20 32 54 / Fax: 973 32 11 18
Mail: info@golfurgellpitchandputt.com

23.
P&P Lleida
Adreça: Camí dels Fondos, 80-81
25131 Torre-Serona - Lleida
Tel: 666 002 433 / Fax: 973 050 080
Mail: info@pitchandputtlleida.com

24.
P&P Fornells
Adreça: Ctra. de Fornells a Llambilles, s/n
17458 Fornells de la Selva - Girona
Tel: 972 47 66 72 / Fax: 972 47 65 83
Mail: info@pitchandputtfornells.cat

25.
P&P Castelló Empuriabrava
Adreça: Cortal Ricard, s/n
17486 Castelló d’Empuries - Girona
Tel/Fax: 972 15 62 10
Mail: info@castellopitchandputt.com

26.
P&P Golf Barcelona - Teià
Adreça: Ramon Llull, 14
08329 Teià - Barcelona
Tel: 93 540 30 89 / Fax: 93 540 31 63
Mail: info@teiapitchandputt.com

27.
Mas Gurumbau Golf i P&P
Adreça: Mas Gurumbau, s/n
08552 Taradell - Barcelona
Tel/Fax: 93 812 41 46
Mail: info@masgurumbau.com

31.
Golf Montjuïc P&P
Adreça: Segura, s/n
08038 Barcelona / Fax: 93 331 92 69
Tel: 902 487 488 / 93 487 12 77 
Mail: info@pitchandputtmontjuic.com

32.
La Garriga Golf P&P

Adreça: Camí de Can Rosanes
08530 La Garriga - Barcelona
Tel: 93 861 27 51 / Fax: 93 871 94 88
Mail: pitch&putt@lagarriga.com

33.
bonArea Golf P&P
Adreça: Ctra. Guissona a Solsona, Km. 3
25211 Massoteres - Lleida
Tel: 973 294 212 / Fax: 973 294 231
Web: www.cag.es/golf
Mail: fundacionbonarea@cag.es

34.
P&P Peralada
Adreça: Avda. Rocaberti, s/n
17491 Peralada - Girona
Tel: 972 53 82 87 / 972 53 82 36
Web: www.golfperalada.com
Mail: pitchandputt@golfperalada.com

35.
P&P Mas Nou
Adreça: Urb. Mas Nou, s/n
17250 Platja d’Aro - Girona
Tel: 972 81 67 57 / 972 82 69 00
Web: www.golfdaro.com 
Mail: pitchandputtmasnou@golfdaro.com

36.
Golf Cambrils P&P
Adreça: Av. Vilafortuny, 134
43850 Cambrils - Tarragona
Tel/Fax: 977 37 82 93
Web: www.pitchandputtcambrils.com 
Mail: info@golfcambrils.com

37.
La Graiera P&P
Adreça: Ctra. Calafell a Bellvei
43820 Calafell - Tarragona
Tel/Fax: 977 168 033
Web: www.graiera.es 
Mail: info@graiera.es

38.
P&P Can Pascual
Adreça: Ctra. Hostalric-Arbúcies
GI-552, Km 13
17401 Arbúcies - Girona
Tel/Fax: 972 16 20 60
Web: www.pitchandputtcanpascual.com
Mail: info@pitchandputtcanpascual.com

00-forat18-29.indd   40-41 2/12/10   12:01:04Sin título-2   2-3 2/12/10   12:11:01



T

92

VendrellPitch & Putt
Tal com diu el nostre lema “El golf a l’abast de tothom”, a cinc amics a qui agrada molt el golf 
els va atreure molt la idea del model irlandès pel reduït cost per poder practicar el seu esport 
preferit i per això van decidir construir-se el seu pitch & putt.

A finals de 1992 es va adquirir la finca i es van començar els corresponents moviments de 
terra per construir el camp de pràctiques i els nou primers forats. Al cap de dos anys van 
construir els segons nou forats.

La inauguració va ser a l’abril de 1993 només amb camp de pràctiques i al juliol del mateix 
any amb els nou forats fets.

A part dels cinc socis fundadors (Joan, Ignasi, Xavi, Oriol i Christian), també van intervenir-hi 
el senyor Laureano Nomen, dissenyador del camp, i l’Imma Pedemonte, enginyera agrònoma 
que va estar com a responsable d’obres fins a la finalització dels divuit forats.

L’hem anat millorant des del principi, tant pel que fa a l’ampliació de greens, enjardinament 
i repoblació d’arbres a tot el recorregut com a l’eficiència en el sistema de reg i recollida 
d’aigües pluvials.
 

A finals de l’any 2009 vàrem inaugurar una estació depuradora pròpia d’aigües residuals de 
la urbanització.

El Pitch & Putt El Vendrell consta d’un recorregut de divuit forats ubicats en un entorn natural 
en què podem trobar vegetació autòctona i gaudir d’unes meravelloses vistes. Podem dir 
que té un recorregut molt selectiu i interessant, en el qual entren en joc diferents desnivells i 
obstacles naturals, així com dos grans llacs que donen joc a diferents forats, i amb distàncies 
més properes a un par 3 que a un pitch & putt. Actualment hi ha dos forats més, els quals fem 
servir com a forats de reserva en cas de fer alguna reparació en el recorregut original.

Oferim també un camp de pràctiques amb 22 estores, 12 d’aquestes amb porxo i il·luminades,
2 greens i búnquer de pràctiques i casa club amb bar restaurant, gran terrassa amb
vistes al mar i al camp de pràctiques, vestidors i botiga, lloguer de pals i carretons.
 

fotos: 
1.- Foto dels pro- 
pietaris del camp
a l’antiga caseta 

l’any 1993, 
moment de 

l’obertura del 
camp. 2.- Vista 

actual del camp
de pràctiques i de 

la casa club.

Altres ofertes per a l’estiu són el camp de pràcti-
ques il·luminat i els sopars a la fresca basats en 
menjars a la brasa. Cal esmentar els cursets per 
a nens de set a catorze anys als mesos de juliol 
i agost i l’ampli horari per fer classes individuals.

Adreça:  Schubert, s/n - Urb. Vendrell Mar
 43700 El Vendrell - Tarragona
Tel/Fax:  977 66 80 31
A/e:  info@pitchandputtvendrell.es
Web: www.pitchandputtvendrell.es

fotos:
1.- Vista del camp de pràctiques l’any 93.
2.- Green del forat 12.
3.- Recollidor de boles antic.
4.- Vista del forat 11.
5.- Vista actual de la casa club.
6.- Recollidor de boles.
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Sant JaumeGolf Centre

Envoltat de vinyes, el típic paisatge del Penedès, ens trobem amb el Golf Centre 
Sant Jaume, que, inaugurat el 1994, és un dels camps pioners del pitch & putt a 
Catalunya.

Tot va començar l’any de les Olimpíades de Barcelona 1992, quan l’anglès John 
Johnson buscava una finca per construir un pitch & putt. Va mirar terrenys de tot 
tipus, des de la província d’Alacant fins a Catalunya, i finalment es va decantar per 
set hectàrees de vinya a la població de Sant Jaume dels Domenys (Tarragona). El 
1994, després de més d’un any d’obres i d’adequació del camp, es va inaugurar el 
P&P Sant Jaume. Va ser un dels primers camps que van existir a Catalunya; de fet 
va formar part dels cinc clubs que van fundar l’Associació Catalana de Pitch & Putt.  

Junts van decidir organitzar un torneig, precursor de l’Interclubs, la primera prova 
del qual es va celebrar a Sant Jaume el març de 1995. El guanyador va ser El Ven-
drell Pitch & Putt. Actualment és el segon camp més antic dels que estan en actiu.

Els seus nou forats, amb dobles sortides, destaquen per les palmeres, arbres i ar-
bustos autòctons i la zona de bosc que, junt amb el “Barranc de la Cornudella”, 
envolten el camp i permeten que el recorregut no sigui de tipus “prefabricat”. Es 
tracta d’un camp totalment integrat al seu entorn natural, ja que el disseny, fruit del 
seu primer director, John Johnson, segueix fidelment la filosofia britànica d’un camp 
de golf, és a dir, l’aprofitament de totes les condicions naturals.

Això suposa un bon repte per al jugador, que en el seu recorregut es pot trobar amb 
alguns obstacles naturals, que fan el camp més divertit i els seus forats molt més 
variats i, a vegades, especialment tècnics. És el cas, per exemple, del forat 14 a 
la segona volta, on un frondós passadís d’arbres a l’inici del forat obliga a fer una 
sortida precisa. Un altre factor per destacar és que el Golf Sant Jaume és un camp 
que, des del seu inici, és totalment regat amb aigua reciclada.
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Adreça:  Ctra. L’Arboç a Llorenç 
 del Penedès, km 4
 43713 Sant Jaume dels Domenys
 Tarragona
Tel/Fax:  977 67 82 72
Web: www.santjaumepitchandputt.com
A/e:  centresantjaume@gmail.com 

fotos: 
Inauguració de The 

Golf Tavern, que 
va existir al Club 

els primers anys. A 
l’acte va assistir-hi 

l’expresidenta de 
la Reial Federació 
Espanyola de Golf, 
Emma Villacieros, 
l’actual presidenta 
de la Comunitat de 
Madrid, Esperanza 

Aguirre i l’exconseller 
de Cultura i Turisme 

de la Comunitat de 
Madrid Santiago 

Fisas.

fotos: 
1.- Vista d’un jugador resseguint el green del forat 3.
2.- Un jugador surt des del forat 7.
3.- Espectacular vista de les palmeres des del green 2.
4.- Vista panoràmica des del green del forat 9.
5.- Jugadors resseguint durant una competició el green 
del forat 9.
6.- Imatge del green del forat 6.
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Sant Cebrià       Pitch & Putt

El camp es va inaugurar el 20 d’octubre de 1994 amb l’assistència de l’alcalde de Sant Cebrià, 
el senyor Joan Roig (que va donar el primer cop), del de Sant Pol de Mar, Francesc Pomés i del 
rector de la parròquia de Sant Cebrià, Mossèn Alfons. En Quim Roca va ser el primer abonat 
del camp.
la recepció era inicialment una petita “caseta” de fusta, prefabricada, que es feia servir una mica 
per a tot: recepció, magatzem de pals, botiga, dispensació de begudes, etc. Anys després es va 
construir l’actual casa club, amb vestidors i bar. El camp de pràctiques tenia només quatre tees 
coberts, i després de tres anys, i veient la demanda existent, es va ampliar considerablement. 
En Josep Saldaña, en Ricardo Boada i el seu germà Marcos i en Cristóbal han estat professors 
a Sant Cebrià. Actualment ho són en Quim Beltran i en Josep Torrent.
El disseny i les condicions del camp han sofert també modificacions al llarg dels anys. Recordem 
la construcció de nous búnquers, la sembra d’un centenar d’arbres, l’allargament dels forats 11 i
12 (abans hi havia un jardí en aquesta zona), etc. També es va canviar l’ordre de sortida, concre-
tament els forats 1 i 2 van passar a ser els 17 i 18 per tal de poder controlar el primer forat des 
de la recepció i també per alleugerir el coll d’ampolla del forat 2.

En l’actualitat el Pitch & Putt Sant Cebrià està en el procés d’adequació per tenir l’aigua depura-
da provinent de la depuradora de Sant Pol de Mar.
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fotos: 
L’Any

1994 es va 
inaugurar el 

camp de Sant 
Cebrià.

fotos: 
1.- Treballs en el camp durant la 

seva construcció.
2.- Camp de pràctiques l’any 1997.

3.- Equip Interclubs 1996.

Adreça:  afores s/n 
 08396 - sant Cebrià de Vallalta 
Telèfon: 93 763 12 77
A/e: www.santcebriapitchandputt.com
Web: info@santcebriapitchandputt.com

Des de l‘inici del pitch & putt a Catalunya, el Pitch 
& Putt Sant Cebrià ha estat un dels camps que 
ha col·laborat més estretament amb l’Associació 
Catalana de Pitch & Putt (ACPP) i la Federació 
Catalana de Pitch & Putt (FCPP) i també un dels 
camps amb millors resultats esportius. Destaca-
ríem els següents fets:
- Un dels socis de Sant Cebrià, Josep M. de An-
zizu, ha col·laborat molt activament des de l’inici 
com a directiu en les estructures del pitch & putt 
tant català com internacional i ha ocupat els cà-
rrecs de president de l’ACPP des de 2002 fins 
a 2009 i president de la Federació Catalana de 
pitch & putt durant els primers quatre anys de la 
seva fundació. Va ser president de l’European 
Pitch & Putt Association (EPPA) durant el perío-
de 2002-2004 i secretari general de la Federació 
d’Associacions Internacionals de Pitch & Putt (FI-
PPA) des de 2006 fins a 2010. També en Jordi 
Torrent Bofí ha estat membre de la Junta Directiva 
de l’ACPP i de la FCPP, i el seu fill, Jordi Torrent 
Marés, és el president de la Comissió Esportiva 
des de l’any 2009.
- Sant Cebrià va ser el capdavanter a organitzar 
tornejos per als jugadors sèniors, començant 
l’any1999 amb un concurs setmanal en què, 
inicialment, no jugaven més de 15-20 jugadors. 
Després d’uns anys va liderar el Pentagonal Sè-
nior, on participen assíduament uns 150 juga-
dors. També va ésser el primer camp a organitzar 
tornejos femenins amb un primer Open que es va 
celebrar l’any 1995.
- A Sant Cebrià s’hi han celebrat diversos torne-
jos internacionals:
- II Open Femení de l’EPPA (2001)
- Catalunya - Irlanda (2002)
- EPPA Sèniors Open (2005)
- Catalan FIPPA Open (2010)
- En l’àmbit esportiu, i durant molts anys, Sant 
Cebrià va ésser considerat el “camp planter” de 
pitch & putt català i va guanyar els Interclubs dels 
anys 1996, 1999, 2001 i 2005. Molts dels seus 
jugadors han estat seleccionats per representar 
Catalunya en les competicions internacionals.
- En l’actualitat hi ha deu clubs de Sant Cebrià 
que participen en les diverses categories de 
l’Interclubs, Interclubs Femení, Juvenils i SEMAR.

Pel que fa als serveis, Sant Cebrià disposa de 
divuit forats de mides catalanes i recorregut 
amb sortides EPPA. Ofereix classes individuals 
i col·lectives, cursos infantils, camp de pràc-
tiques, zona de búnquer green i zona de cop 
d’aproximació, lloguer de material, botiga, bar 
restaurant amb terrassa i vestidors.

La idea de construir un camp de pitch & putt a Sant Cebrià va sorgir quan un grup immobiliari
ben situat en el sector va entrar en contacte amb els propietaris dels terrenys. Els terrenys eren, 
en part, propietat d’en Jordi Torrent i no eren rendibles agrícolament. En Jordi i el seu amic i soci 
Josep Ruscalleda varen visitar el camp de Solius i van entrar en contacte amb en Josep M. de 
Anzizu, veí de la zona i jugador de golf. Després de tenir diversos intercanvis d’impressions i 
d’idees, els tres van formar una societat i es van posar de seguida a treballar en el projecte. La 
primera visita que van fer va ser a Solius i després a Campmany, per tal de saber com s’havia de 
dissenyar i construir un bon camp de pitch & putt.
Un cop van tenir clar el concepte, es van posar a treballar aportant cadascú una contribució 
diferent i a la vegada complementària al projecte. En Josep Ruscalleda, amb la seva innata 
creativitat i idees innovadores (per exemple, va inventar i construir una màquina expenedora 
de boles que encara s’utilitza), en Jordi Torrent, amb la seva experiència de treball en temes 
agrícoles i també en la construcció, i en Josep M. de Anzizu, que va col·laborar en el disseny 
(juntament amb persones del sector que ell coneixia) i en la posada en marxa i organització de 
la part esportiva i de la vessant empresarial. Altres persones també van col·laborar des de l‘inici: 
en Joan Missé (manteniment), la Montse Marés (en la construcció i després en la Recepció), i en 
Josep Saldaña, que va ser el primer professor.
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17 anys  d’història

El Pitch & Putt Vallromanes es troba a cavall dels termes municipals de Vallromanes i Vila-
nova del Vallès. Forma part del Parc de la Serralada Litoral, al peus del bosc de Céllecs, 
territori de gran valor geològic, biològic i paisatgístic.

La vegetació i la fauna són clarament mediterrànies, amb un complex mosaic de comunitats 
que es barregen, on destaquen alzinars molt ben conservats.

El Pitch & Putt Vallromanes forma part de la història del pitch & putt català. La primera re-
ferència històrica data de desembre de 1991, data fundacional de la societat Pitch & Putt, 
SA que, a partir del mes de febrer de 1994 iniciarà l’activitat d’explotació del primer camp 
de 18 forats de la demarcació de Barcelona i segon del país.

Construït en els que abans havien estat terrenys de corneu de cereal, inicialment disposava 
de divuit forats, camp de pràctiques amb setze llocs de tir, green de putts i una petita casa 
club amb serveis i recepció.
 

L’any 1997, com a resposta a una creixent demanda de jugadors, es posa en marxa 
l’ampliació del camp amb nou forats addicionals. Aquest nou recorregut anirà per la vall de 
Can Maimó i serà el preludi de la incorporació de la masia de Can Maimó a les instal·lacions 
del Pitch & Putt Vallromanes.

Fins quasi dos anys més tard no s’acaba el projecte definitiu, que consistirà a donar la volta 
al camp de pràctiques ampliant a trenta posicions (quinze de les quals estan cobertes) i 
modificar el recorregut –que estava disposat al revés de com el coneixem avui en dia, essent 
el forat 1 l’actual forat 12–. Es genera, doncs, un recorregut de divuit forats (par 54) amb 
una longitud de 1.449 metres i un de nou forats (par 27) amb una longitud de 822 metres, 
convertint-se així en l’únic camp de Catalunya amb dos recorreguts. Amb aquesta modifi-
cació, la masia de Can Maimó passa a ser l’eix central del projecte i punt gastronòmic de 
la instal·lació.

Addicionalment, l’any 2007 es va crear un recorregut de divuit forats de mides EPPA, amb 
una longitud total de 1.200 metres.

Adreça:  Finca Can maimó - Camí de Vilassar s/n 
 08410 Vilanova del Vallès (Barcelona)
Telèfon: 93 845 61 63
Fax:  93 845 80 59
Web: www.pitchandputtvallromanes.com
A/e: info@pitchandputtvallromanes.com

Ja en l’any 2010, s’ha pavimentat el camí d’accés,
pàrquing i terrassa, i s’han reformat els vestidors, 
completant així tot el projecte.

Des de l’inici de la seva activitat, el Pitch & Putt 
Vallromanes sempre ha mantingut un alt ni-
vell d’exigència en el manteniment del camp i 
instal·lacions, intentant oferir un servei de qualitat 
als clients i jugadors.

fotos: 
Imatges de la 

construcció 
dels camps de 

Vallromanes

fotos:
1.- Imatge de la reconstrucció de la casa club.
2.- Antiga imatge del camp de pràctiques.
3.- Imatge actual del camp de pràctiques.
4.- Imatge del llac des del green 11.
5.- Vista d’un dels forats del recorregut.
6.- Imatge actual de la masia restaurant.
7.- Vista d’un dels greens del recorregut.
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fotos: 
Entrada a les 
instal·lacions 
del camp que

es va inaugurar 
l’any 1995

fotos: 
1.- Panoràmica d’un dels forats del camp amb 
la casa club al fons.
2.- Green d’un dels forats del recorregut.
3.- Les instal·lacions del camp de pràctiques.

Adreça:  Crta. De Gualba, s/n Finca Can Cambó
 08474 - Gualba (Barcelona)
Tel:  93 848 72 03
Fax:  93 848 72 70
A/e:  montsenycat@hotmail.com

SITUACIÓ GEOGRÀFICA
A la població de Gualba, a prop de Sant Celoni i dins de l’entorn del massís del Montseny, 
trobem el camp de Pitch & Putt Montseny, un dels més concorreguts de la nostra geografia. 
la natura i el paisatge que en conformen l’entorn creen un marc d’incomparable harmonia i 
tranquil·litat; un privilegi del qual poden gaudir tots els aficionats que s’hi acosten, que, per 
altra banda, hi reben un excel·lent tracte.

P&P Montseny és un dels camps més antics del nostre país; es va inaugurar el 1995. Entre 
les seves instal·lacions s’hi troben les d’hípica, que estan al costat del camp, i les dues parts 
ben diferenciades del seu recorregut: una part ben clara, al principi del recorregut, i una 
altra molt més envoltada de natura cap al final.

Així, mentre que l’inici del recorregut és més accessible amb forats plans i oberts, que 
envolten el camp de pràctiques, a mig recorregut es troben els forats més llargs; tres forats 
seguits que superen els 100 metres de llargada, i on el “fora límits” es converteix en un te-
mor permanent a la banda esquerra. D’aquí el recorregut arriba fins als sis últims forats, on 
s’aprecia una zona ben boscosa, que posa a prova els jugadors quant a tècnica i exigència.

LA HISTÒRIA
Anys abans de construir el camp, aquest territori era una explotació agrícola i ramadera 
que, tot i la molta feina que requeria, deixava grans beneficis. Va passar el temps i aquí, 
com en altres indrets del país, l’explotació va anar en decadència i la rendibilitat va anar de 
mal en pitjor.

Es van estudiar, per aquest motiu, noves fórmules productives que permetessin conservar 
l’entorn i que no generessin cap tipus de contaminació mediambiental; de fet, es van rebre 
força ofertes de diferents indústries que no van arribar a tenir acceptació.

En aquells anys els camps de golf d’arreu d’Europa ja donaven bons resultats, i després de 
mantenir un seguit d’entrevistes amb professionals del tema i de pensar-ho molt bé, es va 

prendre la decisió, al principi dels anys noranta, de 
posar en marxa el Pitch & Putt Montseny.

Gualba ha estat, per tradició, una localitat freqüen- 
tada per estiuejants amb un poder adquisitiu força 
alt; no són poques les cases senyorials perfecta-
ment conservades que s’hi poden trobar. Ara això 
ha canviat i tothom, siguin quins siguin els seus 
ingressos, pot gaudir d’aquest entorn i de la seva 
bellesa.

INSTAL·LACIONS
El Pitch & Putt Montseny disposa d’un camp de di-
vuit forats de diferents distàncies, un camp de pràc-
tiques de 200 metres amb vint-i-sis tees de sortida i 
un green de putts.

El camp disposa, tanmateix, de vestidors i botiga 
especialitzada amb ofertes diverses, i dins del ma-
teix recinte s’hi troba una hípica, amb la qual cosa 
les possibilitats d’oci al Pitch & Putt Montseny són 
encara més completes. Hi ha també un bar restau-
rant freqüentat per molta gent que s’ha proposat 
gaudir d’un dia sencer de relaxament, sense sorolls 
ni presses.

Pel que fa als serveis del camp, aquest disposa de 
restaurant, vestidors i camp de pràctiques, amb la 
disponibilitat d’estar obert tot l’any.
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Oller del Mas Pitch & Putt

Adreça:  Ctra. Igualada, Km. 15,5
 08240 manresa - Barcelona
Tel/Fax:  93 835 28 82
A/e:  golf@ollerdelmas.com 

La idea de fer un camp de par 3 va sorgir d’una estada d’en Josep Anton de Miquel, ex-
president de l’ACPP, als Estats Units. Vivia a Washington DC i anava a jugar a un camp de 
golf de reduïdes dimensions i sense socis “pay for play”. Va veure que sempre estava ple 
d’empresaris, executius i fins i tot taxistes que hi anaven a passar un parell d’hores per 
practicar en plena natura el seu esport preferit, i va pensar que podia ser un bon negoci per 
iniciar a Catalunya.

A la tornada, al principi de l’any 1993, va arribar a un acord amb el seu amic Francisco 
Margenat perquè li llogués 15 hectàrees de terreny d’una gran finca, el Mas de l’Oller, a 3 
metres de Manresa i amb unes meravelloses vistes de la muntanya de Montserrat. Per una 
altra banda, va convèncer el Norbert Martin, expert en golf i exdirector de La Manga Club de 
Golf, perquè tornés a Catalunya i portés el disseny i la construcció del Manresa P&P Club. 
D’entrada es van construir nou forats i un gran llac per recollir i emmagatzemar les aigües 
pluvials, i es va obrir al públic al gener de 1996.

A continuació es va construir el camp de pràctiques i nou forats més, que es van inaugurar el 
27 d’abril de 1997 amb la presència de l’alcalde de Manresa. I poc després es va construir la
casa club amb cuina-bar, serveis i botiga.

Van passar deu anys en què el negoci va permetre mantenir el camp i les instal·lacions i 
augmentar de forma continuada el nombre de jugadors, i aportar així un parell d’equips a les 
competicions de la FCPP. Va ser un any després de la celebració del desè aniversari que es 
va començar a notar la davallada per la crisi actual, i abans de tancar el negoci, vam decidir 
traspassar-ho al fill de l’antic propietari, Fran Margenat.

Ell havia creat un important celler amb vinyes pròpies i denominació d’origen del Bages i 
havia rehabilitat el Mas Oller per a la celebració de concerts i altres tipus d’esdeveniments 
socials. Després de tres mesos de reparació i modernització de les instal·lacions, va tornar 
a obrir amb el nom de Golf Oller del Mas P&P el passat mes de març de 2010.

Els antics fundadors estem molt satisfets d’haver donat una continuïtat al projecte inicial i li 
desitgem molts anys de vida, al servei del jugadors d’aquest formidable esport, per al públic 
de Manresa i de tot Catalunya.

fotos:
1.- Panoràmica general amb les muntanyes de
Montserrat al fons.
2.- Vista panoràmica del llac.
3.- Una vista panoràmica del camp amb el sorti-
dor del llac.
4 i 5.- Vista panoràmica de diferents indrets del 
recorregut.

fotos: 
Vista de la 
casa club i 

del camp de 
pràctiques.
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Mas Pagès

Adreça:  sant Esteve de Guialbes
 17468 El pla de l’Estany - Girona
Tel:  972 56 10 01  Fax: 972 56 10 45
A/e:  maspages@maspages.com
Web: www.maspages.com 

Entre el 1987 i el 1988 va sorgir la idea de construir una zona per practicar el swing, el cop 
d’aproximació i el putt amb els nens i nenes de les colònies d’estiu. La idea era innovadora i 
no existien camps de pitch & putt a Catalunya. Solius va obrir les seves portes aquell mateix 
any. D’aquesta manera, sense saber com anomenar-lo, van anar creixent les instal·lacions i 
en poc temps va passar de ser un espai amb dos greens (un que servia de green de putts i 
un per practicar el cop d’aproximació) i un camp de conreu per practicar el swing segant la 
userda a ras, a ser un petit camp de golf a mida de nens. El 1993 es va inaugurar oficialment 
i el 1995 va entrar a formar part de l’Associació Catalana de Pitch & Putt. Durant els primers 
anys va ser un recorregut de nou forats amb doble sortida i quatre forats extres per a pràcti-
ques, però a partir del 2000 ja va gaudir del recorregut de divuit forats actual. Amb el temps, 
el dibuix del recorregut ha sofert diferents modificacions. En aquests moments disposa d’un 
recorregut homologat com a pitch & putt català i un d’homologat amb la normativa EPPA.

La primera etapa és de 1988. Es va obrir al públic infantil l’estiu de 1988 i es va fer una inau-
guració oficial el setembre de 1993, coincidint amb la seva obertura a tots els públics.

Història de la construcció

1988-1989: Green de putts (actual green del forat 5), green d’aproximació (actual green del 
forat 4) i camp de pràctiques (actuals carrers dels forats 6, 7 i 8). Obert només a públic infan-
til, sigui durant les colònies d’estiu o les colònies escolars.

1989-1990: Es construeixen quatre greens de sorra (que es corresponen amb els actuals 9, 
3, 8 i 6). Els carrers anaven transversals als actuals i eren d’userda.

1990-1993: Se sembren els greens, carrers i roughs amb gespa i se n’afegeixen sis més: els 
actuals 1, 7, 10, 11, 12 i 13. Es modifica el recorregut per aconseguir un recorregut de nou 
forats més un green de putts (per això s’uneixen els greens del 4 i el 5) i dos forats complets 
(els actuals 6 i 9). El camp de pràctiques era transversal a l’actual. S’obre al públic en general.

1993-2000: S’estudien possibles ampliacions i s’aconsegueix un recorregut de nou forats 
amb doble sortida que permet jugar dues voltes molt diferents.

2000: Es fan els cinc forats que faltaven per completar el recorregut de divuit forats (els 
actuals 14, 15, 16, 17 i 18). El camp de pràctiques s’orienta cap a l’est guanyant així molta 
longitud i menys pendent.

La idea inicial va ser de la Mercè Roig i en Joan Badia, que van veure en aquest esport 
totes les virtuts educatives que encara ara es prediquen a Mas Pagès: autocontrol, discipli-
na personal, joc net, característiques d’esport aeròbic tranquil i gens agressiu, la necessitat 
d’autosuperació… I van voler iniciar aquesta etapa en què van ser pioners. En aquell moment 
el públic infantil era una murga per als camps. Els últims anys han crescut moltíssim l’afició i 

el nivell dels més petits, i actualment no hi ha cap 
dubte que el públic infantil és un dels més neces-
saris i importants en aquest esport.

A poc a poc, els fills de la Mercè i en Joan, l’Oriol 
i l’Anna Badia han anat agafant el relleu i són els 
que ara porten el camp.

Al llarg dels anys, però, moltes persones han aju-
dat a tirar endavant el projecte; per exemple la 
Sílvia i en Lluís Ferrer, que van donar les primeres 
idees i van aportar el coneixement de l’esport als 
primers anys, en Xavier Prats (que va fer el dis-
seny inicial dels primers forats) i especialment 
l’Agustí Gallardo i el Carlos Marín com a profes-
sors i consellers al llarg de la història del camp.

El camp, que va començar com una iniciativa gai-
rebé a mode d’aventura i com un projecte amateur 
per acostar l’esport als més petits, és actualment 
un camp amb tradició, professional i de referència 
a Catalunya, que manté els principis de respecte 
cap al medi ambient i la idea que qualssevol per-
sones, independentment de l’edat o sexe, poden 
practicar aquest esport al mateix temps i en igual-
tat de condicions.

Mas Pagès és estadísticament el pitch & putt més 
exigent de Catalunya. Això és degut als seus 
greens petits i amb pendents, als búnquers pro-
funds i a les ondulacions del terreny. És un camp 
tècnic i divertit que gaudeix d’un clima suau tot 
l’any i de vistes als Pirineus, però també de la in-
fluència de la marinada a l’estiu. La primera volta 
és més tècnica i la segona és més llarga.

Cal destacar la tranquil·litat que s’hi respira per 
estar envoltat de camps i boscos. Costa pensar 
que està a 4 quilòmetres escassos d’una sortida 
d’autopista i a 3 de la nacional A2.

Mas Pagès és en la seva totalitat un centre 
d’allotjament i lleure que té el seu origen al 1982 
i que disposa d’allotjament col·lectiu per a grups 
i d’allotjament familiar en apartaments per a famí- 
lies, que disposa de diverses instal·lacions espor-
tives, entre les quals hi ha pista d’aventures, circuit 
de condicionament físic, pista de bàsquet, camp 
de futbol i camp de golf par 3 a part del pitch & 
putt, i que ofereix als seus clients també menjars 
i activitats amb monitors i animadors, sigui per a 
nens o per a adults, per a empreses o per a cele-
bracions familiars o qualsevol altra opció a mida.

Cal esmentar especialment les colònies i cursos 
d’estiu que cada any han fet acostar aquest es-
port a una gran quantitat de nens i nenes d’arreu 
de Catalunya.

fotos:
1.- Green del forat 15.

2.- Façana Sud de Mas Pagès.
3.- Forat 9.

fotos: 
Vista aèria de 

Mas Pagès.
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Roc 3Pitch & Putt

Adreça:  Ctra. BV 2002, Km. 3
 08690 santa Coloma de Cervelló
 Barcelona
Tel:  93 656 25 90  Fax: 93 656 08 45
A/e:  info@roc3.es
Web: www.roc3.es 

fotos:
1.- Vista d’un green des de l’altra 
part del llac.
2.- Vista aèria d’una part del 
recorregut.
3.- Imatge d’un dels greens.

Roc 3 Pitch & Putt Golf es troba a la comarca del Baix Llobregat, a menys de 15 minuts de 
Barcelona, i té unes excel·lents comunicacions. És un gran camp de pitch & putt, ben cuidat 
i amb tots els al·licients per posar a prova el jugador que es vulgui apropar a fer uns cops.

El camp consta de divuit forats amb un total de 1.491 metres; això suposa tot un repte per al 
jugador, i fa que es requereixi un bon domini de les distàncies i una bona tècnica. Amb vistes 
al riu Llobregat, Molins de Rei, Sant Feliu, Sant Just i fins i tot Barcelona, ROC 3 està envoltat 
de boscos i urbanitzacions tranquil·les. Disposa d’un camp de pràctiques d’uns 160 metres 
de llargada i prou ample. També consta de dos greens de pràctiques i una zona per practicar 
la sortida de búnquer.

Un dels seus grans atractius és la poca distància que el separa de la gran ciutat de Barce-
lona. Qualsevol persona es pot allotjar a la capital catalana i tenir l’oportunitat de gaudir del 
pitch & putt a pocs quilòmetres. Concretament el camp està a la Ctra. BV-2002, km 3, a Santa 
Coloma de Cervelló. 

Entre els serveis que ofereix ROC 3, està obert tot l’any, té un camp de pràctiques il·luminat, 
amb dos greens de putts i un vestidor amb dutxes. Hi ha la possibilitat de llogar el material, i 
té una botiga i una escola.

Després de l’esforç, i de fer el millor dels resultats en un camp de pitch & putt, us recomanem 
una bona reposada al restaurant Gust i Golf, que està situat just al club Pitch & Putt Roc 3.

Hi ha a la vostra disposició una àmplia sala interior, dotada d’una pantalla televisiva excep-
cional amb què podrà gaudir de tot tipus d’esports, en especial campionats de golf i partits 
de futbol. Les dues terrasses s’obren pas en l’ambient natural del camp de pitch & putt: una 
gran terrassa solellosa ideal per gaudir dels aperitius i una altra terrassa amb porxo ideal per 
degustar els nostres plats mentre gaudeix d’una amena conversa amb els seus amics.

fotos: 
Imatges de 

la casa club i 
d’una part del 
recorregut de 

Roc 3.
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Badalona Castell de Godmar           
Pitch & Putt
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fotos: 
Moment de la 

construcció 
del camp. 

Panoràmica de 
les terres del 

castell abans de 
la construcció 

del camp.

fotos: 
1.- Moment de competició del triangular entre
Catalunya, Suïssa i França.
2.- Foto de grup de l’escola de nens.
3.- Panoràmica de les terres del castell abans de 
la construcció del camp.
4.- Jugadors del P&P Badalona.

El Castell de Godmar, on està ubicat el P&P Badalona, pertany a la nostra família des de fa 
més de 600 anys. En un document del 1402 apareix la seva compra per part d’un avantpas-
sat. Tots hem crescut en aquest paratge. Els records de la nostra infantesa han transcorregut 
entre el que avui són carrers i greens. Actualment el castell continua sent el nostre domicili 
habitual, i des de l’1 de gener de 2005 també som els gestors del Pitch & Putt. L’estima que 
tenim envers aquesta casa la volem transmetre a cada racó del camp.

El primer de gener de 2005 una part de la família propietària de la finca pren les regnes del 
negoci després d’un temps de cert abandó per part dels antics gestors. Una gestió directa i 
molt més propera per part de la propietat va fer que el camp tingués un important “renaixe- 
ment”. Des d’aleshores les inversions han estat constants i en destaca la construcció d’una 
gran casa club a les antigues cavallerisses del castell. El camp va néixer amb un recorregut 
que es va canviar al cap d’uns anys. Així mateix s’han fet dobles sortides en tots els forats 
intentant canviar totalment la perspectiva de joc, i de forma continuada es van fent millores 
per tot el camp. Encara no n’estem satisfets, però esperem que a mitjà termini tinguem el 
camp tal com el volem.

Tot va iniciar-se amb la reflexió sobre què fer amb la propietat. La finca pertany a la família 
des de fa sis-cents anys, i quan els masovers que mantenien les terres les van deixar, vàrem 
començar a pensar quina utilitat podríem donar a la finca. Després de diverses propostes, 
vam descobrir un dia el pitch & putt. Vam visitar diversos camps –entre aquests Solius, per 
descomptat–, vam pensar que era un esport que encaixava amb la nostra filosofia i vam 
començar a buscar promotors per al seu desenvolupament. Inbesòs va creure en el projecte 
i el va portar a terme. La construcció del camp va tenir lloc l’any 1997 i es va inaugurar a 
finals d’aquell mateix any.

La principal premissa de la propietat era que el camp s’havia d’adaptar al seu entorn na-
tural i històric. Hem de recordar que el Castell, al qual envolta el camp, està declarat bé 
cultural d’interès nacional, màxima qualificació que pot tenir qualsevol edifici a Espanya. Es 
van adaptar les antigues terrasses de conreu, i això va donar lloc a un camp molt tècnic i 
d’elevada dificultat.

El camp consta de nou forats amb doble sor-
tida i mides EPPA. Està obert durant tot l’any 
i disposa de camp de pràctiques cobert, 
green i búnquer de pràctiques, lloguer de 
pals i carretons. La casa club està integrada 
a l’entorn del Castell, té bar-restaurant amb 
una gran terrassa, pro-shop, amplis vestua-
ris amb dutxa i un aparcament totalment as-
faltat. Destaca l’escola tant per a adults com 
per a nens. Badalona ha apostat, des de la 
implantació de la nova direcció, per poten-
ciar la promoció del nostre esport entre els 
més petits i ha estat un dels promotors de 
l’Interclubs Infantil, que actualment està to-
talment consolidat. Gairebé un centenar de 
nens formen part dels seus diversos equips, 
que competeixen en totes les categories.

El P&P Badalona Castell de Godmar està si-
tuat a tan sols 10 minuts de Barcelona.

Està obert tot l’any. Disposa dels serveis de 
camp de pràctiques cobert, green i bún- 
quer de pràctiques, lloguer de pals i carre-
tons. Classes per a grups i particulars. Es-
cola permanent i escola infantil. Casa club 
integrada a l’entorn del castell amb bar i una 
gran terrassa, pro-shop, amplis vestidors 
amb dutxes i un aparcament totalment as-
faltat.

Adreça:  Castell de Godmar, 
 Ctra. De pomar s/n
 08916 - Badalona (Barcelona)
Telèfon: 93 395 27 79
Web: www.pitchandputt-badalona.com
A/e: castillogodmar@telefonica.net
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Lloret Papalús Pitch & Putt

Adreça:  Urb. papalús, s/n
 17310 lloret de mar - Girona
Tel/.Fax:  972 36 03 14
A/e:  info@pitchandputtlloret.com
Web: www.pitchandputtlloret.com 

El Lloret Papalús Pitch & Putt es va inaugurar el mes d’agost de 1998 i ,després d’una trajec- 
tòria de dotze anys, actualment és dirigit per en Xavier Ponsdomènech i M. Dolors Palahí i 
és gestionat per la societat Golf Papalús, SA.

Situat a l’entrada de Lloret de Mar venint de Blanes, el Lloret Papalús Pitch & Putt és un 
camp de divuit cuidats forats de llargades compreses entre 53 i 110 metres i un recorregut 
total de 1.412 metres en un bonic entorn arbrat format majoritàriament per pins i una vege-
tació autòctona i mediterrània.

La singularitat i diversitat del seu recorregut, amb zones d’aigua, dos llacs, carrers ondulats 
i alguns desnivells naturals, condiciona una estratègia de joc amb què tant poden gaudir 
els jugadors amb handicap alt com aprendre i formar-se en aquest esport els jugadors amb 
handicap més baix.

El Lloret Papalús Pitch & Putt té un camp de pràctiques il·luminat de 160 metres de llarg 
amb setze catifes de pràctiques. També té una zona d’aproximació i un green de putts que 
reprodueixen les condicions dels greens que el jugador es trobarà durant el joc, una escola 
on s’imparteixen classes tant d’iniciació com de perfeccionament i una nova i agradable 
casa club amb un acurat servei de begudes i entrepans.

D’entre els esdeveniments més importants que ha acollit el Lloret Papalús Pitch & Putt, cal 
destacar la celebració del Segon Campionat d’Europa de Pitch & Putt el maig de 2001 i el 
cinquè Campionat d’Europa celebrat aquest proppassat mes de setembre de 2010 amb la 
participació dels equips de França, Irlanda, Holanda, Anglaterra, Itàlia, Andorra, Noruega i 
Catalunya i en el qual la selecció catalana es proclamà campiona d’Europa.

Les característiques del terreny, que transcorre per bells espais d’obaga i solell, fan del 
Lloret Papalús Pitch & Putt un referent per gaudir d’aquest esport i un dels camps més 
atractius de Catalunya, un camp apte i apropiat per a tota la gent –d’aquí i de fora– que 
estima aquest esport.

fotos:
1.- Forat 16 de 66 m curt, amb cop “a cegues”
per  travessar el llac.
2.- Forat 10 de 90 m, visualment impactant.
3.- Forat 17 de 88 m de green amb pujada i 
molt protegit.
4.- Forat 10: visió del forat des del tee de 
sortida.
5.- Forat 4 de 76 m: un green amb força pen-
dent d’esquerra a dreta.

fotos: 
Una de les 

singularitats del 
camp són els dos 
llacs que podem 
trobar en el seu 

recorregut
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Mentre passava l’estiu ens vàrem dedicar fonamentalment a restaurar la masia Can Ricard, 
un dels grans encerts del nostre Pitch & Putt. La vàrem transformar en seu social, amb un 
restaurant per als nostres jugadors. Un cop arribà la tardor d’aquell 1996, ens vàrem posar a 
sembrar els carrers, roughs i greens. Novament ens trobàrem amb problemes: la tardor del 
1996 va ser molt seca i les temperatures no van ajudar gaire al creixement de la gespa. Arri-
bava l’hivern i no podíem consolidar la gespa sembrada. Ho vàrem poder fer amb la gespa 
dels carrers i roughs, però no amb la dels greens (necessiten 4 mesos per consolidar-se). 
Davant el problema, vàrem decidir posar pans de gespa d’agrostis a tots els nostres greens 
durant l’hivern del 1996 per tal de no trobar-nos amb el mateix problema i poder obrir el camp 
al més aviat possible. I és així que a l’estiu del 1997 vàrem obrir les portes del nou Pitch & 
Putt Franciac. Tot i amb això no vàrem fer la inauguració oficial fins al novembre del 1997.
Un pitch & putt no són només moviments de terra, instal·lacions de reg i sembra. També cal 
construir tota la part dels serveis que ofereix el camp. En el nostre cas vàrem creure que calia 
enfocar el camp com un indret molt social per als jugadors, perquè sempre s’hi trobessin a 
gust, no només jugant sinó abans i després de jugar. Ens vàrem concentrar molt en la nostra 
masia, a poder servir esmorzars, aperitius i dinars. També vàrem donar prioritat a crear un 
bon camp de pràctiques, una zona de green de putts amb la seva zona d’aproximació, una 
caseta de fusta per a la funció de recepció, i sobretot no vàrem parar de treballar dia a dia 
perquè els jugadors es trobessin molt a gust.
El 15 de novembre de 1997 vàrem fer la inauguració oficial del Pitch & Putt Franciac. Recordo 
aquell dia de molts de nervis, però alhora molt emotiu, ja que va venir molta gent a veure com 
tallàvem la cinta en el forat 1. Van assistir-hi moltes personalitats: Àngel Gallardo (vicepresi-
dent de l’European Tour), Miquel Cases (alcalde de Caldes de Malavella). Carlos Terricabras 

i Miquel Massaguer (propietari) van tallar la cinta i seguidament 
ens vàrem posar tots a jugar uns quants forats.
Crèiem que la gent el que volia era jugar. Recordo molt espe-
cialment una exhibició espontània d’Àngel Gallardo en el camp 
de pràctiques, on va demostrar diverses maneres de colpejar 
la bola. La gran habilitat del golfista va deixar bocabadats tots 
els assistents. Després vàrem oferir un bon aperitiu i la gent va 
estar conversant sobre totes les curiositats d’aquest esport i 
del nostre camp. En resum, una inauguració molt senzilla però 
molt divertida.
Una de les coses que més recordo va ser que en el primer 
any vàrem crear una lliga d’empreses que va fer que molta 
gent es conegués jugant a aquest esport. Crec que gràcies a 
aquella lliga el nostre pitch & putt s’ha fet tan social que molta 
de la gent que la va jugar encara avui continuen engrescats, i 
donen més importància a les grans estones que passen un cop 
s’acaben de jugar els divuit forats que al mateix joc.
També vàrem tenir la gran sort de poder comptar amb la 
col·laboració del professional José Manuel Navarro, que ens 
va ajudar a organitzar tot el tema esportiu i l’escola.
Ara ja fa uns quants anys que estem oberts al públic i ens hem 
estat dedicant a la millora del camp. El nostre és un camp molt 
extens i sobretot molt planer (provenia de camps de conreu), i 
l’hem estat transformant en forats diferenciats per molts arbres. 
És aquí on any rere any es veuen els canvis del camp, i el 
creixement dels arbres fa que cada vegada sigui més difícil el 
recorregut.
També s’han millorat els llacs, tees de sortida, etc. També cal 
dir que en tots aquests anys els greens han canviat les seves 
caigudes perquè són molt sorrosos i els seus “engravaments” 
fan que un green que no tenia caiguda avui en dia tingui una 
caiguda més pronunciada.
A la zona de pràctiques hem cregut adient il·luminar el camp 
de pràctiques per a tot aquell jugador que vol practicar el seu 
esport en horari no solar.
Pel que fa a la masia, hem engrandit la zona del menjador i 
ens hem consolidat com a restaurant, amb taules individuals 
i taules per a grups, i tenim una gran oferta per als jugadors 
a base de campionats privats, sessions tècniques, trobades 
d’empreses... També hem posat en servei una masia rural per 
a quatre persones per a tot aquell jugador que vulgui gaudir 
d’uns dies en el nostre camp.
Aquest últim hivern hem obert una nova escola, Swing Factory, 
dirigida pel professional Gerard Solano, on ofereix un ventall de 
classes, siguin d’iniciació o perfeccionament, i també tenim la 
nova escola infantil amb classes per a grups de nens de
quatre a divuit anys,  que participen a diferents tornejos or-
ganitzats tant per l’escola com per la Federació Catalana de 
Pitch & Putt.
El camp disposa de divuit forats de mides catalanes i divuit 
forats de mides EPPA. També té nou forats de mides par 3. 
Disposa dels serveis de lloguer de material de pitch & putt, una 
zona de pràctiques (200 metres), un green de putts, una zona 
d’aproximació, una botiga de pitch &putt, un local social i un 
restaurant amb terrassa. També hi ha una masia rural. Per altra 
banda, també s’hi organitzen activitats per a grups i activitats 
per a empreses.

El Pitch & Putt Franciac ha estat promogut per la nostra família, els Massaguer; quan avui fa 
uns vint anys vàrem tenir l’oportunitat de comprar aquest terreny. Nosaltres érem jugadors 
habituals del Pitch & Putt de Solius, camp pioner a Catalunya, i vàrem creure que era un es-
port que aniria per bé. Aquesta idea ens va animar a construir un nou camp de pitch & putt 
en els nostres terrenys.
L’any 1995 ens vàrem llançar a l’aventura d’aconseguir tots els permisos necessaris: Urbanis-
me, Medi Ambient, Agència Catalana de l’Aigua (ACA)... I després de més de dos anys amb 
tots els permisos en regla, vàrem iniciar la construcció del camp.
La gran dificultat que ens vàrem trobar va ser que el terreny era molt pla i pantanós, per la 
qual cosa vàrem haver de fer molts drenatges i plantar una gran quantitat d’arbres. L’hivern 
del 1996 va ser molt plujós i per això ens va costar molt fer el moviment de terres. Aquestes 
pluges ens varen impedir sembrar la gespa durant la primavera, i vàrem decidir posposar-ho 
per a la tardor.
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Adreça:  Ctra N-II Km 703 
 (Franciac, Caldes de Malavella)
Telèfon: 972 47 10 28
Web: www.golffranciac.com
A/e: info@golffranciac.com

foto a 
l’esquerra: 
L’any 1997 

vàrem fer la 
inauguració del 

camp. Foto de 
la Casa Antigua, 

on actualment 
està ubicat el 

camp. 1. Forat 13 del camp de Franciac.
2. Vista del llac. 3. Copa de Catalunya.

4. Entrega de premis.

un lloc per a abans i després de jugar
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Platja d’Aro       Pitch & Putt
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fotos: 
 Imatge de la 

construcció del 
camp, que

finalment es va 
inaugurar el 

febrer de 1997.

fotos: 
1.-  L’equip de 

Platja d’Aro.
2.- Imatge de 

l’equip femení, 
totes de blanc.

Adreça:  Zona Les Suredes s/n
 Carretera d´entrada a Platja d´Aro
 Darrere Nàutica Casas 
 17249 Castell d’Aro - Girona
Telèfon: 972 81 98 20
Fax:  972 82 86 25
A/e: pitch@cdgir.com 

El Pitch & Putt Platja d’Aro va començar a veure la llum l’any 1994 amb la idea d’en Joan 
Palomer i Fineta Masgrau de portar a terme un pitch & putt a la zona de Platja d’Aro.

La primera feina fou localitzar uns terrenys adequats per construir-hi un camp d’aquestes 
característiques, i perquè la gent no s’hagués de desplaçar massa per arribar-hi. Tal com 
diu el director, “un pitch & putt a la boca del metro”.

Un cop localitzat el terreny, va començar la tramitació per tal d’obtenir tots els permisos: 
Ajuntament, Generalitat, ACA… I al mes de febrer de l’any 1995 es van iniciar les obres per 
tal de convertir uns terrenys abruptes en un pitch & putt de nou forats amb un gran camp 
de pràctiques, el disseny del qual es va dur a terme sota la direcció d’en Laureano Nómen.

Després de tot un any d’espera es va obrir el camp de pràctiques el 15 d’agost de 1996. Per 
a l’obertura del recorregut de nou forats vam haver d’esperar fins al 28 de febrer de 1997, 
ja que la gespa dels greens va costar que estigués a punt per al joc. La inauguració del 
camp es va dur a terme amb la celebració del I Torneig de Primavera, que va tenir un gran 
èxit de participació.

Pitch & Putt Platja d’Aro és un camp en constant remodelació, com es pot comprovar pel fet 
que l’any 2004 es va començar la construcció de nou forats més per tal de fer un recorregut 
de divuit forats. No obstant això, veient la necessitat que hi havia i escoltant els nostres juga-
dors, l’any 2006 es va iniciar una altra remodelació per tal de fer el recorregut més atractiu, 
que ha acabat desembocant en el recorregut de divuit forats que tenim en l’actualitat.

Pitch & Putt Platja d’Aro és un camp tècnic on el jugador trobarà greens amb pendents pro-
nunciats, tres llacs amb afectació a set forats del recorregut i forats amb distàncies que van 
des dels 40 fins als 117 metres.

El camp disposa d’un recorregut de 
divuit forats, dels quals nou estan 
il·luminats. També hi podem trobar una 
zona de pràctiques, un green de putts i 
una zona d’aproximació.Si algun juga-
dor necessita qualsevol cosa, ho pot 
trobar a la botiga de pitch & putt o al 
servei de lloguer de material de pitch & 
putt. Les instal·lacions del camp també 
disposen de servei de bar.
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Tennis MoraPitch & Putt
El senyor Francisco Mora i Micola, fundador del Club Tennis Mora, i la seva senyora, la Lita, 
tenien unes instal·lacions de pistes de tennis, pàdel, esquaix i frontó. Al voltant de l’any 1996, 
en veure que el tennis anava a la baixa, van pensar que havien d’obrir portes a altres idees i 
així van decidir apostar pel pitch & putt.

Va ser cap a l’any 1996 quan van començar la construcció del camp. La inauguració va ser un 
dia de juny de 1997, en què la família Mora va estar acompanyada de les autoritats del poble 
de Llavaneres, amics i el mossèn, qui va beneir el nou camp.

El camp consta d’unes 2,5 hectàrees i la llargada del seu recorregut és de 766 metres. Els 
carrers són amples i la característica principal són els desnivells dels greens, que provo-
quen una certa dificultat a l’hora de fer el recorregut. Al desembre de 1997 es decideix fer la 
il·luminació del camp, i així es permet jugar encara que sigui de nit.

Adreça:  Can Pi, 5
 08930 Sant Andreu de Llavaneres  
 Barcelona
Tel.:  93 792 89 61 - 93 792 63 71
Fax:  93 795 21 08
A/e:  info@pitchandputttennismora.com
Web: www. pitchandputttennismora.com

fotos:
1 i 2.- Construcció del camp. Fotografia de
l’abans i del després.
3.- Vista aèria del camp.
4.- Visió aèria del green del forat número 7.

Respecte a la construcció del camp, hem de dir que va ser dissenyat per l’equip Vidaor, Sardà 
i Saenger. La realització d’aquest projecte el vàrem fer possible nosaltres mateixos amb l’ajut 
d’un gran maquinista que es diu Ramón el General, que va venir de Múrcia per ajudar-nos. 
Tot això gràcies al senyor Rosell (e. p. d.) d’UFANO GOLF, que va ser qui ens va posar en 
contacte amb aquest gran professional.

El camp va començar amb nou forats i repetint dues vegades el mateix recorregut. L’any 2008 
es construeix una doble sortida a cada forat, de manera que queda un camp de nou forats 
amb divuit sortides diferents, i a la vegada es crea el recorregut de mides EPPA.

La dificultat del camp està en els greens. Si arribar fins al green és relativament senzill, perquè 
els carrers són amples i les distàncies no són gaire llargues –entre 65 i 120 metres–, una vega-

fotos: 
1.- Vista aèria. 2 
i 3.- El dia de la 
inauguració del 
camp, any 1997.

da s’arriba al green la cosa es complica una mica, 
a causa precisament dels desnivells dels greens. 
Situat en el cor del Maresme, i amb el microclima 
característic de la zona, aquest Pitch & Putt de 
paisatge meravellós i recorregut ondulat ofereix 
al jugador un lloc ideal per gaudir d’un excel·lent 
recorregut.

Entre altres serveis, el Pitch & Putt Tennis Mora 
ofereix classes particulars i per a grups reduïts. 
Disposa de casa club, vestidors amb servei de 
dutxes, canxa de pràctiques i green de putts.

A més a més de les instal·lacions de pitch & putt, 
Tennis Mora disposa de:

• 11 pistes de tennis
• 12 pistes de pàdel
• 1 frontó
• 1 esquaix
• 1 gimnàs amb tots els seus serveis
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Com que a Vilanova i la Geltrú no hi havia tradició de golf ni de pitch & putt, vaig creure 
que abans que el camp s’obrís, seria bo que ja tinguéssim jugadors, per la qual cosa al 
desembre de 1997, vàrem inaugurar tres canxes i un green de putts en un local de 200 m2 
a la ciutat on vàrem començar a fer abonats i a fer classes. A més, anàvem cada mes a fer 
un campionat de golf o de pitch & putt als camps que ja existien a la vora com per exemple 
a Sant Jaume, El Vendrell, Vallromanes, això pel que fa a pitch & putt, o a Muntanyà, Girona 
i Bonmont de Golf.

Al desembre de 1999, després de molts problemes amb els ecologistes, amb l’aigua del 
pantà de Foix i d’altres, vàrem obrir el camp de pràctiques. Aleshores ja teníem més de 
tres-cents abonats. La inauguració del camp es va fer l’abril de l’any 2000, i des de llavors 
s’han fet molts campionats importants, com per exemple el Campionat del Món Sènior l’any 
2007 i el Campionat d’Onda Rambla d’en Luis del Olmo. A més, pel camp han passat molt 
protagonistes, com per exemple l’actor Sergi López, el cantant Francisco, el doctor Estivill, 
el campió del món de motos Kenny Roberts, el tennista Andrés Gimeno, el director general 
de TV3, Francesc Escribano, els directors d’Esports de TV3 Pere Escobar i Josep M. Farràs, 
el presentador de TV3 Enrique López Vilalta, i molts d’altres. De fet, gràcies a la bona relació 
amb aquests professionals de la comunicació, el camp va ser seu de moltes gravacions per 
als programes de l’espai televisiu dedicat al golf i al pitch & putt Forat 18.
 

El projecte del camp va ser de l’arquitecte Juan 
Hernández. La construcció del camp va ser feta per 
l’empresa Madrileña de Riesgos. La base fonamen- 
tal de l’obra va ser la pujada de l’aigua del canal de 
regants del pantà del Foix gràcies a l’acord pres amb 
el president de la Comunitat de Regants i també amb 
els propietaris de la finca de Roca Crespa que va-
ren permetre passar els tubs de reg. Els altres fets 
importants per al finançament de l’obra van ser tenir 
tots els forats patrocinats, amb cinquanta patrocina-
dors, i arribar a la xifra de cinc-cents abonats.

En l’apartat social hem de destacar la revista del 
Portal del Roc, un exemplar anual que recollia els 
esdeveniments més importants de l’any. També és 
important destacar la festa social que se celebrava 
cada any al mes de desembre i en què s’entregaven 
tots els premis dels campionats, com per exemple el 
Matxplay, l’Ordre del Mèrit i d’altres.

Pel que fa als serveis, el Portal del Roc ofereix clas-
ses particulars, classes d’iniciació i sessions tècni-
ques per a grups i/o empreses. També disposa de 
camp de pràctiques, zona d’aproximació i green de 
putts, vestidors, bar restaurant i botiga.

Tot plegat va fer possible que el pitch & putt del Por-
tal del Roc fos el que és a l’actualitat.

Una tarda de l’any 1995, al Restaurant Ceferino de Vilanova i la Geltrú, durant l’entrega de 
premis del Golf a la Platja, vaig comentar a Josep M. Echevarria el tema del pitch & putt, 
un esport que jo ja coneixia per haver anat a jugar al Vendrell. Tot just feia cinc anys que en 
Martin Whitelaw havia portat el pitch & putt a Solius. A en Josep M. li va semblar interessant 
i jo vaig començar a buscar terrenys al costat de Vilanova per poder fer el camp. Parlant 
amb en Lluís Soler, donava la casualitat que el seu pare, Ricardo Soler, havia comentat a en 
Joan Hernández, professor del Club de Golf Terramar, de Sitges, la possibilitat de fer uns 
forats de par 3 a la seva finca anomenada Portal del Roc, on poguessin jugar els seus néts. 
Va costar de convèncer el senyor Ricardo Soler perquè ens deixés fer un pitch & putt a la 
seva finca, però al final el vàrem convèncer i entre en Josep M. Echevarria, en Lluís Soler 
i jo mateix vàrem buscar altres accionistes. El setembre de l’any 1997 vàrem constituir la 
Societat Escola de Golf Portal del Roc SA.
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Adreça:  Ctra. De l’Arboç, km 2.5
 Camí de la Talaia, s/n
 08800 - Vilanova i la Geltrú
Telèfon: 93 814 73 83

 www.portaldelrocpitchandputt.com
 portaldelroc@hotmail.com

foto a l’esquerra: 
Inauguració de la 

canxa al desem- 
bre de 1997. Foto 

aèria del Portal 
del Roc l’any

2000, poc després 
d’haver inaugurat 

el camp.

fotos:  1. Porta d’entrada a les 
instal·lacions del camp. 2. Campio-
nat Internacional Sènior de 2007.
3. Campionat Onda Rambla amb
Luis del Olmo, Josep Maldonado
i d’altres. 4. Entrega de premis a la 
Festa de Final de Temporada amb 
Josep Maria Farràs. 5. Entrega
de premis al sopar de la Festa 
d’Hivern amb Pere Escobar, Josep 
Maria Echevarria i Àngel Llopis.
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FILOSOFIA DE FUNCIONAMENT
El nostre repte des del començament de la construcció del complex és aconseguir un cen-
tre turístic actiu d’alt nivell, sense oblidar-nos del descans i la tranquil·litat que busquen els 
nos- tres clients. Oferim un ambient de club familiar i dinàmic, i des del primer moment s’han 
organitzat, i encara s’organitzen, campionats tant socials com de la més alta competició. Així 
mateix, oferim una gran gamma de productes per a la iniciació al món del golf. Un altre dels 
nostres actius és l’equip que ens representa en els campionats organitzats per la Federació 
Catalana de Pitch & Putt per tot Catalunya.

Amb la nostra filosofia de funcionament oferim una gamma de productes i ofertes dirigits 
als clients del nostre entorn (Tarragona, Reus, Salou, Cambrils, Miami, etc.), als turistes que 
ocasionalment visiten la zona, als clients de les províncies properes (Saragossa, Barcelona i 
Lleida) i també als que s’allotgen en el nostre hotel La Figuerola Resort.
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fotos: 
La Figuerola 
es troba ben 

al mig de
la serra de

Llaberia.

E
La Figuerola        Pitch & Putt

Adreça:  Ctra. de Mora, s/n km 11.5
 43890 Vandellós (Tarragona)
Telèfon: 977 05 49 09
Web: www.lafiguerola-pitchandputt.com
A/e: pitchandputt@lafiguerola-pitchandputt.com

DESCRIPCIÓ DEL CAMP
El P&P La Figuerola és al cor de les muntanyes que configuren la serra de Llaberia. El camp 
és de divuit forats (par 3) distribuïts en catorze hectàrees amb un recorregut molt tècnic i va-
riat. Cal assenyalar que el disseny d’aquest camp respecta l’entorn natural de la finca, ja que 
permet fer el recorregut a través dels antics marges i barrancs de la masia de La Figuerola, 
actualment restaurada i convertida en un majestuós hotel i casa club.

SITUACIÓ GEOGRÀFICA
El P&P La Figuerola es troba a només 5 minuts de la sortida 38 de l’autopista A-7. A prop del 
camp trobem una infinitat d’atractius turístics, com per exemple Cambrils i Salou, a 15 i 20 
minuts respectivament. A 30 minuts de l’espectacular Tarragona romana, i a 25 minuts de la 
ciutat modernista de Reus. La seva ubicació té la particularitat que, a part d’estar envoltat de 
bellíssimes muntanyes, en només 5 minuts de descens es produeix el bell contrast del verd 
viu amb el profund i immens blau del mar.

fotos d’esquerra a dreta:
1.- Hotel i green de putts.
2.- Green de putts.
3.- Llac.
4.- Green de putts i la casa club.
5 i 6.- Jugadors en el tee de l’1.

Pel que fa als serveis, el Pitch & Putt La Figuerola 
està obert tot l’any. Disposa de camp de pràcti-
ques, green de putts, lloguer de material, escola, 
vestidors, pro-shop i aparcament.

També hi ha un hotel de quatre estrelles, restaurant, 
cafeteria, balneari, piscina interior (climatitzada) i 
piscina exterior, saunes, etc.
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HCP1          Pitch & Putt
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fotos: 
El Pitch & 

Putt HCP1 es 
va inaugurar 
l’any 1996 a

la comarca del
Maresme.

fotos: 
1.- Entrada a les instal·lacions del camp.
2.- Forat 13 del camp amb el llac al fons.
3.- Camp de pràctiques.
4.- Vista des del búnquer de la Casa Club.

Situació i objectius
Ens trobem en una privilegiada situació, entre els municipis de Sant Andreu de Llavaneres i 
Sant Vicenç de Montalt, a tan sols 35 quilòmetres de Barcelona. L’excepcional microclima del 
Maresme fa que en totes les estacions de l’any puguem gaudir de l’esport del pitch & putt 
sense problema i amb comoditat.

L’objectiu de la nostra escola és fomentar l’esport del pitch & putt al nostre país i la seva pràc-
tica. També formar jugadors en l’aspecte tècnic i de normes de conducta, tan importants en el 
món de l’esport. Vàrem tenir com a assessor de l’escola en una primera etapa el professional 
Jesús Arruti, qui va impartir-hi unes quantes sessions tècniques.

Característiques del camp i serveis
Els divuit forats tenen una mitjana de 85 metres; el forat més llarg arriba a 118 metres i el més 
curt a 60 metres. Els primers nou forats del recorregut són més senzills i curts. La segona vol-
ta és molt més reptadora: té cinc forats amb aigua i sortides vorejades d’arbres que obliguen 
a cops molt precisos.

El camp té un total de dinou búnquers i tres llacs artificials. La construcció del recorregut 
ha estat especialment tractada ubicant estratègicament arbres i arbustos per evitar riscos 
de cops de boles i, al mateix temps, embellir el camp incloent diferents espècies d’arbres: 
garrofers, roures, pins, alzines, oliveres...

E
Els inicis
El Pitch & Putt HCP1 va ser inaugurat el 4 de juliol de 1996 com a resultat del projecte de dotar 
la comarca del Maresme d’un nou equipament esportiu de primer ordre on poder desenvolu- 
par l’esport del golf i del pitch & putt.

Inicialment el projecte se situava dins el terme municipal de Mataró, però en trobar la finca on 
estem actualment, una meitat de la qual es troba a Sant Andreu de Llavaneres i una altra mei-
tat a Sant Vicenç de Montalt, i la bona receptivitat dels dos ajuntaments a la iniciativa, afegit a 
la tradició que tenia l’esport en la zona, es va decidir per a la nova localització.

El disseny inicial de la finca, amb la distribució actual del tee de pràctiques, la zona de  green 
de putts, aproximació i recorregut de divuit forats, la va fer el senyor Ramón Espinosa, presi-
dent aleshores de l’Associació Europea d’Arquitectes de Camps de Golf.

Disposem d’un tee de pràctiques cobert amb setze 
àmplies posicions de tir i unes altres deu a l’aire lliure. 
També il·luminat per poder practicar en hores de nit. 
Per als cops curts disposem de green de putts, zona 
d’aproximació i búnquer de pràctica.

Des de l’estiu de l’any 2004, estem regant amb ai-
gües depurades i reciclades de l’estació depuradora 
d’aigües residuals de Sant Andreu de Llavaneres, on 
hem construït un equipament terciari per aconseguir la 
qualitat de l’aigua necessària per al reg.

Pel que fa els serveis, oferim un cadi mestre i reserva-
rem hora de sortida al camp, llogarem pals, carretons, 
organitzarem classes amb professionals, campionats...
També oferim classes, tant individuals com col·lectives, 
amb professors titulats i reconeguts a càrrec de Josep 
Pérez Saldaña i Joaquim Mora.

Tenim una botiga especialitzada en articles de pitch & 
putt i golf a preus molt interessants. Una zona de pàr-
quing asfaltada amb capacitat per a més de cent vint 
cotxes i una aula per a classes i exàmens amb capaci-
tat per a vint-i-cinc persones. També disposem de parc 
infantil, serveis i vestidors amb dutxes a disposició dels 
nostres clients.

I per a quan la gana obliga, també oferim servei de res-
taurant amb un horari compatible amb el de l’escola. El 
restaurant Hàndicap disposa d’un apetitós menú diari i 
una àmplia carta per degustar al nostre còmode men-
jador o bé a la terrassa amb meravelloses vistes al mar.

Adreça:  Ctra. BV-5031, km 7 entre Sant Andreu  
 de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt
 08394 Sant Vicenç de Montalt
Telèfon: 93 791 30 01
Web: www.hcp1.es
A/e: info@hcp1.es
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GualtaPitch & Putt

L’any 1995 dos jugadors de Solius varen tenir clar que en Martin Whitelaw havia tingut una 
idea encertada en el moment adequat. Semblava que el sud de l’Alt Empordà podia ser un 
bon lloc per fer un nou camp prou separat de Solius i al final es va decidir fer-lo a Gualta.

La construcció va començar al final de 1998 i es va acabar a finals de 1999. El Pitch & Putt 
Gualta no es va inaugurar oficialment, però el primer dia d’obertura amb la instal·lació bàsi-
ca va ser el 5 de desembre de 1999.

El 1995 es fa un estudi sobre a on es pot ubicar el camp i es decideix que a Gualta. Entre el 
1996 i el 1998 tots els esforços es varen centrar a poder obtenir permisos i llicències. A fi-
nals de 1998 es fa la construcció pròpiament dita del camp, que continua durant tot el 1999.

El desembre de 1999 s’obre el camp al públic. Durant el 2000 i fins a mitjan 2001 es cons-
trueix la casa club amb vestuaris, pro-shop i cafeteria-restaurant. També durant el 2001 es 
construeix una gran pèrgola sobre el camp de pràctiques que serveix també com a suport 
de trenta plaques solars que donen energia a la casa club.

El 2008 es construeix una nau per custodiar la maquinària del camp. Els promotors inicials 
són en Josep Casadellà i l’Ernest Puiggròs. Més endavant s’hi afegeix en Martí Freixas. 
Després d’un temps un dels promotors no veu clara la viabilitat del camp i surt del projecte. 
El dissenyador del camp fou en Jordi Soler Peix, que es va marcar com a prioritat integrar 
el camp al seu entorn.

L’arquitecte de la casa club va ser en Patrick Genard, que amb una estructura ja exis-
tent aconseguí un edifici lleuger i amb una despesa energètica per al seu manteniment 
molt baixa. Altres persones que intervingueren a l’inici del projecte foren la Lourdes Alepuz, 
Joaquim Frigola, Marc Pibernat, Josep Torrent, Fina Hernàndez, Petra Darmstädter i Marc 
Casadellà.

EVOLUCIÓ DEL CAMP
- Desembre de 1999: obertura del camp amb una sortida.
- Març de 2000: plantació de més de mil arbres autòctons.
- Abril de 2000: obertura del green de putts.
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- Tardor de 2000: obertura de dues sortides per 
forat.
- Primavera de 2001: obertura de l’espai de pràc- 
tiques.
- Agost de 2001: inauguració de la casa club.
- Primavera de 2007: creació del recorregut EPPA.

CARACTERíSTIqUES DEL CAMP
- Camp de divuit forats, de gairebé 8 hectàrees, 
planer, amb molts arbres, greens grans, tres llacs 
que participen en set forats i sis búnquers. La pri-
mera part del recorregut té la major part dels forats 
tancats per arbres, mentre que en la segona part 
hi ha sis forats tipus links.

- Els divuit forats de pitch & putt contenen dos re-
correguts, un de no homologat que fa 1.710 me-
tres de llarg i un segon d’homologat i de mides 
EPPA que fa un total de 1.196 metres. Per a com-
peticions hi ha un recorregut homologat que és la 
combinació dels dos primers. Per altra banda, el 
camp es pot convertir en un camp par 3 de nou 
forats de 1.383 metres.

Pel que fa als serveis, disposa d’una zona de pràc-
tiques amb un camp de tir de trenta posicions, de 
les quals catorze estan cobertes, green de putts, 
zona d’aproximació i búnquer de pràctiques. Un 
pro-shop amb tot el necessari per als jugadors de 
pitch & putt, una cafeteria i restaurant amb gran 
terrassa exterior elevada. També disposa de vesti-
dors, una zona de rentapals i sabates i un estable 
amb animals.

Adreça:  Ctra. de Torroella de Montgrí
 a Parlavà, km 0,5 
 17257 - Gualta (Girona) 
Telèfon:  972 76 03 38 - 972 75 50 82
Fax:   972 75 87 98
Web: www.gualta.com
A/e: info@gualta.com 

fotos: 
1.- Benvingut al nostre pitch & putt! T’hi esperem...
2.- L’espaiosa casa club.
3.- Green del forat 11.
4.- Green de pràctiques.

fotos: 
Recorregut a 
vista d’ocell.
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Salardú       Pitch & Putt Golf
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A

fotos: 
Moment de la 

construcció del 
camp. Ciments de 

la casa club.
2. Imatge del dia 

de la inauguració. 
L’Any 2000 es va 
inaugurar aquest 

camp dissenyat
per Enric Saenger.

fotos: 
1.- Vista panoràmica del camp i la casa club.
2.- Imatge de la inauguració. Cop de sortida d’honor 
a càrrec del Il·lm. Alcalde Víctor León (any 2000).
3.- Vistes de Baqueira-Beret des del forat 1.

Adreça: Ctra d’Aiguamòg, s/n
 25598 - Salardú (Val d’Aran)  
Telèfon: 973 644 196 - 638 24 56 71
A/e:  pitchandputt@golfsalardu.com
Web: www.golf-salardu.com

un la zona d’aproximació per als cops més fins i tècnics. El green de putts, situat davant la 
terrassa de la casa club, disposa de sis forats amb diferents pendents per poder practicar 
i millorar el putt.

El camp és de nou forats, i aquets van de 120 metres el més llarg a 80 metres el més curt. 
En tots aquests trobem múltiples dificultats que fan que els jugadors hagin de mostrar el seu 
millor joc. És un camp tècnic. Els seus carrers són estrets i podem trobar-hi forats amb des-
nivells diferents, tant en pujada com en baixada. El manteniment del camp és una tasca molt 
important, ja que perquè els jugadors puguin gaudir el camp ha d’estar en perfecte estat. 
Per això disposem del personal necessari. Aconseguir la satisfacció dels nostres clients és 
el nostre objectiu. Tenir el camp en el millor estat possible és la nostra obligació. L’orografia 
del camp fa que una gran part del manteniment del camp s’hagi de fer manualment, deixant 
les segadores per als greens i carrers amb menys desnivell.

A la casa club es troba Eth Restaurant deth Golf. 
Aquest roman obert tot l’any, amb una carta que 
combina una subtil cuina autòctona amb una cui-
na internacional amb peix i marisc (segons mercat). 
Per acompanyar aquesta carta, el restaurant té un 
seleccionat celler. Disposa d’una sala de conven-
cions, reunions i actes amb una capacitat aproxima-
da per a vuitanta persones, amb unes vistes mag-
nífiques al camp. A la casa club trobem la recepció 
del Golf Salardú, en la qual els jugadors podran 
reservar el seu horari de sortida, contractar classes, 
comprar el material bàsic per a la pràctica del golf i 
el pitch & putt, reservar classes i informar-se de les 
activitats que ofereix el Golf Salardú, i els serveis i 
punts d’interès que ofereix la Vall d’Aran.

En la nostra recepció s’informa els jugadors de les 
normes i reglamentació de joc i etiqueta. Aquí tam-
bé s’inscriu a les competicions que se celebren al 
llarg de la temporada.

Els horaris del camp varien en funció de l’època de 
l’any. Durant el mesos de juliol, agost i setembre el 
camp obre a les 9 del matí i tanca a les 8 del vespre, 
mentre que a la resta de l’any l’horari es redueix de 
les 10 del matí a les 7 de la tarda.

Amb el desig i el compromís de promocionar altres activitats diferents de l’esquí a la Vall 
d’Aran, l’abril de 2000 es va inaugurar el Golf Salardú. Les instal·lacions estan obertes d’abril
a novembre.

Golf Salardú s’ha convertit en un punt de reunió i oci per als nostres visitants, i és un comple-
ment ideal per als turistes que visiten la Vall d’Aran fora dels mesos hivernals.

Un camp que s’estén al llarg del riu Garona, en un bell marc natural ideal per a la pràctica 
del pitch & putt. Segons els jugadors que ens visiten, és un camp molt tècnic que no dóna 
treva als jugadors i aquests sempre han de mostrar-hi el seu millor joc.

El camp, dissenyat per Enric Saenger, és un pitch & putt de nou forats amb un recorregut to-
tal de 1.600 metres. Aquest any 2010 s’hi estrena el recorregut EPPA amb un total de 1.200 
metres. Disposa d’un camp de pràctiques de més de 100 metres i un green de putts amb 
diferents pendents i zona d’aproximació. La casa club, amb més de 600 metres quadrats, 
disposa de restaurant, terrassa amb vistes al camp, botiga, lloguer de material, escola i 
vestidors amb armariets i també d’aparcament privat. El camp de pràctiques està equipat 
perquè el total de dotze jugadors puguin entrenar la seva tècnica. També hi podrà trobar 
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La idea de fer el camp sorgeix de la suma de voluntats de diferents persones, del fet de dispo-
sar d’un bon equip per al desenvolupament del projecte i haver trobat una finca que reunia les
condicions necessàries. Tot això en un context d’un considerable creixement del golf.

Després que ens oferissin la finca al principi de l’any 1998, vàrem signar el contracte de 
lloguer, un cop rebut l’informe favorable de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb la 
condició de rehabilitar la masia de Can Cuyàs, que estava enrunada.

El lloguer era inicialment per a vint anys i vàrem adquirir els drets del senyor Ramón Missé i 
l’arquitecte Jordi Muntañola.

El 5 de juny de 1998 vàrem constituir la societat Doble Bogey, SL, que és l’empresa que 
gestiona la instal·lació. Els accionistes són un grup d’amics, gairebé tots ells exjugadors de 
futbol: Carles Ponsa, Josep M. Minguella, Bonaventura Durall, la família Apezteguía i també el 
propietari de la finca Pere Planas. En la part tècnica hi ha Joaquim Arnaus, Alfonso Serrano 
i Angel Gallardo.

Al principi de la tardor de 1998 vàrem començar els sondejos per a la captació de l’aigua. Tot 
el projecte estava condicionat a l’obtenció d’aquest recurs.

Varen fer falta tres intents i finalment vàrem obtenir el cabal necessari gràcies a la col·laboració 
dels geòlegs de l’antiga Junta d’Aigües. A continuació vàrem signar el contracte per a la 
construcció del camp amb l’empresa Cañellas Obres i Serveis, que la va portar a terme amb 
nou mesos. L’obra feta és una adaptació d’un avantprojecte de l’arquitecte Jordi Muntañola.

Vàrem fer notables canvis després d’haver visitat diferents escoles de golf als Estats Units 
(Leadbetter, Faldo, Arnold Palmer...), i per les característiques de la finca va tenir acceptació 
la idea de fer l’escola amb un camp de par 3 de nou forats.

L’obertura del terreny de joc es va fer el 24 de setembre de 1999 sense la casa club i la inau-
guració oficial el 26 de novembre de 1999.

Després de federar-nos a la Federació Catalana de Golf, gairebé de seguida ens vàrem afiliar 
a l’ACPP –crec que va ser l’any 2001– a causa de les característiques del camp de joc també 
per donar suport a l’Associació.

fotos:
Panoràmica 

de la casa club 
des de dues 

perspectives 
diferents. El 

novembre
de 1999 es va 
inaugurar el 

camp.

fotos:
1 i 2 .- Panoràmiques  del camp de dia i de nit.
3 i 4.- Dues visions del recorregut del camp.
5.- Visió panoràmica del camp de pràctiques.
 

Des d’aleshores hem mantingut sempre una relació 
excel·lent amb l’Associació, i hem compaginat les 
característiques de la nostra escola de golf amb les 
necessitats del pitch & putt.

En els darrers anys, gràcies al creixement del pitch 
& putt, hem fet una bona tasca de captació de juga-
dors per a aquest esport, i actualment som un dels 
camps més actius.

Fem diferents competicions de pitch & putt i hem 
creat els equips juvenils, sènior i femení en el nostre 
club.

A Can Cuyàs sempre hem procurat oferir el millor ser- 
vei als clients i una qualitat en totes les instal·lacions 
i en el manteniment del camp. El nostre camp és co- 
negut per les excel·lents instal·lacions de pràctiques 
i per la nostra escola, que actualment té cent trenta 
nens i nenes de diferents nivells (base, tecnificació i 
alt rendiment) i vuit professionals reconeguts.

En el camp s’hi pot jugar a golf amb un recorregut 
homologat i també hem homologat el recorregut de 
pitch & putt amb sortides especials a cada forat. A 
més, el camp està completament il·luminat per fer-hi 
sortides nocturnes.

En la casa club tenim sales per a la celebració 
d’esdeveniments corporatius o celebracions de par- 
ticulars.

Obert tot l’any. Camp de pràctiques i camp il·luminat. 
Lloguer de pals i carretons. Escola. Classes indivi-
duals, per a grups, cursets, sessions tècniques, ví-
deos sobre anàlisis i per- feccionament del swing. 
Pro-shop, vestidors. Restaurant-cafeteria, sales de 
reunions i càtering.

Adreça:  Masia Can Cuyas, s/n
 08980 - Sant Feliu de Llobregat - Barcelona
Telèfon: 93 685 55 66
Web: www.cancuyasgolf.com
A/e: info@cancuyasgolf.com
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Can Rafel           Pitch & Putt

la idea de fer un pitch & putt va sorgir per ampliar el ventall de possibilitats dels nostres 
hostes. Vam pensar que tenir aquestes instal·lacions seria un reclam i ajudaria a augmentar 
l’ocupació hotelera. També vam pensar que si fèiem un camp de pitch & putt aconseguiríem 
dos objectius al mateix temps: recuperar unes vinyes abandonades i tenir tot l’entorn de 
l’hotel molt ben cuidat i arreglat.

L’any 1999 es van començar les obres de les instal·lacions del camp de pitch & putt. 
L’empresa que se’n va encarregar va ser SELPRATS. La inauguració del camp va ser el 19 
de novembre de 2000. Va venir molta gent. Vam fer un piscolabis per a tothom i també vam 
preparar una activitat molt divertida: vam llogar un globus inflable que vam posar al carrer 
del 5. D’aquesta manera, convidàvem els assistents a pujar al globus, i quan s’enlairava 
podien veure tot el camp des de l’aire.

Quan es va tallar la cinta i per tant ja quedava inaugurat el camp, la primera persona que va 
fer un putt va ser l’àvia Carme. L’àvia Carme és la persona que ha pujat l’hotel. Aquest maig 
ja farà 50 anys de la inauguració de l’hotel, que ha anat evolucionant molt, ja que s’ha anat 
passant de pares a fills. Ara ja és la tercera generació.
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fotos: 
Vista panoràmica 

dels camps
de conreu 

anys abans de 
transformar-se en 

un pitch & putt.
2.- El novembre 

de 2000 es va 
inaugurar el 

camp.

fotos: 
1.- Vista aèria del camp.
2.- Vista panoràmica de la casa club.

Els tràmits per fer el Pitch & Putt van ser molt confusos, ja que es van haver de canviar 
els usos dels terrenys i això va ser un procés molt lent, però gràcies a la predisposició de 
l’Ajuntament i en especial a l’alcalde senyor Moran, al final ens van arribar els permisos.

La persona que va portar el pes del projecte va ser en Lluís Fernández Homs, ja que va ser 
el que va fer el projecte i va supervisar la construcció i també es va fer càrrec de l’explotació 
del camp. El projecte es va fer intentant preservar l’entorn natural que teníem: marges, ba-
rraques i ubicació dels carrers i els greens a les terrasses naturals.

Per al reg disposem d’una depuradora. Per tant, reutilitzem les aigües residuals de l’hotel. 
També disposem de llacs i d’una gran bassa on recollim l’aigua de la pluja i que ens permet 
estalviar molta aigua.

Ara ja fa quatre anys que treballem per a l’ampliació 
del camp. Tenim el projecte fet per ampliar-lo a di-
vuit forats. Estem en procés dels permisos, però 
creiem que en breu tot això s’enllestirà.

El camp de Pitch & Putt Can Rafel té nou forats 
amb dues sortides a cada forat. És un camp tèc-
nic. Envoltat de pins i oliveres, a tan sols 20 minuts 
de Barcelona.

El camp disposa de camp de pràctiques i green 
de putts, servei de cafeteria, botiga i lloguer de 
material.

Tenim escola amb el professor James Marshall, 
que imparteix tot tipus de classes adaptant-se a 
les necessitats de cada alumne.

L’equip de Can Rafel de primera divisió ha estat 
dues vegades guanyador del Campionat de Cata- 
lunya per Equips, dues vegades guanyador de 
la Copa Catalunya i guanyador de tres Interclubs 
AGEPP.

A part de venir a jugar, els amants del bon menjar 
poden degustar el menú al restaurant de l’hotel.

Després d’una jornada de pitch & putt també po-
den aprofitar per relaxar-se amb una sessió de bal-
neari, ja que l’hotel disposa de zona d’aigua i tot 
tipus de tractaments.

Adreça:  Hotel Can Rafel- Can Rafel s/n 
 08758 Cervelló - Barcelona
Telèfon: 93 650 19 11
Web: www.canrafel.net
A/e: pitchandputt@canrafel.net 
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El 2001 vam obrir amb nou forats, i en adonar-nos que la gent s’animava i el projecte tenia 
bona acceptació, vam decidir emprendre l’ampliació a divuit forats el 2005.

El camp està construït en la fondalada d’un afluent del riu Corb, fet que li dóna un especial 
atractiu paisatgístic. La part alta del camp es va construir adaptant-se a un petit bosc de 
pins i alzines centenàries, sent respectuosos amb el medi ambient i felicitant per això el 
Departament de Medi Ambient.

El camp acompanyat dels divuit forats també disposa de camp de pràctiques, al qual es 
pot accedir de manera independent, green de putts, zona d’aproximació i zona de búnquer 
i una petita botiga. Com sabeu, es tracta d’un esport en què es necessita un aprenentatge 
continu, i per a això tenim l’escola, cursos d’iniciació i perfeccionament a preus més que 
econòmics i, per descomptat, classes particulars. 

La casa club amb ambientació rústica és un més dels encants d’aquest complex. És 
l’eix principal de reunió i vida social del club. Disposa de servei de bar i de restaurant on 

fotos: 
El setembre de
1998 vàrem fer 
la inauguració 
del camp. A les 
fotos es poden 

veure els diferents 
processos en la 

construcció.

AAnant la família a estiuejar a Cunit, vam provar un dia d’anar al P&P del Vendrell, on havíem 
sentit que es podia jugar sense molts requisits. Ens va agradar tant que ens vam plantejar 
la idea que podíem construir a les comarques de Lleida, en una finca agrícola familiar, un 
camp de pitch & putt.

Vam començar amb la informació i els projectes l’any 1998. Per ser una activitat que a la 
província no estava classificada, tota la paperassa va ser més complicada i la inauguració 
es va endarrerir, fins que per fi, l’agost de 2001, vam poder obrir al públic nou forats de pitch 
& putt amb dobles sortides.

Comencem la construcció, com hem dit, el 1998. Contactem amb els encarregats de camp 
que ens havien recomanat el senyor Lluís Siurana i el senyor Octavi Creus, i junts, i amb la 
nostra experiència en agricultura, tirem endavant el projecte no sense moltes dificultats.
 

s’elabora una saborosa cuina casolana a 
preu de menú.

També s’utilitza la casa club per acollir els 
múltiples tornejos de què gaudim. Un bon 
aperitiu és l’acompanyant perfecte per es- 
perar els resultats dels guanyadors dels 
tornejos i el sorteig de regals per a tots els 
participants.

La idea fonamental d’aquest camp és pas- 
sar un dia molt agradable sol o en com- 
panyia d’amics i familiars, amb unes mag- 
nífiques vistes, en una empresa declarada 
d’interès local.

Adreça:  Crta. Bellpuig-Ivars, km 1.8
 25250 Bellpuig (Lleida)
Telèfon: 973 32 07 42/ 670 203 254
Web: www.golfurgellpitchandputt.com
A/e: info@golfurgellpitchandputt.com

fotos: 
1.- Vista aèria del recorregut de Bellpuig.
2.- Vista del pont característic del camp.
3.- Vista del llac arran de green.
4.- Vista d’un dels forats del camp.
5.- Panoràmica del green 18.
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fotos: 
1.- Vista del llac del 
forat 3 al procés de 

construcció.
2.- Vista general 
del camp des del 

forat 14 a la seva 
obertura (any

2001) 3.- Vista del 
llac del forat 3 a la 
seva obertura (any
2001) 4.- Vista dels 
forats 2, 8 i 9 abans 

de la construcció 
del camp.

Adreça:  Camí dels Fondos, 80-81
 25131 Torre-serona (Lleida)
Telèfon: 666 002 433
Fax: 973 05 00 80
A/e:  info@pitchandputtlleida.com
Web: www.pitchandputtlleida.com

El 12 d’octubre de 2001 es va inaugurar el Pitch & Putt Lleida. Va ser el resultat de dos anys 
de treball per tal d’apropar el pitch & putt a les terres de ponent. Les instal·lacions són fun-
cionals, sense luxes però completes, ja que a més del camp, disposa d’un magnífic camp 
de pràctiques amb zona de xip, búnquer i green d’aproximació, i els serveis al jugador, que 
són els vestidors amb armariets individuals, restaurant i pro-shop i també un ampli pàrquing.

fotos: 
1.- Vista del camp des del forat 18.
2.- Vista del camp des del forat 12.
3.- Camp de pràctiques i green de putts.
4.- Forat 1.
5.- Forat 12.
6.- Forat 12 amb el camp nevat.

El camp es va plantejar com una instal·lació de qualitat constructiva i un model de potencia- 
ció de l’esport per si mateix. Aquests criteris s’han conservat durant aquests anys i el fruit és 
ben palpable. Avui el club disposa de set equips al Campionat de Catalunya de Clubs, dos 
equips sèniors, un equip femení i un equip juvenil. Hem tingut jugadors campions de Catalun-
ya, com en Mario Subirà, l’Abby Nachshon i en Joel Moscatel, i altres classificats en posicions 
d’honor, i el nivell esportiu continua creixent, fet que posa Lleida dins del mapa del pitch & putt 
català i mundial. També cal destacar que tres jugadors del club han format part de les selec-
cions catalanes: Ramon Jardí (absoluta), Abby Nachshon (femenina) i Joel Moscatel (juvenil).

La construcció del camp es va fer amb en Laureano Nomen, buscant un camp complicat i di-
vertit a l’hora, però que també fos agraït per al jugador novell. Aquest equilibri fa que tot tipus 
de jugador gaudeixi de les instal·lacions.

Organitzativament, el camp ha acollit tot tipus de competicions, Rànquings de Catalunya, 
Campionat de Clubs de les diferent divisions, Campionat de Catalunya Matxplay i Femení, així 
com el Campionat d’Equips de l’AGEPP i l’Open Internacional Catalunya.

El Pitch & Putt Lleida disposa d’una oferta completa 
de serveis. Hi podem trobar una escola, un green 
d’aproximació, un búnquer de pràctiques, un camp 
de pràctiques (185 m) i green de putts. També dis-
posa de lloguer de material, botiga, restaurant-cafe-
teria, pàrquing, vestidors i dutxes.
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fotos: 
David Bataller 
va dissenyar el 
camp que es va 
inaugurar l’any

2003.

fotos: 
1.- Imatge característica del camp 

amb el llac i forat 10. Les se-
güents fotos pertanyen als greens 

2, 9 i 10 del camp.

E

L’escola disposa d’equipaments, com per exemple un camp de pràctiques de grans dimen-
sions amb tee de gespa estora. La llargària dels cops pot ser de fins a 280 metres dins el 
camp. La zona d’aproximació consta de dos greens de putts d’uns 1.000 metres quadrats. 
L’escola infantil comença a partir dels cinc anys d’edat.

El recorregut
El Pitch & Putt Fornells té tres possibilitats de recorregut: el Clàssic, l’EPPA (1.193 m) i el 
Nocturn. El recorregut Clàssic, de 1.475 metres, és l’utilitzat regularment. Cal diferenciar una 
primera part on els forats són curtets i planers, la  part central on l’aigua i els regs tenen una 
gran importància, i la part final on la llargada i el desnivell dels carrers fan dels últims forats 
tot un repte. Els greens són notablement grans i la seva dificultat no és arribar-hi, sinó la su-
perfície i els desnivells.

El Pitch & Putt Fornells, dissenyat per en David Bataller, és un camp de moderna construcció 
que es va inaugurar l’any 2003. En la seva construcció es van utilitzar tècniques pioneres i 
sostenibles de construcció de camps de golf. El disseny inclou un gran llac central i nombro-
sos aiguamolls entre les dunes de gramínies que el fan especial.

El Departament de Medi Ambient i l’Agència Catalana de l’Aigua van supervisar les obres i el 
manteniment del camp de pitch & putt a Fornells, que disposa de la menor superfície regada 
de Catalunya. L’ACA va comprovar que cada forat disposa d’un únic aspersor que rega el 
green i avantgreen; la resta és sembrat amb gramínies resistents a l’estrès hídric, les quals 
només reben aigua de la pluja. El camp és evident que nota els canvis de l’estació humida a 
la seca, però ofereix un estàndard de 365 dies a l’any de qualitat acceptable i respectant el 
medi ambient.

Ocupa una superfície d’unes 10 hectàrees de terreny, repartides en un camp de joc de divuit 
forats d’entre 58 i 111 metres, amb una longitud total de 1.475 metres i il·luminació als nou 
primers forats. L’aparcament, amb una capacitat per a 150 vehicles, obre a una zona de ser-
veis amb casa recepció, administració i botiga, casa club amb snack-bar amb zona coberta 
i tancada on es fan grans aperitius després dels tornejos.

Adreça:  Crta. De Fornells a Llambilles, s/n
 17458 Fornells de la Selva (Girona)
Telèfon: 972 47 66 72
Web: www.pitchandputtfornells.cat
A/e: info@pitchandputtfornells.cat
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Castelló d’Empuriabrava
Pitch & Putt

Adreça:  Cortal Ricart, s/n. 
 Ctra. Figueres - Roses, Km. 7,2 
 17486 Castelló d’Empúries 
Telèfon: 972 156210
Fax:  972 156210
A/e: info@castellopitchandputt.com 

 
Director: Sr. Jaume Jiménez
Professor: Sr. Marc Deulofeu.
Les mides del camp són:
Mides catalanes: barres grogues: 1.531 metres
Mides EPPA: barres vermelles: 1.191 metres
- Estable amb animals.

joVe, però sobradaMent preparat

El Pitch & Putt Castelló d’Empuriabrava va ser inaugurat el dia 4 d’octubre de 2003. El reco-
rregut d’aquest camp va ser dissenyat per un gran professional del golf, el Sr. Joan Anglada, 
ubicat a la vila de Castelló d’Empúries.

El camp es troba a 5 quilòmetres del mar, a la localitat gironina d’Empuriabrava, i concretament 
ubicat a Castelló Nou, entre Figueres i Roses (a la rotonda de Castelló).

D’entre les característiques del camp, aquest disposa de divuit forats amb doble sortida, un 
camp de pràctiques de 200 metres amb zona d’aproximació, zona de greens de putts i bún-
quer de pràctiques. Dins del camp hi podem trobar dos llacs. L’handicap número 1 del camp 
és el forat 3 si tenim en compte la normativa catalana i el forat 5 si les regles són les de l’EPPA.

A més, el Pitch & Putt Castelló-Empuriabrava disposa d’una escola amb professor. Una de 
les activitats que es fan actualment al camp és l’ensenyament a nens. El club té cinc equips 
mixtos, un equip de juvenils i un equip femení d’un total de set equips. D’entre els serveis que 
disposa la casa club, es pot gaudir de recepció, vestidors amb dutxa, vestuaris, sala de tele-
visió, terrassa, lloguer de pals i carretons, botiga i pàrquing.

Tant el club com els jugadors estan molt il·lusionats per participar en aquestes proves 
d’Interclubs. Hi ha un rànquing intern en què es puntuen tots els jugadors participants en els 
tornejos.

Durant l’any es fan dos tornejos benèfics, un per a la Marató de TV3 i l’altre per a la Fundació
Esclerosi Múltiple (l’any 2009 va ser el primer any a organitzar-ho).

fotos: 1.- Exterior del Pitch & Putt.  2.- El llac que implica els forats 14, 15, 16 i 17.
3.- Green del forat 9. 4.- Exterior de les instal·lacions. 5.- Forat 9. 6.- La casa club.

fotos: 
Vista Exterior 

de la Casa 
Club
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Teià       PITCH & PUTT
la idea de construir un camp a Teià va sorgir dels 
mateixos propietaris del P&P Sant Cebrià, que 
pensaven en la possibilitat de construir una sego-
na instal·lació i van tenir coneixement que el Club 
de Tennis Barcelona-Teià obria un concurs per 
construir nou forats de pitch & putt en terrenys de 
la seva propietat. En el concurs es van presentar 
diverses empreses i els propietaris de Sant Cebrià 
van guanyar-lo en bona part pel bon funcionament 
de la instal·lació que havien obert feia pocs anys 
en la mateixa comarca del Maresme.
El Tennis Teià disposava de només 5 hectàrees, 
cosa que no permetia fer-hi més de nou forats i un 
petit camp de pràctiques. Això era l’any 1997 i la 
tendència ja era, en aquell moment, de fer camps 
de divuit forats. Guanyat el concurs, es varen ini-
ciar llargues converses amb l’Ajuntament pel tema 
dels permisos, i passat un temps es va plantejar 
la situació i l’alcalde de Teià va oferir la possibili-
tat de poder llogar uns terrenys veïns propietat de 
l’Ajuntament. Aquesta zona és la que actualment 
està ocupada pels forats 10 fins al 17 i té una su-
perfície de 4 hectàrees, i això fa que el camp tingui 
un total de divuit forats.
Una vegada aconseguits els terrenys, tocava el 
torn a l’aigua, el principal problema. Els terrenys 
disposaven de pous però no era possible la seva 
utilització. Amb la previsió de la depuradora del 
Masnou es van engegar tots els passos necessa-
ris per poder fer servir aigua depurada i conduir-la 
fins al camp. Aquest procés va tenir una durada 
de cinc anys, la qual cosa va fer en algun moment 
que els socis es desanimessin de tirar endavant 
el projecte.
Per al disseny del camp es va demanar assessora- 
ment a en Martin Withelaw, constructor de Solius. 
Els propietaris es van trobar amb uns terrenys molt 
diferents de Sant Cebrià, on eren totalment plans. 
A Teià els desnivells són molt considerables però 
la prioritat era fer el mínim moviment de terres per 
tal de mantenir l’orografia original del terreny i els 
arbres existents. Durant la construcció, els tres 
socis, Jordi Torrent, Josep Ruscalleda i Josep M. 
de Anzizu també van col·laborar amb il·lusió per 
tirar endavant el projecte, juntament amb el fill d’un 
d’ells, en Jordi Torrent Marés, que actualment és 
el gerent de Teià. Un dels dilemes va ser el tema 
del camp de pràctiques. Amb l’experiència de 
Sant Cebrià, creiem que si es feia havia de ser 
amb unes mides adequades per tal que el jugador 

pogués practicar tots els cops, però a causa de 
la configuració de la finca, era complicat que hi 
tingués cabuda. Finalment es va decidir dedicar 
la majoria del terreny al camp i fer una canxa de 
pràctiques amb un gran green de putts i una zona 
d’aproximació i búnquer.
La primera feina va ser netejar i desbrossar tota la 
finca. Feia molts anys que ningú no passava per 
allà i va ser una feina complicada, ja que es volien 
mantenir tots els arbres i molts d’ells estaven com-
pletament tapats per la vegetació. La vegetació era 
tan espessa que no sabíem que ens trobaríem un 
torrent que travessava el camp, el que actualment 
passa entre els forats 1 i 9. Posteriorment es va 
procedir al moviment de terres, disseny dels forats, 
construcció dels greens i búnquers i la instal·lació 
del reg. Al mateix temps s’anava passant la cano-
nada que portaria l’aigua des de l’estació d’aigües 
residuals del Masnou fins al camp, un recorregut 
de 1.300 metres ple d’entrebancs. També es va 
haver de fer una instal·lació de tractament terciari, 
ja que la depuradora no en disposa.
Mentre es va recopilant informació i records per 
a aquest llibre dels vint anys de pitch & putt ,ens 
vénen imatges i vivències de moments entranya-
bles i moments difícils. Mentre la construcció del 
camp anava a un bon ritme, ja teníem una data 
estimada per obrir i un calendari de competicions 
previst, que si tot anava a un bon ritme no hi havia 
problema per complir. Una vegada teníem el camp 
sembrat i començàvem a veure els primer brots de 
gespa, va fer una gran tempesta. Era diumenge i 
després de la pluja ens vam acostar a la finca per 
veure com estava i vàrem veure que l’aigua s’havia 
emportat alguns greens i havia destrossat tota la 
feina feta durant aquells últims mesos. Va ser, sen-
se cap dubte, el dia més dur de la construcció. 
Això sí, l’endemà mateix, amb optimisme, ens vam 
tornar a posar a la feina per arreglar els desperfec-
tes. Per sort, no vam tenir més inconvenients i vam 
poder obrir el camp a temps.
El Pitch & Putt Barcelona-Teià es va inaugurar el 20 
de febrer de 2004 amb la presència de diverses 
autoritats, entre elles l’alcalde de Teià, que sempre 
havia ajudat perquè es pogués portar a terme la 
construcció del camp.
Al cap de menys d’un mes de l’obertura, el camp 
va ser seu del I Open Internacional de Catalun-
ya, amb una important representació de jugadors 
europeus, entre ells alguns dels millors jugadors ir-

landesos, un dels quals va ser el guanyador absolut. Per tant, ja 
d’inici, el P&P Barcelona-Teià disposà de dos recorreguts alter-
natius, un de mides ACPP i un altre de mides internacionals, que 
permetien poder allotjar campionats amb caire internacional.
Tot i les mides reduïdes del camp de pràctiques, el professional 
Francisco Cabrera, amb una gran experiència, és l’encarregat 
de l’escola i intenta potenciar el pitch & putt sobretot en els més 
menuts. En Paco també ha viscut el P&P Teià des del primer 
dia, ja que quan estàvem construint el camp, ja venia un parell 
de cops a la setmana a donar una ullada i a aportar els seus 
consells.
Des de llavors el camp ha patit alguna petita modificació en 
algun forat, com per exemple alguns retocs al green del forat 2: 
aquest green tenia el pendent completament a l’inrevés i era im-
possible que cap bola s’aguantés al green. A vegades es volen 
fer invents i un cop posats a la pràctica et toca rectificar. També 
es van fer canvis als forats 10 i 17 fent unes alçades del terreny 
al darrere del green per tal que la bola no marxés cap avall.
Tot i tenir una història relativament curta, a Teià s’hi han cele-
brat una sèrie de competicions importants, com per exemple 
l’Absolut de Catalunya, el Campionat de Catalunya Sènior, el 
Campionat de Catalunya Matxplay i, l’any 2006, la II Copa del 
Món de Pitch & Putt.
En aquesta Copa del Món hi van participar jugadors de tret-
ze països diferents. Va ser un esdeveniment important tant en 
l’àmbit esportiu com en l’organitzatiu. L’èxit de públic i el segui-
ment mediàtic que se’n va fer per part dels mitjans de comuni-
cació van resultar molt importants i van ajudar a situar el P&P 
Barcelona-Teià al màxim nivell dintre del món d’aquest esport. 
Igual que abans parlàvem de moments durs, potser aquests 
dies del torneig van ser uns dels millors dies de pitch & putt 
que recordem.
Teià disposa de divuit forats de mides catalanes i un reco-
rregut amb sortides EPPA. S’hi ofereixen classes individuals i 
col·lectives, cursos infantils, canxa de pràctiques, zona de bún-
quer, green pràctiques i zona d’aproximació. Altres serveis que 
ofereix el camp són el lloguer de material, la botiga, el bar res-
taurant amb terrassa i els vestidors.

Adreça:  Carrer Ramon Llull, 14 
 08329 Teià
Telèfon: 93 540 30 89
Web: www.teiapitchandputt.com
A/e: info@teiapitchandputt.com 

fotos:
1.- Vista aèria dels forats 4 i 5.
2.- Vista del camp acabat el primer sembrat de gespa.
3.- Vista aèria de tota la instal·lació.
4.- Imatge durant la celebració de la Copa del Món 2006.
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Aquella tardor i hivern van ser bastant plujosos i ens vàrem dedicar principalment a les feines 
de neteja de vegetació i esclarissat d’arbrat per poder començar els moviments de terra de 
seguida que les condicions del terreny ho permetessin.

A finals de febrer vàrem poder entrar amb les primeres màquines. La part principal de movi- 
ments de terra la vàrem acabar a finals de juny. Al mateix temps també havíem procedit a la 
plantació de més de tres-cents arbres.

A continuació vàrem iniciar l’excavació i instal·lació de la xarxa de drenatge per continuar 
posteriorment amb el sistema de reg. La nostra intenció era poder sembrar l’herba a finals 
de setembre.

El diumenge 17 d’agost d’aquell 2003, però, va passar un fet insòlit. A la una del migdia es va 
congriar una fortíssima tempesta acompanyada d’un esclafit (desplomament d’aire fred) amb 
efectes similars als d’un tornado. Desenes d’arbres arrencats o trencats, teulades aixecades, 
rases inundades: una autentica catàstrofe. Ens vàrem passar les dues setmanes següents 
treballant més de deu persones per netejar els efectes del temporal.

Això ens va retardar el cronograma enormement, però encara preteníem sembrar aquella 
tardor. El setembre vàrem acabar la instal·lació de reg i a primers d’octubre vàrem començar 

a omplir els greens amb sorra silícia. Al final 
ho teníem a punt per sembrar el 23 d’octubre, 
però desafortunadament, una hora després 
d’arribar la màquina sembradora, va co-
mençar a ploure i pràcticament no va parar 
fins a primers de gener (més de 400 mm en 
dos mesos). Finalment vàrem poder sembrar 
a finals de març de 2004. Durant la primavera 
i estiu vàrem restaurar el local que fa de re-
cepció i consolidar l’herba fins que finalment 
vàrem poder inaugurar el 24 de setembre de 
2004, gairebé cinc anys després de començar 
els tràmits.

Vàrem tenir molta sort en la tria dels 
col·laboradors que ens van ajudar a tirar en- 
davant el projecte: penso en Octavi Creus, 
pels seus valuosos consells i assessorament, 
en l’Àngel, un home de més de seixanta-cinc 
anys, conductor d’un bulldozer de 40 tones 
i que ell feia anar com si fos de joguina, en 
Salvador amb la retroexcavadora, o en Josep, 
l’operari que va muntar la instal·lació de reg.

Respecte a l’evolució del camp, la nostra 
his- tòria és encara relativament curta i no hi 
ha hagut canvis notables. El 2006 es va fina-
litzar el camp de pràctiques amb la zona co-
berta. Potser el canvi més important ha estat 
el creixement dels arbres que es van plantar i 
que han anat modificant el paisatge del camp.

Diria que Mas Gurumbau destaca per tres fac- 
tors:

1- La finca situada en un paratge excepcional, 
amb una riera que volta pràcticament tot el 
camp i una vegetació autòctona exuberant. A 
prop de la carretera, però prou allunyada per 
no sentir cap soroll que no sigui el dels ocells.

2- Les dimensions del camp, que ocupa més 
de 12 hectàrees, que fan que tot sigui espaiós. 
Els carrers per longitud i amplària, l’espai entre 
els forats, l’amplitud dels greens que fan que 
el jugador no s’hagi de preocupar per la possi-
bilitat de rebre l’impacte d’una bola.

3- Pel nivell de manteniment del terreny de joc, 
que procurem que mantingui uns estàndards 
elevats tant en greens com en carrers i roughs.

Disposem de camp de pràctiques de 200 me-
tres amb una zona coberta, green de putts i 
búnquer de pràctiques. També tenim servei de 
professor.

Mas Gurumbau  PITCH & PUTT

fotos: 
A la imatge, 

d’esquerra a dreta 
es poden apreciar 

Jordi Torrent,
Pere Colomer, 

el propietari del 
camp, i Josep M. 
de Anzizu, presi-
dent de l’ACPP

LL’estiu del 1999 un amic va descobrir el pitch & putt quan va anar a passar les vacances a 
Platja d’Aro. La seva dona ja era jugadora de golf. Quan va tornar em va venir a veure un dia 
i em va dir: “Escolta Pere, he quedat parada de com n’és de divertit això del pitch & putt, i de 
la gent que hi ha als camps. Vols dir que no en podríem muntar un?”.

Com que jo tenia una finca que semblava prou adequada per a aquest propòsit, en vàrem 
començar a parlar més seriosament fins que vàrem decidir tirar-ho endavant.

D’aquest manera l’octubre de 1999 ja entràvem a l’Ajuntament de Taradell un avantprojecte 
per fer un pitch & putt al Mas Gurumbau. Aquella tardor i hivern ens vàrem dedicar a voltar 
pels diferents camps que hi havia en aquell moment. L’Àngel Llopis del Portal del Roc i en 
Marc Casadellà de Gualta varen tenir la gentilesa d’explicar-nos el seu punt de vista sobre el 
món del pitch & putt i les perspectives de futur que veien.

Després d’obtenir el primer vistiplau de l’Ajuntament, vàrem començar el calvari amb 
l’Administració per obtenir els permisos. Redacció del projecte, presentació, objeccions, mo- 
dificacions, al·legacions. La qüestió és que finalment l’octubre de 2002, tres anys després de 
començar els tràmits, vàrem obtenir el permís per començar les obres.

142

Adreça:  Mas Gurumbau, s/n
 08552 Taradell - Barcelona 
Tel/Fax:  93 812 41 46 
A/e:  info@masgurumbau.com
Web: www.masgurumbau.com  

fotos:
1.- Vista aèria del camp de pràctiques.

2.- Racó dels forats 10 i 11.
3.- Forat 16.
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Vallès GolfEl

Adreça:  Plans de Bonvilar, 6
 08227 Terrassa - Barcelona
Tel:  93 725 99 98 - 618 325 995
Fax:  93 791 12 53
A/e:  pitchandputtelvalles@rcgep.com

Aquest projecte va néixer amb la intenció d’ésser un lloc referent per a la promoció, trobada i 
desenvolupament del golf i el pitch & putt, esports que en els darrers anys han patit un creixe-
ment molt important, així com d’impulsar socialment aquest esport, cada vegada més accessi-
ble al públic. És per aquest motiu que va sorgir la idea de construir una escola de golf de caràc-
ter públic fent veure a la gent que aquell tòpic que diu que el golf és un esport car i inassequible 
per alguns no es féu reflectit en aquest cas.

Al principi dels anys cinquanta, la pràctica del golf a Barcelona es limitava al Reial Club de Golf 
de Pedralbes i al Club de Golf de Sant Cugat. Pedralbes, inaugurat el 1927 i localitzat al final de 
la Diagonal actual, no va trigar a veure’s envoltat per la ciutat i a finals dels anys quaranta, en 
obrir-se la Diagonal, va haver de desaparèixer.

En aquestes dates un grup de socis de Pedralbes i Sant Cugat van emprendre el projecte de 
la construcció del RCG El Prat en una finca situada entre l’aeroport de Barcelona i el mar. Es va 
encarregar el disseny del camp a Javier Arana, dissenyador de molts dels millors camps de golf 
espanyols, el qual va començar des del principi a modelar la meravellosa pineda existent per 
aconseguir un camp que en breu seria un dels millors del moment a Europa.

L’any 1997, i a causa de l’ampliació de l’aeroport de Barcelona, es va comunicar al club la pròxi-
ma ocupació dels seus terrenys i la seva necessària ubicació en un altre lloc.

A partir de 1998, la Junta Directiva en actiu en aquell moment es va dedicar a la recerca de fin- 
ques amb possibilitats pel que fa a grandària, proximitat, paisatge, clima i totes les característi-
ques necessàries per acollir unes instal·lacions que tinguessin com a mínim la qualitat i capacitat 
de les existents al Prat de Llobregat.

Després de veure moltes finques, es va triar la més idònia, situada a uns 26 quilòmetres de Bar-
celona, entre Terrassa i Sabadell, amb 250 hectàrees, en un terreny que complia amb les carac-
terístiques necessàries. Un cop localitzada la finca, es van començar els treballs de sol·licitud de 
permisos i llicències fins que l’1 de gener de 2002 es van començar els treballs de construcció.

El disseny es va encarregar al conegut jugador i dissenyador australià Greg Norman, ja que 
de tots els arquitectes seleccionats aquest va ser el que va oferir majors garanties d’èxit. La 
casa club es va encarregar a l’arquitecte Carles Ferrater. Les obres del club varen finalitzar el 
novembre de 2003, i es va inaugurar el camp per al soci amb el Torneig Nadalenc el desembre 
d’aquell any. La inauguració oficial a les noves instal·lacions es va materialitzar el juny de 2004 

amb un matx Greg Norman - Sergio García i el campionat 
d’Espanya de Professionals. 

Poc temps més tard, i al costat, a poc més d’un quilòmetre 
del club, va ser oberta al públic l’Escola de Golf, propietat 
del RCG El Prat, i després de l’acord pactat entre el Club 
i l’Ajuntament de Terrassa, va començar la seva activitat el 
març del 2005 amb el nom de El Vallès Golf.

Des de la seva inauguració, El Vallès Golf ha anat millorant 
les seves instal·lacions, serveis i prestacions. En un primer 
moment aquest constava d’un camp de pràctiques, nou fo- 
rats de pitch & putt i un green de putts de dimensions reduï-
des. També disposava de l’actual bar restaurant, vestidors 
i zona d’aparcament per als clients.
 

CARACTERíSTIqUES DEL CAMP I LES SEVES 
INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Actualment, el club disposa d’una infraestructura definida 
per un camp de pitch & putt de nou forats, una àrea habi-
litada per a pràctiques a dos nivells amb llum artificial, de 
manera que allarga el servei durant els mesos d’hivern, i un 
búnquer de pràctiques. També ofereix un green de putts de 
divuit forats d’excel·lent disseny i condicions després de la 
seva ampliació i remodelació. I un camp de nou forats de 
golf dissenyat per l’australià Greg Norman d’excel·lents ca-
racterístiques, el qual ofereix actualment un gran ventall de 
promocions per a tots i totes. També disposa de vestidors 
i dutxes, així com d’un ampli aparcament. El servei de bar-
restaurant ofereix plats casolans del dia i plats combinats. 

No cal oblidar que es tracta d’un esport per a totes les 
edats, des dels més petits fins als més grans. Aquí a El 
Vallès Golf apostem pel jovent, el qual cada dissabte ve 
il·lusionat a l’Escola Infantil. Es tracta d’un grup molt familiar, 
on entre ells aprenen i gaudeixen d’aquest esport, a més de 
fer nous amics. També organitzem tant cursos d’iniciació i/o 
perfeccionament com classes particulars per a adults, de 
tal forma que tothom pot accedir al seu aprenentatge de la 
forma més eficient sense grans despeses.

Finalment, només afegiré que també oferim l’oportunitat 
de promocionar empreses mitjançant concursos o bé dies 
d’empresa, en què aquestes poden organitzar una estada i 
fer una reunió en una sala amb vistes al camp, dinar i gau-
dir d’una estona d’aprenentatge amb professors.

Per altra banda, també s’ha de fer esment que des del punt 
de vista ecològic, no és cert que es gasti molta aigua per al 
seu manteniment, ja que el seu reg és íntegrament fet amb 
aigües residuals reciclades i depurades provinents majori-
tàriament de la indústria.

fotos:
1.- Imatge del green de putts.
2.- Diferents jugadors fent el 

recorregut.
3.- Jugadors al green de putts 

abans d’iniciar una competició. 

fotos:
Diferents 

imatges del 
club i

l’exterior del
Vallès Golf.
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l’esport a l’abast de tothoM
PITCH & PUTT bonArea           
El dia 11 d’octubre de l’any 2006 s’inaugurava el camp de pitch & putt a Massoteres (la Sega-
rra) amb la presència de l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol Balcells, el president 
del Patronat de la Fundació bonÀrea, senyor Jaume Alsina Calvet, el president del Consell 
Comarcal de la Segarra, senyor Adrià Marquilles i els alcaldes de les poblacions veïnes.
Era la culminació de dos llargs anys de projectes, permisos, moviments de terra, obra civil, 
instal·lació del reg i finalment la sembra. Un complex esportiu pensat, projectat i executat des 
de la mateixa Fundació, amb la mínima intervenció d’empreses externes, fet que va permetre 
abaratir força els costos de construcció.
L’aprofitament per al reg de la gespa de les aigües residuals de la depuradora del nostre 
escorxador carni va ésser clau per aconseguir els permisos pertinents i el compliment de la 
normativa vigent en matèria de reg de camps de golf i pitch & putt.
El complex esportiu, format per un camp de pitch & putt de divuit forats, dues pistes de pàdel 
i una casa club de 600 metres quadrats amb restaurant, és propietat de la Fundació bonÀrea.
La Fundació és una entitat sense ànim de lucre integrada dins de l’obra social del Grup 
Alimentari Guissona, que té per finalitat promoure activitats esportives i de lleure entre les 
persones de l’entorn, donant d’aquesta manera un valor afegit a viure i treballar en aquest 
món rural, dinamitzant-lo, millorant la qualitat de vida de les dones i els homes que hi viuen.

Adreça:  Massoteres (Lleida), km 3 ctra, 
 de Guissona a Solsona. 
Web: www.cag.es/fundaciobonarea
A/e: fundaciobonarea@cag.es
Telèfon:  973294212

Allotjament adherit: Hostal Palouet de Segarra
http://www.hostalpalouetdesegarra.com 
info@hostalpalouetdesegarra.com 
Telèfon 973055001

La gestió esportiva ha estat confiada als mateixos abonats del camp, que han fundat el Club 
Esportiu bonÀrea, una entitat sense ànim de lucre, que organitza animades competicions 
de pitch & putt i de pàdel, gestiona l’escola i els equips federats que competeixen en els 
diferents campionats de Catalunya de pitch & putt: dos equips en categoria masculina, un de 
femení i un altre equip de sèniors.
En aquests pocs anys el nostre Pitch & Putt ja ha generat una intensa activitat social i espor-
tiva, ha organitzat més de 200 tornejos de pitch & putt i ha acollit amb èxit competicions d’alt 
nivell, com per exemple el Campionat de Catalunya Absolut de l’any 2010.
Mercès al seu caràcter d’obra social i també, en bona mesura, a causa de l’excel·lent acollida 
que ha tingut en les poblacions veïnes, el camp ha superat la xifra de 500 abonats.
Els nostres abonats poden jugar tant com vulguin sense pagar res més que 30 euros men-
suals. A més, tenen descomptes de fins al 50 per cent en el preu dels tornejos i preus espe-
cials al restaurant i a les pistes de pàdel.

fotos: 
La tardor de 2006 

es va inaugurar
el camp amb 

la presència de 
l’arquebisbe de 
Tarragona i les 

autoritats locals

fotos: 
1.- Celebració del Campionat Absolut 2010 a les nos-
tres instal·lacions.
2.- Equip A 2010.
3.- Equip B 2009.
4.- Equip femení 2009.
5.- Escola Femenina 2008.

Per poder oferir aquests preus tan reduïts, sense 
comprometre la viabilitat econòmica del complex es- 
portiu, ha estat necessari implantar una estricta estra- 
tègia empresarial de reducció de despeses, com per 
exemple prescindir de personal fix a la recepció de 
la casa club, desenvolupar un sistema informàtic que 
permet l’accés al camp i al pàdel i efectuar compres 
a la botiga i al restaurant amb una targeta, sense in-
tervenció de cap empleat. Cercant el mateix objectiu, 
hem estat pioners en la inscripció a les nostres com-
peticions via Internet.
No tenim cap dubte que aquest control de la despe- 
sa ha estat una decisió encertada i decisiva amb vista 
al futur, ja que ens permet ser competitius fins i tot en 
moments de crisi econòmica com l’actual i, el que és 
més important aconseguir un dels objectius principals 
de la Fundació: posar a l’abast de tothom, i popularit-
zar al màxim, l’esport del pitch & putt.
Prova d’això és que en aquests pocs anys hem apor-
tat al pitch & putt 271 noves llicències i 500 nous prac- 
ticants, la qual cosa ens enorgulleix i dóna sentit a 
l’activitat portada a terme per la Fundació.
El camp disposa d’un recorregut de pitch & putt de di-
vuit forats, un camp de pràctiques i un green de putts. 
També oferim altres serveis com per exemple l’escola, 
classes particulars, pistes de pàdel, parc infantil, casa 
club de 600 metres quadrats amb restaurant autoser-
vei, vestidors, dutxes, recepció, botiga de material i 
roba de pitch & putt i pàdel.
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Teyco L’Ampolla           Pitch & Putt

La idea va sorgir de veure que la zona verda i els equipaments del Mirador del Delta eren 
molts grans i el fet de crear un pitch & putt permetria que el manteniment fos molt bo al-
hora que es donava un servei més als veïns de la urbanització, a tot el municipi i a tota la 
comarca. Es crea, doncs, juntament amb la casa club, el restaurant i les pistes de pàdel, 
un centre de trobada i de lleure.

La construcció es va iniciar fa més de tres anys alhora que es feien el carrers de la ur-
banització de tot el complex El Mirador del Delta. Hi varen intervenir els responsables 
de l’empresa promotora Teyco, la direcció del Pitch & Putt, l’arquitecte i l’assessor de la 
Federació de Pitch & Putt.
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Des del primer dia forma part del circuit de la Federació Catalana de Pitch & Putt, del 
Ladies Open...

El camp disposa d’una superfície total de 72.511 m2, d’una casa club, un camp de pràc-
tiques amb onze estores, un green de putts, una zona d’aproximació i divuit forats, amb 
distàncies entre 55 metres i 105 metres, i fa un recorregut total de 1.388 metres. Hi ha un 
llac que fa d’obstacle d’aigua en els forats 10 i 11. En set dels forats trobem un doble tee 
de sortida per poder practicar la modalitat EPPA. Búnquers a pràcticament tots els forats, 
i en els forats 16 i 17 s’ha de creuar un barranc.

Quatre dels divuit forats queden separats per un pont des d’on es pot gaudir d’unes es-
pectaculars vistes del Delta de l’Ebre.

A part del pitch & putt hi ha dues pistes de pà-
del reglamentàries, casa club, botiga i restau-
rant de cuina tradicional de la zona.

El camp està obert tot l’any. Disposa de camp 
de pràctiques, green de putts, aproximació, 
servei de lloguer de pals, escola i pro-shop. 
Se celebren campionats i s’imparteixen cursos 
d’iniciació i classes particulars...

Adreça:  Amsterdam,14 (El Roquer)
 43895 L’Ampolla (Tarragona)
Telèfon: 977 47 19 02
Web: www.ampollapitchandputt.es
A/e: ampollapip@teyco.es

fotos: 
El setembre de

2007 vàrem fer la 
inauguració del 

camp al Complex 
del Mirador del 

Delta.

fotos: 
1.- Vista del camp de pràctiques.
2.- Vista aèria d’una part del recorregut.
3.- Vista panoràmica del pont amb ascensor 
del camp.
4.- Vista aèria del camp amb el complex 
urbanístic que l’acompanya.
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Adreça:  Finca Can Rosanes
 Camí de Can Rosanes
 08530 La Garriga (Barcelona)
Telèfon: 93 861 27 51
Web: www.lagarrigagolf.com
A/e: pitch&putt@lagarrigagolf.com

La Garriga        PITCH & PUTT
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fotos: 
Imatges de la 

construcció del 
camp. Agost de 

2004 
fotos: 
1.- Estadant pre-golf.
2.- Panoràmica del camp enllestit el setembre del 2005.
3 i 4.- Vista del camp enllestit el setembre del 2005.
Requadre de fotos: Vista del camp nevat el 2009 al forat
11. / Imatge d’un “pinchado y arenado de calle” el 2008. / 
Imatge de La Garriga avui dia. / Vista del creixement de la 
gespa el maig del 2005.

La direcció del camp va anar a càrrec de Régis Diez Navarro que, seguint el concepte ini-
cial de “best 18”, va aportar la seva experiència d’altres camps al servei de La Garriga Golf 
per millorar i polir la idea.

La Garriga Golf estava inicialment previst per “vendre’s” com a camp par 3 i com a tal va 
començar el seu camí. Aviat es va veure que la idea no va reeixir, ja que el públic era de 
pitch & putt i no “reconeixia” La Garriga Golf com a camp de golf tot i estar homologat com 
a tal. Al cap d’un any es va canviar la idea de par-3 i es va oferir el camp com a pitch & 
putt aprofitant que també estava homologat a l’ACPP i disposava de doble sortides, par 3 
i pitch & putt.

La Garriga Golf era un camp molt exigent i el públic el trobava molt difícil. El cert és que amb 
75 búnquers, 5 forats amb aigua i un treball de manteniment titànic, el camp imposava res-
pecte. Així que al principi de 2009, en gran part a causa dels problemes de manteniment, i 
donant suport a la tesi que el camp era realment difícil, es va decidir suprimir 25 búnquers, 
fet que va suposar un munt d’avantatges en tots els aspectes.

Curiosament els jugadors que han vingut des del principi i els que van continuar venint 
després, juguen habitualment el recorregut de par 3 els dies de cada dia i el de pitch & putt 
els dies de tornejos.

La idea de fer un camp amb el concepte “best 18” va sorgir d’un viatge que va fer Jaume 
Vila Colomer (director general d’Ingreen) als Estats Units, on va veure un camp d’aquestes 
característiques i va decidir importar la idea a Catalunya.

Les obres del camp es van iniciar al principi de 2004 i es van prolongar fins al dia de la inau-
guració el 26 de maig de 2006. Aquest mateix dia s’estava treballant, encara, en la posada 
dels tòtems de sortida.

Inicialment la finca de Can Rosanes estava dedicada a l’explotació bovina i agrícola per- 
tanyent al senyor Josep Girbau, propietari encara dels terrenys del camp. L’empresa Green 
Project SL es va encarregar del disseny del camp, i l’empresa NALCAR, del grup Inbesòs, 
de les obres de construcció.

Així es va descobrir que al jugador de pitch & putt li agra-
dava el par 3 per divertir-se, però s’estimava més el pitch 
& putt per competir, i així segueix el camp avui en dia, 
amb la seva doble sortida per deixar content a tothom.

En breu el camp disposarà d’una casa club amb tots els 
serveis necessaris gràcies a la rehabilitació de la finca 
Can Rosanes per part d’una empresa privada que farà 
més agradable l’estada a les seves instal·lacions.

El Pitch & Putt La Garriga està obert tot l’any. Disposa 
de camp de pràctiques amb trenta tees, green de putts 
i zona d’aproximació. També te servei de vestuaris, pro-
shop, lloguer de material, escola, activitats infantils, orga-
nització de campionats i esdeveniments.
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MontjuïcPitch & Putt

Adreça:  Segura, s/n
 08038 Barcelona
Telèfon:  902 487 488 / 93 487 12 77
Fax:  93 331 92 69
A/e:  info@pitchandputtmontjuic.com
Web: www.golfmontjuic.com

Sobre la muntanya de Montjuïc, en plena ciutat de Barcelona, es troba el P&P Montjuïc, amb 
més de 35.000 metres quadrats destinats a la pràctica del pitch & putt. El camp va ser dis-
senyat per José Atero i construït pel Grup d’Empreses Rob amb l’objectiu d’integrar aquest 
esport a la ciutat i de posar a disposició dels més exigents un excel·lent camp de pràctiques 
de pitch & putt de característiques sense precedents.

El Golf Montjuïc disposa d’un camp totalment il·luminat de pitch & putt de nou forats amb 
distàncies que oscil·len entre els 70 i els 120 metres; entre les instal·lacions també disposa 
d’un terreny de pràctiques cobert amb cinquanta tees amb calefacció que fan més còmoda 
la practica a l’hivern. Per completar l’entrenament, Golf Montjuïc té un camp de pràctiques 
de 240 metres de llargada per 120 metres d’amplada; zona d’aproximació i green de putts. 
El recorregut té una longitud de 1.500 metres al llarg dels quals es troben els nou forats del 
camp, que disposa de doble sortida, un riu, deu búnquers i tres llacs. Tots els ingredients 
imprescindibles per fer que la volta resulti d’allò més interessant.

En definitiva un camp que pretén estar més a prop de vostè que mai, damunt la muntanya, 
en ple centre de Barcelona, amb l’objectiu d’integrar aquest esport a la ciutat, posant a la 
disposició dels més exigents un excel·lent camp de pràctiques i un pitch & putt de caracte-
rístiques sense precedents.

SERVEIS:
Àmplia sala de reunions amb capacitat per a més de 70 persones.
Pro-shop: una tenda dedicada únicament i exclusivament a la venda d’indumentària, com-
plements i material, així com productes d’interès per als jugadors.
quickGolf: competicions individuals per punts, grups i tornejos mensuals.
Oficines comercials de Golf Montjuïc.
Recepció del camp, on rebrà un tracte personalitzat i preferencial.
Possibilitat de pàrquing del Club Montjuïc amb capacitat per a més de 200 vehicles.
Confortables vestidors i taquilles.

Pot gaudir de les instal·lacions il·luminades, que li permeten jugar més hores. Les nits ja no
suposen cap tipus de problema per als amants d’aquest bonic esport.

fotos:
1.- Imatge aèria d’una part del recorregut.
2.- Un jugador fent el recorregut en un dels 
greens.
3.- Vista d’un dels carrers del recorregut.
4.- Vista d’un dels greens.
5.- Un jugador comença en un dels tees.
6.- Imatge d’una part del recorregut.

fotos: 
Imatges 

típiques de 
l’entrada del 

P&P Montjuïc 
i del camp de 

pràctiques.E
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Mas Nou  PITCH & PUTT

Adreça:  Urbanització Mas Nou s/n 
 17250 Platja d´Aro (Baix Empordà)
Telèfon: 972 826 900 / 972 816  727 
Fax:  972 826 906 
Web: www.golfdaro.com
A/e: pitchandputtmasnou@golfdaro.com

El Pitch & Putt Mas Nou ofereix una àmplia 
gamma de serveis. Començant per la casa 
club amb restaurant, salons, vestidors amb 
sauna, cadi mestre amb servei de lloguer 
d’armaris per a carretons elèctrics o manuals. 
També disposa d’una zona de pràctiques i 
una zona coberta de pràctiques. Pro-shop. 
Escola equipada amb sistema de vídeo i 
classes especials per diferents nivells.
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EEl Pitch & Putt Mas Nou neix d’un antic par 3, construït l’any 1989 i dissenyat per l’arquitecte
Ramón Espinosa.

Va ser creat com a camp de par 3 però a mitjan 2008 es va transformar en recorregut de 
pitch & putt amb mides FCPP i EPPA per sol·licitar l’entrada a l’ACPP. Des de 2009 ja pot 
acollir proves oficials com Interclubs i Rànquing.

El Pitch & Putt Mas Nou està situat just al costat del Club Golf d’Aro, al cor de la Costa Brava 
(Platja d’Aro), a les muntanyes de les Gavarres, a 300 metres del nivell del mar, amb unes 
fantàstiques vistes panoràmiques de la Costa Brava.

Es tracta d’un recorregut de nou forats amb algunes dobles sortides (forats 5, 7 i 8), molt 
original, amb forats francament espectaculars. Cal destacar l’amplitud dels greens i també 
la gran dedicació de l’equip de manteniment per a la cura del camp.

Actualment el camp de golf i el de pitch & putt comparteixen camp de pràctiques, green 
de putts i recepció.

fotos: 
1.- Salons de 
la casa club.
2.- Green del 

forat 8. 
fotos:
1.- Forat 9 del recorregut.
2.- Panoràmica de la casa club i 
restaurant, forat 19.
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PereladaPitch & Putt

E

fotos:
1.- Imatge del camp de pràctiques.
2.- Un jugador fent el recorregut al green 5.
3.- Imatge panoràmica del recorregut.
4.- Imatge del forat 2.
5 i 6.- Diferents imatges dels greens de
Peralada.

El camp de P&P Peralada es troba situat al bell mig de l’alt Empordà, en una situació de 
privilegi, a 10 minuts del mar i de la frontera francesa i a 1 hora de Barcelona. Té la seva 
ubicació sobre una finca de 140 hectàrees, al Club de Golf Peralada.

Integrat al camp de golf i al camp de pràctiques, i formant part del complex de l’Hotel Pera- 
lada, es considera un camp planer, sense obstacles d’aigua, però amb notable presència 
de búnquers. Un recorregut còmode i agradable, ideal per a principiants i amants del joc 
mitjà i curt. Quan bufa la tramuntana, el camp es transforma en un repte molt complicat. Es 
tracta d’un recorregut de nou forats de doble sortida i una longitud total de 1.315 metres, 
amb forats que oscil·len entre els 44 i els 108 metres. Al principi el seu recorregut només es-
tava reservat per a les persones que pernoctaven a l’hotel, però el 2009 el camp es va obrir 
a tot el públic. Va ser llavors quan va quedar homologat per la FCPP i va passar a formar 
part dels seus camps oficials.

A més del camp, el Club Golf Peralada disposa d’un complet ventall d’instal·lacions i serveis 
per a tots aquells que vulguin gaudir del plaer d’aquest esport i d’una completa jornada.

El club disposa de:

• 3 zones de green de putts.
• Zona d’aproximació i búnquer de pràctiques.
• Camp de pràctiques de dos nivells (un de cobert) amb il·luminació nocturna i estores per a
12 jugadors.
• Classes per a tots els nivells.
• Pro-shop amb les millors marques de roba i material.
• Lloguer de pals, cotxes elèctrics i carretons manuals.
• Vestidors amb armariets individuals, dutxes i servei de tovalloles.
• Organització de tornejos per a particulars i empreses.
• Sala social per a còctels i lliuraments de premis.
• Pàrquing propi.
• Bar i restaurant.
• Programes de recuperació al Wine Spa.
• Hotel exclusiu amb preus especials per als jugadors.

Adreça:  Avda. Rocaberti, s/n
 17491 Peralada - Girona
Tel:  972 53 82 87 / 972 53 82 36
Web:  www.golfperalada.com
A/e:  pitchandputt@golfperalada.com

fotos: 
Vista 

panoràmica 
de les 

instal·lacions
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DDurant l’any 2000 les famílies Vidal i Barraquer i Piqué van decidir emprendre una aventura 
conjunta en un projecte de pitch & putt al terme municipal de Cambrils, ja que es donaven 
les circumstàncies que les dues famílies tenien espai suficient al voltant del complex Mas 
Gallau per agrupar-lo i poder fer una activitat ludicoesportiva molt atractiva i inexistent a 
aquest municipi.

Va ser al final de l’any 2004 que pel projecte de construcció de l’autovia del Mediterrani 
A-7 es produeix una expropiació de gran part dels terrenys de pitch & putt i això condueix 
l’activitat al seu tancament. Finalitzada l’obra de l’autovia A-7, Golf Cambrils es replanteja 
la possibilitat d’un nou projecte en l’espai que hi restava per les ganes de la gent, dels ens 
municipals i de les mateixes famílies Vidal i Barraquer i Piqué. L’any 2008 s’iniciaven les 
obres del nou camp per a la pràctica del pitch & putt a Cambrils.

Finalment el dia 21 de novembre de 2009 es va inaugurar oficialment el camp de pitch & putt 
Golf Cambrils amb un acte molt emblemàtic i molt esperat per tots els que ja havien gaudit 
de l’anterior camp. En aquest acte van participar personalitats importants com l’alcalde del 
municipi de Cambrils (Robert Benaiges), el president de la Diputació de Tarragona i alcalde 
de Vila-seca (Josep Poblet) i diferents regidors. Van assistir-hi unes quatre-centes persones, 
entre elles les dues famílies propietàries. Durant el transcurs del matí es va donar la volta 
inaugural al camp seguit d’un petit discurs de les autoritats i d’una partida amb components 
de l’equip Golf Cambrils i el guanyador del British Amateur Emilio Cuartero.

Golf Cambrils Pitch & Putt
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Adreça:  Av. Vilafortuny, 134 
 43850 Cambrils, TGN
Telf :  977 37 82 93
Fax :  977 37 82 93 
A/e:  Info@golfcambrils.com
Web: www.pitchandputtgolfcambrils.com

La situació del camp es considera que és estratègica en la Costa Daurada, ja que tenim 
Tarragona capital a 15 quilòmetres i Salou (nucli turístic) a 2 quilòmetres. El camp té un 
disseny que el fa molt tècnic i acollidor a la vegada. Consta de nou forats amb doble sortida 
per a cada un d’aquests, així que l’interessat a jugar divuit forats ho podrà fer sense cap 
tipus de problema. Una de les particularitats del camp és el seu paisatge mediterrani, ple 
d’oliveres, herbes aromàtiques i plantes autòctones, i al vell mig d’aquest inoblidable entorn 
trobem un llac espectacular, en el qual entra en joc un dels forats amb més dificultat de Ca-
talunya. El forat amb més distància és de 111 metres i el més curt de 41 metres. També po-
dem trobar-hi una zona de chipping i un green de putts, a més a més del Practice Range, el 

fotos: 
El novembre de

2009 es va inau- 
gurar el camp 

amb la presència 
dels alcaldes de 

Cambrils i
Vila-seca.

qual té una allargada total de 170 metres. 
Durant l’any es fan una Ordre de Mèrit (es 
busca el millor jugador de l’any del club) i 
diversos campionats mensuals organitzats 
pel mateix camp i la Federació Catalana de 
pitch & Putt.

Actualment tenim en funcionament l’escola 
infantil (de 5-15 anys) a més a més de les 
sessions tècniques, batudes i classes par-
ticulars amb facilitat d’idioma per part del 
professor Nathan Rico Webb.

Com hem esmentat anteriorment, es troba 
envoltat del complex hoteler Mas Gallau 
(una masia fundada l’any 1972), regentat 
per la família Piqué, on els clients poden 
gaudir d’unes instal·lacions amb el servei 
d’hotel de quatre estrelles, restaurant, cafe-
teria, zona infantil, dues pistes de paddle, 
vestidors i un ampli aparcament. Pel que 
fa a la masia, ofereix diàriament un menú 
dissenyat per als amants del pitch & putt.

Amb tot aquest entorn i serveis, el com- 
plex Mas Gallau ofereix estades de cap de 
setmana en les quals poden fer pràctiques 
i utilitzar totes les nostres instal·lacions.

El bon resultat del projecte ha fet que els 
esforços fets a tots els nivells valguessin la 
pena.

fotos: 
1.- Vista de la casa club.
2.- Equip Golf Cambrils P&P 2010.
3.- Imatge del llac i un dels greens 
del recorregut.
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Can PascualPitch & Putt
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Dos amics i entusiastes d’aquest esport, en Jordi Feliu i l’Ernest Vila van engendrar el pro-
jecte, l’un com a dissenyador del camp i l’altre com a dinamitzador. La realització sorgeix de 
mans de dos pagesos, l’Ernest Vila i en Francesc Pascual que, en veure que les seves explo-
tacions agrícoles havien perdut rendibilitat durant els darrers anys, van decidir que la millor 
manera de complementar els seus ingressos era la construcció d’un pitch & putt. A grans trets 
el que hem dut a terme és un petit negoci familiar per mirar de fer les nostres explotacions 
més rendibles tot buscant alternatives paral·leles a la pagesia.

La construcció del camp va començar durant l’estiu de 2007 i es va prolongar fins a l’estiu de 
2009. La inauguració oficial va ser durant el mes de desembre de 2009.

Som un camp rústic i això també s’ha deixat notar a l’hora de construir-lo. És un negoci fa-
miliar i la inversió ha estat limitada. Pràcticament no hi ha hagut moviments de terra i no hi 
ha sistema de reg a causa de l’extrema resistència a la sequera de les espècies de gespes 
i grames que hem emprat. No hi ha una sola gota de ciment en tot el camp i no es planteja 
absolutament cap tipus de construcció i/o especulació immobiliària. La feina ha estat bàsi-

cament manual en totes les seves vessants, més enllà d’alguna retroexcavadora per fer els 
búnquers i arrencar les soques dels fruiters. En definitiva, és un camp integrat del tot a l’entorn 
que el rodeja.

De les persones que van intervenir per tirar endavant el projecte, cal destacar: 

Propietaris: Ernest Vila i Francesc Pascual. Socis col·laboradors: Joaquim Beulas i Lluïsa 
Prado. Assessorament tècnic: David Batallé. Disseny camp: Jordi Feliu. Encarregat i en-
carregat de camp: Pol Brasó i Jordi Martí. Treballadors ocasionals: Mohamed, Redouan, 
Laila, Malika, Koba, Abdul, Ramón.

La idea primera del camp sorgí de la il·lusió dels seus promotors per fer realitat un somni, el 
de construir un camp de pitch & putt diferent. Des de la redacció del projecte fins a l’execució 
d’aquest van haver de passar gairebé sis anys. Els entrebancs burocràtics i l’oposició frontal 
d’alguns sectors ecologistes han dificultat molt poder tirar endavant el projecte, però final-
ment s’ha pogut assolir.

És un camp molt jove encara, necessita temps per assentar-se com cal. I nosaltres també 
estem aprenent. Escoltem i agraïm l’opinió i els consells de tots els jugadors i això ens ajuda 
a millorar i  que cada cop el camp estigui en millors condicions. El que s’ha fet és llogar un 
camp que anteriorment estava dedicat a la producció de fruita (perers) i convertir-lo en un 
camp rústic de pitch & putt amb nou forats. Se’l pot anomenar rústic perquè està totalment in-

tegrat amb l’entorn. No hi ha hagut moviments de terres i no 
existeix sistema de reg; només s’hi ha hagut d’instal·lar un 
pastor elèctric al voltant de tot el camp per evitar l’entrada 
dels senglars, que són els principals “enemics” de qualse-
vol camp de pitch & putt.

Les varietats de gespes que hem utilitzat són un tipus de 
gramínies que provenen dels Estats Units, on ja fa uns anys 
que van al capdavant de la problemàtica de la falta d’aigua 
i de la necessitat d’adaptar les zones verdes al clima con-
cret d’un territori. Per tant, es tracta d’un tipus de grama 
que resisteix extraordinàriament la sequera mercès a unes 
arrels que poden arribar al metre de fondària. El principal 
inconvenient de les grames és que tenen un període de 
latència hivernal (es posen grogues amb el fred i rebroten 
a la primavera), inconvenient que suplim ressembrant els 
greens a l’hivern amb gespes. El resultat són uns greens 
verds i en òptimes condicions de joc durant tot l’any.

Els carrers (3 o 4 metres al voltant del greens) han estat 
plantats amb gespes que també presenten una resistència 
elevada a la sequera però que durant el pic de l’estiu tam-
bé s’eixuguen (aleshores no moren, simplement es queden 
adormides fins que cauen les primeres pluges de finals 
d’estiu). En aquest cas el que fem és anar ressembrant 
amb grames. El resultat és que al llarg de l’any els diferents 
tipus de gespes i grames existents van treballant en fun-
ció de les condicions meteorològiques i es combinen entre 
elles, de manera que a cada estació hi ha una varietat que 
treballa i que permet mantenir el seu aspecte verd tot l’any. 
La resta del camp està cobert per prat autòcton i l’única 
actuació que s’hi fa és segar-lo.

Pel que fa als tractaments fitosanitaris, aquests estan re- 
duïts a la mínima expressió. No tenim problemes de fongs, 
ja que no hi ha reg i tot són espècies autòctones, i les abo-
nades es limiten als greens i als carrers. 

En definitiva és un camp que funciona segons les estacions. 
Durant la primavera i la tardor el camp està exuberant de 
verd. A l’hivern moltes espècies paren la seva activitat i tot 
queda molt pelat. A l’estiu, doncs, la calor fa que tot quedi 
molt rostit (exceptuant greens i carrers). Estem parlant d’un 
camp d’allò més sostenible i respectuós envers el medi. 

Es tracta d’una nova filosofia, d’un canvi de mentalitat. És 
una aproximació a l’essència del golf com a esport, com va 
sorgir en els links escocesos ja fa molts anys, on es jugava 
al camp tal com aquest es trobés (sec i dur si no hi plovia, 
tou i verd si hi havia pluges). En conclusió, aquesta és la 
idea que hem volgut plasmar en el nostre camp.

Can Pascual disposa de camp de pràctiques i green de 
putts. L’escola ofereix classes per iniciar-se i per perfeccio-
nar, per a menuts i adults. Professors titulats.

També disposa d’aparcament, màquina de begudes i llo-
guer i venda de material.

 

Adreça:  Ctra. Hostalric-arbúcies GI-552, Km 13,3 
 17401 arbúcies (Girona)
Tlf/ Fax: 972 16 20 60  
Web: www.pitchandputtcanpascual.com
A/e: info@pitchandputtcanpascual.com

fotos: 
1.- Màquina 

en les tasques 
d’arrencar i 

cremar les soques 
dels fruiters.
2.- Operaris 

col·locant els 
pans d’herba de 

Bermuda que 
conformaran els 

greens.

fotos:
1.- Green del 8 amb la masia de Can Pascual al fons.

2.- Zona de recepció i camp de pràctiques.
3.- Sortida de búnquer green del 5.
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fotos: 
Vista aèria de les 
instal·lacions del 

Pitch & Putt de 
La Graiera.

La Graiera  Pitch & Putt

SSituat en un entorn natural i boscós, el Pitch & Putt La Graiera ofereix al jugador un marc 
agradable i estimulant al mateix temps que desafia la seva tècnica i la seva forma física. 
Pel seu entorn i per les seves qualitats, es converteix en una visita obligada per als amants 
d’aquest esport.

El Club de Golf La Graiera de Calafell va començar sent un camp de distàncies llargues que 
amb el temps va complementar el seu recorregut amb més forats per a la gent que volia 
practicar el pitch & putt. De fet, el Club va ser fundat l’any 1991, però no va ser fins a l’any 
2007 quan es va obrir el pitch & putt de divuit forats. El lloc del nou recorregut de pitch & putt 
és el mateix que el del Club de Golf La Graiera de Calafell, és a dir a la carretera de Calafell 
a Bellvei, al quilòmetre 2 de la localitat calafellenca.

El nou camp està considerat com un recorregut exigent no només tècnicament sinó també 
físicament, per les muntanyes que l’envolten. Tot el camp és un bell passeig des d’on, sense 
adonar-te’n, un forat et pot sorprendre amb una bonica vista de la muntanya del Penedès o 
del mar que banya la costa Daurada. Tècnicament podem dir que els forats són exigents, rà-
pids i alguns cops ondulats, com per exemple el forat 12, que forma en si un recorregut dur.

un dels caMps Més joVe

Adreça:  Carretera de Calafell a Bellvei, km 2  
 43820 Calafell (Tarragona)
Telèfon: 977 16 80 32
Fax:  977 16 80 35 
A/e: info@graiera.es
Web: www.graiera.es

L’oferta de serveis que té el Pitch & Putt La 
Graie- ra és àmplia i variada. Disposa de camp 
de pràc- tiques, escola, vestidors amb dutxes, 
lloguer de pals, botiga i restaurant.

162 

fotos:
1.- Foto del forat número 7.
2.- Foto del green del forat 1.
3.- Foto del forat número 3.
4.- Foto del forat número 1.
5.- Foto del green del forat 11.
6.- Foto del forat número 18.

D’entre els forats que completen el recorregut, caldria destacar el número 13. És un forat 
que exigeix una gran destresa al jugador per intentar que la bola no caigui en el fora límits. 
Per aquest motiu, el 13 t’exigeix buscar el millor angle de tir per accedir a millorar el se-
güent cop. A tot aquest recorregut, cal afegir que el P&P La Graiera disposa d’un camp de 
pràctiques de més de 270 metres, i un green de putts situat just al costat del tee de l’1. Un 
recorregut molt variat, amb desnivells que li donen un al·licient fora del comú en relació amb 
la resta de camps de pitch & putt del país.
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EEl Pitch & Putt El Torrent es troba a 1.400 metres d’alçada en una vall envoltada de muntanyes 
i un petit riu. L’any 2002 es va inaugurar el primer pitch & putt a Andorra, el Pitch & Putt El To-
rrent de Xixerella. S’hi van fer nou forats amb dues sortides a cada forat, un green de putts i 
una xarxa de pràctiques. La idea de fer un pitch &putt va sorgir perquè en primer lloc jo era un 
jugador de golf i també un soci de golf a Aravell i promotor del camp d’Aravell, i quan es va fer 
la construcció del camp, vaig estar molt involucrat, ja que hi havia com a dissenyador del camp 
un extraordinari golfista, Txema Olazábal, per mi un dels millors del món sinó el millor tant com 
a persona com a jugador. I llavors vaig veure com aquí en aquest país potser un camp de golf 
gran no es podia fer però sí un pitch & putt, que és molt més petit, i és quan vaig començar a 
agafar plànols i veure si en podia sortir el camp que avui està realitzat, i on les mides que tenim 
són totes EPPA. També vaig tenir la il·lusió de fer aquest camp per a tota la joventut i els meus 
fills perquè crec que tant el pitch & putt com el golf són uns esports que ajuden molt a formar 
els joves com a persones, a educar-los en  el saber estar dins d’un camp i al mateix temps dins 
del món on vivim.

Adreça: Crta. de Pal - Xixerella - La Massana
 Andorra La Vella
Telèfon: +376 738 613
Web: www.campingxixerella.com
A/e: c-xixerella@campingxixerella.com
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per Antoni Armengol

I després de tots aquests anys que fa que estem oberts, i amb l’ajuda de la Federació Catalana, 
aquest any 2010 he volgut fer nou forats més i així tenim divuit forats per poder organitzar es-
deveniments de nivell superior com Campionats d’Europa i del Món o Opens sèniors, femenins, 
infants, etc.

Tots els forats són mides EPPA en un entorn molt bonic, al costat del riu i en plena natura. Els 
greens són petits, d’una mitjana de 40 a 60 metres. 

El TorrentPitch & Putt
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Podríem dir que al Principat la irrupció del pitch & putt ha estat recent però contundent. En poc 
temps ha guanyat un bon nombre d’adeptes i practicants, potser influïts per la proximitat de 
zones amb una dilatada tradició golfística. Sigui com sigui, Andorra està vivint una ràpida pro-
liferació d’aquesta pràctica esportiva i la prova fefaent és el naixement de noves instal·lacions 
com  per exemple Vall d’Ordino Pitch & Putt Golf Club.

Podem afirmar que fins avui la nostra instal·lació i les nostres propostes d’activitats han tingut 
una excel·lent acollida per part dels habitants del país així com de les entitats po- lítiques, 
socials, esportives i empresarials. Tradició i innovació: l’essència de la nostra voluntat és l’èxit 
d’aquest binomi.

Ubicat a la parròquia d’Ordino, al cor d’Andorra, enclavat a la riba dreta del riu Vali- ra, en un 
dels paratges naturals més bonics i feréstecs, trobem el Golf Par 3 Vall d’Ordino, al poble de la 
Cortinada (parròquia d’Ordino).

És un plaer jugar envoltat de muntanyes i po- der gaudir de la pau d’un entorn privilegiat, en 
plena natura.

fotos:
1.- Vista aèria de les instal·lacions. 2.- Vista del forat 2.
3.- Forat 7 del camp. 4.- Forat 8. 5.- Forat 1.

Adreça: Carretera General, 3 - La Cortinada
 Ordino (Andorra)
Telèfon: 00 376 332 227
Web: www.ordinogolfclub.com
A/e: info@ordinogolfclub.com

EL RECORREGUT
El Golf Par 3 Vall d’Ordino, dissenyat per Al- fons Vidaor i Magí Sardà –de Green Project– l’any 
2002, disposa de nou forats par 3 de doble sortida. Es tracta d’un recorregut agradable i ben 
definit. És un camp adequat per a jugadors de qualsevol nivell; per als jugadors més experts, hi 
ha forats espectaculars i obstacles d’aigua artificials que exigeixen precisió. Les distàncies de 
tee a green oscil·len entre 54 i 120 metres.

ELS SERVEIS
Golf Par 3 Vall d’Ordino posa a disposició dels jugadors el següents serveis:
- Camp de pràctiques cobert (l’únic camp de pràctiques del país).
- Zona d’aproximació il·luminada.
- Green de putts.
- Custòdia de pals.
- Activitats infantils.
- Organització de campionats i esdeveniments.

La casa club disposa de recepció, bar, terrassa amb barbacoa, vestidors amb dutxes, pro-shop, 
lloguer de material i escola. Es tracta d’una casa club ben entranyable: una gran casa de fusta 
construïda a mida per adaptar-se a l’entorn encisador d’un poble on predominen les bordes 
de pedra i fusta en una vila amb un marcat interès romànic que té el seu màxim exponent en 
l’església de Sant Martí de la Cortinada.

Vall d’Ordino
Pitch & Putt Golf Club
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ELS CAMPS QUE HAN EXISTIT A LA HISTÒRIA DEL 
P&P CATALà I HAN TANCAT PORTES

Estava situat a la comarca del Baix Empordà, al 
municipi de Solius, i s’hi arribava per la carrete-
ra de Santa Cristina a Sant Feliu, just passat el 
Restaurant Les Panolles.

El recorregut del Pitch & Putt Solius va ser el 
pri- mer de tot Catalunya i de l’Estat espanyol. 
Molta gent va descobrir el pitch & putt en aquest 
camp i només per això ja resultava emocionant 
fer-hi una volta. Combinava perfectament tècni-
ca amb distància i era considerat un dels millors 
camps de casa nostra.

Disposava d’un llarg camp de pràctiques amb 
aproximadament vint-i-cinc estores (algunes co-
bertes) d’un búnquer per practicar les sortides 

des de la sorra i un green de pràctiques situat al 
costat del forat 18.

Finalment, el dia 30 de setembre de 2005, el 
camp va tancar definitivament les seves por- 
tes. El propietari de la finca va rebre una impor- 
tant oferta de compra d’un particular que es va 
enamorar de l’indret. Així va ser com va deixar 
d’existir un dels camps més emblemàtics de 
casa nostra. Val a dir que el nou propietari es 
va comprometre amb els abonats i l’Ajuntament 
a construir un nou pitch & putt al municipi per-
què els aficionats poguessin seguir practicant el 
nostre esport. Evidentment, l’esperit, la bellesa i 
personalitat de Solius són inimitables i quedaran 
en el record per sempre.

L’Ecogolf Lloret estava situat als afores de Lloret de Mar, a 1.400 metres de 
l’Ermita de les Alegries. Estava construït a sobre de l’antic abocador municipal 
i el gestionava l’Administració local.

Podem dir que era el camp de pitch & putt més “irlandès” que hi havia a casa 
nostra. Amb nou forats, amb unes distàncies que no superaven els 70 metres 
(excepte el forat 5, de 110 m) i amb la majoria de “greens” elevats en forma 
de “volcà” que obligaven a ser molt precisos amb el swing. Va ser l’escenari 
de les proves de selecció del combinat de Catalunya que ens va representar 
a l’Europeu de Seleccions Nacionals.

El camp es va tancar a causa de la poca afluència de jugadors. Actualment es 
troba completament abandonat.

Ecogolf Lloret Pitch & Putt Golf Centre Solius
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EVViladrau era un camp de nou forats amb dues sortides. El camp estava 
situat a la comarca d’Osona, a la Serra del Montseny, al ben mig d’una 
vall. Això feia que l’hivern fos força dur i que tot sovint al matí el camp 
estigués glaçat.

El camp de pràctiques disposava d’uns vint tees de pràctiques, tots 
coberts. Tenia uns 100 metres de llargada, suficients per practicar els 
cops que s’haurien de fer al camp, un green de putts amb diferents 
caigudes i un búnquer per practicar les sortides des de la sorra.

Va tancar les seves portes el desembre de 2008.

El Greenwood Golf de Matadepera era un recorregut de nou forats molt difícil 
de jugar. Tenia la particularitat (única fins avui) que els greens eren artificials(!!), 
concretament de moqueta. Això feia que fos pràcticament impossible aturar la 
bola al green. A més a més, tenia dos forats que s’encreuaven amb el perill que 
això comportava per a la integritat física dels jugadors. Tots aquests condicio-
nants van fer que la Junta Directiva de l’ACPP no l’inclogués dins els camps 
associats. Segons sembla, el lloc es va convertir en casa de colònies i posterior-
ment es van fer els greens de gespa natural.

Els camp disposava de zona de pràctiques, escola, lloguer de material, botiga 
de golf, snack-bar-restaurant, casa club i pàrquing de tres-centes places.

Estava situat entre Matadepera i Castellar del Vallès, a la carretera de Terrassa a 
Castellar, quilòmetre 22.600, a la urbanització Can Font.

Golf Viladrau Greenwood GolfPitch & Putt
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ES El Pitch & Putt Garrotxa estava situat entre Besalú i Argelaguer. Inaugurat el 
setembre de 1994, tenia nou forats amb doble sortida i les seves instal·lacions 
comprenien una xarxa de pràctiques, un green de putts, dos greens de pràc-
tiques, vestidors, bar i un restaurant. Hi destacava la casa club, una espec-
tacular masia catalana de pedra restaurada de cap a peus. El camp era molt 
tècnic i era necessària una gran precisió en els cops, ja que no hi havia gaire 
marge de recuperació.

Després d’un període d’incertesa, en què va passar per diferents mans, i 
tot just després, a finals de març del 2004, de disputar-se la segona prova 
de l’Interclubs de segona categoria, tancava les seves portes definitivament. 
Segons sembla, les obres d’ampliació de la carretera d’Olot, que afectaven 
de ple el recorregut, van acabar de dictar sentència.

Sota la denominació social de Escuelas de Golf Reunidas, SL, existia el P&P 
Capmany, un dels camps pioners del pitch & putt català. Es tractava d’un 
recorregut de divuit forats amb distàncies entre 50 i 115 metres i un total 
de 1.471 metres, molt interessant de jugar i difícil. Combinava forats llargs 
amb altres de curts i tècnics. Va ser una de les seus de la primera edició de 
l’Interclubs, al voltant de l’any 1995.

Precisament la foto d’aquí sota correspon a l’equip de Capmany que va par-
ticipar en aquest primer Interclubs. S’hi poden veure tots els components i la 
casa club al fons. La recepció estava a dalt, a la primera planta.

Situat al terme municipal de Capmany, a l’Alt Empordà, s’hi accedia per la N-II 
entre Figueres i la Jonquera. A uns 10 quilòmetres es troba la carretera GI-602 
de Capmany a Sant Climent Sescebes. Tot seguit ens trobem a on estava 
situat aquest recorregut, avui completament abandonat.
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CapmanyPitch & Putt Golf GarrotxaPitch & Putt
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L’AGEPP
per Lluís Fernández

Al principi de l’any 2004, i en plena expansió del pitch & putt a Catalunya, a la Secre-
taria de l’ACPP de tot Espanya arribaven contínuament consultes sobre com construir 
i gestionar camps de pitch & putt de promotors animats per l’èxit que l’esport estava 
tenint a casa nostra.

L’ACPP va pensar que la millor forma de fomentar el desenvolupament del pitch & 
putt a la resta d’Espanya amb un model semblant al nostre era creant una associació 
que englobés tots els camps que volguessin seguir un model comú que permetés un 
desenvolupament de l’esport a tot l’àmbit Espanyol.

Va ser l’any 2004 quan es va crear l’Agrupació d’Associacions i Camps Espanyols de 
Pitch & Putt (AGEPP). Sota aquesta denominació s’esperava que els camps anessin 
introduint-se individualment en un model únic de pitch & putt a Espanya fins que 
creessin la seva pròpia associació territorial seguint el model donat a Catalunya i 
que s’arribés algun dia a una agrupació d’associacions que treballés en una única 
direcció.

L’AGEPP es va crear a Barcelona al març de l’any 2004. El seu president era en 
Martin Whitelaw i inicialment agrupava alguns camps de la zona nord d’Espanya (Na-
varra, País Basc, Astúries i Galícia). Els seus estatuts reflectien el mateix model que 
havia tingut èxit a Catalunya, amb un Reglament pràcticament igual i que promovia 
un sistema d’handicap únic per a tot el pitch & putt a Espanya.

La primera competició que es va celebrar entre seleccions de diferents territoris de 
l’AGEPP va ser un Galícia-Catalunya els dies 30 i 31 d’octubre de 2004 al camp 
de Río Cabe de la localitat de Monforte de Lemos. Per Catalunya jugaven Agustín 
Redondo, Jordi Saborit, Marc Lloret, Ginés Fernández, Salvador Adzet, Paco Salido, 
Josep Pellicer i Dani Coleman. La competició va començar amb un empat a 2 als 
enfrontaments fourball. Un lleuger avantatge per 3 a 1 per a Galícia als enfrontaments 
foursome va ser definitiu en empatar de nou en els enfrontaments individuals, ja que 
donava la victòria final a Galícia per 9 a 7.

Els dies 19 i 20 de març de 2005 es va jugar al camp de Manresa el partit Catalun-
ya-Galícia per intentar aconseguir guanyar la copa que l’any anterior havia guanyat 
Galícia al camp de Monforte de Lemos. En aquest partit els integrants de la selecció 
catalana van ser: Fernando Cano, Jordi Saborit, Paco Salido, Josep Martí, Josep 
Pellicer, Dani Coleman, Xavier López i Jordi Salvà. La competició va començar amb 
un empat a 2 als enfrontaments de quatre boles igual que havia passat l’any anterior 
a Galicia, però als enfrontaments foursome Catalunya s’imposava clarament per 4 a 
0, que juntament amb el 5 a 3 dels individuals, donaven la copa a Catalunya per un 
total d’11 a 5.

Els enfrontaments entre diferents territoris o associacions d’Espanya no va continuar 
celebrant-se i aquesta va ser l’última edició dels enfrontaments Catalunya -Galícia, ja 
que aquests territoris varen optar per provar altres conceptes del pitch & putt allun-
yats del nostre concepte de l’esport.

En l’àmbit de les competicions, l’AGEPP va crear l’Interclubs AGEPP a partir del seu 
primer any d’història, competició per equips que volia emular en l’àmbit d’Espanya la 
competició per equips de més prestigi a Catalunya. Es va optar per fer una compe-
tició en un cap de setmana coincidint amb l’Assemblea General de l’AGEPP i poder 
d’aquesta forma anar promovent en tots aquells camps membres de l’AGEPP un 
nivell d’alta competició amb els millors equips de cada comunitat.

Com que el major desenvolupament del pitch & putt era al nord d’Espanya, es va ini-
ciar aquesta competició a Navarra combinant la competició als dos camps existents 
a la zona, Lizaso i Berrioplano, els dies 11 i 12 de juny de 2005. El primer Interclubs 

AGRUPACIÓ D’ASSOCIACIONS I CAMPS ESPANYOLS DE PITCH & PUTT
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AGEPP es va jugar amb la participació de nou equips, quatre d’aquests catalans, que van 
demostrar que el major potencial esportiu en aquells moments era a Catalunya, ja que 
aquests quatre equips ocupaven les quatre primeres places de la competició. La prova la 
va guanyar l’equip d’HCP 1 i la classificació final de la prova va ser:

La competició es va continuar desenvolupant anualment i la segona edició de l’Interclubs 
de l’AGEPP es va celebrar els dies 1 i 2 de juliol de 2006 a Bilbao, al camp de Palacio de 
Urgoiti, amb la participació de dos equips catalans de Sant Cebrià. Després de jugar els 
dos dies de competició, els dos equips catalans van empatar a la primera posició. Van 
desempatar segons el Reglament i la següent classificació va resultar en el fet que l’equip 
de Sant Cebrià 2 va guanyar la copa de la competició que l’any anterior havia guanyat 
l’equip d’HCP 1.

1. HCP 1

2. CAN RAFEL

3. SANT CEBRIÀ

4. CAMBRILS

5. BERRIOPLANO

6. GALICIA

7. LIZASO

8. NAVARRA

9. MARTIARTU

1.  SANT CEBRIÀ 2

2.  SANT CEBRIÀ 1

3.  LIZASO 2

4.  MARTIARTU

5.  PALACIO URGOITI 1

6.  BERRIOPLANO 1

7.  LIZASO 1

8.  BERRIOPLANO 2

9.  BERRIOPLANO 3

10.  PALACIO URGOITI 2

No va ser fins a la tercera edició de l’Interclubs de l’AGEPP que la competició es va con-
solidar per complet amb la participació de fins a setze equips. Aquesta tercera edició es 
va celebrar els dies 16 i 17 de juny de 2007 a Aldama, a la localitat de Llanes, Astúries. 
La competició es va jugar igual que les anteriors en dues modalitats simultàniament, Four-

ball Medalplay i Individual Medalplay, i tots els jugadors van fer un total de tres recorreguts 
al camp. El nivell de joc demostrat per tots els jugadors va ser altíssim, de manera que es va 
arribar a haver de decidir el resultat de la competició amb un desempat jugat pels capitans de 
tots dos equips, empatats a primera posició, i el desempat es va decidir al segon forat a favor 
de l’equip de Can Rafel A.

L’any 2008 la competició de l’Interclubs de l’AGEPP arribava per primer cop a Catalunya i se 
celebrava els dies 14 i 15 de juny a Lleida. En aquesta quarta edició, com calia esperar, va 
augmentar considerablement la participació fins a 31 equips, dels quals 5 eren procedents de 
fora de Catalunya. La competició la va guanyar l’equip de Can Rafel B, revalidant aquest club 
català el títol per segon any consecutiu.

1.  CAN RAFEL A

2.  CAN RAFEL B

3.  CAN RAFEL

4.  SANT CEBRIÀ A

5.  SANT CEBRIÀ B

6.  AIGüES CLUB GRANA

7.  CIRCUIT OLÍMPIC

8.  AIGüES CLUB BLANC

9.  SANT CEBRIÀ C

10.  ALDAMA

11.  BERRIOPLANO

12.  ROC 3

13.  LIZASO A

14.  LIZASO B

15.  LLANES

16.  CAN FATJó

1. CAN RAFEL B

2. BCN PITCH

3. AIGUES GRANA

4. CAN RAFEL A

5. FORA LIMITS

6. CARGOLS A

7. MONTJUICH

8. BACKSWING BLANES

9. CAF PLATJA D’ARO

10. BERRIOPLANO A

11. VILAFORTUNY

12. SANT CEBRIA B

13. AIGUES BLAU

14. CARGOLS B

15. SANT CEBRIA A

16. LIZASO A

17. PENYA FRAGATINA

18.  GALICIA

19.  EL GALEO LLEIDA

20.  URGELL

21.  ARACONSA 

22.  BLADE SHOOT 

23.  FREAKANDRAW A 

24.  FREAKANDRAW B

25.  BERRIOPLANO B

26.  LIZASO B

27.  INFANTIL A

28.  BONAREA

29.  LIZASO C

30.  ILERDA LADY’S 

31.  INFANTIL B
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La cinquena edició de l’Interclubs de l’AGEPP va tornar a jugar-se a Navarra, con-
cretament al camp de Lizaso els dies 27 i 28 de juny de 2009 amb la participació de 
catorze equips. En aquesta edició l’equip de Can Rafel guanyava novament la com-
petició i demostrava l’indubtable nivell esportiu que tenia el club guanyant per tercer 
any consecutiu la competició.

La darrera i sisena edició de la competició va tenir lloc a Galícia els dies 26 i 27 de 
juny de 2010, al camp gallec de Pazo da Touza situat a la localitat de San Amaro 
(Ourense) hi varen acudir un total de 21 equips: 10 gallecs, 9 catalans, 1 basc y 1 
navarrès. Aquesta edició era, de totes les celebrades, la més allunyada de Catalunya, 
però tot i així la participació va ser la més important de totes les edicions celebrades 
fora de Catalunya, demostrant l’interès que desperta aquesta competició. La classi-
ficació final no es va decidir fins als últims cops de la competició i Can Rafel Verd va 
finalitzar en primera posició revalidant el títol per quart any consecutiu. Va destacar 
el nivell dels equips gallecs, que per primer cop s’apropaven als equips catalans a la 
classificació final.

El bon ambient entre tots els participants de la competició de l’Interclubs de l’AGEPP ha 
estat sempre un denominador comú a totes les edicions de manera que s’han creat forts 
vincles entre jugadors i sobretot un ambient de competició excel·lent.

Al marge de la competició, l’AGEPP ha treballat durant aquests sis anys per informar i as-
sessorar nous promotors i gerents de camps de pitch & putt, i ha unificat criteris esportius 
en tots els territoris que tenen camps pertanyents a l’AGEPP, com per exemple el Reglament 
de Pitch & Putt, Regles de Pitch & Putt, sistema d’handicap, format de competicions, criteris 
de seguretat, etc., esperant en un futur proper sumar un major nombre de camps a mesura 
que es va consolidant l’AGEPP.

L’any 2010 es va donar relleu a la presidència de l’AGEPP, ocupada per en Víctor Moscatel, 
amb l’interès de promoure l’esport del pitch & putt fora de les fronteres de Catalunya en 
una nova etapa on altres territoris estan en disposició de crear les seves associacions per 
treballar conjuntament amb Catalunya per al desenvolupament del pitch & putt a Espanya.

1.  CAN RAFEL

2.  AIGüES CLUB ST. JAUME 

3.  FORA LÍMITS 

4.  LIZASO 1 

5.  SANT CEBRIÀ BLANCO 

6.  BERRIOPLANO 1 

7.  BOIRO 1 

8.  CAF PLATJA D’ARO 

9.  LIZASO 2 

10.  LIZASO 3 

11.  BOIRO 2 

12.  BERRIOPLANO 2 

13.  LA FIGUEROLA 

14.  SANT CEBRIÀ AZUL

8. PAZO DA TOUZA AZUL 

9. PAZO DA TOUZA VERDE 

10. POZO DO LAGO 

11. LLEIDA B 

11. CAF OBRES I DESMONTS 

13. SANT JAUME FORA LÍMITS 

13. BOIRO B 

1. CAN RAFEL VERDE 

2. RIO CABE 

3. CAN RAFEL AMARILLO 

4. ROC 3 

5. BOIRO A 

6. LLEIDA A 

7. ST.CEBRIÀ 

15. LIZASO 

16. PAZO DA TOUZA TONECHOS 

17. SUMUM GOLF 

18. BOIRO C 

19. DERIO P&P 

20. PAZO DA TOUZA ROJO 

21. TAMBRE



R
ec

ul
l h

is
tò

ric
 d

e 
20

 a
ny

s d
e 

Pi
tc

h 
&

 P
ut

t a
 C

at
al

un
ya

LA
 v

ES
SA

NT
 IN

TE
RN

AC
IO

NA
L 

DE
L 

PI
TC

H 
& 

PU
TT

 C
AT

AL
à

18
1

E
ORÍGENS 
El Catalunya-Irlanda que es va celebrar l’any 1997 a Solius va ser un primer pas per donar 
a conèixer la possibilitat de celebrar partits i competicions internacionals. Aquest partit 
amistós va servir, a més, perquè els irlandesos prenguessin un primer contacte amb el 
model de pitch & putt que un dels seus compatriotes havia posat en marxa en un altre 
país. Anteriorment jugadors irlandesos ja havien introduït el “seu” esport en altres llocs 
(per exemple, Austràlia i Canadà), i quan van visitar Catalunya van tenir curiositat –i a la 
vegada també una mica de preocupació– en veure que el pitch & putt semblava tenir èxit 
però amb unes regles –pel que fa a les distàncies i nombre de pals– bastant diferents.

Els directius de la Pitch & Putt Union of Ireland (PPUI) –especialment en Mervyn Cooney 
i en John Manning– ens van posar en contacte amb Willie Parker, figura molt coneguda a 
Irlanda, que en aquells moments estava intentant organitzar el pitch & putt a Anglaterra. 
En Willie ens va visitar en diverses ocasions i va quedar ben impressionat del nostre des-
envolupament.

També per aquell temps, en Josep Maria de Anzizu, en ocasió d’una estada a França, va 
tenir notícia d’un camp par 3 situat a Riom (prop de Clermont Ferrant) que tenia mides 
semblants a les catalanes i va establir un primer contacte amb ells i els va explicar què 
era el pitch & putt i l’experiència catalana. Cal dir que en aquell moment aquest camp no 
coneixia el que era el pitch & putt i estava adherit a la Federació Francesa de Golf. A partir 
d’aquesta visita el director del camp de Riom, John Hudson –un professor d’anglès casat 
amb una francesa– va mostrar-se interessat pel tema i, juntament amb alguns coneguts 
seus, va impulsar la creació de l’Associació Francesa de Golf - Pitch and Putt.

A primers del 1998, en ocasió d’un viatge a Itàlia, el Sr. Josep Navarro –directiu de 
l’empresa Inbesòs, propietària de Vallromanes, que durant uns mesos va ocupar el càrrec 
de gerent de l’ACPP– va entrar en contacte amb el Sr. Carlo Farioli, que semblava interes-
sat a donar vida a una associació de camps de pitch & putt en aquell país, on un primer 
projecte de camps d’aquest esport no havia tingut continuïtat. Fent referència al contacte 
establert per Inbesòs, i en nom de la Junta Directiva de l’ACPP, Josep M. de Anzizu va 
escriure al Sr. Farioli donant-li a conèixer les característiques del pitch & putt a Catalunya 
i suggerint la celebració d’un partit entre les associacions catalana i italiana que podria 
també servir per intercanviar idees sobre el nou esport. Al mateix temps va demanar 
informació al Sr. Willie Parker, que estava iniciant l’organització d’un campionat europeu 
a Anglaterra i amb qui tenia bona relació personal. El Sr. Parker havia també rebut la invi-
tació però desconeixia quin grup era el que estava desenvolupant el pitch & putt a Itàlia.

Les notícies que teníem del pitch & putt a Itàlia no eren nombroses. D’una banda, en Jo-
sep M. de Anzizu havia conegut durant un viatge al nord d’Itàlia l’any 1997 el marit d’una 
propietària d’un camp de pitch & putt, qui va informar-li que un projecte inicial de fer una 
associació de “camps curts” havia fracassat perquè no s’havien posat d’acord els interes-
sats. De l’altra, en Xavi Ponsdomenech havia informat el seu amic Mauro di Marco sobre el 

LA VESSANT INTERNACIONAL 
DEL PITCH & PUTT CATALà 
Per Josep M. de Anzizu 
President de l’EPPA (2000-2002) 
Secretari general de la FIPPA (2006-2010)
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desenvolupament del pitch & putt a Catalunya i en Mauro –que col·laborava amb el grup que 
volia reiniciar el projecte associatiu a Itàlia– ho va comunicar als promotors.

Poc després –el 16 de setembre de 1998– a l’ACPP es va rebre una carta del Sr. Farioli en la 
qual se’ns convidava a una reunió a Cetraro (sud d’Itàlia) juntament amb representants del 
pitch & putt d’Irlanda, Itàlia i Anglaterra per parlar d’una possible entitat internacional d’àmbit 
europeu. L’ACPP va contestar excusant l’assistència per impossibilitat d’enviar-hi un repre-
sentant i a la vegada va exposar en una àmplia nota (“International pitch & putt: the Catalan 
way”) les característiques i avantatges del nostre model de joc així com la situació de l’esport 
a Catalunya.

La informació posterior a la reunió del Sr. Farioli en nom dels reunits va ser positiva: explicava 
que els representants irlandès, anglès i italià “han examinat les iniciatives per desenvolupar 
el pitch & putt a Europa” i havien “parlat d’unificar al màxim possible les regles pel que fa als 
tornejos internacionals i les competicions oficials entre els països en què el pitch & putt és un 
esport actiu”.

La carta continuava indicant que en les properes competicions internacionals es jugaria amb 
tres pals (un d’ells el putter), que les mides serien de forats entre 40 i 90 metres i 1.200 metres 
com a longitud màxima d’un recorregut i que la utilització del tee seria discrecional en les 
sortides.

Per altra banda, es deia textualment que “cada nació pot decidir amb quants pals es pot jugar 
i quines són les distàncies (com Catalunya, on es poden utilitzar catorze pals i on els forats 
poden arribar a 130 metres), però això solament pel que fa als tornejos locals”.

Acabava dient que la idea d’una associació europea va ser acceptada com a una possibilitat 
interessant i Itàlia va quedar encarregada de contactar amb les diferents associacions i clubs 
existents a Europa. Esperaven poder comptar amb l’ACPP per a aquest nou projecte i també 
estaven interessats a fer aviat un partit amistós entre les associacions de Catalunya i Itàlia. Cal 
dir que el model del pitch & putt català era ja prou conegut per part dels irlandesos i de Willie 
Parker, que havia estat uns dies a Catalunya i havia quedat molt sorprès de la importància que 
anava agafant el pitch & putt.

En l’entretant, en Willie Parker havia aconseguit que una dotzena de camps públics de pitch 
& putt situats en petits municipis dels voltants de Londres acceptessin la idea de formar una 
associació, que es va denominar British Pitch and Putt Union. I per promocionar-la, va orga-
nitzar una competició d’àmbit europeu a la qual es convidarien les associacions irlandesa, 
britànica, italiana, catalana i també l’holandesa, país on l’esport estava en una primera fase 
de desenvolupament. En Josep M. de Anzizu va suggerir a en Willie que es convidés també 
els membres del camp de Riom (França) amb qui havia contactat un any abans i així es va fer.

Els dies 11 i 12 de juny de 1999 es va celebrar a Chelmsford, als afores de Londres, 
l’European Pitch and Putt Championship 1999, amb participació dels equips representants 
d’associacions d’Irlanda, Anglaterra, Itàlia, França, Holanda i Catalunya. Per sorpresa de tots, 
els italians van presentar un equip de joves professionals i els anglesos també van incloure 
dos professionals en el seu equip. Aquest fet ens va fer veure la necessitat de formular unes 
regles específiques per a aquest tipus de tornejos i es va refermar la idea de fundar una 
entitat d’àmbit europeu que tingués com a principal finalitat la regulació de les competicions 
internacionals i la promoció de l’esport.

L’equip català estava capitanejat per Josep M. de Anzizu i compost pels següents jugadors: 
James Marshall, Josep Pellicer, Ginés Fernández, Francisco Navarro i Pilar Montero. 18
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A dalt: Selecció catalana que va guanyar el Triangular Catalunya vs. Suïssa vs. França disputat al Castell de Godmar l’any
2006. A sota a l’esquerra: Paco Salido a l’Europeu celebrat a Lloret Papalús l’any 2010. A sota a la dreta: Les components 
de la Selecció catalana femenina que es va enfrontar amb un equip de la resta d’Europa el novembre de 2009 a l’Ampolla. A 
sota: Selecció catalana al 4t Campionat d’Europa per Equips celebrat a Overbetuwe, Holanda, l’any 2005.
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Els resultats finals van ser:
1.- Irlanda
2.- Anglaterra
3.- Itàlia
4.- Catalunya
5.- França
6.- Holanda

LA EUROPEAN PITCH & PUTT ASSOCIATION (EPPA)
A Chelmsford es va quedar a programar una reunió a Dublín perquè es concretessin prime-
rament els principis d’una entitat europea. Aquesta reunió, històrica per al desenvolupament 
dels organismes internacionals de l’esport, va tenir lloc en l’hotel Bewley’s de Dublín amb 
l’assistència de representants de la Pitch and Putt Union of Ireland (Mervyn Cooney, Frank Smi-
th, Michael Hayes); British Pitch and Putt Union (Willie Parker); Association Française de Golf 
Pitch and Putt (Michele i John Hudson); Nederlandse Pitch and Putt Bond (Eirk Jorritsma i Pie-
trix Spijkstra); Federazione Italiana de Pitch and Putt (Carlo Farioli, Franco Sfregola i Giovanni 
Buzzi); i l’Associació Catalana de Pitch and Putt. Per part catalana els representants van ser 
Josep Maria de Anzizu (Vicepresident) i Joan Maria Pou (secretari executiu). Va estar també 
present, i va redactar l’acta, John Manning, d’Irlanda.

Abans de la reunió algunes associacions havien enviat una nota amb el seu punt de vista sobre 
els acords a prendre. Per part de l’ACPP es va suggerir que cada associació fos lliure per tenir 
les seves pròpies normes per a les competicions locals i que, pel que fa a les competicions in-
ternacionals, es pogués jugar en camps de distàncies entre 40 i 100 metres, amb un total entre
1.200 i 1.400 metres, i cinc pals a part del putter.

En la reunió es van prendre els acords que, poc després, es van ratificar i firmar en la reunió 
constitutiva de l’EPPA celebrada a Barcelona l’any 2000. Aquests acords van ésser:

Cada associació és lliure de regular i controlar el joc en el seu territori.
El “compromís” per a les competicions internacionals es va fixar en un màxim de 90 metres per 
al forat més llarg i un màxim de 1.200 metres per a la longitud total d’un recorregut de divuit 
forats. Màxim de tres pals, inclòs el putter. Tee opcional.
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No es permet que jugadors professionals de golf juguin en tornejos internacionals. El nom de 
l’associació seria European Pitch and Putt Association (EPPA).
Dos delegats però un vot per associació.
Propera reunió per firmar la constitució a Barcelona.
La seu del proper Campionat d’Europa seria a Catalunya, a escollir entre els tres camps (Llo-
ret, Franciac i Mas Pagès) que havien presentat la seva candidatura.

La firma de la constitució formal de l’EPPA va tenir lloc el 19 de febrer de 2000 en una sala 
de reunions de l’hotel St. Moritz de Barcelona, a la qual van assistir representants de les as-
sociacions que s’havien reunit a Dublín. En aquesta reunió es va nomenar la primera Junta 
Directiva, a renovar cada dos anys i amb una presidència rotatòria:

President, Mervyn Cooney (PPUI)
Vicepresident (i següent president), Josep M. de Anzizu (ACPP)
Vocal, Carlo Farioli (FIPP)
Secretari general, John Manning.

També en aquesta reunió, i després de visitar els camps que optaven a ser seu del Campionat 
d’Europa, es va votar a favor de Lloret Papalús.

A partir d’aleshores, l’EPPA va iniciar la seva activitat i va anar celebrant competicions (Opens)
a més dels Campionats d’Europa.

L’esperit amistós i de col·laboració de les primeres reunions va continuar durant els dos anys 
de la presidència de Mervyn Cooney i també durant els primers temps de la presidència, els 
dos anys següents, de Josep M. de Anzizu, al qual després va succeir John Hudson.
 
De mica en mica, però, es va anar accentuant el diferent ritme de creixement del pitch & putt
en els diferents països membres, amb una preponderància catalana cada dia més gran en re-

LA
 v

ES
SA

NT
 IN

TE
RN

AC
IO

NA
L 

DE
L 

PI
TC

H 
& 

PU
TT

 C
AT

AL
à

Fundació EPPA. Reunió preliminar, Dublín 1999. 
 Drets (d’esquerra a dreta): Frank Smith (IR), Secretari General  PPUI, Pietrix (NPPB), Joan M Pou, 
(secretari ACPP), Franco Sfregola i un altre representant italià, Michele Hudson (AFPP).
Asseguts (d’esquerra a dreta): Carlo Farioli (FIPP), Erik Jorritsma (NPPB), Josep M. Anzizu 
(ACPP), Mervyn Cooney (PPUI), Willie Parker (GB), John Hudson (AFPP)

Green del forat 18 a l’Open d’Irlanda 2010



R
ec

ul
l h

is
tò

ric
 d

e 
20

 a
ny

s d
e 

Pi
tc

h 
&

 P
ut

t a
 C

at
al

un
ya

lació a les altres associacions exceptuada la irlandesa i la holandesa que també anava des-
envolupant el seu sistema de franquícies i augmentant el número de camps o de jugadors. 
Els francesos no acabaven de trobar la manera de popularitzar l’esport tot i els seus acords 
amb la federació de golf. Els italians, organitzadors de diversos esdeveniments internacio-
nals, tampoc aconseguien que el pitch & putt tingués una base ferma de desenvolupament 
en el seu país. D’altra banda, Carlo Farioli, que havia estat l’impulsor inicial de la internacio-
nalització del pitch & putt, havia anat perdent prestigi i credibilitat i veia amb mals ulls que 
Catalunya, amb el suport d’Irlanda, s’anés configurant com un país que anava agafant més i 
més importància tan a nivell esportiu com a nivell directiu. L’èxit del model català era objecte 
d’estudi per part d’inversors locals i internacionals i la seva influència s’escampava també 
fora de Europa, com en el cas de Xile

Abans i durant la celebració del Campionat d’Europa i la reunió corresponent a Dublín (2003) 
es va posar de manifest que tres de les associacions membres (la italiana, la francesa i 
en menys grau la holandesa) posaven, sobtadament, sobre la taula el que anomenaven 
“l’excepció catalana”. L’argumentació era que l’ACPP creixia molt més que les altres asso-
ciacions però ho feia amb una normativa més propera del golf que del pitch & putt irlandès 
tradicional i això podia anar en detriment de la identitat del pitch & putt. D’altre banda i el més 
important era que no representava a un país sobirà, a diferència de tots els altres membres 
i aquest fet podia també anar en detriment de la imatge i credibilitat del nou esport. En una 
reunió especialment difícil i tensa on es va plantejar aquest tema, els representants catalans 
(Josep Maria de Anzizu i Martin Whitelaw) van donar tota mena d’explicacions demostrant 
que sempre havien actuat dins dels límits de la constitució i van exigir que l’assemblea de 
la EPPA confirmés, per escrit, el dret legal que tenia l’ACPP d’ésser membre de ple dret de 
l’associació internacional de la qual havia estat un dels fundadors. Aquest document es va 
aprovar per majoria però això no va acabar amb les critiques i comentaris contraris al pitch 
& putt català –impulsats, sobretot, per Carlo Farioli i secundats per John Hudson– que varen 
ésser constants en els següents anys i van acabar –més endavant i existint ja la FIPPA– amb 
una aliança entre les associacions italiana i francesa amb l’espanyola de golf per crear la 
IPPA.

Arrel d’haver-se constituït la FIPPA (2006) l’EPPA va continuar les seves activitats però en 
moltes de les seves competicions, especialment els Opens, es va permetre la participació 
d’associacions no europees. De mica en mica es va obrir el pas a una reflexió sobre la con-
veniència o no de tenir dues associacions internacionals i el 2009 es va considerar que es 
tenia que estudiar aquest tema sense presses. Una entitat principal (FIPPA) dins de la qual 
existissin organismes “continentals” com l’EPPA amb personalitat, estructures de govern i 
atribucions pròpies semblava la hipòtesi més interessant a llarg termini.

Com a data estadística per avaluar la situació del pitch & putt en els països que van fundar 
l’EPPA, es interessant mencionar el número aproximat de jugadors amb llicència de pitch & 
putt de cada una de les entitats als inicis del 2010 segons la Secretaria de la entitat:

Catalunya,  16.500
Irlanda,  11.000
Holanda,  1.500
França,  130
Anglaterra,  100
Itàlia no proporcionava dades fiables dels jugadors amb llicència.
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A dalt: Foto de tots els participants en la 2a Copa del Món de Teià l’any 2006. Al mig: Fernando Cano executant el putt 
al primer Mundial Individual disputat al camp de la Grande Motte. A baix: Joan Poch, guanyador del III Open Catalunya 
celebrat al Pitch & Putt Lleida el març de 2009.
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LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS INTERNACIONALS DE PITCH & PUTT (FIPPA)
El tema de constituir una entitat més enllà de l’europea que fos l’òrgan de govern del pitch
& putt d’àmbit mundial va ser considerat gairebé des de la mateixa fundació de l’EPPA.

La majoria de membres preferien primerament enfortir aquesta entitat i, sense presses, 
pensar en una altra de més “global” a la qual es podria transmetre l’experiència viscuda a 
Europa. De moment es va acceptar aquest punt de vista però durant la presidència de John 
Hudson es va tornar a insistir en la idea. Va ser el president de la FIPP Carlo Farioli el que va 
posar més interès a desenvolupar-la, probablement per intentar contrarestar la importància 
que Catalunya anava adquirint en el govern de l’EPPA. L’objectiu de Farioli –com es va com-
provar en els documents inicials que va presentar a la consideració de la Junta Directiva– 
era modificar determinats elements constitucionals de l’EPPA, sobretot la llibertat de tenir 
normes locals per als tornejos locals i la negativa que hi hagués associacions de països no 
sobirans. Al mateix temps es contemplava una relació més estreta amb les estructures del 
golf, probablement com una manera d’obtenir ajudes econòmiques i donar vida a un esport 
minoritari que, en alguns països, anava tenint menys interès.

Finalment el president de l’EPPA (novament Mervyn Cooney) va accedir que s’estudiés el 
tema i es formés una comissió d’estudi, de la qual formaven part el secretari general de 
l’EPPA, en Martin Whitelaw, i en Carlo Farioli. En John Manning va fer una llarga i brillant 
tasca per aconseguir que primerament la majoria dels components de la comissió i després 
els futurs membres acceptessin un model constitucional per a la FIPPA molt semblant al de 
l’EPPA. Cal dir que, a part dels representants d’Irlanda i Catalunya, també els de Xile, Es-
tats Units, Suïssa i Noruega van tenir un paper important per assegurar l’acceptació d’una 
redacció final semblant a la de la constitució de l’EPPA.

Malgrat totes les dificultats i entrebancs, Catalunya va sortir-ne reforçada, ja que va obtenir 
la seu del Secretariat de la FIPPA. Cal dir, però, que –salvades les formes– el fracàs de les 
pretensions italiana i francesa va refermar l’oposició dels dirigents d’aquestes associacions 
envers les estructures internacionals del pitch & putt i va iniciar una etapa de progressiu 
apropament a les estructures de golf, sobretot les espanyoles.

La constitució de la FIPPA va tenir lloc en ocasió de l’Open celebrat al camp de Teià (Bar-
celona)
el 23 de març del 2006.

Van signar l’acord constitucional

Federación Chilena de Pitch and Putt (Chile), South Australia Pitch and Putt Association 
(Austràlia Meridional), Swiss Pitch & Putt Golf Association (Suïssa), Association Française 
de Pitch & Putt (França), British Pitch and Putt Association (Gran Bretanya), Pitch & Putt 
Union of Ireland (Irlanda), Nederlandse Pitch & Putt Bond (Holanda), Norwegian Pitch And 
Federation (Noruega), Federazione Italiana de Pitch and Putt (Itàlia), Federació Catalana de 
Pitch & Putt

i es van nomenar, com membres de la primera Junta Directiva,

President: Mervyn Cooney (Irlanda)
Vicepresidents: John Hudson (França) i Fernando Morgado (Xile)
Vocals: Carlo Farioli (FIPP), Michael Murphy (Irlanda), Martin Whitelaw (Catalunya) i Eero 
Tarik (Austràlia Meridional)
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A dalt: Guanyadors del V 
Open Sènior 2007 celebrat 
al Portal de Roc. A la dreta, 
Ramon Carrera en la sortida 
d’un dels forats del camp 
durant l’Open. Al mig: Jordi 
Saborit a la sortida d’un dels 
forats del camp de Lloret 
Papalús en l’Europeu 2010. 
A baix: Europeu de Chia, 
Sardenya, l’octubre de 2007, 
on Catalunya va quedar 
segona.
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La seu de la Secretaria es va localitzar en la ciutat de Barcelona, amb en Josep Maria de 
Anzizu com a secretari general i en John Manning com a adjunt.

A part de l’èxit de les competicions esportives, els primers quatre anys de funciona ment 
de la FIPPA van estar marcats per una sèrie de fets interns que cal comentar encara que 
sigui breument. En primer lloc, cal destacar el nombre de tornejos internacionals, sobre-
tot Opens, que es van celebrar, amb un rècord de vuit durant el 2010. Alguns d’aquests 
Opens van demostrar la importància que tenia el pitch & putt en els països organitzadors 
(Irlanda, Catalunya i Holanda) i d’altres van ajudar a promocionar-lo d’una manera eficaç 
(Xina, Noruega, Suïssa).

En els àmbits de la promoció i les noves idees, el representant australià, Eero Tarik, va 
tenir una actuació destacada durant els primers anys, però la manca de realització o la 
lentitud de diversos projectes i idees que ell havia proposat el van inclinar a presentar la 
dimissió del seu càrrec en la Junta Directiva de la FIPPA i també de l’associació australia-
na, de la qual era un dels fundadors.

L’augment del nombre d’entitats associades i la distància geogràfica entre aquestes van 
fer més difícil i més complex la tasca de coordinació dels diferents projectes i, per fer-hi 
front, es va reforçar la Secretaria amb l’entrada d’en Martin Whitelaw. En Martin va impul-
sar l’estudi i aprovació de les Regles del Pitch and Putt, va iniciar també el projecte de 
l’handicap comú i va coordinar els diferents Opens Internacionals. De fet, ell juntament 
amb el president Mervyn Cooney, el secretari general Josep M. de Anzizu i el secretari 
adjunt John Manning varen constituir un grup molt unit que va impulsar les decisions més 
importants preses en aquests anys, algunes d’aquestes especialment difícils.

Un fet important durant aquests anys van ser els esforços fets per part de la secció de 
pitch & putt de la RFEG per ser admesa com a membre tant de l’EPPA com de la FIPPA. 
Després d’una reunió a Dublín en la qual el futur president de la RFEG, Sr. Gonzaga Es-
cauriaza, va exposar els seus punts de vista davant el president i alguns directius de les 
dues entitats, la RFEG va presentar oficialment la seva candidatura, que va ser rebutjada 
per majoria de les associacions ja que, com establien els estatuts i s’havia declarat reite-
radament, els membres havien de ser entitats independents de qualsevol altre esport. Pel 
mateix motiu es va rebutjar l’entrada de l’Associació Danesa de Pitch and Putt, igual com 
s’havia fet, anys enrere, amb la petició de la Federació Russa de Golf.

Les discrepàncies de Carlo Farioli i John Hudson –ambdós membres de la Junta Di rec-
tiva de la FIPPA– respecte de l’equip de govern de l’entitat i del paper preponderant que 
tenien la PPUI i la Federació Catalana de Pitch & Putt (FCPP) van anar derivant cap a un 
apropament envers les seves respectives federacions de golf i, sobretot, cap a una re-
lació més i més estreta amb directius de la RFEG. Un viatge a Madrid –sense informació 
prèvia a la FIPPA– de Carlo Farioli per entrevistar-se amb directius de la RFEG va ser un 
primer pas que es va censurar, però probablement sense la contundència que mereixia. 
Poc temps després –i novament sense cap informació prèvia– les associacions italiana 
i francesa van constituir, amb les federacions de golf espanyola, danesa i portuguesa, 
l’Associació Internacional de Pitch & Putt (IPPA) i van deixar de formar part de l’EPPA i 
de la FIPPA.
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A dalt: Irlanda va guanyar Catalunya a l’Europeu de Chia 
2007. A baix, a l’esquerra: Xavier Ponsdomènech recull 
la copa en nom de la selecció catalana com a guanyadora 
davant d’Irlanda de la IV International Challenge Cup 
celebrada el març de 2008 a Platja d’Aro. A la dreta: 
Fernando Cano a la III Copa del Món a Papendal.
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EL PITCH & PUTT EN L’àMBIT INTERNACIONAL

CAMPIONATS INTERNACIONALS

COPA DEL MÓN

1era Copa del Món per Equips 
Chia. Sardenya. Del  8 al 10 d’octubre  de 2004
Equip guanyador: Catalunya

2a Copa del Món per Equips 
Teià. Barcelona. 23, 24 i 25 de març de 2006
Equip guanyador: Catalunya

3a Copa del Món per Equips 
Papendal. Holanda. 16, 17 i 18 d’octubre de 2008
Classificació de Catalunya: 3a posició
Equip guanyador: Irlanda

CAMPIONAT DEL MÓN INDIVIDUAL STROkEPLAy
Ier Campionat del Món Individual Strokeplay 
La Grande Motte. França. 25 i 26 d’abril de 2009
Campió: Fernando Cano  Martos (Catalunya)

CAMPIONATS D’EUROPA

Ier Campionat d’Europa per Equips 
Chelmsford. Anglaterra. 11 i 12 de juny de 1999
Classificació de Catalunya: 4a posició. 
Equip guanyador: Irlanda

IIon Campionat d’Europa per Equips 
Papalús. Lloret de Mar. 3, 4 i 5 de maig de 2001
Classificació de Catalunya: 2a posició
Equip guanyador: Irlanda

IIIer Campionat d’Europa per Equips 
McDonagh. Irlanda. 12, 13 i 14 de setembre de 2003.
Classificació de Catalunya: 2a posició
Equip guanyador: Irlanda

IVrt Campionat d’Europa per Equips 
Overbetuwe. Holanda. 26,27 i 28 d’agost de 2005 
Classificació de Catalunya: 3a posició
Equip guanyador: Irlanda
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A dalt: Marçal Moré va guanyar el II Open Catalunya celebrat al camp de HCP1 l’any 2008. La irlandesa Tracey McGrath es 
va emportar el títol en la categoria femenina. Al mig: Guanyadors del III Open Catalunya en categories masculina i femenina. 
A baix: Fins a 24 jugadors de la FCPP van participar en el I Beijing Open 2009 de pitch & putt.

Les competicions internacionals de l’EPPA i la FIPPA o competicions 
prèvies a l’existència de l’EPPA i la FIPPA.
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Equip català que el 2007 va jugar contra Andorra a Can Rafel.

A dalt a l’esquerra: Guanyadors del I Open Catalunya 2004 jugat al Pitch & Putt Teià. A la dreta: Entrega de premis a
Papendal, durant la III Copa del Món 2008. A baix: III Campionat d’Europa per Equips a McDonagh, Irlanda, l’any 2003.

Vè Campionat d’Europa per Equips 
Cagliari. Sardenya. Itàlia. 
17-21 d’octubre de 2007 
Classificació de Catalunya: 2a posició
Equip guanyador: Irlanda

VIè Campionat d’Europa per Equips 
Lloret de Mar. 24-26 de setembre 2010 
Equip guanyador: Catalunya

CHALLENGE CUP
Catalunya vs Irlanda
18 i 19 d’Octubre de 1997 
a Solius, Girona (Catalunya)
Equip guanyador: Irlanda

22 i 23 de Juliol de 2000 a I.G.B, Dublín (Irlanda) 
Equip guanyador: Irlanda

5 i 6 d’Abril de 2002 
a Sant Cebrià, Barcelona (Catalunya)
Equip guanyador: Irlanda

1 i 2 de Març de 2008 
a Platja D’Aro, Girona (Catalunya)
Equip guanyador: Catalunya
 
Enfrontaments de Catalunya vs resta d’Europa

2004. Catalunya vs Itàlia, 
a Castelló-Empuriabrava (Catalunya)
Equip guanyador:  Catalunya 

2005. Catalunya vs Gran Bretanya, a Gualta
Equip guanyador: Gran Bretanya en la mort 
sobtada

2006. Andorra  vs Catalunya,
a El Torrent d’Andorra i Ordino
Equip guanyador:  Catalunya 

Triangular Catalunya vs Suïssa vs França 
Del 20 al 22 d’Octubre  de 2006 
a Castell de Godmar, Badalona (Catalunya)
Equip guanyador:  Catalunya 

2007. Catalunya vs Andorra 
a Can Rafel, Cervelló (Catalunya)
Equip guanyador:  Catalunya 

Triangular Catalunya vs Andorra  vs  Holanda 
12 de Març de 2010 a Hcp 1, 
Sant Andreu de Llavaneres (Catalunya)
Equip guanyador:  Catalunya 

OPENS INTERNACIONALS

I Open Catalunya 2004 
Pitch & Putt Teià, (Barcelona) 
2ª Posició: Josep Garcia (Catalunya)
Campió:  William Buckley Junior (Irlanda)

II Open Catalunya 2008 
a Hcp 1 Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona
Campió: Marçal Moré (Catalunya)
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David Solé a la 2a Copa del Món per Equips que es va celebrar a Teià el març de 2006

III Open Catalunya 2009 
a  Lleida (Catalunya).  
Campió: Joan Poch (Catalunya)

IV Open Catalunya 2010 
a Sant Cebrià, Barcelona
Campió: Marc Garcia Pinto (Catalunya)

Irish Open  2009 
a Royal Meath, Dublín  (Irlanda)
Campió: Damien Fleming (Irlanda)

Irish Open 2010 
a RGSC Pitch &Putt Club, Dublín (Irlanda)
Campió: Frank Dineen (Irlanda)

I Open d’Holanda 2004 
a Arnhem  (Holanda)
Campió: Ray Murphy (Irlanda)

II Open d’Holanda 2009 
a Bussloo  (Holanda)
11ª posició: Iñaki Iruskieta Arrojo (Catalunya)
Campió: Ian Farrelly (Irlanda)

III Open d’Holanda 2010 
a Bussloo (Holanda)
12ª posició: Jordi Serra (Catalunya)
Campió: Rolf Kwant (Holanda)

Open de Noruega 2010 a Imjelt Pitch &Putt, 
(Noruega)
Campió: Frank Johnson (Noruega)

Beijing Open 2009 
a West Palace Club, Beijing (Xina)
4ª posició: Pilar Montero (Catalunya)
Campió: Fangiliang  (Xina)

Open de Xile 2002; 
Campió: David Valenzuela (Xile)

Campionat d’Austràlia 2007 Matxplay;  
Campió: James Carroll (Irlanda)
Campionat d’Austràlia 2007 Nocturn; 
Campió: Alan Hanlon (Irlanda)
Open d’Austràlia 2007; 
Campió:  Ian Farrelly (Irlanda)
Open d’Austràlia  2008 al P&P Wiradjuri 
(Wagga Wagga), 
Campió: Leon Brown (Austràlia)
Campionat d’Austràlia 2008 Matxplay a P&P 
Waverley a Melbourne; 

Campió: James Rogerson (Austràlia) 
Open d’Austràlia 2009 a Valley View, Adelaida; 
Campió: James Rogerson (Austràlia)
Campionat d’Austràlia 2009 Matxplay a Valley 
View, Adelaida. 
Campió: Genge Stewart (Austràlia)

Open de França 2001,  
Campió: Michel Moulinier (França) 
Open de França 2002, 
Campió:  Antonio Trasforini  (Itàlia)
Open de França 2003, 
Campió: Alan Hanlon (Irlanda) 
Open de França 2004,  Campió: Adrien Lacore 
(França)
Open de França 2005,  
Campió:  Alan Hanlon (Irlanda)
Open de França 2006,  5ª posició: Marc Fortuny 
(Catalunya), Campió: James Carroll (Irlanda)
Open de França 2007
5ª posició: Jordi Serra (Catalunya), 
Campió: Ian Farrelly (Irlanda)
Open de França 2008
Marc Fortuny (Catalunya): 2ª posició, Campió: 
Ian Farrelly (Irlanda)

Open d’Itàlia 2002. 
Campió: Erik Jorritsma (Holanda)
Open d’Itàlia 2003. 
Campió: Stephen O’Leary (Irlanda)
Open d’Itàlia 2004. 
Campió: Antonio Trasforini (Itàlia)
Open d’Itàlia 2005. 
Jordi Clotet (Catalunya): 8ª posició, Campió: 
Jean-Claude Richard (França)
Open d’Itàlia 2006. 
Campió: Jean Claude Richard (França) 
Open d’Itàlia 2007. 
Campió: Baroni Cosimo (Itàlia)
Open d’Itàlia 2008. 
Campió: Ian Farrelly (Irlanda) 

Open de San Marino. 2004. 
Campió: Christian Auziere (França)
Open de San Marino 2005. 
Campió: Ian Farrelly (Irlanda)
Open de San Marino 2006. 
Campió: Alan Hanlon (Irlanda)
Open de San Marino 2007. 
Campió: Alan Hanlon (Irlanda)
Open de San Marino 2008 
Campió: Alan Hanlon (Irlanda)
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A dalt: VII Open 
Internacional Sèniors de 
Suïssa 2010. Al mig: 
Guanyadores de l’Open 
Internacional Femení 2009 
celebrat a Teyco, l’Ampolla. 
A baix: Triangular entre 
Catalunya, Suïssa i França 
al Castell de Godmar, 
Badalona, l’any 2006.

OPENS  FEMENINS

Open Femení 2000, Tolcinasco (Itàlia)
7ena posició: Pilar Montero (Catalunya)
Campiona: Marian Byrne (Irlanda)
Open Femení 2001 a Sant Cebrià, Barcelona 
(Catalunya)
Campiona: Maru Toledo (Catalunya)
Open Femení 2009 a Teyco l’Ampolla, 
Tarragona. (Catalunya)
Campiona: Margarita  Robledo (Catalunya)

Enfrontaments Internacionals Femenins 

Internacional 2000 Matxplay 
a Tolcinasco, Milan (Itàlia): 
Equip guanyador: Irlanda
Internacional 2003 Matxplay  
a McDonagh, CoKildare (Irlanda): 
Equip guanyador: Irlanda
Internacional 2005 Strokeplay  
a Overbetuwe,  Arnhem (Holanda): 
Equip guanyador:  Irlanda 
Internacional.  2007 Strokeplay 
a Chia, Sardenya (Itàlia):
Equip guanyador: Irlanda
Internacional  2009 Matxplay 
a Teyco l’Ampolla (Catalunya):
Equip guanyador: Catalunya

OPENS  SèNIORS

I Open Sènior 2004 a Chia, Sardenya (Italia)
2ª posició: Pilar Montero (Catalunya) 
Campió: Jean-Claude Richard (França)

II Open Sènior 2005 
a Sant Cebrià, Barcelona (Catalunya) 
Campió: Manuel Mellado (Catalunya)

III Open Sènior 2005 a Busto Arsizio, (Itàlia)
2ª posició: Ken Sweeney (Catalunya) 
Campió: Richard Jean-Claude (França)

IV Open Sèniors 2006 d’Itàlia
2ª posició: Josep L. Suarez ( Catalunya) 
Campió: Ciufarella Enrico (Itàlia)

V Open Sènior 2007 a Portal del Roc, 
Barcelona (Catalunya) 
Campió: Felicísimo Aparicio (Catalunya)

VI Open Sènior de Suïssa 2008, a Les Moulins, 
Verbier (Suïssa) 
Campió: Josep Fontdeglòria (Catalunya)

VII Open Sèniors de Suïssa, 2010 
a St. Moritz (Suïssa) 
Campió: Miguel Antonio Garrido Fernández 
(Catalunya)

Altres enfrontaments Internacionals 

Sèries Internacionals dels anys 80 Irlanda vs 
Anglaterra
7 de Juny de 1981 a Ierne,  Dublín (Irlanda):  
Equip guanyador: Irlanda
2 de Maig de 1982 a Nuneaton (Anglaterra): 
Equip guanyador: Irlanda 
1 de Maig de 1983 a St. Anne´s, Cork (Irlanda):  
Equip guanyador: Irlanda
6 de Maig de 1984 a Coventry (Anglaterra): 
Equip guanyador: Irlanda

Irlanda vs Australia dels anys 90
15 d’Agost de 1993 
a Cement, Drogheda  (Irlanda): 
Equip guanyador: Irlanda
25 de Setembre de 1994 a Fermoy (Irlanda) 
Equip guanyador: Irlanda
5 i 6 d’Agost de 1995 a Royal Meath, Clonee 
(Irlanda) 
Equip guanyador: Irlanda
12 i 13 d’Octubre de 1996 a Queanbeyan, N.S.W 
(Australia) 
Equip guanyador: Irlanda

Quadrangular Internacional Irlanda - Australia 
- Canadà – Anglaterra, 1997 Glenville
Equip guanyador: Irlanda

Challenge Willie Parker Cup: 
Irlanda vs Holanda 2006.  
Equip guanyador: Irlanda

Xile vs Argentina 2007. Equip guanyador: Xile

Challenge Willie Parker Cup: 
Irlanda vs Holanda 2008. 
Equip guanyador: Irlanda
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David Solé

Fernando Cano

Salvador Garangou James Marshall

Jordi Saborit Joan Poch Josep PellicerDaniel S. Coleman

Ginés FernándezMarc Lloret Joan Martí José Ramon Carrera

Xavier López

Daniel GiménezEnric Sanz Jordi Salvà Agustín RedondoXavier Ponsdomènech Joan Jordi Roura

Pilar MonteroJordi Serra Francisco NavarroPaco Salido

La Selecció Catalana que va anar a 
l’Europeu de Chia l’any 2007

Els jugadors que han 
format part de la 

selecció catalana en els 
diferents Europeus i en 
les Copes del Món que 
fins ara s’han celebrat

ELS INTEGRANTS DE LES DIFERENTS 
SELECCIONS CATALANES 

EN CAMPIONATS D’EUROPA I DEL MóN
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1er Campionat d’Europa per Equips 

Chelmsford. Anglaterra. 
11 i 12 de juny de 1999
Integrants de la selecció catalana:
James Marshall
Josep Pellicer
Pilar Montero
Ginés Fernández
Francisco Navarro
Classificació: 4a posició. 
Capità no jugador: Josep M. de Anzizu

2on Campionat d’Europa per Equips 

Papalús. Lloret de Mar 
3,4 i 5 de maig de 2001
Integrants de la selecció catalana:
Jose Ramon Carrera
Ginés Fernández
James Marshall
Marc Lloret
Josep Pellicer
Jordi Saborit
Suplent: Marc Sabater 
Tècnic: Xavier Ponsdomènech 
Capità no jugador: Joan Jordi Roura
Classificació: 2a posició

3er Campionat d’Europa per Equips 

McDonagh. Irlanda 
12, 13 i 14 de setembre de 2003.
Integrants de la selecció catalana:
Jose Ramon Carrera
Ginés Fernández
James Marshall
Josep Pellicer
Jordi Saborit
Paco Salido
Suplent: Jaume Pallarès
Tècnic: Xavier Ponsdomènech 
Capità no jugador: Joan Jordi Roura
Classificació: 2a posició

4rt Campionat d’Europa per Equips 

Overbetuwe. Holanda 
26, 27 i 28 d’agost de 2005 
Integrants de la selecció catalana:
Daniel S Coleman
Xavier López
Joan Martí
Jordi Saborit
Paco Salido
Jordi Salvà
Suplent: Ginés Fernández
Tècnic: Xavier Ponsdomènech 
Capità no jugador: Joan Jordi Roura
Classificació: 3a posició

5è Campionat d’Europa per Equips 

Cagliari. Sardenya. Itàlia 
17-21 d’octubre de 2007 
Integrants de la selecció catalana:
Fernando Cano 
Daniel S. Coleman 
Marc Lloret 
Joan Poch 
Jordi Serra 
David Solé
Tècnic: Xavier Ponsdomènech
Capità no jugador: Joan Jordi Roura
Classificació: 2a posició

6è Campionat d’Europa per Equips 

Lloret de Mar 
24-26 de setembre de 2010
Integrants de la selecció catalana:
Fernando Cano 
Daniel S. Coleman 
Paco Salido 
Jordi Saborit 
Enric Sanz 
Daniel Gimenez
Tècnic: Xavier Ponsdomènech
Classificació: Campions

CAMPIONAT D’EUROPA
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fotos:
1.- La selecció cata-
lana a la 1era Copa 
del Món per Equips 
celebrat a Cagliari, 
Sardenya, l’any 2004.  
2.- II Copa del Món 
Teià 2006.
3.- Fernando Cano 
primer campió del món 
a La Grande Motte

1era Copa del Món per Equips. Cagliari. Sardenya. Itàlia. 8, 9 i 10 d’octubre de 2004 

Marc Lloret 
Agustín Redondo 
Jordi Saborit
Tècnic: Xavier Ponsdomènech
Capità no jugador: Joan Jordi Roura
Classificació: Campions

2a Copa del Món per Equips. Teià. Barcelona. 23, 24 i 25 de març de 2006

Fernando Cano 
Marc Lloret 
David Solé
Tècnic: Xavier Ponsdomènech
Capità no jugador: Joan Jordi Roura
Classificació: Campions

3a Copa del Món per Equips. Papendal. Holanda. 16, 17 i 18 d’octubre de 2008
Fernando Cano 
Salvador Garangou 
Daniel Giménez
Tècnic: Xavier Ponsdomènech
Classificació: 3a posició

Campionat del Món Individual Strokeplay

1er Campionat del Món Individual Strokeplay. La Grande Motte. França. 

25 i 26 d’abril de 2009
Fernado Cano  Martos 1er 146 cops 
Marc Lloret Dalmau 4rt 151 cops 
Daniel Giménez Hernández 14è 157 cops 
Joan Poch Vivolas 24è 160 cops 
Joan Marti Illas 30è 163 cops 
Xavier López  Santos 30è 163 cops 
David Solé Marzo 35è 164 cops 
Enric Sanz Ramon 35è 164 cops 
Jordi Serra Blanch 41è 165 cops 
Marçal Moré Vidal 42è 166 cops 
Nil Camacho Ramonet  53è 170 cops 
Amador Rodriguez Fernández 55è 171 cops 
Abby Nacshon Moscatel 60ena 174 cops 
Josep Fontdeglòria Rius              (retirat a la tercera  volta)

COPA DEL MÓN
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LA CHALLENGE CUP DE SOLIUS. SOLIUS 18 I 19 D’OCTUBRE DE 1997
A l’octubre del 1997 es va celebrar la primera competició internacional de pitch & putt que es juga 
va a Catalunya. L’impulsor en va ser en Martin Whitelaw i es va jugar al seu camp, a Solius. Aquell 
enfrontament era també la primera competició en què participava una selecció catalana del nostre 
esport.

Aquella primera selecció catalana va estar formada per: José Atero, Antonio Gila, Mario Giménez, 
Joan Martínez, Josep Pellicer, Andreu Pérez, Marc Pérez, Jesús Rodríguez, Jordi Saborit i Jordi 
Torrent.

El resultat final de la competició va ser d’Irlanda 14,5 Catalunya 5,5. Pot semblar una mala actua 
ció dels jugadors catalans, però sempre en un enfrontament esportiu cal veure el nivell del rival. 
Els irlandesos eren força superiors tot i la gran actuació dels jugadors catalans, que van jugar a 
un nivell molt superior al de les competicions a les quas fins llavors estaven acostumats a jugar. En 
parelles van guanyar Mario Giménez i Joan Martínez i també Jesús Rodríguez i José Atero. Andreu 
Pérez i Marc Pérez van empatar el partit. Individualment van guanyar els seus partits Mario Gimé-
nez i Jordi Saborit, i van treure un empat Jesús Rodríguez i Josep Pellicer. Jordi Torrent arribava al 
forat 18 però no podia empatar.

Abans de la celebració de la Challenge, la selecció irlandesa va jugar tres amistosos al Vendrell, 
Vallromanes i Sant Cebrià amb jugadors de cada una de les zones. Com que el nombre de pals i 
distàncies eren diferents en les normatives irlandesa i catalana, es va jugar amb un sistema inter-
medi de normes.

La competició va servir, entre altres coses, per començar a divulgar l’esport del pitch & putt a Cata 
lunya gràcies a la presència de ràdios, diaris, revistes i també del programa de televisió Forat 18. 
També va servir per fer adonar els jugadors i directius catalans de la importància d’internacionalitzar 
el pitch & putt. L’esport no acabava en els nostres camps. Es jugava des de feia molt temps a Ir-
landa i a altres països, i el nivell de joc que mostraven els irlandesos era superior en uns quants 
esglaons. Es pot dir que des d’aquell moment molts jugadors catalans van canviar de mentalitat. 
Van passar de jugar per fer el par a jugar per intentar fer birdie. També va servir per introduir la 
modalitat de joc per forats, en la qual fins llavors gairebé no es jugava a Catalunya.

La primera Challenge també va iniciar un corrent de pensament entre els jugadors catalans en què 
calien més competicions d’alt nivell on es trobessin els millors jugadors com a forma de millorar el 
joc sobre la base de la competència esportiva entre els jugadors més destacats. 

Tot es va fer gràcies a la bona organització de Martin Whitelaw i els seus col·laboradors, que des 
de feia mesos treballaven per poder celebrar aquell gran esdeveniment esportiu.

LES GRANS COMPETICIONS 
INTERNACIONALS JUGADES
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EL II CAMPIONAT D’EUROPA DE PITCH & PUTT. PAPALÚS, 
LLORET DE MAR, 3,4 I 5 DE MAIG DE 2001
El II Campionat d’Europa es caracteritzava per ser el primer jugat des de l’existència de l’EPPA, ja 
que la primera edició s’havia organitzat per iniciativa d’uns jugadors anglesos abans de constituir-se 
l’organisme que regiria el pitch & putt en l’àmbit europeu.

Dues persones van destacar en l’organització: Josep Maria de Anzizu per part de l’ACPP i en Medin 
Giralt pel camp de Papalús. En l’àmbit europeu els diferents òrgans de l’EPPA ,així com el seu se-
cretari general John Manning i el president Mervyn Cooney van estar informats en tot moment dels 
preparatius de l’Europeu.

Amb el pas de les primeres rondes, tot feia indicar que la final seria entre Irlanda i Catalunya i així 
va ser. Els equips que havien quedat segons i tercers en el primer europeu, Gran Bretanya i Itàlia, 
no eren tan potents com en la primera edició, ja que no es permetia la presència de jugadors pro-
fessionals en les seleccions.

En els partits per parelles del matí Catalunya s’avançava per 2 a 1. James Marshall i Josep Pellicer 
guanyaven per 3 a 2 a Sean Harkins i Derry McCarthy, Marc Lloret i Jordi Saborit també guanyaven 
Sean Downes i Marc Millar. El punt irlandès l’aconseguien Rau Murphy i Chris Scanell davant de 
Jose Ramón Carrera i Ginés Fernández. La sorpresa saltava al marcador i calia veure què passava 
per la tarda. Davant de la sorpresa de tothom, els irlandesos deixaven el camp i feien una petita 
concentració en un restaurant de Lloret, allunyats del camp de joc. Necessitaven concentrar-se per 
intentar fer la remuntada.

A la tarda, en els partits individuals només James Marshall va poder guanyar el seu partit, mentre 
que la resta de jugadors catalans perdien. Jordi Saborit arribava al forat 18 envoltat per molt de 
públic però no podia empatar. El resultat final quedava en 6 punts per a Irlanda i 3 per a Catalunya.

En la resta de la competició, Itàlia guanyava França, tercer i quart llocs, mentre que Holanda era 
cinquena i Gran Bretanya sisena.

Tothom va destacar el bon estat i la bellesa del camp de Papalús. Pel que fa a la competició, va ser 
un salt qualitatiu de joc i organització respecte al primer europeu.

LA II COPA DEL MÓN DE PITCH & PUTT. TEIÀ, 23, 24 I 25 DE MARÇ DE 2006
Després de celebrar-se a Chia (Sardenya) l’any 2004 la I Copa del Món, que va ser guanyada per 
l’equip català en la final davant d’Holanda, es va demanar l’organització de la II Copa del món i es 
va escollir la seu de Teià. La primera edició s’havia caracteritzat per la no presència d’Irlanda per 
coincidir les dates de l’esdeveniment amb competicions ja programades de la Pitch & Putt Union of
Ireland (PPUI). 20
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A dalt a l’esquerra: Primera 
victòria catalana contra els 
irlandesos al IV International Cha-
llenge Cup Catalunya-Irlanda a 
Platja d’Aro. A dalt a la dreta: Els 
components de la selecció catalana 
que va guanyar a Irlanda.
A l’esquerra: Els components de 
la selecció celebrant la victòria a 
la IV Challenge Cup. A baix:
Marc Garcia i Marçal Moré a la 
IV Challenge Cup de Platja d’Aro 
en l’enfrontament entre Catalunya 
i Irlanda.
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La segona edició de la Copa del Món es jugaria just després del recent reconeixement per part de 
la Generalitat de Catalunya de la Federació Catalana de Pitch & Putt, i en les mateixes dates de la 
competició es va constituir a Calella la FIPPA.

Per tant, la II Copa del Món, a més dels aspectes estrictament esportius, havia de servir per di-
fondre el camp de Teià, el pitch & putt a Catalunya i consolidar l’organització de l’esport en l’àmbit 
internacional. Pensem que aquests objectius es van assolir.

En l’àmbit esportiu, a més de la presència d’Irlanda en la seva primera Copa del Món destacava 
la presència de dos equips que no eren europeus, Xile i Austràlia Meridional. Altres països com la 
Xina eren presents amb una delegació d’observadors. També destacava la primera participació 
d’Andorra en competicions internacionals.

Després de jugar-se les primeres rondes, quan es va arribar a semifinals van tenir lloc els enfronta-
ments Andorra-Irlanda i Catalunya-Holanda. Tot feia pensar que es repetiria la clàssica final entre 
irlandesos i catalans, però Andorra va donar la sorpresa en semifinals en guanyar per 3 a 2. Era la 
primera derrota d’Irlanda en una competició oficial. Per la seva part, Catalunya guanyava Holanda 
per 4 a 1. En la final Catalunya s’avançava per 2 a 0, però posteriorment Andorra guanyava un 
individual i empatava un altre. El resultat quedava 2,5 a 1,5 a falta d’un partit. El darrer punt el va 
guanyar David Solé en el darrer forat i significava la segona victòria de l’equip català a una Copa 
del Món.

La classificació final va ser: 1a Catalunya, 2a Andorra, 3a Irlanda, 4a Holanda, 5a Noruega, 6a 
França, 7a Gran Bretanya, 8a Xile, 9a Suïssa, 10a Itàlia, 11a San Marino, 12a Dinamarca i 13a 
Austràlia Meridional.

La selecció catalana estava formada per: Fernando Cano, Marc Lloret, David Solé. El tècnic era 
Xavier Ponsdomènech i el capità no jugador Joan Jordi Roura. De la selecció andorrana van formar 
part: Antoni Armengol, Pepe Garcia i Guillem Escabrós.

Tota la competició es va poder fer gràcies al treball del personal del P&P Teià liderat pel Jordi To-
rrent Marés, i la bona feina feta pels voluntaris van tenir un paper molt destacat especialment en 
donar informació i controlar que el nombrós públic que va presenciar la competició al llarg dels tres 
dies no interferís en la bona marxa de la competició esportiva.

Cal destacar que va ser la primera gran retransmissió de pitch & putt en diferit més allà d’un repor-
tatge. Unitat mòbil, càmeres fixes i autònomes, petit plató d’entrevistes. Tots aquests mitjans van 
permetre difondre més el nostre esport a Catalunya.
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LA IV INTERNATIONAL CHALLENGE CUP. CATALUNYA-IRLANDA. LA PRIMERA 
VICTÒRIA CATALANA CONTRA ELS IRLANDESOS. 1 I 2 DE MARÇ DE 2008
La IV international Challenge Cup també es troba entre les grans competicions internacionals ju-
gades a Catalunya per una raó. Va ser la primera victòria de Catalunya a Irlanda en competició 
oficial. Diverses vegades s’havia estat a prop d’aconseguir-ho, com en l’Europeu 2001 de Papalús 
o l’Europeu 2003 de McDonagh, però fins llavors mai no s’havia assolit.

Platja d’Aro va ser escollida com a seu i va preparar durant mesos el camp per poder acollir 
la competició amb les màximes garanties. La família Palomer va fer un gran esforç en fer-ho 
possible. Abans de la celebració del matx el seleccionador Xavier Ponsdomènech havia fet una 
considerable aposta per incloure a les proves de classificació els millors jugadors locals. Així en la 
selecció final hi ha via Marc Lloret, Daniel Giménez i Joan Perich com a jugadors de Platja d’Aro,  
juntament amb el jove Marc Garcia i els ja consolidats Salvador Garangou, Marçal Moré, Jordi 
Serra i Daniel S. Coleman.

Primer van jugar-se quare partits foursomes en els quals Irlanda es va imposar per 3 a 1. El punt 
català era guanyat pel Jordi Serra i Daniel Giménez. Per la tarda, però, Catalunya iniciava la re-
muntada amb un clar 3 a 1 en partits de quatre boles que situava el marcador 4 a 4. En els partits 
individuals del diumenge, quan tradicionalment s’havia donat una superioritat irlandesa, es va 
aconseguir canviar la tendència i es van guanyar sis dels vuit partits en joc. Els jugadors catalans 
que van guanyar els individuals van ser: Daniel Giménez, Marçal Moré, Joan Perich, Daniel S. 
Coleman, Marc Garcia i Marc Lloret. El jove Marc Garcia, que havia demostrat una gran maduresa 
en tot moment, va guanyar el punt definitiu davant de Sean Downes.

Cal destacar la participació important de patrocinadors i voluntaris, que van fer possible un mag-
nífic final de festa amb un grup de música que una vegada acabada la seva actuació va propiciar 
l’actuació d’irlandesos i catalans davant del micròfon.

VI CAMPIONAT D’EUROPA PER EQUIPS QUE ES VA JUGAR 
DEL 24 AL 26 DE SETEMBRE AL P&P PAPALÚS DE LLORET DE MAR
La selecció catalana de pitch & putt va guanyar el VI Campionat d’Europa per equips que es va 
jugar del 24 al 26 de setembre al P&P Papalús de Lloret de Mar en el marc de l’EPPA. En la final 
Catalunya va superar per 5 a 4 Irlanda, que havia guanyat les cinc edicions anteriors. 21
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A dalt: Marc Lloret, David Solé i Fernando Cano abraçats en una pinya celebrant el triomf en la II Copa del Món de Teià
2008. A baix: Paco Salido i Fernando Cano en el VI Campionat Europeu celebrat a Lloret deMar.



R
ec

ul
l h

is
tò

ric
 d

e 
20

 a
ny

s d
e 

Pi
tc

h 
&

 P
ut

t a
 C

at
al

un
ya

21
5

LE
S 

GR
AN

S 
CO

M
PE

TI
CI

ON
S 

IN
TE

RN
AC

IO
NA

LS
 J

UG
AD

ES
 A

 C
AT

AL
UN

YA

 
El camí per a l’equip català no va ser fàcil. En la jornada de divendres l’equip comandat per Xavier 
Ponsdomènech no va iniciar gaire bé la primera volta de joc. Els nervis feien acte de presència i 
Irlanda i Holanda es posaven en les primeres posicions. En la segona volta hi va haver la primera 
reacció catalana en millorar els resultats i situar-se en segona posició. Això garantia no trobar-se 
Irlanda fins a la final. Cal destacar el resultat de 48 cops d’Enric Sanz, que el situava com a segon 
millor jugador de la jornada, només superat per l’irlandés Ray Murphy. Era el seu inici per a una 
trajectòria destacadíssima on seria el millor jugador individual de la competició si s’analitzen tots 
els partits jugats.

Els resultats de les dues primeres voltes portaven els catalans a trobar-se amb Suïssa en quarts 
de final. Es guanyava per 7 a 2 amb un destacat Claudio Spascha, que guanyava els dos punts 
per als helvètics.

Posteriorment, en semifinals, els catalans van guanyar Holanda per 8 a 1. El resultat pot demostrar 
una gran diferència, però aquesta no va ser la realitat. Al camp, els primers partits de parelles van 
ser dominats per Holanda en gairebé tots els forats i només en els darrers moments hi va haver 
una gran reacció catalana que va permetre situar-se en el marcador 2,5 a 0,5. Va ser la segona 
gran reacció catalana, ja que hauria estat possible un 3 a 0 per a Holanda. Posteriorment, en els 
individuals, el domini català va ser molt més clar, en part pel fort sotrac que representava per als 
holandesos haver pogut tenir un clar avantatge desaprofitat.

Catalunya arribava a la final contra Irlanda, que s’havia desfet d’Alemanya en quarts per 9 a 0 i de
Gran Bretanya a semifinals per 8 a 1.

Per al tercer i quart llocs es jugava el matx Holanda - Gran Bretanya. Per al cinquè i sisè llocs, 
l’Andorra - Noruega, i per al 7è setè i vuitè llocs, el Suïssa - Alemanya.
 

LA FINAL
En un gran ambient de públic, i un diumenge que es va iniciar amb pluja però que va donar pas 
a un sol radiant, es va iniciar la final. Pel matí en els partits per parelles Irlanda s’avançava per 2 a 
1, resultat que demostrava la igualtat dels dos equips. Posteriorment en els partits individuals els 
jugadors catalans donaven el millor de si mateixos sobre el camp i capgiraven el marcador, sent 
la tercera gran reacció de la competició.

El primer català a guanyar el seu partit va ser Enric Sanz, que es desfeia de John Walsh, tercer 
millor jugador del món i actual líder del rànquing irlandès, per sis forats quan en faltaven quatre. 
Una victòria clara que empatava el resultat per equips. Minuts després Fernando Cano, campió 
del món individual, també guanyava Kieron Dunscombe per dos forats i el marcador es posava 3 
a 2 per a Catalunya. Chris Scannell guanyava Daniel Giménez i el resultat tornava a ser un empat. 
Jordi Saborit s’imposava per tres forats a Ray Murphy, segon millor jugador del món, i feia que 
només calgués un punt dels dos en joc per a la victòria de Catalunya. El partit decisiu va ser el 
de Paco Salido, qui arribava al forat 18 empatat amb Eddie Carey. Fent una magnífica sortida, 
deixava la bola a pocs centímetres del forat. L’irlandès no aconseguia ficar la bola al forat en el seu 
segon cop i Catalunya aconseguia el seu cinquè punt i el campionat. El darrer partit era guanyat 
per William Sheridan al català Dani Coleman i el resultat final quedava en 5 a 4. La resta d’equips 
quedaven: 3a Holanda, 4a Gran Bretanya, 5a Andorra, 6a Noruega, 7a Suïssa i 8a Alemanya.

Xavier Ponsdomènech, seleccionador català, valorava que el triomf s’havia basat en el fet que 
els jugadors catalans havien treballat molt en els mesos previs i durant la competició. “En cap 
moment han deixat de creure en si mateixos. Sabien que amb molt esforç, malgrat l’elevadíssim 
nivell dels irlandesos, la victòria era possible. Havien de ser húmils i lluitar cada forat.” El gran joc de la selecció catalana a l’Europeu de Lloret va fer possible el triomf sobre Irlanda a la final.
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REVISTA PAR 54

Al principi de l’any 1995, mentre estudiava publicitat, màrqueting i comunicació 
a l’EAE, hi va haver un equip que havia decidit presentar un pla de negocis per 
a un pitch & putt. En aquests moments jo ja estava editant PAR 71, una revista 
de golf gratuïta que es distribuïa en més de dos-cents cinquanta camps de tot 
Espanya. Per a aquestes dates havia començat a tenir contacte amb la gent del 
pitch & putt, un esport nou per a Catalunya i que només tenia cinc o sis camps.

No hi havia associació ni federació. Els camps actuaven, si bé de forma in-
dependent, de manera que començaven a tenir algun contacte entre ells per 
organitzar-se.

El pitch & putt oferia “descobrir el golf” a un preu atractiu per a molts, amb cur-
sos, classes i de tant en tant un torneig. La comunicació era escassa. Internet es-
tava en bolquers per al gran públic i les notícies del pitch & putt només es podien 
veure en els taulers d’anuncis de cada camp. Va ser així com, sense pensar-ho 
massa, vaig fer una maqueta per a una revista de Pitch & Putt. Al principi era de 
tipus diari en blanc i negre (no hi havia pressupost ni suport de cap estament) i el 
nom va sorgir mentre preníem un cafè amb Martin Whitelaw. Durant la conversa 
van sorgir noms com “Sota par”, “Forat 18”, “Forat 19”, “Approach”, tots noms ja 
molt gastats i poc originals en el món del golf. Seguint la línia de PAR 71, final-
ment va ser PAR 54, un nombre clau per al pitch & putt.

El primer número va ser presentat sense gaire bombo durant el torneig 
d’inauguració del P&P Montseny. Com a publicitat, enganxàrem en una finestra 
el primer exemplar. Era un canvi: els jugadors ja es podien veure en un mitjà de 
comunicació. A partir d’allí, amb PAR 54 vam crear el I Circuit de Pitch & Putt 
Nevada Golf (el primer circuit de pitch & putt de tot Catalunya i Espanya), que va 
durar diversos anys. Va començar a haver-hi més camps i més jugadors i PAR 54 
va anar adaptant el seu format i color a les noves necessitats.

Van ser dotze anys de revista amb moltes satisfaccions per veure que PAR 54 era 
una aportació important per a un esport que va passar gairebé de l’oprobi a ser 
considerat un gran esport per practicar el joc curt del que fins en aquell moment 
era el seu germà gran, el golf.

Més tard van començar a aparèixer altres revistes i els de PAR 54 ens vam ado-
nar que totes explicaven el mateix, amb les mateixes fotos, els mateixos tornejos, 
que s’usaven les revistes per patrocinar els propis tornejos, i el tema va deixar 
de ser el que era: un grup d’amics que es trobaven en els diferents camps per 
gaudir, i PAR 54 va deixar d’editar-se amb la satisfacció d’haver ajudat el pitch 
& putt a ser on està.
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REVISTA SOTA PAR
SOTA PAR, HISTÒRIA D’UN SOMNI FET REALITAT

El mitjà de comunicació per excel·lència en el pitch & putt és la revista Sota Par P&P. La idea 
d’editar la revista va partir d’en Jaume Puig Vendrell, que va decidir adquirir la publicació 
quan ja havia editat sis números sense cap periodicitat.

Un equip de nounats en el món editorial, amb l’Òscar Puig al capdavant, es va capficar a 
tirar endavant el projecte. L’equip estava format per Ivan Puig, Núria Puig, Montse Esteva, 
Antonio de Juan i Esther Serra, que van ser els encarregats d’engegar el projecte.

Al febrer de 1999 va sortir al carrer el número 7 de la revista amb dos mil exemplars, primera 
revista que editava l’editorial, amb la finalitat de fer arribar puntualment el pitch & putt al ma-
jor nombre possible d’afeccionats i de recollir-hi tota la informació relativa a aquest esport.

Aquesta primera revista tenia quaranta pàgines i entre les seves seccions hi podíem trobar: 
“Pitch & putt i la dona”, “Racó dels famosos”, “Consells”, “Els nens i el pitch & putt”, “Camps 
de Catalunya”... Aquella publicació recollia les activitats que es feien, que llavors encara 
eren poques; no obstant això, aviat es va veure ampliada a quaranta-vuit pàgines. En aquella 
època s’editaven deu números a l’any i el format era de 14,8 dentímetres d’ample per 21 
centímetres de llarg.

Amb motiu del tercer aniversari en l’edició d’abril de 2001, es va crear el Premi Elegància, 
un concurs creat per Sota Par amb l’objectiu d’incentivar el bon gust en el vestir entre els 
jugadors de pitch & putt que participaven en l’Interclubs (hi participaven nou equips). Com 
a premi es van donar rellotges revestits d’or de 18 quirats valorats en 500.000 pessetes 
d’aquells temps. Va ser el primer pas perquè els equips de l’Interclubs anessin uniformats 
tal com van avui dia.

El mateix 2001, i aprofitant que s’acostava el II European Pitch & Putt Championship, es va 
decidir que la revista augmentés el seu tiratge a 5.000 exemplars i va adquirir el seu format 
actual de 16,5 centímetres d’ample per 24 centímetres de llarg. Amb motiu de l’Europeu es 
va fer una edició especial en català i en anglès.

La revista estava en contínua evolució i cada cop estava més plena de continguts interes-
sants per als jugadors: entrevistes a famosos, entrevistes al campions de Catalunya, re-
portatges de camps... També com a resposta a la demanda dels jugadors ben aviat es va 
decidir crear tornejos i circuits sota par fets a mida per als jugadors.

Al setembre de 2002 el continu creixement del pitch & putt demanava més espai i la revista 
va passar a tenir 56 pàgines i una periodicitat mensual; ja s’editaven 12 números a l’any.

A mesura que anava creixent el pitch & putt, Sota Par creixia amb ell i el 2004 el gruix de la 
revista va augmentar a 64 pàgines i de nou augmentava el tiratge fins als 6.000 exemplars, 
en resposta a la elevada demanda.

En aquella època Sota Par ja era la revista de referència per a tots els afeccionats al pitch & 
putt i el repartiment encara es feia amb cotxe des de Sota Par (Ivan i Òscar). Durant set anys, 
vàrem fer una ruta d’uns 800 quilòmetres que durava dos dies per repartir mensualment les 
revistes a tots els camps. “Era molt cansat però era un plaer quan arribàvem a un camp amb 
les caixes de revistes i, abans d’arribar a la casa club corresponent, els jugadors ens anaven 
“rapinyant” les caixes de revistes per ser els primers a fullejar una nova edició”. Actualment 
la revista es distribueix mitjançant un transportista.

L’interès pel Sota Par sempre ha fet que ben aviat s’esgotin les revistes als camps. No és 
habitual que quan arriba la nova edició quedin exemplars de l’edició anterior. Per aquest 
motiu, el maig de 2005 es va decidir tornar a augmentar l’espai fins a 72 pàgines i ampliar 
el tiratge fins a 8.000 exemplars. Ben aviat es va haver de tornar a augmentar el gruix fins a 
les 80 pàgines actuals.

La revista sempre ha tingut la intenció de ser una publicació viva per tal de promocionar el 
correcte creixement del pitch & putt català i s’ha anat adaptant a les necessitats i gustos dels 
seus lectors, que són el seu patrimoni fonamental.

Avui dia, el somni s’ha fet realitat i el pitch & putt, amb l’ajuda de TOTS, és un esport interna-
cional amb identitat pròpia.
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CCom moltes de les coses que comencen, la revista de pitch & putt Forat 18 va 
sorgir com a conseqüència del programa de televisió del mateix nom a TV3.

El programa televisiu es va començar a emetre l’abril del 2005 i, després de 
diverses emissions, gairebé un any després, el maig de 2006, es va decidir que 
aquest necessitava complementar-se amb continguts d’un mitjà físic i escrit. Es 
va veure que seria interessant estendre la influència del programa entre la so-
cietat, ja que els telespectadors que el seguien setmana rere setmana eren en la 
seva majoria jugadors de golf i pitch & putt. A més, es començaven a organitzar 
campionats amb el títol de Circuit Forat 18 i faltava una altra pota per completar 
el volum d’un programa de televisió setmanal.

Així, doncs, començava la revista Forat 18 tot just un any després que s’iniciés 
el programa de televisió. La revista informava sobre els campio nats de pitch & 
putt, tant els oficials organitzats per la FCPP i l’ACPP com els que s’organitzaven 
en els diferents clubs que existien a Catalunya. En definitiva, la revista pretenia 
abraçar tota la informació que produïa el món del pitch & putt en general. Mal-
grat que el programa de televisió va desaparèixer el 2008, la revista va conti-
nuar, ja que portava una trajectòria amb una finalitat ben definida.

Durant aquests anys la revista ha anat incorporant diferents seccions que l’han 
anat enriquint. Primer va ser l’apartat internacional, traduït a l’anglès i al castellà, 
amb un gran seguiment per part dels jugadors estrangers. Cal esmentar que 
aquesta secció és l’únic testimoni escrit i imprès que recull de forma bimen-
sual tot el referent al pitch & putt internacional. Per aquest motiu la revista és 
col·laboradora de la FCPP i l’ACPP i dels dos organismes internacionals que 
regeixen el pitch & putt en l’àmbit internacional, l’EPPA a Europa i la FIPPA a 
escala mundial,. D’altra banda, també es van anar incorporant les seccions 
dels sèniors, dels juvenils, de les dones i de l’AGEPP, l’associació espanyola de 
camps de pitch & putt. Tot plegat demostra que l’objectiu de la revista Forat 18 
és mantenir informat tothom sobre tot el que comporta el món del pitch & putt.

HISTÒRIA DE LA REVISTA 

DE PITCH & PUTT fORAT 18
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FORAT 18: HISTÒRIA DE DUES ETAPES
El pitch & putt treu el cap per la televisió. 1995-2000

Juny de 1995. Tatxo Benet, l’aleshores cap d’Esports de TV3, em fa un encàrrec engres-
cador: vol que dirigeixi un nou programa, un monogràfic setmanal dedicat al golf. Era un 
repte il·lusionador. Després de molts anys fent tota mena de feines, m’arribava el moment 
de posar en marxa un projecte inèdit a la televisió catalana. El golf era un esport emergent i 
despertava l’interès d’aficionats, patrocinadors i públic en general. El nombre de llicències 
creixia de forma imparable i la construcció de nous camps també. Era tot un boom. Hi havia 
molt espai per cobrir i ara teníem l’oportunitat de fer-ho.

Setembre de 1995. El programa ja té nom. Es dirà Forat 18. Tinc un equip de treball petit 
però entusiasta. Tenim patrocinadors i ja sabem el dia i l’hora d’emissió, els divendres a 
dos quarts de nou, pel Canal 33. Vint-i-cinc minuts dedicats exclusivament al golf. Ja hem 
començat a fer rodatges. Hem gravat tots els camps de Catalunya amb helicòpter i, en 
detalls, els forats més significatius. Ja tenim estructura de programa: un reportatge central, 
l’anàlisi d’un camp, una secció de competició, una agenda setmanal, i ens inventem un 
concurs per fer el programa més participatiu. Se’ns acumula la feina. Ja queden poques 
setmanes per a l’estrena.

20 d’octubre de 1995. Per fi, arriba el dia, l’emissió del primer programa de Forat 18, amb 
un ampli reportatge sobre el camp públic de Sant Joan, de recent creació. Nervis i alhora 
satisfacció, perquè la primera feina ja ha vist la llum. Al cap de dos dies, qui veu la llum és 
el meu segon fill... vaja, un cúmul d’emocions concentrades en unes poques hores!

De seguida, primeres reaccions i molta expectació des del sector. Tothom demana aparèixer 
en el programa. Idees, propostes, ofertes... Enmig de totes, una de singular: algú em par-
lava d’una nova modalitat de golf, més accessible i a l’abast de tothom... Tenia bona pinta. 
Vaig contactar amb l’impulsor de la idea, un irlandès, Martin Whitelaw. Vaig visitar el seu 
camp, a Solius, i així és com vaig descobrir el pitch & putt. Al cap de dues setmanes, obríem 
Forat 18 amb dues imatges: un cop de pitch i un cop de putt.
  
Va ser una troballa meravellosa, això del pitch & putt. Mireu, he de confessar que tenia 
una certa recança, a l’hora de fer un programa de golf des d’una televisió pública: tot i 
la popularització creixent d’aquest esport, temia dirigir-me només a un sector concret de 
l’audiència i tancarme les portes a molta gent que, per desconeixement o per una falsa 
idea preconcebuda, no se sentís atreta per aquesta activitat esportiva. El pitch & putt em 
va resoldre el dilema.
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La descoberta d’aquells camps curts, de la gent que hi jugava i de l’ambient que s’hi 
creava em va obrir tot un horitzó a l’hora de buscar nous continguts al programa. Sense 
voler exagerar, vaig veure que el pitch & putt estava aconseguint una veritable demo-
cratització del golf. Era una versió més econòmica, no calia gaire aprenentatge i estava 
obert a tothom, sense haver de tenir cap títol.

En cinc anys, el nombre de camps a Catalunya es va quadruplicar, es van crear cente 
nars de competicions per tot el territori, i la nòmina de practicants es va disparar. Jugar a 
golf, encara que fos de mitja distància, ja no era patrimoni d’uns pocs privilegiats.

És per això que Forat 18 sempre estarà agraït al pitch & putt, un esport familiar com 
n’hi ha pocs, que no té edat, ni condició ni gènere, que ha sabut integrar persones amb 
discapacitació, que ha buscat sempre el respecte per l’entorn natural, que ha generat 
ocupació i que ha creat una certa riquesa, sense perdre mai la humilitat amb què aquest 
invent irlandès es va instal·lar a casa nostra, sota el guiatge del Martin, avui fa vint anys.

L’aparició de la selecció catalana, primer en certàmens de caràcter amistós i més tard en 
competicions oficials, va ser un atractiu afegit en l’àmbit mediàtic. El nostre programa va 
seguir les primeres passes de la selecció per Europa i també les gestions dels dirigents 
catalans que van fer possible que Catalunya es convertís en membre fundador dels 
organismes internacionals.

Desembre de 2000. Després de cinc temporades i mitja, i havent produït més de dos- 
cents programes, Forat 18 es deixa d’emetre. No passa res. A la televisió, com en tots els 
àmbits, hi ha èpoques de vents favorables i d’altres no tant. El programa desapareixia, 
però el pitch & putt ja estava plenament consolidat. El “golf petit” ja caminava tot sol.
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La segona etapa de Forat 18 comença un matí del mes de desembre de l’any 2004 al camp de 
pitch & putt Portal del Roc de Vilanova i la Geltrú quan el Pere Escobar em va comentar la seva 
intenció de tornar a emetre el programa Forat 18 a la Televisió de Catalunya (TVC). El Pere feia 
pocs anys que era director d’Esports de TVC i aquell dia havia decidit venir a jugar a pitch & putt 
amb la seva família. Feia uns anys que amb el Pere havíem començat a trenar una amistat. Ja 
l’any 1997 va ser present a la inauguració de les canxes de golf i pitch & putt a Vilanova i la Geltrú. 
Posteriorment, l’any 2000, va estar a la inauguració del camp del Portal del Roc i en nombroses 
ocasions havia comptat amb la seva presència al Campionat de golf i pitch & putt que organitzo a 
la platja de Vilanova. 

Quan aquell matí de desembre el Pere Escobar em va explicar que li rondava pel cap la idea de 
tornar a emetre el programa Forat 18 a la televisió em va semblar fantàstica. Malgrat l’entusiasme  
inicial, existien, però, petits problemes per portar-la a terme. Un d’aquests, i el més important, era 
que el Departament  d’Esports no podia suportar tota la despesa que comportava fer un programa 
d’aquelles característiques, per la qual cosa necessitava trobar patrocinadors per poder sufragar-
lo, i malgrat que feia alguns mesos que estava buscant patrocinadors encara no n’havia trobat. En 
aquell moment jo era el dirigent del Portal del Roc i una de les meves tasques era moure’m dins el 
món de l’sponsorització (al camp tenia cinquanta sponsors distribuïts per tot el recorregut, i a més 
feia la revista del Portal del Roc, sustentada per patrocinadors), així que li vaig comentar que jo 
podia intentar de buscar-ne. La possibilitat de fer un programa de golf i pitch & putt a la televisió 
em semblava molt bona per a la promoció de l’esport a Catalunya i també per desmitificar la fama 
que tenia el golf d’elitista i de gran consumidor d’aigua (el golf per aquell temps semblava l’enemic 
públic número u de la societat catalana), així que si jo era capaç de trobar finançament, ell seria 
capaç de fer un programa i emetre’l seguint l’estela deixada anys enrere pel programa Forat 18.

Dit i fet. Els primers patrocinadors que vaig buscar naturalment van ser la Federació Catalana de 
Golf (FCG) i la Federació Catalana de Pitch and Putt (FCPP). En aquell moment els presidents eren 
Carlos Rosal i Josep M. de Anzizu respectivament i quan els vaig explicar el projecte els va semblar 

fORAT 18 TORNA A LA TELE (2005-2008)
per Àngel Llopis

magnífic, ja que coincidien amb mi en el fet que el projecte era una gran oportunitat per donar 
a conèixer a Catalunya la realitat d’aquells dos esports. Aleshores se’ns va plantejar un altre 
problema e relació amb el golf i el pitch & putt. Aquests eren dos esports diferents, amb diferents 
federacions, per la qual cosa podien anar junts, però no barrejats. Vam tornar a reflexionar i se’ns 
va ocórrer la feliç idea de fer cada mes tres programes de golf i un de pitch & putt, amb una 
duració de 30 minuts, amb la fórmula que la FCG seria el patrocinador principal del golf, la FCPP 
seria el del pitch & putt i la resta de patrocinadors ho serien de tots els programes. Així, doncs, 
la programació en aquells moments seria equilibrada i un esport seria gravat en un camp de golf 
i un altre en un camp de pitch & putt.

Es va fer un primer programa pilot amb l’Albert Costa com a convidat al Club de Golf Sant Cugat, 
i a partir d’aquell programa vam fer la planificació al Departament d’Esports de TVC per con-
tinuar endavant. Com a director del programa, vaig contractar un dels grans professionals del 
Departament d’Esports de TVC, l’Enric López Vilalta, el qual ja havia dirigit la primera etapa del 
programa. Al principi el presentador de Forat 18 va ser Jordi L. P. i a cada programa hi havia un 
convidat famós en el món del pitch & putt. D’entre els personatges reconeguts que van passar 
pel programa, cal destacar noms com el doctor Estivill, el pilot Marc Coma, l’actor Sergi López, 
els periodistes Luis del Olmo i Mercedes Milà, els tennistes Rafael Nadal i Albert Costa, la neda-
dora Gemma Mengual, el perruquer Llongueres, el gerent de la Bruixa d’Or Xavier Gabriel i els 
jugadors Johan Cruyff i Josep Guardiola, i Joan Laporta, entre d’altres. Poc després, la presen-
tació va anar a càrrec del mateix Enric López Vilalta.

La segona part del programa Forat 18 va estar en total a la graella de programació del Canal 33 
des del 24 d’abril de l’any 2005 fins al 17 de juny del 2008. De programes sobre el pitch & putt 
se’n van fer un total de quaranta-quatre, dels quals cal destacar la retransmissió en directe que 
es va fer de la II Copa del Món a Teià i la cobertura de l’Europeu que es va celebrar a Sardenya.

El programa s’emetia durant 30 minuts els dimarts a la nit i es repetia els diumenges al vespre. 
L’audiència havia arribat a tenir un màxim de 182.000 espectadors i la mitjana vorejava els 
108.000. Creiem que aquests programes van fer que moltíssima gent d’arreu de Catalunya co-
negués el pitch & putt i es pogués formar una opinió d’aquest meravellós esport. 22
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EEl meu camí, com el de molts de nosaltres, en el món del golf va co-
mençar en el pitch & putt de Solius, on vaig tenir les meves primeres ex-
periències amb l’ajuda d’en Martin Whitelaw. Després d’un temps sense 
jugar, l’any 1996 la meva dona i jo ens varen animar a fer un curset de 
golf a Torremirona. Ens varen treure l’handicap i a partir de llavors vam 
començar una tasca inèdita en el món de la premsa: vam fer un suple-
ment mensual de golf i pitch & putt al Diari de Girona que va durar uns 
quatre anys, durant els quals també vaig fer un programa de golf i pitch 
& putt a Onda Rambla anomenat Protagonista el golf i un programa a 
Televisió de Girona anomenat De tee a green. Des de 2003 sóc el respon-
sable del portal en català de golf deteegreen.tv, que també està vinculat 
amb l’edició digital del Diari de Girona.

En aquests tretze anys he tingut l’oportunitat de cobrir importants tor-
nejos de pitch & putt, molts d’ells internacionals, com per exemple la 
Challenge Cup de Solius el 1997, el II Campionat d’Europa de Pitch & 
Putt a Papalús el 2001, la II Copa del Món de Pitch & Putt a Teià el 2006 
així com altres encontres de Catalunya amb altres països, etc. Pel que 
fa a la meva carrera dins el món del golf, he assistit a campionats com 
la Ryder Cup de Valderrama el 1997, el campionat del Món a Sevilla 
el 2004, Seve’s Trophy al Saler, diverses proves del Tour Europeu, etc. 
L’assistència a aquests tornejos m’ha permès entrevistar i conèixer ju-
gadors com Seve Ballesteros, Miguel Ángel Jiménez, Bernard Langer, 
Txema Oazabal, Sergio García, Greg Norman, Paul Lawrie, etc. També 
vaig col·laborar en el I Torneig de Pals d’Època que es va fer a Peralada 
el 1998.

de Tee a Green - Tv Girona
per Ricard Camó

E-mail ricardcamo@gmail.com 22
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TOT PITCH & PUTT 
Tv LOCAL

La història de Tot Pitch & Putt comença quan l’any 1992 dos amics meus, Kike Pursals 
i Peter Van Lenten, em van portar a Solius. Jo mai no havia trepitjat un camp de pitch 
& putt. El primer dia, malgrat ser un desastre, en vaig quedar enganxat. Tant que tot i 
viure a més d’una hora de camí hi anava entre cinc i deu cops al mes. Aquesta “rutina” 
va durar fins que el 1994 es va inaugurar el camp de Sant Cebrià, a tres minuts de 
casa meva.

El 1997 vaig entrar a treballar com a cap de publicitat a l’Institut Municipal de la Comu-
nicació de Granollers, des d’on es regulava la programació de la televisió local. Vaig 
comentar amb el que en aquella època n’era el director, Josep M. Puigvert, que podria 
ser interessant fer un programa sobre el pitch & putt. Vàrem fer un programa pilot que 
va ser presentat a diferents patrocinadors i televisions locals, però no va quallar; el 
pilot encara no el coneixia ningú. A més del programa pilot, vaig gravar la final de 
l’Interclubs que aquell any 1997 es va jugar a Sant Cebrià. El 1998 em vaig involucrar 
com a voluntari a fer diferents tasques per a l’ACPP, i aquest fet va consolidar la meva 
relació amb el pitch & putt.

L’any 2004 en Toni Lloret, que aleshores era secretari de l’ACPP, em va proporcionar 
una càmera, que fins a l’any 2006 va servir per fer imatges d’arxiu.

En el Campionat de Catalunya Match Play del 2006, que es va jugar a Lleida, vaig 
conèixer Sergio Hermoso. Ell també feia temps que pensava que un magazín de te-
levisió sobre el pitch & putt podria ser molt interessant. Després de diverses reunions 
i visites a diferents televisions locals, vàrem aconseguir que la Xarxa de Televisions 
Locals passés cinc minuts d’imatges i comentaris sobre el pitch & putt en un programa 
que es feia els diumenges a partir de les quatre de la tarda i que presentava un amic 
meu que es diu Dani Balaguer. Això va durar fins al juliol de 2007. El primer programa 
va ser sobre el Pentagonal Sènior jugat a Sant Cebrià, on també filmàvem els tornejos 
dels dilluns, la primera prova de l’Interclubs de primera divisió, jugat a Castelló, el 
Rànquing Interclubs juvenil a Vallromanes, etc. Durant les vacances d’Esports en Xar-
xa, vàrem parlar amb Lluís Fernández i vàrem contemplar la possibilitat de penjar els 
vídeos a Internet (Youtube), i aprofitant que la web de la FCPP penja notícies, notificar 
els jugadors que podien veure pitch & putt per la xarxa. El primer any vàrem penjar 
24 vídeos, el 2008 uns 35 amb una mitjana de més de 400 visites, i actualment n’hi ha 
alguns que reben al voltant de 1.800 visites.

Des de l’any 2007 hem filmat quasi tots els campionats oficials de la FCPP, amb imat-
ges i entrevistes als campions. Actualment continuem penjant els programes a Youtu-
be, amb una mitjana de més de 600 visites per programa. Des de l’inici s’han acumulat 
més de 31.100 visites.
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EL WEB
quimriera.com

CCreada a l’octubre del 1996, va ser la primera pàgina web dedicada a l’esport del pitch & 
putt, i avui continua sent un lloc de referència per als internautes i per a tots aquells que 
volem estar al dia que tot allò que succeeix al voltant del pitch & putt.

A l’octubre, www.quimriera.com tornarà a estar d’aniversari, i pel creador d’aquest lloc 
web complir anys a la xarxa és del tot significatiu i ben satisfactori. La pàgina es va crear 
en uns moments on ni el món de la Internet és ni de bon tros com avui dia, ni aquest 
esport era tan conegut com ho pot ser a l’actualitat. Quan en Quim, creador de la pàgina, 
recorda aquells moments no pot evitar una certa nostàlgia. “Des de l’absolut desco-
neixement de com funcionava el món d’Internet al 1996, vaig començar a investigar com 
poder llogar espai a la xarxa, com obtenir els programes per poder editar les fotografies 
que feia de cada camp, com editar els articles sobre aquest esport, i tot d’una forma 
totalment aficionada, sense cap mena de publicitat i absolutament oberta a tothom.” 
En Quim explica que la pàgina va néixer  amb l’objectiu d’informar sobre el pitch & putt 
“perquè en aquells moments no existia a Internet cap pàgina on poder informar-se sobre 
el pitch & putt”. La idea era crear un lloc públic on tothom que volgués tenir informació 
sobre els camps, sobre el vocabulari que s’utilitza, sobre qualsevol tema relacionat amb 
aquest esport es trobés amb una pàgina on poder accedir lliurement i de forma gratuïta. 
“Vaig dedicar moltíssimes nits a crear-la, a anar a fer fotos als camps, a buscar informa-
ció; m’hi vaig estar molts mesos, però no perdia la il·lusió i les ganes de continuar amb 
aquesta tasca. Amb els anys, a mesura que l’esport anava creixent, la pàgina rebia més 
visites, més col·laboracions i la roda cada vegada es feia més gran.”

I és que a més de ser la primera plana del país dedicada al pitch & putt a Internet, www.
quimriera.com és també la més visitada de casa nostra. Riera calcula que mensualment 
pot arribar a registrar fins a cinquanta mil visites. “Cap a l’any 2000 vaig començar a 
introduir certs canvis”, explica en Quim. “Vaig decidir que havia de tenir més informa-
ció, amb més recorreguts, més fotografies, i la pàgina continuava creixent, però també 
creixia la meva dedicació a la pàgina, amb moltes, moltes hores de nit, i sempre, hi vull 
insistir, sense ànim de lucre.” En Riera explica que per sobre de tot hi ha una secció que 
li ocupa molt de temps: el fòrum. “Hi haig d’estar molt a sobre perquè la cosa no em surti 
de mare”, explica. “De les visites que rep la pàgina, el 40 per cent se’n van al fòrum. De 
cada deu, nou són persones que només llegeixen els comentaris i la pàgina. El cert és 
que és un lloc obert a tothom i sempre confio en el bon criteri de les persones que hi 
entren i deixen el seu parer. En això estic molt satisfet, perquè comprovo diàriament que 
la gent del pitch & putt no perd ni les formes ni la bona educació.”

Després de prop de quinze anys d’existència, l’any passat en Quim va fer un canvi a 
la seva pàgina amb un nou format tant a la imatge com en els continguts, fent-la més 
atractiva i actual.
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COL·LABORACIÓ DEL PITCH & PUTT 

A LA MARATó DE TV3

DDes de la creació de la Federació Catalana de pitch & putt, cada any s’havia des-
tinat una partida del seu pressupost a diferents organitzacions solidàries i ONG. 
Cada any la Junta decidia la quantitat peraprovar i posteriorment es feia el corres-
ponent donatiu.

L’any 2008 la junta va decidir que aquesta donació podria ser molt més impor tant 
si s’aconseguia que s’hi impliquessin els camps de l’ACPP i els jugadors. I perquè 
això fos possible s’havia d’aconseguir un ressò mediàtic, i sens dubte la campan-
ya solidària més important en aportació que es fa a Catalunya és la Marató de 
TV3. Vam contactar amb el director d’Esports de TVC, Josep Maria Farràs, que 
ens va adreçar a l’organització de la Marató, i després d’una primera reunió entre 
l’organització i la FCPP, ens posàrem d’acord a fer unes competicions obertes que 
coincidissin en dia i format a tots els camps que es volguessin sumar a la iniciativa 
en benefici de la Marató de TV3.

Així, doncs, el primer any que es va col·laborar en l’organització de campionats 
per a la Marató 2008, que era dedicada a les malalties mentals greus, hi van par-
ticipar 1.535 jugadors als 26 camps d’arreu de Catalunya. Es va celebrar el 8 de 
desembre i la recaptació va ser de 22.000 euros, que és la suma dels donatius dels 
jugadors més el 0’7 per cent del pressupost de la FCPP. L’any 2009, el 29 de nov-
embre, gràcies als 1.314 jugadors i jugadores que van participar en els 26 tornejos 
que es van celebrar arreu dels camps de pitch & putt de la geografia catalana es 
van recollir 16.425 euros. A aquesta aportació, calia afegir-hi també la que van 
fer alguns jugadors que no van poder participar en els tornejos però sí que volien 
col·laborar-hi. A més a més, la Federació Catalana de Pitch & Putt va aportar durant 
aquell any el 0,07 per cent del seu pressupost, en concret 3.532 euros. La suma de 
tots els conceptes va donar una aportació destinada a la Marató 2009, dedicada 
a les malalties minoritàries, d’un total de 20.014 euros gràcies a la implicació del 
pitch & putt català.

La donació del col·lectiu del pitch & putt català és una de les més importants a la 
Marató: està entre les cinc activitats que més aporten, i això diu molt del tipus de 
persones que d’una manera o altra juguen i treballen per aquest esport a Catalunya.
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ELS TèCNICS 
DE PITCH & PUTT

DDes de la creació de la Federació Catalana de Pitch & Putt (FCPP) un dels objectius que es 
volia assolir era el de tenir tècnics de pitch & putt. A Irlanda, per exemple, ja fa molts anys 
que en tenen. De fet, en els estatuts de la FCPP diu clarament, com una de les funcions de 
la FCPP:

f) Encarregar-se de la formació específica i el reciclatge dels tècnics de l’esport d’acord 
amb l’Escola Catalana de l’Esport (ECE) de la Secretaria General de l’Esport.

Si durant molts anys les federacions esportives catalanes havien fet la formació dels seus 
tècnics sobre la base dels criteris, continguts, pràctiques i molts altres aspectes que úni-
cament regulava la mateixa federació, en els darrers anys l’escenari havia canviat, ja que 
qualsevol formació de tècnics havia d’acomplir el que diu la LOGSE (llei educativa d’àmbit 
estatal) i el que diu l’Ordre del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, ECD/3310/2002, de 
16 de desembre (publicada al BOE 312 del 30 de desembre de 2002).

L’any 2007 es van iniciar els primers contactes amb l’Escola Catalana de l’Esport. Ja en 
aquell moment ens van dir des de l’ECE que aquesta escola i la FCPP podrien fer la forma-
ció de tècnics de pitch & putt en nivell I sempre que constés el pitch & putt com a modalitat 
pel Consejo Superior de Deportes (CSD).

Després de diferents consultes per part de l’ECE al CSD, no es rebia resposta. La FCPP 
preguntava periòdicament a l’ECE, però sempre ens deien que no tenien resposta del CSD. 
En preguntar si no era possible obtenir la informació per mitjà d’alguna web o algun altre 
sistema d’accés a la informació, ens deien que en el CSD hi havia un llibre on constaven les 
modalitats i que no hi havia forma de consultar-lo si no ho feia un funcionari del CSD que 
donaria resposta per escrit. Semblava una situació més pròpia d’un monestir o abadia de 
l’edat mitjana que no pas d’una Administració pública del segle XXI.

D’aquesta manera, la FCPP podia fer el següent:

a) Si el pitch & putt era reconegut com a modalitat pel CSD.

Si el pitch & putt era reconegut com a modalitat es podria fer la formació de tècnic d’esport 
en període transitori. Caldria definir primer de tot l’estructura del Pla d’Estudis de nivell I. 
Amb la formació de nivell I es podria ser tècnic professional per a persones que s’inicien 
en l’esport del pitch & putt.

b) Si el pitch & putt no era reconegut com a modalitat pel CSD:

Si la resposta era no, s’hauria de definir el contingut de la formació del CIATE (curs 
d’iniciació a tècnic d’esport). Per exemple, l’esport del futbol americà, com que no consta 
com a modalitat al CSD la formació que fins ara podien fer, era de CIATE. Si la resposta era 
no, la Secretaria General de l’Esport podria haver demanat al CSD que es reconegués com 
a modalitat, amb petició de reconeixement prèvia de la FCPP.
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El mes de maig del 2009 es rep una comunicació per escrit de l’Escola Catalana de l’Esport 
dient que com que era reconeguda la modalitat del pitch & putt pel Consejo Superior de 
Deportes es podien desenvolupar cursos de formació de tècnics de pitch & putt en període 
transitori.

En el 2010 s’ha treballat per fer arribar una proposta d’estructura del Pla d’Estudis de Ni-
vell I des de la FCPP a l’Escola Catalana de l’Esport. Ara s’espera resposta per acabar-lo 
de definir, preparar els formadors que hauran de ser els professors del curs i preparar els 
períodes de pràctiques.

De la mateixa manera, l’ECE ens informava, a l’inici del 2010, que la prioritat per totes les 
federacions havia de ser i no pas els cursos CIATE.

Per captar si hi havia persones  interessades a seguir aquesta formació es va publicar la cir-
cular número 6/2010 de la FCPP el mes de juny. Es van rebre moltes sol·licituds d’informació, 
per la qual cosa s’espera iniciar la formació en el 2011.

De cara al 2011, l’objectiu és fer el primer curs de Tècnics en Picth & Putt a Catalunya amb 
l’Escola Catalana de l’Esport. Una vegada superats el bloc específic (de pitch & putt), el 
bloc comú (per a tots els esports en període transitori) i el període de pràctiques de forma 
apta es passarà a ser tècnic de pitch & putt de nivell I. Segons l’ordre estatal 3310/2002, 
els tècnics de nivell I podran fer en l’àmbit professional tasques d’iniciació tècnica i tàctica, 
programar i en el seu cas dirigir l’entrenament en un estadi bàsic, acompanyar els jugadors 
a les competicions bàsiques, participar en l’organització i desenvolupament de les compe-
ticions i activitats i col·laborar com a auxiliars d’un entrenador de nivell superior.

També s’espera fer algun tipus de formació perquè aquells tècnics que fins avui havien tre-
ballat als nostres camps, però encara no tenen la formació específica necessària de pitch 
& putt, puguin ser reconeguts.

Cal preveure que en el futur la FCPP posi en marxa la formació de Tècnic d’Esport en Pitch 
& Putt nivell II i la de Tècnic d’Esport en Pitch & Putt nivell III.

El nivell II, segons les normatives actuals, seria un total de 480 hores de formació repartides 
en 70 hores del bloc comú, 210 hores del bloc específic i 200 hores del període de pràcti-
ques. El nivell III, segons les normatives actuals, seria un total de 600 hores de formació re-
partides en 100 hores del bloc comú, 300 hores h del bloc específic i 200 hores del període 
de pràctiques. A més, caldrà complir amb les condicions d’accés a cada nivell.

Els tècnics de nivell II podran perfeccionar l’execució dels elements tècnics i tàctics, pro 
gramar i dirigir entrenaments, dirigir esportistes i equips, promoure i participar en el des en-
volupament tècnic de les competicions i col·laborar com a tutor del període de pràctiques 
corresponent al nivell I.

Els tècnics de nivell III podran planificar i dirigir l’entrenament d’esportistes i equips, di-
rigir i coordinar l’activitat dels entrenadors de nivell inferior, participar en la formació 
d’entrenadors, gestionar les escoles de tecnificació esportiva i promoure i participar en 
l’organització i desenvolupament de competicions.

Àrbitres de Pitch & Putt
Narcís Sureda i Esparraguera

President del Col·lectiu d’Àrbitres del Pitch & Putt

Segurament des del punt de vista del jugador els àrbitres som rares avis plenes 
d’interrogants. Per què ens hem fet àrbitres? Què ens motiva? És per vocació o 
per devoció? Quin servei oferim a la comunitat? Tant ens agrada aquest esport?
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Recordo que el primer dia del curs d’àrbitres, 
ens van preguntar què ens havia mogut a 
dedicar-nos a l’arbitratge. Vaig contestar 
que el motiu era que ens agradava tant 
aquest esport que desitjàvem ser àrbitres.

Tot va començar l’any 1997, quan ja feia dos 
anys de celebració d’Interclubs. Aleshores 
la Junta Directiva de la ACPP van creure 
que aquestes proves començaven a tenir 
un caire important i decideixen demanar la 
col·laboració de la Federació Catalana de 
Golf, amb la qual hi havia en aquells mo-
ments una magnífica relació. A part de con-
sells i ajuda, la FCG va aportar els primers 
àrbitres, que malgrat ser jutges de golf, ar-
bitraven sota la normativa del pitch & putt. 
D’aquesta manera comença la participació 
dels àrbitres en les proves del nostre esport.

La primera prova que es va arbitrar va ser 
d’una jornada d’Interclubs al camp de Va-
llro manes. La va arbitrar la Consol Martí-
nez- Soria, i segons ella mateixa explica, es 
pre guntaven què era això del pitch & putt, 
que quasi no sabien ni pronunciar. Fins l’any 
2003, àrbitres de la Catalana varen interve 
nir en algunes proves, sobretot les més im 
portants del calendari. Eren temps de bones 
relacions amb el golf.

A finals de 2002 la Junta Directiva de l’ACPP 
entén que seria bo tenir àrbitres propis en 
el pitch & putt, i al febrer de 2003 comen-
cen les classes per preparar i formar àrbi-
tres exclusius per al nostre esport. Aquests 
cursos són impartits per tres àrbitres de la 
Federació Catalana de Golf. Hi assisteixen 
dotze candidats. Al juny del mateix 2003 se 
celebren els exàmens teòrics, amb el resul-
tat de quatre alumnes aprovats que, des-
prés de passar les proves pràctiques, són 
nomenats per la Junta Directiva àrbitres de 
pitch & putt. Són la primera promoció que, 
juntament amb l’ajuda de dos àrbitres de la 
Catalana de Golf, es fan càrrec de totes les 
proves organitzades per l’ ACPP. Amb motiu 
de la constitució de la Federa ció Catalana, 
i coincidint amb la creació de la Federació 
Internacional de Pitch and Putt (FIPPA), que 
aglutina diverses federacions i associa-
cions internacionals, es decideix crear un 

nou marc reglamentari del nostre esport, que fins 
aleshores es basava en bona part en el reglament 
del Royal and Ancient Club (R&A). Els àrbitres ca-
talans tenen un paper destacat en el redactat del 
nou reglament, ja que la FIPPA recull informació 
de les diverses federacions i associacions i amb 
tota aquesta documentació encarrega als àrbitres 
catalans que redactin el reglament definitiu. És un 
primer pas per reforçar la independència del pitch 
& putt com a esport. El Reglament entra en vigor el 
17 de juny del 2008.

El 2008 es promou una nova promoció d’àrbitres. 
Les classes en aquest cas ja les imparteixen els 
mateixos àrbitres de pitch & putt. Finalment apro-
ven i són nomenats sis nous àrbitres. Amb aques-
tes incorporacions el col·lectiu d’àrbitres disposa 
d’un total de dotze membres comptant els dos de 
la Catalana de Golf. Durant el 2008 hi ha una baixa 
de la primera pro moció i a finals del 2009 ens 
deixa per sempre J. L. Gravalos (e. p. d.).

Al 2009 la FCPP i la FIPPA creuen necessari revisar 
i millorar el Reglament de Pitch and Putt. Aques-
ta tasca recau molt especialment en els àrbitres 
catalans una altra vegada. Un cop millorat i am-
pliat, és presentat a la Junta Directiva de la FCPP 
i posteriorment a la FIPPA. Aquesta segona edició 
és aprovada per la FIPPA i entra en vigor al gener 
de 2010. L’Assemblea de la FCPP l’aprova el 23 
de març d’aquest any i a Catalunya aquestes re-
gles passen a ser d’obligat compliment a partir del 
7 d’abril de 2010. El febrer d’aquest 2010 ha tin-
gut lloc una nova promoció d’àrbitres. Han aprovat 
els exàmens teòrics quatre candidats, que estan 

a l’espera de les pràctiques i de ser ratificats per 
la Junta Directiva de la FCPP. Si es confirmen, el 
col·lectiu arbitral passarà a tenir catorze membres.

A l’inici del pitch & putt, aquest nombre d’àrbitres 
podia resultar exagerat, però avui en dia s’ha de 
tenir en compte que el calendari i les caracte rís-
tiques de les competicions oficials obliguen a un 
considerable esforç (proves d’Interclubs el mateix 
dia a tot Catalunya, proves del Rànquing amb jor-
nades a partir de dijous, etc.). Aquest èxit del nos-
tre esport és el que marca el ritme de creixement 
de col·lectius com el dels àrbitres. Uns apunts so-
bre proves i campionats arbitrats del 2004 al 2010:

 Any 
 2004 ...........  40 proves
 2007............  54 proves
 2009............  81 proves
 2010............  finalitzarem amb
  més de 90 proves arbitrades.

Un fet perremarcar: quan vàrem començar a ar-
bitrar, se’ns veia com a persones estranyes i no 
érem ben vistos. Si et dirigies al jugador per fer-
li un aclariment o, el que era pitjor, per dir-li que 
s’apuntés algun cop de penalitat, et contestava 
que no el molestessis, que jugava per divertir-se i 
que no li diguessis bajanades. Avui, ho puc dir amb 
orgull, els jugadors et demanen ajuda i et troben a 
faltar quan no hi ets. La gran majoria, i en parti cular 
els que segueixen competicions de la FCPP i de 
l’ACPP es preocupen per les regles i et demanen 
consell i informació. Des d’aquestes línies us ho 
agraïm. Gràcies.
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E
Francesc Solé 
Delegat de sèniors  
FCPP/ACPPSèNIORS

El primer any del qual tenim dades informatit-
za des és el 1997 i aleshores hi ha 156 sèniors 
(105 homes i 51 dones) entre els 960 que dis-
posen de carnet, és a dir, 15 per cent. Al 31 
de desembre de 2009, aquestes xifres s’han 
situat a tocar dels 5.000 sèniors (3.830 homes 
i 1.170 dones) entre 16.572 federats, és a dir 
el 30 per cent!. El creixement del col·lectiu 
sènior, per tant, ha doblat el ja de si mateix 
espectacular creixement general.

D’aquí se’n poden treure diverses conse-
qüències, però sembla evident que almenys 
l’esport del pitch & putt té unes característi-
ques que el fan idoni per ser practicat en edat 
madura:

Vegem-ho:

Elements físics: és un esport que es practica 
sempre a l’aire lliure, en llocs on generalment 
hi ha arbrat, la qual cosa vol dir rics en oxigen, 
apartats de les acumulacions urbanes, és a 
dir sense pol·lució atmosfèrica. Es fan uns 5 
quilòmetres, sempre caminant (mai corrent) 
sobre una catifa d’herba, i hem de fer com a 
mínim unes 90 flexions fins a tocar amb la mà 
a terra (5 per forat de mitjana per a un jugador 
d’handicap 12) i un mínim de 36 moviments 
rotatoris de tronc per colpejar la bola, tot això 
en un recorregut de 18 forats, a banda dels 
migs swings i semiflexions que s’han de fer 
per apropar algunes boles al green i fer el re-
corregut. Si abans hem escalfat al camp de 
pràctiques i hi hem tirat un cistell de boles, hi 
hem d’afegir els moviments corresponents, 
que poden ser més dels que es fan al camp.

Elements mentals: haurem hagut d’exercitar la 
concentració, dominar les emocions, superar 
els desenganys puntuals, moderar l’eufòria, 
practi car el joc net amb els companys seguint 
unes regles de conducta a vegades no escri-
tes, etc. Tot això, durant unes 3 hores en què, 
a més, haurem practicat la convivència pre-
partit i postpartit.

Voleu un esport més adient i complet pelr as 
sèniors?

Si hi afegim que els veritablement competitius 
poden fer un paper molt digne i més d’una ve-
gada guanyar qualsevol jugador o jugadora, 
encara que tingui trenta anys menys que ells, 
ja tenim un quadre on s’explica el seu ganxo.

En quin altre esport es donen totes aquestes 
circumstàncies?

En el nostre cas de Catalunya, els sèniors són 
jugadors practicants. No es dóna el soci de 
club típic que paga la quota i no juga. Això 
ho demostra el fet que, de la iniciativa privada 
han nascut clubs exclusivament per a sèniors, 
que avui formen part de l’associació/federació 
i on l’activitat és constant i cada dia augmen-
ta. Els mateixos camps podrien confirmar que 
sense els sèniors els min varia la seva activitat 
en dies feiners d’una manera molt important.

Com s’ha arribat aquí? No hi ha dubte que hi 
ha tingut molt a veure l’establiment de compe-
ticions precisament en dies feiners.

Qui realment va fer la primera aposta per la 
captació de sèniors a la competició va ser 
el club de Sant Cebrià quan va organitzar el 
I Open Sènior de P&P”, que es va posar en 
marxa el 4 de novembre de 1998 amb vint-
i-dos jugadors inscrits. Es va jugar un cop 
cada mes amb quasi la mateixa inscripció i va 
acabar el 5 de maig del 1999 amb vint-i-nou 
jugadors. Com es pot veure, eren pocs però 
constants. Aquest va ser l’embrió del que des-
prés ha esdevingut el Pentagonal, on ja van 
participar Vallromanes, Handicap 1, Papalús i 
Franciac, i que després de diverses modifica-
cions, es prepara per acollir la seva onzeena 
temporada. La temporada 1999/2000 va signi-
ficar un salt quantitatiu molt important, passant 
de 29 jugadors a 72 i creixent ràpidament fins 
als 140/150 que actualment omplen els camps 
dos dies a la setmana, amb puntes de 180/190 
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Setembre 2010. Galícia. Trenta jugadors 
sèniors i 10 acompanyants participen en 
una setmana en diversos torneigs als quals 
han estat convidats per l’Associació Galle-
ga de Pitch & Putt.

Novembre 2010. Xile. Amb motiu de la ce-
lebració del bicentenari de l’alliberació del 
país, els sèniors són convidats a participar 
en el torneig commemoratiu i es confirma 
una inscripció d’uns 20 jugadors i 6 acom-
panyants.

En totes aquestes competicions, la repre-
sentació catalana de jugadors i jugadores 
sempre ha estat la més nombrosa entre les 
estrangeres participants. Això dóna una 
idea de la vitalitat del col·lectiu sènior a 
Catalunya, lluny d’aquell estereotip del ju-

bilat que va a passar l’estona i a prendre el 
sol tot tirant unes boles. El jugador sènior, 
pel sol fet de ser-ho, no perd ni una mica 
de les seves ganes de competir. El que ha 
estat competitiu ho serà sempre. El perfil 
del nostre jugador mitjà de pitch & putt 
és aquell que ha practicat altres esports 
abans i que, acceptant la natural decadèn-
cia física produïda per l’edat, troba en el 
pitch & putt una nova manera de continuar 
competint amb possibilitats d’enfrontar-
se amb èxit a qualsevol jugador, sigui de 
l’edat que sigui.

Per això s’ha reclamat que es tingui en 
compte el fet de mantenir una classificació 
paral·lela per a sèniors no solament en les 
competicions locals sinó sobretot en les in-
ternacionals.

en alguns casos dues vegades al mes. Posterior-
ment, altres camps han instaurat també circuits 
per a sèniors arreu de la geografia catalana. 
Quasi tots ells mantenen aquests trets diferen-
cials que provenen del Pentagonal:
• Es juga en la modalitat stablefort que perdona 
l’error puntual en un forat i agilitza el joc.

• Sortides matinals i simultànies, la qual cosa 
permet que tots acabin al mateix temps.

• S’acaba la jornada amb un dinar col·lectiu, ge-
neralment en el mateix lloc del torneig.

Cronològicament es dóna un pas endavant molt 
important en l’activació i motivació del col·lectiu 
amb el naixement, el mes d’agost del 2005, del 
primer club exclusivament de sèniors, Semar 
(sèniors del Maresme), que fixa la seva base 
d’operacions en el club Handicap 1 i comença 
ràpidament la seva activitat. Aquest entusiasta 
grup s’assessora en la Federació i planifica el 
torneig per parelles i equips anomenats Inter-
camps, que genera el més important moviment 
d’equips sèniors fins avui. En aquest moment 
el formen 288 jugadors distribuïts en dues divi-
sions, 18 equips de 8 jugadors cada un i que 
representen 14 camps diferents. 

A l’any 2007, sorgeix una altra inquietud a les te-
rres de Lleida i, a fi d’evitar desplaçaments mas-
sa llargs, els sèniors del Pitch and Putt Lleida, 
animats i assessorats per la Federació, formen 
el grup anomenat Sèniors de Ponent i agrupen 
els jugadors de les comarques representant els 
diversos camps, i així arriben a cobrir les terres 
tarragonines fins al Delta de l’Ebre. A Ponent, 
actualment estan jugant 16 equips en dues divi-
sions, és a dir 256 jugadors, que representen 14 
clubs, i això demostra l’esforç que ha comportat 
pels organitzadors arribar a aquesta xifra en poc 
temps.

El desenvolupament d’aquesta nova modalitat, 
començada per Semar i aplicada també per Po-
nent, ha estat absolutament decisiva per donar 
al moviment dels sèniors el desenvolupament 
que té actualment. I aquest és un dels objectius 
de la Federació: cobrir el màxim de territori amb 
torneigs organitzats per donar a tots els sèniors 
les mateixes possibilitats independentment de la 
seva residència. Per raons comprensibles, hi ha 

molts sèniors que són reticents a desplaçar-se a 
camps llunyans; per això s’ha d’apropar la com-
petició a llocs del seu entorn. Malgrat tot, en to-
tal, tenim 544 jugadors sèniors agrupats i actius, 
a banda dels molts altres que juguen en els seus 
camps en altres competicions. Si en l’apartat 
esportiu els números parlen per si mateixos, pel 
que fa a participació en competicions interna-
cionals a l’estranger també els nostres sèniors 
tenen un paper destacat i reconegut tant per la 
FIPPA com per l’EPPA.

Farem un breu resum:

Maig del 2003. Irlanda. Torneig en dos camps. 
En visita d’una setmana i estada a Dublín, hi va-
ren participar 24 sèniors i 2 acompanyants.

Abril del 2004. Sardenya. Itàlia va organitzar un 
Open Internacional de dos dies. Hi varen partici-
par 7 jugadors. Es va disputar al camp de Chia, 
al sud de l’illa.

Maig del 2005. França. La Grande Motte. Hi par-
ticipen 11 jugadors.

Setembre 2005. Itàlia. Prop de Milà, en el com-
plex de Le Robinie. Hi van 11 sèniors i 3 acom-
panyants.

Octubre del 2006. Itàlia. A Roma es fa el I Open 
d’Itàlia de Sèniors, amb una participació catala-
na de 23 jugadors i 5 acompanyants.

Març del 2007. Catalunya.   II FIPPA Open Sè-
niors Internacional al Portal del Roc. A la fase 
prèvia de classificació hi participen 137 juga-
dors per accedir als 32 llocs que concedeix la 
Federació.

Maig del 2008. Suïssa. A l’Open de Verbier s’hi 
desplacen 49 jugadors i 6 acompanyants.

Maig del 2009. Xina. Es prepara el desplaça-
ment més llarg fins a aquest moment i s’arriba 
a una inscripció de 22 jugadors i 14 acompan-
yants.

Juny del 2010 -Suïssa- Per segona vegada Suïs-
sa organitza un Open sènior aquest cop a Saint 
Moritz i la inscripció és de 40 jugadors i 5 acom-
panyants.

El març de 2007 
es va celebrar

el II Open Inter-
nacional Sènior

2007 al Portal del 
Roc. A dalt a la 

dreta, Felicísimo 
Aparicio, guanya-

dor del torneig.
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per Xavier Gimeno, Delegat de Juvenils de la FCPP

LLa meva experiència amb els més petits es 
remunta a l’any 2005. En aquell temps ens 
havíem fet càrrec de Badalona i la meva es-
cassa experiència en el món del pitch & putt 
va fer que m’oferís a Josep Maria de Anzizu 
per si podia col·laborar en alguna cosa dins 
de l’ACPP (per aquell temps encara ni existia 
la FCPP).

Com que era un moment de renovació de 
càrrecs, em vaig incorporar a la Junta i, com 
que ningú no s’encarregava dels juvenils de 
forma específica, em van oferir aquesta pos-
sibilitat assumint que una de les assignatures 
pendents de l’ACPP era la promoció del nostre 
esport entre els més joves.

La idea em va semblar molt atractiva i de fet en 
el nostre camp ja estàvem treballant en aquest 
sentit. D’altra banda, crec que per desenvolu-
par aquesta tasca és molt important ser pare, 
ja que entens molt més el món infantil.

Com va començar tot?
La idea era buscar una competició atractiva 
que motivés els nens i vàrem pensar que una 
competició per equips, similar a l’Interclubs de 
la gent gran era el més adequat.

En una primera fase no existia un comitè com a 
tal, sinó una sèrie de persones que vam creure 
en el projecte i que n’intentàvem desenvolupar 
totes les facetes. Els senyors Pérez Saldaña, 
Jordi Folch, López Santos i Zudaire, i jo ma-
teix vàrem crear l’embrió de la competició amb 
la col·laboració inestimable del personal de 
l’ACPP, com el LLuís Fernández, el Toni Lloret i 
el nostre actual president, Victor Moscatell.

A la primavera del 2006, vàrem aixecar el teló

del I Interclubs Infantil I Juvenil en el camp de 
Vallromanes amb una mica de por escènica 
per veure l’acollida i reacció dels nens. Ni més 
ni menys que 66 participants!! Rècord abso-
lut de participació distribuït entre els següents 
equips:

Lleida, Vallromanes, HCP1, Amics del Golf, Ba-
dalona, Sek Catalunya i Teià varen ser els que 
varen trencar el foc de la competició.

A partir d’aquest moment les xifres no han 
parat de créixer, com podem veure en els 
quadres adjunts. Paral·lelament al nombre de 
participants, ha anat creixent el nivell de joc 
dels nostres júniors, amb handicaps fins i tot 
positius.

S’han anat introduint millores cada any, com 
les noves categories.

Els equips dominadors d’aquests darrers anys 
han estat HCP1 entre els més grans i Badalona 
a nivell d’iniciació.

Actualment l’Interclubs està dividit en tres ca-
tegories: iniciació, competició i supercompeti-
ció. També s’ha procurat que aquestes activi-
tats tinguin el seu ressò mediàtic i els nostres 
juvenils han estat protagonistes de diversos 
espais televisius.

Cal destacar que diversos jugadors partici-
pants a l’Interclubs Juvenil han debutat en 
l’àmbit internacional.

En definitiva pensem que tenim bases solides 
per a un relleu generacional i que el futur del 
pitch & putt quant a nous practicants està to-
talment assegurat.
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entrenar les seves jugadores. En la primera edi-
ció es va assolir la formació de 27 equips repar-
tits en dues zones: la part est i la part oest, és a 
dir, unes 180 dones jugant en el mateix dia.

Un altre punt important va ser la posada en mar-
xa del programa d’apadrinament per a les dones 
amb el nom “Dones per Dones”.  Amb aquesta 
iniciativa vàrem pretendre que totes les dones 
que es volguessin iniciar en el món del pitch & 
putt tinguessin l’oportunitat de fer-ho gratuïta-
ment i acompanyades, a més a més, per jugado-
res voluntàries amb més experiència, juntament 
amb un professor. Aquest apadrinament va servir 
per iniciar o motivar a continuar força dones en la 
pràctica del nostre esport.

Un altre punt destacat fou la creació de la pri-
mera selecció catalana femenina de pitch & putt. 
S’aprofità  la celebració del  III Internacional La-
dies Open,  que es va celebrar el mes de novem-
bre al camp de l’Ampollla, per fer la presentació 
oficial de  l’equip i jugar un partit d’exhibició entre 
la nostra selecció femenina, integrada per les mi-
llors jugadores catalanes i un equip amb jugado-
res internacionals d’Holanda, Suïssa i Andorra. 
La nostra selecció guanyà la resta d’Europa per 
3 a 0. Amb totes aquestes accions es va acon-
seguir augmentar la participació de les dones, 
tant en el rànquing 2009 com en el Campionat de 
Catalunya Femení.

Durant el 2010 la Comissió Femenina ha conti-
nuat treballant per motivar la participació en els 
torneigs de la Federació. Fins avui, podem dir 
que amb aquesta tasca s’ha aconseguint una 
participació rècord en el Campionat de Catalun-
ya Femení 2010, celebrat a Mas Gurumbau.

El proppassat mes de Juliol es va organitzar el II
Clínic Femení de Pitch & Putt amb el lema “Cap al 

meu màxim rendiment en el pitch & putt”, sessió 
tècnica que, amb una gran participació femeni-
na, es va celebrar en els camps del Vendrell (Ta-
rragona) i de Franciac (Girona) per tal que així es 
pogués arribar a la participació de més dones. 
Els projectes per a aquest final  d’any han estat 
continuar sumant i creant il·lusió per així conti-
nuar augmentant la col·laboració i participació 
femenina en totes las proves de la Federació. Un 
objectiu concret ha estat assolir la màxima parti-
cipació femenina en el II Campionat de Catalun-
ya per Equips així com preparar les activitats del 
2011, any en què volem donar un salt important 
pel que fa al foment de la participació femenina 
en els Opens Internacionals.

En qualsevol esport és important competir i 
guanyar, però molt més important que el triomf –
no ho dubteu– és la vàlua humana i personal que 
s’adquireix competint i participant. Cal continuar 
fomentant, des de tots els nivells, la participació 
de la dona en l’esport català i en el pitch & putt 
en particular.

Voldria fer ressaltar la bona acceptació que han 
tingut, per part de tothom, totes les activitats que 
sovint, amb més il·lusió que mitjans, hem portat a 
terme per fomentar la participació de la dona en 
el món del pitch & putt. També voldria transmetre 
el meu absolut convenciment que aquell esforç 
inicial ha estat certament profitós. Per això crec 
que cal continuar treballant.

Us animo, doncs, a totes i a tots, a perseverar en 
aquesta tasca. Ho hem de fer, no només per nor-
malitzar la participació de la dona en el món de 
l’esport, sinó també per l’exemple que aquesta 
actitud de col·laborar en els afers comuns trans-
met a les jugadores i jugadors joves que s’inicien 
en aquest nostre esport o en qualsevol altre acti-
vitat en general.

per Dolors Palahí, Delegada de la Comissió Femenina de la FCPP

Q

DONA, ESPORT I PITCH&PUTT

Qualsevol projecte –petit o gran– sempre co-
mença amb una primera decisió, decisió que, 
ben sovint, és la que costa més. Dic això perquè 
en el mes de maig de l’any 2008 la Federació 
Catalana de Pitch&Putt, presidida en aquells mo-
ments pel  Sr. Josep Maria de Anzizu,  va prendre 
una determinació cabdal per al futur de l’esport i 
molt més concretament per al futur del pitch&putt, 
que va ser la determinació de fomentar i dinamit-
zar amb fermesa la projecció i desenvolupament 
del pitch&putt femení. A aquell acord ràpidament 
hi van fer costat la Mercè Marco –en aquella èpo-
ca delegada femenina de la Comissió Esportiva 
de la Federació–, la Sònia Docampo i jo mateixa, 
actives practicants d’aquest esport.

Fruit d’unes primeres reunions de treball, es varen 
posar en marxa diverses iniciatives. Es va crear 
la Comissió Femenina, formada per la delegada 
de la Federació i membre de la Comissió Espor-
tiva de la Federació, més set jugadores d’arreu 
de Catalunya per tal d’apropar i fer conèixer a la 
Federació els desitjos i les inquietuds del màxim 
nombre possible de jugadores de pitch & putt.

Aquesta comissió es reuneix tres o quatre cops 
al llarg de l’any, participa en els nous projectes i 
fa el seguiment dels actes que s’acorden. El pri-
mer acord que va prendre la Comissió Femenina 
recentment creada fou designar el 2009 com a 
any del pitch & putt femení, any en què es varen 
organitzar diferents actuacions.
 
En el mes d’octubre del 2008 va tenir lloc el I Cli-
nic Femení de Pitch & Putt, amb el lema “El repte 
de gestionar un equip”.  L’objectiu fou formar i 
motivar les capitanes dels clubs –ja formats o en 
formació– d’arreu de Catalunya. Hi varen assistir 
les delegades i capitanes de força clubs interes-
sats a formar un equip i així poder participar en el 
I Campionat de Catalunya Femení per Equips. La 
Comissió Femenina i la Federació van organitzar 
aquell torneig en la modalitat de parelles a qua-
tre boles, amb dues categories sense handicap 
i handicap. Els equips de sis jugadores podien 
descartar una targeta. Amb aquesta modalitat 
es va aconseguir motivar moltes jugadores amb 
handicaps alts. Cal fer ressaltar el gran esforç i 
dedicació de les capitanes per tal de motivar i 

Campionat de Catalunya Femení 2009 a La Garriga
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VOLUNTARIAT
Filosofia. El voluntariat a la Copa del Món de Teià

DDesprés de vint anys queda clar que una gran 
part de l’estructura i engranatges del nostre es-
port depenen dels voluntaris. Gent disposada a 
invertir hores de feina, a tenir maldecaps, a rebre 
crítiques per una feina que moltes vegades és 
incompresa. Però com va començar? I, sobretot, 
quines varen ser les causes que aquest volun-
tariat agafés aquest protagonisme tan notable?

Si ens remuntem a l’inici del pitch & putt al nos-
tre país ens trobem amb un Martin Whitelaw que 
emprèn un projecte empresarial farcit de bones 
idees però mancat en absolut de voluntaris i 
tasques que aquests poguessin assumir. Però 
Martin Whitelaw, sense saber-ho segurament, 
tenia preparada la llavor que facilitaria aquesta 
evolució tan interessant.

En el moment que Martin decideix obrir el seu 
negoci a altres empresaris, animant i col·laborant 
a crear nous camps per créixer com a col·lectiu, 
estava posant la primera pedra del voluntariat al 
pitch & putt català.

Aquells primers empresaris, juntament amb 
l’irlandès, foren els veritables primers volunta-
ris, ja que es varen repartir les primeres tasques 
organitzatives sense rebre cap compensació a 
canvi. En aquell temps hi ha una figura també 
rellevant en aquest sentit, que és la de l’Ignasi 
Voltà, que va assumir la responsabilitat en l’àrea 
esportiva.

Aquells empresaris varen haver de dedicar esfo-
rços a l’associacionisme i a organitzar esdeveni-
ments en comú, moltes vegades sense saber si 
aquells projectes de què els parlava aquell irlan-
dès inquiet tenien caps i peus.

Però el Martin no anava errat. Venia d’altres cul-
tures on alguns conceptes no són discutibles, 
sinó necessaris.

Així que calia fer una feina a favor del col·lectiu, 
una tasca en què es necessitava gent que aixe-
qués la mà i s’oferís a perdre hores i nits per fer 

més gran l’objectiu comú. A partir de 1999-2000 
comencen a aparèixer els primers voluntaris que 
no eren propietaris de camps. Recordem Vicen-
te Castán, Josep Pellicer, Ramón Carrera, Jaume 
Pallarés, Joan Jordi Roure i alguns d’altres. Les 
tasques eren dins una comissió esportiva que 
pretenia tenir el màxim nombre de punts de vista.

Ja teníem l’Interclubs, i el càlcul d’handicap, i la 
necessitat de tenir àrbitres i de trobar gent que 
s’encarregués de dirigir l’Associació. Tasques 
que alguns van assumir com a pròpies sense 
estalviar energies.

A poc a poc l’estructura anava creixent i les 
necessitats d’esforços voluntaris eren més evi-
dents. Amb la incorporació dels primers pro-
fessionals, la tasca del voluntariat en l’àmbit 
associatiu es va racionalitzar força, alhora que 
els diferents camps incorporaven els seus pro-
pis voluntaris per coordinar equips d’Interclubs, 
competicions locals o millores en els camps.

Aquest creixement constant del voluntariat en el 
nostre esport va tenir un punt d’inflexió on defi-
nitivament va esclatar. Dos fets marquen aquest 
moment: el Campionat del Món de Teià al 2006 i 
la constitució de la Federació Catalana de Pitch 
& Putt. Tant un esdeveniment com l’altre varen 
necessitar i potenciar la figura del voluntariat fins 
a graus mai vistos fins aleshores.

El Campionat del Món de Teià va exigir el millor 
de la capacitat organitzativa de la nostra Asso-
ciació, i veient els resultats podem afirmar que 
ningú no va estalviar esforços. Directius, tècnics 
i per descomptat voluntaris varen donar una lliçó 
de coordinació i eficiència que va desembocar 
en un brillantíssim esdeveniment, rematat per la 
magnífica victòria de l’equip català. Podríem dir 
que, gràcies a un esforç col·lectiu d’alta intensi-
tat, vàrem posar el pitch & putt al mapa de Cata-
lunya i del món.

L’altre esdeveniment primordial per a l’evolució 
i consolidació del voluntariat en el nostre esport 

va ser la constitució de la Federació Catalana de 
Pitch and Putt.
 
es necessitaven un munt de persones disposades 
a treballar en tasques més “burocràtiques” i sovint 
poc lluïdes. Càrrecs directius i d’òrgans de govern 
que la legislació requeria i que s’havien de trobar 
entre el teixit d’aficionats al nostre esport.

Aquí cal destacar la tasca del president Anzizu, 
que com una formigueta va anar captant voluntaris 
talment com un messies en tasques evangelitza-
dores.

En aquest moment crec que molta de la gent que 
vàrem decidir arremangar-nos vàrem entendre un 
missatge molt clar: si creus que el pitch & putt t’ha 
donat res important a la vida, ha arribat el moment 
de tornar-l’hi. Et necessitem.

Així de senzill i de potent alhora. Una forma de tor-
nar tantes alegries, tantes satisfaccions com les 
que ens havia donat aquest esport, passava per 
col·laborar-hi amb un petit i personal esforç des-
interessat.

I així va ser com Josep Maria de Anzizu i el seu 
equip varen aconseguir omplir la nova Federació 
de gent disposada a treballar per tirar endavant 
la gran nau del nostre esport. Paral·lelament, una 
sèrie de persones han anat més enllà del senzill 
voluntariat. Han convertit determinades àrees en 
grans iniciatives, i han assolit èxits rotunds. No 
em fa por esmentar-ne alguns, encara que pugui 
deixar-me algú al pap: cal destacar les tasques de 
Francesc Soler amb els sèniors, el Narcís Sureda 
amb els àrbitres i la Dolors Palahí amb les dones, o 
la tasca immensa de Xavier Gimeno amb els joves. 
I no parlem dels mitjans de comunicació, que s’han 
aliat des del principi amb el nostre esport: les revis-
tes Par 54, Sota Par, Forat 18, i per damunt de tots, 
una pàgina web i un fòrum sobre una persona que 
mai no ha mostrat cap altre interès ni motivació que 
no siguin per la seva estimació al nostre esport, el 
Quim Riera.

Un cop la Federació i els seus òrgans varen que-
dar constituïts, es podria dir que la casa estava 
acabada. Tots els engranatges funcionaven i, mal-
grat els grans reptes de futur, el nostre esport dis-
posava d’una base sòlida i d’un motor potent; el de 
la seva gent.

Gràcies als exemples d’homes com el Martin i 
l’Anzizu, molts d’altres ens hem engrescat en 
aquesta tasca, i avui no cal ser un líder ni un màrtir 
per treballar pel col·lectiu. Ara som molts els que 
només posant un granet de sorra de tant en tant 
fem una bonica platja.

Però això no s’atura aquí: queda camí i feina per 
fer, i es necessita gent que torni una petita part de 
les satisfaccions que li dóna aquest esport. Caldrà 
algun dia crear els comitès de competició de cada 
camp, i sorgiran nous projectes que requeriran la 
participació de més voluntaris.

I estic segur que no mancaran mans per tirar-ho 
endavant.
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A dalt: Voluntaris de la II Copa del Món 2006 a Teià. 
A baix: Voluntaris de l’Europeu 2010 a Lloret de Mar

per Joan Perich
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ESTADÍSTIqUES

DD’ençà de la seva implantació a Catalunya, hom té la sensació que el pitch & putt no ha parat 
de créixer en tots els sentits. Els practicants d’aquest magnífic esport augmenten dia a dia, 
apareixen nous camps, s’assoleixen èxits en l’àmbit internacional, es va millorant la infraes-
tructura interna de la Federació Catalana, s’ofereixen més i millors serveis als federats, i en 
conseqüència cada vegada hi ha més gent que coneix i gaudeix del pitch & putt.

 L’evolució del pitch & putt és tal que fa uns vint anys encara no existia a Catalunya, i actual-
ment és un dels deu esports amb més llicències segons les últimes dades de l’Observatori 
Català de l’Esport, relatives als anys 2007 i 2008.

És destacable que el nombre de llicèn-
cies de pitch & putt estigui per davant 
d’esports tan reconeguts com l’handbol, 
l’hoquei, el ciclisme, l’atletisme, la nata-
ció, la vela i molts d’altres.

En l’àmbit mediàtic el pitch & putt enca-
ra no té la repercussió que poden tenir 
alguns d’aquests esports amb menys 
llicències, i encara ens manca una mica 
per poder veure per TV3 una competició 
internacional de la nostra selecció, la final 
de l’absolut o les principals competicions 
oficials, però no és descabellat pensar 
que algun dia això podria succeir.

La presència del pitch & putt als mitjans 
de comunicació no és molt àmplia però a 
poc a poc hi van apareixent més notícies, 
i per exemple cada vegada és més ha-
bitual trobar informació dels guanyadors 
de les proves oficials als principals diaris 
esportius catalans, i fins i tot vam poder 
veure al Telenotícies els jugadors de la 
selecció catalana quan es van proclamar 
campions del món.

El creixement del pitch & putt ha estat constant des del seu inici, com es pot comprovar a la 
gràfica de l’evolució del nombre de llicències de la FCPP.

L’any 1997 no s’arribava a les 1.000 llicències, i només 10 anys més tard se superaven les 
15.000 llicències. Sens dubte, un creixement remarcable.

Aquest augment de jugadors ha anat acompanyat de la creació de nous camps de pitch & putt, 
i s’ha aribat a prop de la quarantena de camps el 2010, una xifra considerable i que dóna moltes 
opcions als jugadors per triar on anar a jugar.

En l’àmbit de les competicions també és notable el creixement tant en nombre de tornejos cele-
brats com en nombre de jugadors que hi participen, que voreja els cent mil en els darrers anys.

Cal destacar, a més, la gran varietat de torneigs. N’hi ha per tot el territori català, majoritàriament 
en cap de setmana, però cada dia de l’any es pot trobar algun torneig en algun camp. N’hi ha 
de tots els preus, entre 15 i 25 euros aproximadament, i de tot tipus com per exemple campio-
nats oficials, proves que formen part de circuits, campionats solts, campionats organitzats pels 
camps, d’altres pels clubs i d’altres per empreses privades. 25
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Federacions CAT Llicències %
Fútbol 105.571 17,76
Basquetbol 70.909 11,93
Caça 56.039 9,43
Golf 46.751 7,86
Tennis 39.372 6,62
Entitats excursionistes 28.454 4,79
Patinatge 16.012 2,69
Petanca 14.141 2,38
Pitch & Putt 14.089 2,37
Tir Olímpic 13.865 2,33
Ciclisme 13.370 2,25
Pesca 11.715 1,97
Esports d’Hivern 11.326 1,90
Natació 10.705 1,80
Taekwondo 10.129 1,70
Activitats subaquàtiques 9.354 1,57
Karate 9.216 1,55
Escacs 7.817 1,31
Handbol 7.591 1,28
Atletisme 6.805 1,14
Motociclisme 5.861 0,99
Judo i D.A. 5.502 0,93
Vela 5.488 0,92
Hípica 5.303 0,89
Hoquei 5.106 0,86
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(*) Inclosos els dos camps andorrans.

per Xindes Sobrequés
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Any Competicions Jugadors

2002 461 37.759
2003 581 46.657
2004 830 63.126
2005 954 74.700
2006 953 81.513
2007 1.236 98.714
2008 1.362 97.942
2009 1.450 99.000

 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Entre 40 i 44 cops  0% 0% 0% 0% 0%
Entre 45 i 49 cops 0% 0% 0% 1% 0% 1%
Entre 50 i 54 cops 4% 5% 5% 6% 6% 7%
Entre 55 i 59 cops 15% 16% 17% 18% 18% 20%
Entre 60 i 64 cops 23% 24% 25% 25% 25% 25%
Entre 65 i 69 cops 25% 24% 24% 23% 23% 22%
Entre 70 i 74 cops 18% 17% 17% 16% 15% 14%
Entre 75 i 79 cops 9% 9% 8% 8% 8% 7%
80 o més cops 6% 5% 4% 4% 4% 4%

 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Individuals 45 44 44 43 44 43
Fourballs 41 42 42 42 42 41
      
Femení 49 47 48 49 48 47
Juvenil 50 48 47 47 50 48
Sènior 48 46 46 23% 46 44

No tenim estadístiques del nombre de regals entregats, però segur que seria molt elevat, ja que és 
molt habitual el sorteig de regals entre els participants als campionats de pitch & putt no oficials.

Tenint en compte que el pitch & putt va millorant any rere any, ¿els jugadors també milloren els 
seus resultats? Anem a veure algunes dades.

Estadística de resultats: Ens indica en quants cops solen acabar les seves voltes els jugadors 
de P&P a les competicions.

ES
TA

DÍ
ST

IQ
UE

S

254 25
5

ES
TA

DÍ
ST

IQ
UE

S

Aproximadament, el 75 per cent de les partides es juguen entre 55 i 69 cops, i el resultat més habi-
tual és entre 60 i 64 cops. Una mica menys del 10 per cent de les partides acaben amb un resultat 
de par o sota par, tot i que aquesta xifra va millorant a poc a poc amb els anys.

Al llarg dels anys es percep una petita millora progressiva dels resultats i cada vegada hi ha més 
gent capaç d’igualar o millorar el par del camp. Això referma la sensació que tenim, els jugadors 
als campionats, de veure que cada vegada es necessiten millors resultats per optar a la victòria, 
sigui a la categoria que sigui.

Estadística de cops: ens indica quants cops solen necessitar els jugadors de pitch & putt a les 
competicions per completar cada forat.

Des de l’any 2004, a partir del qual es disposa d’estadístiques més detallades, al voltant del 
45 per cent de les vegades s’aconsegueix fer el par, el 30 per cent es fa bogey, el 10 per cent 
doble bogey, i el 15 per cent restant se’l reparteixen els birdies i els triple bogey. Les estadís-
tiques dels darrers quatre anys són molt similars amb una lleugera tendència a augmentar el 
nombre de birdies.

Estadística de millors resultats: ens mostra quin va ser el millor resultat aconseguit en una 
competició.

El nivell del pitch & putt català ha estat sempre molt elevat, tal com ho demostren els especta-
culars resultats d’11 sota par en individuals o 13 sota en parelles. Igualment destacables són 
els resultats aconseguits per les dones, que arriben a 7 cops sota par, l’alt nivell dels nostres 
sèniors i l’empenta dels juvenils, que pugen molt fort.

A més de tot aquest reguitzell d’estadístiques globals, des de la web del jugador que va 
implantar la FCPP l’any 2007, els jugadors federats poden obtenir tot tipus d’estadístiques 
personals generades dinàmicament a partir dels seus propis resultats.

En aquest punt és important recalcar l’esforç per part de totes les parts implicades, per 
d’aquesta forma poder publicar els resultats a la web al més ràpidament possible per tal que 
els jugadors puguin consultar-los. La majoria de les vegades estan disponibles l’endemà ma-
teix d’haver jugat, i fins i tot el mateix vespre en el cas de proves oficials. Fins i tot aquest any 
2010 s’ha posat en marxa un sistema en fase de proves per mostrar els resultats en temps real 
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ANUARIS

CARTELLS

Cartells fets per Paco Cavero

dels principals campionats oficials. Lluny queden els temps en què els handicaps dels jugadors 
es gestionaven casi manualment i només es podien consultar els resultats de les competicions 
en els propis camps.

El pitch & putt és un esport que té una presència important a la Internet catalana. A part de les 
esmentades prestacions que aporta la Federació i la informació que publica regularment, la gran 
majoria dels camps disposen de la seva pròpia web. Bastants clubs esportius tenen un bloc o 
web. Hi ha voluntaris que han fet magnífiques pàgines on es pot trobar molta informació, fòrums 
de debat on no hi falta caliu, vídeos d’algunes competicions, es poden fitxar jugadors virtualment 
i jugar el Rànquing des d’una web o fins i tot a un joc en línia de pitch & putt que es regeix pel 
mateix sistema d’handicaps de la FCPP. En definitiva, tot un món per seguir enganxat al pitch & 
putt fins i tot quan no es pot estar al camp.

Referències a internet:*)

Nombre de llicències esportives segons federacions. 

http://www.observatoridelesport.net/cat/indicador.asp?ID_INDICADOR=30&ID_
SUBDIMENSIO=3&ID_DIMENSIO=1

*) Estadístiques anuals de resultats de la FCPP.
http://www.pitchputt.cat/fcpp/index.php?cat=4
*) Estadístiques personals dels jugadors.
http://www.pitchputt.cat

*) Estadístiques de resultats a l’Interclubs.
http://www.interclubs.cat
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REGLAMENT
REGLAMENT DEL PITCH & PUTT de l’Associació Catalana de Pitch and 
Putt (ACPP) i de la Federació Catalana de Pitch and Putt (FCPP)

El pitch & putt és una modalitat esportiva que a Catalunya es regeix per les normes que 
s’exposen a continuació i que segueixen les obligacions i recomanacions de l’EPPA i de la 
FIPPA, entitats reguladores del pitch & putt en els àmbits europeu i mundial respectivament. 
Aquestes normes són de compliment obligatori en els camps associats i adherits a l’ACPP així 
com als clubs afiliats i adherits a la FCPP perquè tingui validesa qualsevol competició oficial 
d’aquest esport celebrada en el territori català.

1. Amb l’aprovació expressa de l’EPPA i de la FIPPA, els recorreguts de pitch & putt catalans 
tenen una longitud total de 1.000 metres com a mínim i 1.600 metres com a màxim. La longitud 
dels forats no pot ésser inferior a 40 metres ni superior a 120 metres, sempre mesurats a centre 
de green.

2. Els jugadors han de donar el seu cop de sortida des d’una superfície artificial, utilitzant o no
un suport (tee), segons el seu criteri.

3. El nombre de pals no pot ésser superior a set inclòs, obligatòriament, el putter.

4. En les competicions amb normativa internacional es jugarà amb la normativa establerta 
per l’EPPA i la FIPPA: distància màxima d’un forat, 90 metres; distància total màxima per als 
divuit forats, 1.200 metres; tres pals, dels quals un ha d’ésser el putter; en el cop de sortida cal 
col·locar la bola obligatòriament damunt d’un suport (tee).

5. Segons la normativa internacional el pitch & putt ha de tenir el seu sistema propi d’handicap. 
L’ACPP i la FCPP comparteixen l’ús del mateix sistema d’handicap, que és l’únic aplicable en 
les seves competicions oficials.

6. Mentre no hi hagi una reglamentació específica pròpia en un cas concret, l’ACPP i la FCPP 
accepten les normes de la R&A Society of Saint Andrews, inclòs l’Estatut del Jugador Afec-
cionat.

7. Els camps associats o adherits a l’ACPP i els clubs afiliats o adherits a la FCPP hauran de 
tenir en compte les Recomanacions de Seguretat previstes en el document elaborat el mes 
de maig del 2000 i estar en possessió de les assegurances i llicències administratives corres-
ponents. Igualment, hauran d’acomplir les normatives, reglaments i acords establerts per les 
Assemblees de l’ACPP i la FCPP.

8. El pitch & putt a Catalunya es defineix com un esport en què homes i dones de totes les 
edats participen en les mateixes condicions. Malgrat això, es recomana que hi hagi classifica-
cions en les categories femenina, sènior i juvenil per fomentar l’esport entre aquests col·lectius.

Aprovat per les Assemblees Generals de la Federació Catalana de Pitch and Putt i de 
l’Associació Catalana de Pitch and Putt del 27 de març de 2007.
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L’HANDICAP
DE PITCH&PUTT CATALà

EEl sistema d’handicap va néixer a Solius quan es va celebrar el primer torneig de pitch & putt a 
Catalunya, un torneig pensat per als jugadors habituals del camp en el seu inici, en què tots els 
jugadors tenien un nivell de joc molt similar i relativament baix.

A aquest primer torneig es van presentar tres nois desconeguts que van jugar al camp per 
primera vegada guanyant les tres primeres places de la classificació per davant de tots els juga-
dors habituals del camp, que són per a qui s’havia plantejat inicialment la competició. En Martin 
Whitelaw immediatament va decidir estudiar i crear un primer sistema d’handicap que igualés 
les possibilitats entre jugadors de diferents nivells per fer atractives les competicions per a tots 
els jugadors. Naixia l’handicap i el sistema de competicions.

L’objectiu de l’esport del pitch & putt és fer un recorregut de divuit forats en el mínim nombre 
de cops fins a ficar la bola a cada un dels forats. Cada forat s’hauria de fer teòricament amb 3 
cops i el total de divuit forats amb 54. Els cops de més de 54 es diu que es fan sobre par i els 
de menys de 54 sota par.

L’handicap de pitch & putt consisteix en un sistema que permet igualar el joc entre jugadors; és 
l’handicap o indicatiu del nivell de joc que permet jugar a un jugador molt bo contra un de novell 
els quals, mitjançant l’handicap, igualen el nivell del seu joc. Per exemple: en Pere, que fa molts 
anys que juga, té handicap 1 i juga contra la Maria, que fa sis mesos que va trepitjar el primer 
camp de pitch & putt i que té handicap 19. Després de jugar divuit forats, en Pere ha fet 56 cops 
i la Maria n’ha fet 70. Si es resten l’handicap, en Pere haurà fet “56 - 1 = 55 cops nets” i la Maria 
“70 - 19 = 51 cops nets”. Per tant, haurà guanyat la Maria per handicap.

Però a grans trets, aquest és el sistema d’handicap actual, ja que en el seu inici, quan en Martin 
Whitelaw es va plantejar crear el primer sistema d’handicap, aquest sistema era força menys 
elaborat; simplement es basava a dividir el nombre de cops sobre par per dos. Per tant, un 
resultat de 74 cops equivalia a tenir un handicap 10, que s’havia d’ajustar amb una mitjana dels 
tres primers torneigs. L’handicap màxim era 15; no es pujava mai handicap i les baixades a cada 
competició eren el resultat de dividir per dos el nombre de cops sota par aconseguits.

El sistema d’handicap artesanal ideat inicialment per en Martin s’aplicava de forma igualment 
artesanal i manual per ell mateix fins que, al 1995, es va intentar millorar aquest sistema amb una 
feina molt acurada de mesos recolzant-se sobre les dades que es tenien de les primeres com-
peticions amb el sistema d’handicap d’en Martin. Els creadors del primer Reglament d’Handicap 
tal com el coneixem avui en dia van ser l’Ignasi Voltà (el Vendrell), president de la Comissió 
Esportiva de l’ACPP, en col·laboració amb en Manel Navarro (la Garrotxa) i Enrique Cañadas, 
president del Comitè d’Àrbitres de la FCG.

L’any 1996 veia la llum aquest nou Reglament dHandicap en la mateixa línia del que coneixem 
actualment i entrava en vigor per a totes les competicions a Catalunya l’1 de gener de 1997.

Posteriorment hi ha hagut modificacions puntuals del sistema inicial, ajustant el model matemàtic 
a les diferents modalitats de joc i fins i tot incorporant una diferenciació entre les modificacions
 

d’handicap amb les regles catalanes i les Regles EPPA fins a aconseguir el reglament actual 
d’handicap que, pels bons resultats que ha demostrat, ha estat exportat a l’AGEPP i a l’EPPA com 
a sistema d’handicap d’aquestes entitats.

A grans trets, el sistema d’handicap actual consisteix a calcular el resultat net del jugador en una 
competició restant el seu handicap del resultat brut o real aconseguit en el camp. Aquest resultat 
net aconseguit pot estar per sota del par quan juguem millor del que indica el nostre handicap i 
per sobre del par quan juguem pitjor del que indica el nostre handicap. Si obtenim un resultat net 
per sota del par, voldrà dir que hem jugat millor que el que es podia suposar observant el valor 
del nostre handicap i per tant això es traduirà en una baixada d’handicap, ja que estem millorant 
en el nostre joc, i en canvi quan el resultat net obtingut estigui per sobre del par, i un cop supe-
rada una zona neutra on ni es puja ni es baixa handicap, el nostre handicap pujarà indicant un 
empitjorament del nostre joc.

Les pujades d’handicap són sempre de dues dècimes i en canvi les baixades d’handicap depe-
nen de la categoria de joc a què ens trobem, ja que en pitch & putt distingim tres categories de 
joc. Es baixen 2 dècimes per cada cop que haguem baixat de par per a la primera categoria, 4 
dècimes per a la segona categoria i 6 dècimes per a la tercera categoria.

Altres modalitats o formats de joc tenen taules de modificació adaptades o específiques; així, 
en recorreguts de tipus EPPA es va haver d’adaptar el sistema actual perquè la zona neutra, en 
comptes d’anar del par a 5 cops sobre par, anés d’1 cop sota par a 3 cops sobre par, o una taula 
específica per a competicions de parelles.

També cal destacar que en el decurs dels primers anys era el mateix Martin qui, amb una tarja de 
cartró de cada jugador, portava el control de l’handicap. Cada camp que feia una prova havia de 
consultar l’handicap de cada jugador a Solius. Posteriorment aquest control el portava l’ACPP de 
forma també manual i quan un camp feia una prova havia de demanar els llistats en paper o el dis-
quet a l’ACPP i posteriorment introduir l’handicap a cada jugador de forma manual en el programa 
de competicions. Per tant, es requerien moltes hores per preparar una competició i en especial 
per part de la Marta Roqueta, que és qui centralitzava tot el tema en aquest inici de normalització 
del sistema d’handicap. No és fins a finals del 2003 que es disposa d’un sistema informàtic en 
línia que permet conèixer al moment l’handicap del jugador cada dia. Aquest canvi tecnològic 
suposa també que els camps poden organitzar moltes més competicions, ja que l’obtenció de 
l’handicap dels jugadors és instantània. És a partir d’aquest moment que hi ha un creixement de 
nombre de competicions anuals i creixen, quan gairebé no existien, les competicions entre set-
mana, que en el 2009 van ser el 44 per cent de les competicions.

Finalment aquest sistema informàtic, que va involucrar els camps i la Secretaria de l’ACPP per 
modificar la forma de treballar, va derivar en la creació d’una major informació per al jugador, de 
manera que es podien estadístiques, comparatives, seguiment de l’evolució, i es derivava final-
ment en un complet sistema informàtic on el jugador pot des d’inscriure’s a una competició fins a 
consultar el resultat concret en un forat concret d’un partit jugat fa anys.

Com a conclusió podem dir que el sistema d’handicap ha estat una de les claus per l’èxit del 
pitch & putt a Catalunya. Sense un sistema d’handicap propi, les competicions no serien les que 
són ara, ni tampoc el nombre de federats. Ha estat un element cabdal per explicar els vint anys 
de pitch & putt a Catalunya i els resultats obtinguts. Cal felicitar, per tant, totes aquelles persones 
que el van crear.
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LES REGLES
DEL PITCH & PUTT A CATALUNYA

INTRODUCCIÓ
Les competicions de pitch & putt que tenen lloc a 
Catalunya es regeixen per les regles que figuren en 
aquest document i segueixen les directrius i reco-
manacions establertes per L’Associació Europea de 
Pitch & Putt (EPPA) i la Federació d’Associacions 
Internacionals de Pitch & Putt (FIPPA), entitats re-
guladores del pitch & putt en els àmbits europeu i 
mundial respectivament.

Els camps associats o adherits a l’ACPP i els clubs 
afiliats o adherits a la FCPP hauran de complir aques-
tes normes així com els reglaments i acords de les 
respectives Juntes Directives i Assemblees perquè 
tingui validesa qualsevol competició oficial d’aquest 
esport celebrada en el territori català.

CAMPS, RECORREGUTS I NORMES BÀSIQUES
1. Les competicions de pitch & putt només tindran 
validesa en aquells camps que d’acord amb l’article 
6 A) dels Estatuts de la FCPP hagin estat homologats 
per l’Associació Catalana de Pitch and Putt.

2. Els recorreguts de pitch & putt catalans tenen una 
llargada total de 1.000 metres com a mínim i 1.600 
com a màxim. La llargada dels forats no pot ésser in-
ferior a 40 metres ni superior a 120, sempre mesurats 
a centre de green.

3. El nombre de pals no pot ésser superior a set in-
clòs, obligatòriament, un putter.

4. Els jugadors han de donar el seu cop de sortida 
des d’una superfície artificial utilitzant o no un suport/
tee, segons el seu criteri.

5. En les competicions locals anomenades EPPA o 
FIPPA, la llargària màxima d’un forat serà de 90 me-
tres; la llargària total màxima pels divuit forats serà 
de 1.200 metres; es jugarà amb un màxim de tres 
pals, dels quals un ha d’ésser el putter. En el cop de 
sortida cal col·locar la bola obligatòriament damunt 
d’un suport/tee, que ha de tenir una alçària mínima 
de 5 mil·límetres.

REGLES DE JOC I LA SEVA APLICACIÓ. 
RECURSOS
6. Les regles aplicables en les competicions que tin-

guin lloc a Catalunya –siguin amb mides “catalanes” 
o les anomenades “EPPA” o “FIPPA”– seran les que 
consten en aquest document.

7. Les regles aplicables en torneigs internacionals 
(tant oficials com amistosos) seran les aprovades 
per l’EPPA i la FIPPA per a aquestes competicions.

8. Els òrgans jurisdiccionals i els procediments i re-
cursos en matèria de disciplina esportiva seran els 
establerts en els Estatuts i Reglaments de Disciplina 
de l’ACPP i de la FCPP segons la competició de què 
es tracti.

9. Cada competició oficial té el seu propi Reglament 
que no pot, en cap cas, contradir el que s’estableix 
en el present Reglament General de les Competi-
cions.

10. En absència d’un àrbitre, el Comitè de la Prova 
serà el responsable de resoldre les reclamacions 
dels jugadors en matèria de reglament. Si aquest 
Comitè no pot arribar a una conclusió, podrà consul-
tar el Comitè de Regles de la FCPP.

11. El pitch & putt a Catalunya és un esport en què 
homes i dones de totes les edats participen en les 
mateixes condicions. Malgrat això, es recomana que 
hi hagi, a més de la classificació general, classifica-
cions en les categories femenina, sènior i juvenil per 
fomentar l’esport entre aquests col·lectius.

SISTEMA D’HANDICAP
12. Segons la normativa internacional, el pitch & putt 
ha de tenir el seu sistema propi d’handicap. L’ACPP 
i la FCPP comparteixen l’ús del mateix sistema 
d’handicap –propietat de la primera entitat–, que és 
l’únic aplicable en les competicions oficials.

COM UTILITZAR AQUESTES REGLES
És aconsellable que es familiaritzi amb aquestes Re-
gles i les apliqui sempre que sorgeixi l’ocasió. En cas 
de dubte, jugui el camp tal com el trobi i la bola tal 
com reposa.

Comprensió de les paraules
Aquestes Regles s’han redactat d’una manera molt 

precisa i deliberada. Vostè hauria de tenir en compte 
i comprendre les següents diferències en l’ús de les 
paraules:
pot = opcional.
hauria = recomanació.
haurà = instrucció (penalització si no s’acompleix).
“la bola” = no es pot canviar la bola per una altra.
“una bola” = es pot canviar la bola per una altra.

Conèixer les definicions
Un bon coneixement de la terminologia definida 
és molt important per a la correcta aplicació de les     
Regles.

Penalització per infracció de les Regles o per in-
compliment del procediment

La penalització per infracció d’una regla tant en les 
competicions de joc per cops com en les compe-
ticions de joc per forats és d’un cop excepte que 
estigui estipulat d’una altra manera.

Dropatges per alleujament
Els dropatges per alleujament sempre s’efectuaran 
a dos pals tant si són del punt més proper 
d’alleujament com en el lloc determinat per la 
regla aplicable i tant si són amb penalització com 
sense. El desconeixement de les Regles no eximeix 
de la penalització incorreguda.

NORMES DE CONDUCTA
- Ningú no hauria de moure’s, parlar o situar-se a 
prop o directament darrere de la bola o del forat 
quan un jugador està preparant o executant un cop.
- Els jugadors haurien de jugar sense demora inde-
guda.
- Quan el joc d’un forat ha estat completat, els juga-
dors haurien d’abandonar immediatament el green i 
anotar el resultat en les targetes en el lloc de sortida 
del següent forat.
- El jugador hauria d’assegurar-se de reparar amb 
cura qualsevol desperfecte ocasionat al green per 
l’impacte d’una bola.
- Els jugadors haurien d’evitar ocasionar cap desper-
fecte al green en manipular la bandera, treure la bola 
del forat amb el cap del pal o recolzar-se en el putter.
- La bandera hauria de tornar-se a plantar en el forat 

de manera adequada abans que els jugadors aban-
donin el green.

DEFINICIONS
AIGUA ACCIDENTAL
“Aigua Accidental” és qualsevol acumulació tempo-
ral d’aigua, neu o gel natural en el camp i que no 
està en un obstacle d’aigua.

ÀRBITRE
Persona designada pel Comitè per acompanyar els 
jugadors a fi de decidir qüestions de fet i aplicar les 
Regles. En tot el que fa referència a l’aplicació i inter-
pretació de les Regles, la decisió de l’àrbitre és final. 
Haurà d’actuar davant qualsevol infracció d’una re-
gla que observi o li sigui denunciada.

BANDERA
És un indicador dret i movible amb una tela incor-
porada, col·locat al centre del forat per indicar-ne la 
posició.

BÀNDOL
Un,  dos  o  més  jugadors  que  són  companys.
BOLA EMBOCADA

Una bola està embocada quan reposa dins de la cir-
cumferència del forat i tota ella es troba per sota del 
nivell de la vora del forat.

BOLA EN JOC
Un  bola  està  en  joc  tan  aviat  com  el  jugador 
ha executat un cop en el lloc de sortida. Continua 
en joc (com a bola del jugador) fins a ser introduïda 
dins del forat, excepte quan està fora de límits, per-
duda o aixecada o ha estat substituïda d’acord amb 
aquestes regles. Una bola que així substitueix la bola 
anterior es converteix en la bola en joc.

BOLA EQUIVOCADA
Bola equivocada és qualsevol bola que no sigui la 
bola en joc del jugador, una bola provisional o, en el 
joc per cops, una segona bola jugada pel jugador 
sota la regla 2-c.

BOLA MOGUDA
Es considera que una bola s’ha mogut de la seva 26
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posició original si s’ha desplaçat tan sols una fracció 
de la seva circumferència.

BOLA PERDUDA
Una  bola  està  perduda   en  el  camp  si (a) no és 
trobada dins dels tres minuts, comptats des (b) el 
jugador ha posat una altra bola en joc sota les regles 
amb la penalització de cop i distància.

BOLA PROVISIONAL
Una bola provisional és una bola jugada sota aques-
tes Regles quan una bola pot estar perduda fora 
d’un obstacle d’aigua o pot estar fora de límits.

BÚNQUER
Obstacle consistent en una àrea de terreny on la 
gespa ha estat substituïda per sorra o similar. Una 
paret o vorera d’un búnquer que no estigui coberta 
de gespa és part del búnquer. El marge d’un bún-
quer s’estén verticalment cap a baix però no cap a 
dalt. Una bola està en un búnquer quan hi reposa o 
qualsevol part d’aquesta el toca.

CADDIE
Un cadi és qui ajuda el jugador d’acord amb les Re-
gles. Inclou portar-li els pals, donar-li consell, etc.

CAMP
El camp és tota l’àrea dins de la qual està permès 
el joc.

CAUSA ALIENA
És aquella que no forma part del partit o, en el joc 
per cops, no forma part del bàndol del competidor. 
Ni el vent ni l’aigua no són causa aliena.

COL·LOCAR-SE
Consisteix a situar els peus en posició en preparar- 
se per efectuar un cop.

COMITè
És la comissió degudament anomenada pel club o 
per l’associació organitzadora de la competició. El 
comitè no té poder per excloure una regla de pitch 
& putt. El comitè pot establir i publicar Regles Lo-
cals sempre que no vagin en contra de les Regles 
de pitch & putt.

COMPANy
És un jugador associat amb un altre en el mateix 
bàndol.

COMPETIDOR
És un jugador en una prova per cops.

CONSELL
Consell és qualsevol parer o suggeriment que pugui 
influir en un jugador per determinar el seu joc o el 
mètode per executar un cop. Informació relacionada 
amb les regles i qüestions de domini públic no són 
consell.

COP
Un cop és el moviment del pal cap a la bola amb la 
intenció de copejar-la i moure-la. El cop comptarà 
des de l’inici de la baixada del pal. Però si un jugador 
atura voluntàriament la baixada del pal abans que el 
cap del pal arribi a la bola, es considerarà que no ha 
executat un cop.

COP DE PENALITZACIÓ
És el que, sota l’aplicació de les Regles, s’afegeix al 
resultat d’un jugador o bàndol.

EQUIPAMENT
És qualsevol cosa usada, portada o transportada pel 
jugador o tot ae que transporta per a ell, el seu com-
pany o qualsevol dels seus cadis.

FORA DE LÍMITS
El  fora  de  límits  està  definit  per  tanques/estaques  
i  jugar  més  enllà  d’aquests  límits està prohibit. 
El Comitè pot marcar com a fora de límits qualsevol 
part dins del camp. Una bola està fora de límits quan 
tota ella reposa fora de límits. Un jugador pot situar-
se fora de límits per jugar una bola que està dins 
dels límits. Els  objectes  que  defineixen  el  fora  de  
límits no  són  obstruccions  i  es  consideren  fixos. 
La línia de fora de límits s’estén verticalment cap a 
dalt i cap a baix.

FORAT
El forat tindrà 108 mil·límetres de diàmetre i al-
menys 101,6 mil·límetres de fondària. Si s’utilitza un 
folre, aquest haurà d’estar enfonsat almenys 25,4 
mil·límetres per sota de la superfície del green.

GREEN
El green és tot el terreny del forat que s’està jugant  
preparat  especialment  pel  putter. Una bola està 
en el green quan qualsevol part d’ella mateixa toca 
el green.

IMPEDIMENTS SOLTS
L’expressió “impediments solts” indica objectes na-
turals que no estan fixats o en creixement i que no 
estan adherits a la bola i inclouen pedres que no 
estan sòlidament encastades, fulles, llenya menuda, 
branques i similars, excrements, cucs, insectes i de-

tritus o piles formats per ells.
 
La sorra i la terra solta són impediments solts en el
green però no en qualsevol altre lloc.

La rosada i el gebre no són impediments solts.

LÍNIA DE JOC
La línia de joc és la direcció que el jugador desitja 
que segueixi la seva bola després d’un cop, més una 
distància raonable a ambdós costats de la direcció 
desitjada. La línia de joc s’estén verticalment cap 
amunt des del terra, però no es perllonga més enllà 
del forat.

LÍNIA DE PUTT
La línia de putt és la línia que el jugador desitja que 
segueixi la seva bola després d’un cop en el green. 
La línia de putt no s’estén més enllà del forat.

LLOC DE SORTIDA
El lloc de sortida és l’indret des del qual s’inicia el joc 
en el forat que s’ha de jugar i és el mateix per a tots 
els jugadors. L’àrea definida com a lloc de sortida 
és l’estora i aquesta no es pot desplaçar de la seva 
ubicació inicial. Un jugador pot col·locar-se fora del 
lloc de sortida per jugar una bola que hi està dins.

MARCADOR
Persona  designada  pel  Comitè  per  anotar  el re-
sultat  d’un  competidor  en  el  joc  per  cops. No és 
un àrbitre.

OBSTACLES
Un obstacle és qualsevol búnquer o obstacle 
d’aigua. Una bola està en un obstacle quan hi repo-
sa o qualsevol part d’ella toca l’obstacle.

OBSTACLE D’AIGUA
Un obstacle d’aigua és qualsevol mar, llac, bassa, 
riu, rasa, drenatge superficial o altres llits d’aigua 
oberts (continguin aigua o no). Tot el terreny i aigua 
dins del marge d’un obstacle d’aigua són part de 
l’obstacle. Mentre el marge d’un obstacle d’aigua no 
sigui  delimitat  d’una  altra  manera,  ho  serà pel punt 
on comença la depressió del terreny. Quan el marge 
d’un obstacle d’aigua està delimitat  per  objectes  
artificials  (travesses,  pedres, murs, tanques, etc.), 
aquests estan dins de l’obstacle i el seu marge és 
definit pels punts exteriors dels objectes a nivell del 
terra. Aquests objectes artificials són obstruccions 
inamovibles. Quan el marge d’un obstacle d’aigua 
és delimitat per una línia al terra, aquesta està dins 
de l’obstacle d’aigua. El marge d’un obstacle d’aigua 

s’estén verticalment cap a dalt i cap a baix. Les esta-
ques que identifiquen un obstacle d’aigua
 
haurien  de  ser  vermelles  i  són  obstruccions. El 
Comitè o el seu representant autoritzat pot declarar 
qualsevol part del recorregut obstacle d’aigua.

OBSTRUCCIONS
Una obstrucció és qualsevol cosa artificial, tant si 
està aixecada com si no, situada en el camp excepte: 

a) Els objectes que defineixen els fora de límits tals 
com murs, tanques, estaques i filats.
b) Qualsevol construcció declarada pel Comitè com 
a part integrant del camp.
c) Qualsevol part d’un objecte artificial inamovible 
situat fora de límits.

Una obstrucció és movible si es pot moure sense un 
esforç exagerat, sense demorar indegudament el joc 
i sense ocasionar desperfectes. D’una altra manera, 
és una obstrucció inamovible.

PRACTICAR
Practicar és copejar una bola de manera delibera-
da de la forma que el jugador desitjaria fer-ho en el 
camp en el decurs del joc.

PREPARAR EL COP
Un jugador ha preparat el cop quan s’ha col·locat 
amb intenció d’efectuar-lo, encara que no hagi recol-
zat el pal. No obstant això, en un obstacle, el jugador 
ha preparat el cop quan s’ha col·locat en posició, ja 
que no hi està permès recolzar el pal.

PUNT MÉS PROPER D’ALLEUJAMENT
El punt més proper d’alleujament és el punt en el 
camp, més proper al lloc on reposa la bola, que no 
està més a prop del forat i on no existeix la interferèn-
cia de la qual està permès alleujar-se.

RECORREGUT
Recorregut és tota l’àrea del camp, excepte(a) el lloc 
de sortida i el green del forat que s’està jugant(b) tots 
els obstacles del camp.

SUPORT/TEE
Un suport i/o un tee són dispositius artificials escollits 
per elevar la bola sobre el terreny. L’ alçària mínima 
estipulada és de 5 mil·límetres.

SWING DE PRÀCTICA
Un swing de pràctica no és un cop de pràctica i es 
pot efectuar en qualsevol lloc amb la condició que el 26
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jugador no infringeixi les Regles.
 
TERRENy EN REPARACIÓ
Terreny en reparació és qualsevol part del camp 
marcada com a tal pel Comitè o així declarat pel 
seu representant autoritzat. Qualsevol herba, arbre o 
cosa en creixement dins del terreny en reparació és 
part del terreny en reparació. Inclou material apilat 
per ser retirat i qualsevol forat fet per un encarregat 
del manteniment del camp, fins i tot si no està marcat 
com a tal, i les àrees mediambientalment sensibles. 
Les estaques i/o les línies que defineixen el terreny 
en reparació estan dins d’aquest terreny. Aquestes 
estaques són obstruccions. El marge d’un terreny 
en reparació s’estén verticalment cap a baix, però 
no cap a dalt. Una bola està en terreny en reparació 
quan hi reposa o qualsevol part d’ella el toca . Una 
Regla Local pot prohibir el joc des d’un terreny en 
reparació.

VOLTA ESTIPULADA
Excepte quan el Comitè ho autoritzi d’una altra ma-
nera, una volta estipulada consisteix a jugar els fo-
rats del camp en els números i ordre correctes.

1a PART – GENERALITATS 
Regla 1. GENERAL
Quan aquestes Regles no proporcionin un aclari-
ment per a una situació específica, el Comitè, des-
prés d’una deliberació, decidirà conforme als prin-
cipis d’equitat.

Regla 2. EL JOC
a. El joc del pitch & putt consisteix a jugar una bola 
amb un pal des de cada lloc de sortida fins a l’interior 
del forat corresponent mitjançant un o successius 
cops d’acord amb aquestes Regles. Excepte si el 
Comitè ho permet d’una altra manera, els forat hau-
ran de jugar-se en ordre començant en el forat nú-
mero 1.

b. La bola es jugarà tal com reposi excepte si les 
Regles ho disposen d’una altra manera.

c. En el joc per cops, si un competidor té dubtes 
sobre la forma de procedir pot, sense penalització, 
acabar el forat amb dues boles. Abans de jugar, el 
jugador haurà d’anunciar el seu propòsit i haurà de 
dir quina bola vol que compti d’acord amb les Re-
gles. El Comitè decidirà en acabar la volta estipu-
lada.

Una segona bola jugada sota la regla 2.c no és una 
bola provisional.

d. Una competició està tancada quan el resultat ha 
estat publicat oficialment.

En el joc per cops, no es pot anul·lar, modificar o 
imposar una penalització després que s’hagi tancat 
la competició. Després de tancada una competició 
s’haurà d’aplicar una penalització de desqualificació 
si un competidor:

- ha entregat un resultat en qualsevol forat més baix 
del realment obtingut;
- ha entregat una targeta on figura un handicap su-
perior al que li correspon;
- s’ha posat d’acord per no aplicar les Regles (regla 
3.e);

- sabia, abans de tancar-se la competició, que havia 
infringit qualsevol regla per la qual la penalització era 
la desqualificació.

e. Només una penalització de desqualificació pot 
deixar d’aplicar-se, modificar-se o imposar-se en 
casos individuals excepcionals si el Comitè ho con-
sidera oportú.

2a PART – EL Jugador / L’EQUIPAMENT 
Regla 3. RESPONSABILITATS DEL JUGADOR

a. El jugador haurà de sortir a l’hora establerta pel 
Comitè.

b. El jugador haurà de romandre en tota la volta esti-
pulada en el grup designat pel Comitè.

c. En cap cas no estan permesos els cadis/acom-
panyants a excepció que ho autoritzi el Reglament 
de la Competició o el Comitè de la Prova.

d. El jugador és responsable que el resultat anotat 
en la seva targeta en cada forat sigui el correc-
te. Després d’acabar la volta, el jugador haurà 
d’assegurarse que ell i el seu marcador han signat la 
targeta i haurà de retornar-la al Comitè tan aviat com 
sigui possible.

e. Acord per excloure regles: els jugadors no es po-
saran d’acord per excloure l’acompliment de qual-
sevol regla o suprimir qualsevol penalització incorre-
guda.

f. Si un jugador torna un resultat més baix que el real-
ment obtingut en qualsevol  forat, el  jugador estarà  
desqualificat. Un resultat més alt que el realment 
obtingut es mantindrà. 
g. Si un competidor refusa acomplir una regla afec-

tant els drets d’un altre competidor, estarà desqua-
lificat.
 
PENALITZACIÓ: desqualificació

h. Abans de començar el joc d’un forat (o quan es 
canviï la bola), cada jugador hauria d’identificar cla-
rament la seva bola al seu marcador / contrari.

i. Cap jugador no influirà en la posició o el moviment 
d’una bola excepte quan les Regles ho permeten. 
Moure l’equipament de qualsevol jugador o la ban-
dera atesa no suposa infracció d’aquesta regla.

j. Un jugador no donarà ni demanarà consell, excep-
te al/del seu company de bàndol / cadi.

k. El jugador serà el responsable de jugar la seva 
bola. Excepte en un obstacle, el jugador podrà 
marcar i aixecar la bola per tal de poder identificar-
la. El jugador haurà d’informar el seu propòsit al seu 
marcador/adversari i la bola només podrà netejarse 
el mínim indispensable per a la seva identificació.

l. Els jugadors d’un mateix grup haurien de lliurar 
conjuntament les seves targetes de resultats als or-
ganitzadors de la competició.

m. Les penalitzacions incorregudes entre el joc de 
dos forats s’aplicaran en el següent forat.

PENALITZACIÓ: un cop

n. El jugador haurà de jugar sense demora indeguda.

PENALITZACIÓ PER INFRACCIÓ DE LA REGLA
3.n:

1a infracció: avís sense penalització.

2a infracció: 1 cop de penalització.

3a infracció: desqualificació

Regla 4. EQUIPAMENT

4.1. ELS PALS
a. No es poden aplicar materials estranys a la cara 
d’un pal (sota penalització de desqualificació).

b. Un jugador podrà seleccionar per a la volta un 
màxim de set pals (que s’ajustin a les especifica-
cions reconegudes). És obligatori, sota penalització 
de desqualificació, que un d’aquests sigui un putter.

c. Si un jugador ha començat la volta amb menys de 
set pals, en podrà afegir sempre que no excedeixi 
de set i que no sigui de qualsevol altra persona que 
està jugant en el camp.

d. Es pot substituir un pal només si aquest ha quedat 
inservible en el decurs normal del joc (actes raona-
bles excloent els violents). La substitució no pot fer-
se manllevant un pal seleccionat per al joc per qual-
sevol altra persona que estigui jugant en el camp i 
haurà de fer-se sense demora indeguda.

e. Els companys de bàndol poden compartir els 
pals, sempre que el nombre total de pals no sigui 
superior a set.

PENALITZACIÓ PER INFRACCIÓ DE LA REGLA
4.1.c, 4.1.d, 4.1.e
(Sigui quin sigui el nombre de pals portats en 
excés): un cop per forat on ha existit la infracció 
amb un màxim de tres cops per volta.

f. El jugador haurà de declarar fora de joc qualse-
vol pal o pals portats o utilitzats que infringeixen la 
regla 4.1.b en el moment de descobrir-ho. Aquests 
pals no es podran utilitzar durant la resta de la volta 
estipulada.

PENALITZACIÓ per infracció de la Regla 4.1.f:
desqualificació.

4.2. LA BOLA
a. El diàmetre de la bola no tindrà menys de 42,67 
mil·límetres (1,68 polzades) i haurà d’ajustar-se a les 
especificacions reconegudes.

b. En competició, la bola que jugui el jugador haurà 
de tenir clarament llegible la marca del fabricant i 
el número d’identificació. També està permès que a 
més porti estampat un logo i/o la paraula “practice”.

c. No es poden aplicar materials estranys a les boles 
o manipular-les de qualsevol altra manera.

PENALITZACIÓ: desqualificació

d. Si una bola es trenca com a resultat d’un cop, el 
cop s’anul·la i el jugador jugarà una altra bola sense 
penalització tan a prop com sigui possible del lloc on 
va jugar la bola original.

Regla 5. PRACTICAR.
a. Els jugadors no practicaran en el camp de la com-
petició des del dia d’inici de la prova. Aquesta regla 27
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és d’aplicació tant en competicions de joc per forats 
com en competicions de joc per cops.

PENALITZACIÓ: desqualificació

b.  En  el  decurs  de  qualsevol  competició, els 
jugadors no faran cap cop de pràctica  excepte  que    
la repetició  del  putt  un cop  acabat  el  forat  sense  
demorar  el  joc. Aquesta regla és d’aplicació tant en 
competicions de joc per forats com en competicions 
de joc per cops.

PENALITZACIÓ: un cop

c. No es considerarà pràctica el fet que un jugador 
acabi de jugar un forat tot i que el seu resultat no 
compti. Aquesta regla és d’aplicació en totes les mo-
dalitats de joc.

Regla 6. PROCEDIMENT PER DROPAR
a. Una bola que ha de ser dropada segons les Re-
gles haurà de ser dropada pel mateix jugador. El ju-
gador haurà de quedar-se ertdret, mantenir la bola 
a l’altura l’alçada de l’espatlla amb el braç estès i 
deixar-la caure no més a prop del forat. La bola dro-
pada haurà de tocar primer una part del camp on 
la regla aplicable exigeix que la bola sigui dropada.

PENALITZACIÓ: un cop

Si en dropar la bola aquesta toca qualsevol persona 
o l’equip de qualsevol jugador abans o després de 
tocar una part del camp i abans que quedi en repòs, 
s’haurà de tornar a dropar tantes vegades com cal-
gui, sense penalització.

PENALITZACIÓ per incompliment del procedi-
ment: un cop

b. Una bola dropada haurà de tornar-se a dropar, 
sense penalització, si:

• Queda en repòs a més de dos pals de distància 
d’on va tocar per primera vegada una part del camp.
• Roda i queda en repòs dins d’un obstacle.
• Roda i queda en repòs fora d’un obstacle.
• Roda i queda en repòs en un green.
• Queda en repòs fora de límits.
• Queda en repòs més a prop del forat.
• Queda en repòs en una posició en què existeix la 
interferència inicial.

Si la bola en tornar-se a dropar queda en repòs en 
qualsevol de les posicions esmentades més amunt, 

haurà de ser col·locada tan a prop com sigui pos-
sible del punt on va tocar el camp en tornar-se a 
dropar.

PENALITZACIÓ: un cop.

3a PART – COMENÇANT EL JOC 
Regla 7. LLOC DE SORTIDA
a. Tant en el joc per cops com en el joc per forats, el 
primer jugador que jugarà des del primer lloc de sor-
tida estarà determinat per l’ordre de sortides o, en el 
seu defecte o en cas d’un desempat, és decidirà per 
sorteig. El bàndol amb el resultat més baix brut en 
el forat acabat de jugar sortirà primer en el següent 
lloc de sortida.

b. La bola haurà de jugar-se des de l’estora acomo-
dant-la o no sobre un suport (tee).

Si en començar un forat, un competidor juga des de 
fora del lloc de sortida, haurà de repetir el cop des 
del lloc correcte amb un cop de penalització. Si no 
rectifica l’error i surt des del següent lloc de sortida, 
estarà desqualificat.

El cop donat des de fora del lloc de sortida i els do-
nats abans de corregir l’error, no comptaran per al 
seu resultat.

c. Si la bola cau del suport (tee) o el jugador la fa 
caure en preparar el cop, es podrà tornar a acomo-
dar damunt del suport (tee) sense penalització. Si 
en aquestes circumstàncies la bola ha estat cope-
jada, haurà de comptar-se el cop i la bola es jugarà 
tal com reposi.

d. Un jugador que jugui des d’un lloc de sortida equi-
vocat haurà d’anular el cop/s jugat/s i haurà de jugar 
des del lloc de sortida correcte. El jugador incorrerà 
en la penalització d’un cop. Si l’error no es rectifica 
abans de jugar un cop des del següent forat, estarà 
desqualificat.

Si el forat que està jugant és l’últim forat de la volta, 
haurà d’anunciar-ho i rectificar abans d’abandonar 
el green.

e. Un jugador haurà d’acabar el forat amb la bola ju-
gada des del lloc de sortida excepte quan una regla 
l’autoritzi a substituir-la per una altra bola (una bola 
inservible pel joc, perduda o irrecuperable).

f. L’estora que delimita el lloc de sortida no es pot 
desplaçar de la seva ubicació original.

PENALITZACIÓ PER INFRACCIÓ 
DE LA REGLA 7
e/f: desqualificació

Regla 8. JUGAR DES D’UN LLOC EQUIVOCAT
a. Si un jugador executa un cop amb la seva bola en 
joc des d’un lloc en el camp on les Regles no per-
meten jugar un cop, dropar una bola o col·locar-la, o 
quan les Regles requereixen que una bola dropada 
torni a dropar-se o una bola moguda sigui reposa-
da, el jugador estarà jugant des d’un lloc equivocat i 
haurà de procedir segons la regla aplicable.

El jugador haurà d’acabar el forat amb la bola jugada 
des del lloc equivocat sense corregir l’error i afegirà 
un cop de penalització al seu resultat.

b. Si el comitè considera que el jugador ha aconse-
guit un avantatge considerable, estarà desqualificat.

Regla 9. JUGANT LA BOLA
a. La bola haurà de copejar-se amb el cap del pal i 
no s’haurà d’empènyer, arrossegar o encullerar.

b. Si el pal d’un jugador copeja més d’una vegada la
 bola en executar un cop, el jugador comptarà el cop 
i se n’afegirà un altre de penalització per un total 
de dos cops.

c. En el joc per cops, quan les boles estan en joc, 
s’hauria de jugar en primer lloc la bola més allunyada 
del forat.

d. En el joc per forats, si un jugador juga fora de torn, 
el contrari pot requerir al jugador que cancel·li el cop 
i jugui en l’ordre correcte.

e. Es poden treure impediments solts excepte quan 
tant els impediments solts com la bola toquen o re-
posen en un obstacle.

f. Per equitat, un jugador té dret a jugar la seva bola 
en les mateixes condicions que tenia en el moment 
en què va quedar en repòs.

PENALITZACIÓ PER INFRACCIÓ DE LA REGLA
9.a/e: un cop

Regla 10. NETEJAR LA BOLA
La bola en joc d’un jugador que ha estat marcada 
i aixecada segons les Regles, podrà ser netejada 
sense penalització excepte si la bola ha estat mar-
cada i aixecada:

• per identificar-la;
• per determinar si està inservible per al joc;
• perquè interfereix o ajuda (fora de green) al joc.

PENALITZACIÓ: un cop

Regla 11. LÍNIA DE JOC. LÍNIA DE PUTT
a. Un jugador no millorarà o permetrà que es millori 
la línia de joc o la posició de la bola i no mourà, do-
blegarà o trencarà qualsevol cosa fixa o en creixe-
ment excepte si:
- aquesta acció succeeix en col·locar-se netament.
- en executar un cop o el moviment cap enrere del 
seu pal per a un cop i executar-ne el cop.

b. Si la posició de la bola, a qualsevol lloc del camp, 
interfereix en la col·locació, swing o línia de joc d’un 
altre jugador, la bola haurà de marcar-se i aixecar-
se, si això és requerit, i posteriorment reposar-se. La 
bola no es pot netejar.

c. En un altre lloc que no sigui el green, qualsevol pot 
indicar la línia de joc, però el jugador no pot perme-
tre que algú (el seu cadi, el seu company, el cadi del 
seu company) se situï en o a prop o d’una prolonga-
ció d’aquesta línia mentre efectua el cop.

d. Quan la bola d’un jugador està a green, ell, el seu 
company o el seu cadi pot, abans però no durant 
el cop, senyalar la línia de putt però sense tocar la 
superfície del green.

e. Un jugador, en executar un cop, no haurà 
d’acceptar ajuda física ni protecció contra els ele-
ments ni permetre que el seu cadi, company o el 
cadi del seu company se situïn a o a prop de la pro-
longació de la línia de joc o línia de putt darrere de 
la bola.

PENALITZACIÓ: un cop

4a PART – INCIDèNCIES EN EL CAMP / PROCEDI-
MENTS D’ALLEUJAMENT

Regla 12. OBSTRUCCIONS
a. Qualsevol obstrucció movible es pot treure sense 
penalització. Si la bola es mou, haurà de reposarse. 
Si no es reposa, s’incorrerà en un cop de penalitza-
ció, en aplicació de la regla 21.a

b. Si la bola reposa sobre l’obstrucció movible, 
s’haurà d’aixecar la bola, treure l’obstrucció i dropar 
en el recorregut o en un obstacle. En el green es 
col·locarà tan a prop com sigui possible del punt on 27
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es trobava la bola sobre l’obstrucció.
c. Excepte quan la bola està en un obstacle d’aigua, 
un jugador pot alleujar-se quan la bola s’atura al da-
munt d’una obstrucció inamovible o si aquesta inter-
fereix en la col·locació, el swing del jugador o la línia 
de putt quan la bola està a green.

Procediment d’alleujament:

* En el recorregut, marcar la bola, aixecar-la i dro-
par-la sense penalització dins de la distància de dos 
pals del punt més proper d’alleujament –però no més 
a prop del forat.

* En un búnquer, marcar la bola, aixecar-la i dro-
par-la dins del búnquer sense penalització tal com 
s’indica més amunt.

* En el green, marcar la bola, aixecar-la i col·locarla 
sense penalització en el punt més proper 
d’alleujament.

PENALITZACIÓ PER INFRACCIÓ DE LA REGLA
12.b/c: un cop

Regla 13. BÚNQUER
a. Abans d’executar un cop a la bola dins d’un bún-
quer, el jugador no haurà de

* tocar la superfície o la sorra amb el pal excepte si 
ho fa per evitar una caiguda o com a conseqüència 
d’aquesta, en treure una obstrucció, en mesurar, en 
marcar la posició, recuperar o aixecar, col·locar o 
reposar una bola segons un regla o en recolzar els 
seus pals.

* tocar o moure un impediment solt dins del búnquer.

b. Un cop amb el qual la bola no surti del búnquer 
no representa de si mateix una infracció de la regla 
13.a però, allisar irregularitats abans de jugar-ne un 
segon o qualsevol dels cops posteriors des de la so-
rra, és una infracció de la regla.

PENALITZACIÓ: un cop

Regla 14. OBSTACLES D’AIGUA
a. Es pot jugar una bola dins d’un obstacle d’aigua
sense penalització, però el jugador no podrà:

* Tocar la superfície o l’aigua de l’obstacle amb el 
pal excepte si ho fa per evitar una caiguda o com a 
conseqüència d’aquesta, en treure una obstrucció, 
en mesurar, en marcar la posició, recuperar o aixe-

car, col·locar o reposar una bola segons un regla o 
en recolzar els seus pals.

* Tocar o treure impediments solts de dins de 
l’obstacle.

b. Si una bola està o està perduda dins d’un obsta-
cle d’aigua (tant si la bola està dins de l’aigua com 
si no), el jugador pot, amb un cop de penalització:

* Jugar una bola tan a prop com sigui possible del 
punt
on va ser jugada per última vegada la bola original; o
* Dropar una bola darrere de l’obstacle d’aigua, man-
tenint una línia recta entre el forat, el punt per on la 
bola original creuà per última vegada el marge de 
l’obstacle d’aigua i el punt on es droparà la bola; o
* Dropar una bola fora de l’obstacle d’aigua dins de 
la distància de dos pals i no més a prop del forat 
que el punt per on la bola original creuà per última 
vegada el marge de l’obstacle d’aigua.

PENALITZACIÓ: un cop

Regla 15. AIGUA ACCIDENTAL
Si la bola d’un jugador reposa o toca aigua acciden-
tal, o quan aquesta condició interfereix en la seva 
col·locació, el seu swing, o la línia de putt quan la 
bola està a green, el jugador pot alleujar-se sense 
penalització.

Procediment d’alleujament:
* En el recorregut, marcar la bola, aixecar-la i dro-
par-la sense penalització dins de la distància de dos 
pals del punt més proper d’alleujament –però no més 
a prop del forat.

* En un búnquer, marcar la bola, aixecar-la i dro- 
par-la dins del búnquer sense penalització tal com 
s’indica més amunt.

* En el green, marcar la bola, aixecar-la i col·locarla 
sense penalització en el punt més proper 
d’alleujament.

PENALITZACIÓ: un cop

Regla 16. TERRENy EN REPARACIÓ
a. Són terreny en reparació les zones marcades com 
a tals: àrees de vegetació especialment marcades o 
arbres amb el seu tutor o especialment senyalitzats 
(vegeu definició).

b. Està permès jugar des d’un terreny en reparació 

excepte quan una regla local ho prohibeixi.

c. El jugador podrà alleujar-se sense penalització si 
la seva bola queda en repòs en un terreny en repara-
ció o aquest interfereix en la seva col·locació o el seu 
swing, o en la línia de putt quan la bola està a green.

Procediment d’alleujament:
* En el recorregut, marcar la bola, aixecar-la i dropar-
la sense penalització dins de la distància de dos 
pals del punt més proper d’alleujament –però no més 
a prop del forat.

* En un búnquer, marcar la bola, aixecar-la i dropar-la 
dins del búnquer sense penalització tal com s’indica 
més amunt.

* En el green, marcar la bola, aixecar-la i col·locarla 
sense penalització en el punt més proper 
d’alleujament.

PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT: un cop

Regla 17. GREEN EQUIVOCAT
Una bola que reposi en un green que no sigui el del 
forat que s’està jugant, haurà de ser marcada, aixe-
cada i dropada fora de green, sense penalització, 
dins de la distància de dos pals del punt més proper 
d’alleujament però no més a prop del forat.

PENALITZACIÓ: un cop

5ª PART
SITUACIONS DE LA BOLA DURANT EL jOC

Regla 18. BOLA EQUIVOCADA

a. Si un jugador juga un cop/s amb una bola equi-
vocada que no està en un obstacle, incorrerà en 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 d’on es juguin.

Regla 19. BOLA ENCASTADA

a. Si un jugador vol alleujar-se d’una bola encastada 
amb 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 obstacle d’aigua. El jugador és l’únic jutge per de-
terminar si la bola és injugable. Si el jugador declara 
que la seva bola és 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 ve-
gada:

• 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 darrere del punt on reposa la bola 
mantenint una línia recta entre el forat, el punt on re-
posa 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 segons la clàusula ii) o iii), haurà 
de dropar una bola dins del búnquer.

PENALITZACIÓ: Un cop.

Regla 21. 
BOLA MOGUDA, DESVIADA O ATURADA

a. Quan la bola en joc i en repòs d’un jugador és mo-
guda per ell mateix, pel seu company, el seu equipa-
ment o els seus cadis, el jugador incorrerà en un cop 
de penalització i haurà de reposar la bola. Si no la 
reposa, seran d’aplicació les regles 8 a/b.
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Normes de seguretat
ALS CAMPS DE PITCH & PUTT DE CATALUNYA

E
RECOMANACIONS PER A LES INSTAL·LACIONS 
DE PITCH & PUTT A CATALUNYA

El nombre de pitch & putts existents (més de trenta en el moment de redactar aquestes Re-
comanacions) i el llarg període de temps des que es va iniciar aquest esport (Solius, 1989) 
fan que es tingui una important experiència sobre el seu funcionament i sobre les normes de 
seguretat aconsellables.

Aquestes Recomanacions de l’Associació Catalana de Pitch and Putt segueixen les línies 
establertes pel document que l’any 2001 es va elaborar conjuntament entre l’ACPP i la Fede-
ració Catalana de Golf i pretenen servir de guia als promotors i projectistes de les intal·lacions 
qui son, en definitiva, els que hauran d’estudiar cada cas en particular i decidir el disseny –i 
les mesures de seguretat necessàries– tenint en compte els aspectes esportius, la seguretat 
dels jugadors i la integració ambiental del terreny de joc.

En cap cas no cal entendre-les com una normativa infal·lible per evitar accidents, sinó com 
unes mesures que es recomanen a tots els camps per ajudar a augmentar-ne el nivell de 
seguretat.

1. Jugadors
Es recomana que cap jugador no pugui sortir al camp sense un coneixement mínim del joc, 
tant teòric com pràctic, per donar fluïdesa al joc i disminuir el risc d’accidents.

Els jugadors principiants hauran de sortir al camp, les primeres vegades, acompanyats per 
professor o per jugadors experts i, en tot cas, en hores d’escassa aglomeració.

Es recomana que no hi hagin forats de més de noranta metres per als principiants. En cas 
que el camp tingui forats que superin aquesta longitud, es recomana posar-hi un segon lloc 
de sortida. Igualment es recomana aquesta segona zona quan els forats no acompleixin les 
condicions mínimes de seguretat.

Es recomana als camps que col·loquin en llocs ben visibles les normes de seguretat obliga-
tòries així com les normes d’etiqueta de forma que els jugadors tinguin informació adequada.

Igualment es recomana informar els jugadors sobre la cobertura de la pòlissa d’accidents que 
obligatòriament cal que tingui subscrita cada camp i prohibir la sortida amb acompanyants 
(en especial nens). Es recorda que en cas d’accident, el camp i/o el jugador són els únics 
responsables.

2. El camp
Quan es tracta de competicions de l’ACPP o de la Federació Catalana de Pitch and Putt, els 
forats han de tenir una longitud entre 40 i 120 metres, amb una longitud total mínima de 1.000 
metres i una màxima de 1.600 metres per als camps de divuit forats. Es recomana que els 
camps tinguin també sortides EPPA o FIPPA, que són potestatives en competicions locals i 

obligatòries en les competicions internacionals (forats fins a 90 metres i longitud total màxima 
per a un recorregut de divuit forats de 1.200 metres).

És aconsellable una superfície mínima de 5 hectàrees per a un camp de pitch & putt a Cata-
lunya, terreny de pràctiques apart.

Es recomana tanmateix l’existència d’una zona de pràctiques que hauria d’incloure, si és pos-
sible, un green de putts, zona d’aproximació i búnquer.

La col·locació dels llocs de sortida respecte al recorregut d’altres forats, la situació dels bún-
quers i el disseny dels forats en general, cal que estiguin fets de manera que no suposin un 
perill per als jugadors i que garanteixin un grau de seguretat adequat. Es recomana, si és 
necessari tenint en compte aquesta finalitat, la col·locació de xarxes de protecció i/o plantes 
arbustives, especialment en els llocs de sortida. En els esquemes adjunts a aquestes Recoma-
nacions (annex número 2) es delimiten uns perímetres de joc que s’aconsellen per a cada forat.

3. Zona de pràctiques
Es recomana que les instal·lacions estiguin dotades d’àmplies zones de pràctiques, si pot ser 
camp de pràctiques pròpiament dit, zona d’aproximació, búnquer i green de putts. Les dimen-
sions dependran del terreny disponible i del grau de perillositat que existeixi segons l’ús dels 
terrenys contigus, i s’estimarà una superfície mínima entre 1,25 i 2 hectàrees (annex número 1).

Atès el perill que això comporta, es recomana la col·locació d’una barrera o senyal molt visible 
que impedeixi que els jugadors i acompanyants es puguin situar immediatament darrere dels 
jugadors que practiquen, així com una separació mínima de tres metres entre cada lloc de 
pràctica.

4. Responsabilitats
Aquestes normes són solament orientacions que poden ser assumides genèricament per tot 
camp de pitch & putt, sense que, no obstant això, l’aplicació d’aquestes exoneri per si sola la 
responsabilitat al camp enfront de possibles reclamacions de tercers. La FCPP no té autoritat 
per damunt de la llei o dels tribunals per determinar quines conductes són les que comporten 
una responsabilitat del camp davant d’un fet determinat, ni assumeix cap responsabilitat per 
qualsevol accident que es pugui produir en un camp, fins i tot en el cas que s’hagin observat 
aquestes Recomanacions. 27
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ANNEXOS
1. Dimensions mínimes aconsellables per als camps de pràctiques.
2. Esquema de perímetres de joc recomanables.

RECOMANACIONS PER A LES INTAL·LACIONS 
DE PITCH & PUTT A CATALUNYA

ANNEX N. 1
CAMP DE PRÀCTIQUES
Dimensions mínimes recomanables amb terrenys contigus d’escassa perillositat:

1. Si es desitja que en el camp de pràctiques es puguin utilitzar fustes
 
Amb bola tipus de pràctiques: longitud, 210 metres. Amplada en la zona de caigu-
da, 100 metres. Superfície, 1,7 hectàrees.
Amb boles normals: longitud, 230 metres. Amplada en la zona de caiguda,100 metres. 
Superfície, 2 hectàrees.

2. Si es limita a l’ús de ferros
Longitud mínima, 180 metres. Amplada en la zona de caiguda, 80 metres.
Superfície, 1,25 hectàrees.

3. Zona de pràctica d’aproximació i sortida de búnquer
Es recomana una superfície mínima de 1.000 metres quadrats (800 per 9 forats).

4. Green de putts
Es recomana una superfície mínima de 400 metres quadrats (300 per 9 forats).

ANEX 2
Perímetres de joc recomanables
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REGLAMENT PER A L’HOMOLOGACIÓ 
DELS CAMPS DE PITCH & PUTT

Segons el que s’estableix en els Estatuts de la Federació Catalana de Pitch and Putt en refe-
rirse als membres “afiliats”, aquests han de disposar, en exclusiva, d’un terreny homologat per 
l’Associació Catalana de Pitch and Putt per a la pràctica d’aquest esport (article 6.a)

En aquest Reglament s’exposen les característiques que són d’obligat compliment per tos els 
camps de nova creació. Pel que fa als que ja són membres de l’ACPP, s’estableix com a data 
límit el dia primer de gener de 2008 perquè facin les adaptacions necessàries en les seves 
instal·lacions. Els camps adherits també hauran d’acomplir aquesta normativa.

Les normes a acomplir peqruè un camp sigui homologat i per tant pugui ser seu de competi-
cions oficials de la Federació Catalana de Pitch and Putt, així com de totes aquelles en què els 
jugadors puguin modificar el seu handicap, són les següents:

1. Instal·lacions esportives

1.a. Recorregut
Camp de 9 forats o més (18 o múltiples de 9)
Retolació de cada forat amb el nombre ordinal del forat, distància i el número de dificultat 
(handicap del forat).
Mesurament de tots els forats a centre de green i indicació correcta de les distàncies. Estores 
amb tees a tots els forats a dreta i esquerra. S’accepta també l’estora amb un sol tee al centre.
Búnquers cuidats i amb rasclets.
En cas d’existir herbatosca (“rough”), ha d’estar ben diferenciada del carrer i el carrer diferen-
ciat del green.
El camp haurà d’estar marcat amb estaques o indicadors dels obstacles d’aigua frontal (gro-
gues), aigua lateral (vermelles), fora límits (blanques), terreny en reparació, anomalies tempo-
rals del terreny i zona de dropatge (blaves). 

1.b. Pràctiques (*)
Xarxa de pràctiques o camp de pràctiques amb estores de sortida amb tees. Green de putts.
Sistema expenedor de boles de pràctiques.
Obstacle de sorra i zona de xip de pràctiques (obligatori en el 2009).

(*) Encasos especials, i a criteri de la Junta Directiva de l’ACPP amb el vistiplau de la de la 
FCPP, es podrà eximir d’algunes d’aquestes obligacions un camp determinat

2. Seguretat
2.a. El camp ha de tenir un disseny que faci segura la pràctica de l’esport per a tots els com-
petidors. En tot cas es procedirà a col·locar xarxes o proteccions (naturals o artificials) als llocs 
considerats perillosos, en especial les sortides i les proximitats dels greens.

2.b. La distància entre cada lloc on es juga en el camp de pràctiques serà com a mínim de 3 
metres.
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NORM
ES DE SEGURETAT ALS CAM

PS DE P&P DE CATALUNYA

6. Promoció del pitch & putt
Els camps homologats s’obliguen a fer el possible per generar noves llicències de pitch & putt 
així com a organitzar classes i cursets i a fer un mínim de cinc competicions per any.

7. Legalitat
El camp haurà de tenir els permisos administratius per poder portar a terme l’activitat.

8. Disposicions finals
8.a. L’homologació d’un camp determinat correspon a la Junta Directiva de l’ACPP després de 
la visita efectuada per la persona o persones en qui la mateixa delegui.

8.b. Qualsevol canvi en el recorregut o les instal·lacions haurà de ser notificat per poder
mantenir l’homologació.

8.c. L’incompliment de qualsevol de les normes anteriors serà objecte d’una primera amonesta-
ció per part de la Junta Directiva de l’ACPP. La reincidència o manca d’adaptació en un temps 
raonable podrà ser sancionada amb la pèrdua de l’homologació –temporal o definitiva– segons 
les circumstàncies que concorrin en els fets, després de l’oportuna tramitació d’expedient con-
tradictori, amb possibilitat que el camp pugui formular al·legacions.

8.d. La decisió de la Junta Directiva es pot recórrer davant de l’Assemblea de l’ACPP, qui té
la decisió final sobre un cas determinat.

Aprovat per Assemblees ACPP i FCPP el 27 de març de 2007. 
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2.c. Xarxes al camp de pràctiques per garantir que boles de pràctiques no arribin lateralment 
o frontalment al recorregut, així com xarxes que evitin la sortida de boles del recorregut quan 
aquestes puguin envair camins, carreteres, zones d’ús públic o instal·lacions alienes al camp 
de joc.

2.d. El camp ha de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil en vigor per a les 
seves instal·lacions

NOTA. El document “Recomanacions per a les instal·lacions de pitch & putt a Catalunya” 
s’acompanya com a annex d’aquest Reglament.

3. Serveis
3.a. Casa club coberta amb recepció on atendre els jugadors. Telèfon i fax
Targes de joc
3.b. Connexió a Internet (per a l’enviament de dades esportives).
3.c. WC i lavabo per a homes i dones.
3.d. Bar i/o màquines expenedores de begudes.
3.e. Panell d’informació sobre el pitch & putt.
3.f. Servei de lloguer o cessió de pals.
3.g. Venda de guants i boles.
3.h. Zona d’aparcament.

4. Identificació que es tracta d’un recinte on es practica el pitch & putt
4.a. En els cartells d’entrada al camp.
4.b. En els cartells i rètols del mateix camp.
4.c. A les targes de joc.
4.d. A la publicitat que faci el camp, especialment a la dirigida al mercat de pitch & putt.

5. Acompliment de la normativa esportiva de l’ACPP i FCPP
5.a. Tots els camps de l’ACPP tenen l’obligació de seguir la normativa de l’ACPP i de la FCPP 
establerta en els seus estatuts, reglaments i circulars. Molt en especial han de tenir en compte 
que en les competicions que s’anomenin de pitch & putt (o en tot cas que es juguin amb una 
longitud per divuit forats entre 1.000 i 1.600 metres), estan obligats a utilitzar exclusivament la 
reglamentació i el sistema d’handicap de l’ACPP i la FCPP.

5.b. El nombre màxim d’avisos per no aplicació o incompliment de la normativa esportiva 
serà de tres per camp i any. Si s’arriba a aquesta situació, el camp s’exposa a la pèrdua de la 
condició de camp homologat pel període que estableixi la Junta Directiva segons el seu criteri 
i les circumstàncies que concorrin en els fets, després de l’oportuna tramitació d’expedient 
contradictori amb possibilitat que el camp pugui formular al·legacions.

5 bis. Acompliment de la normativa esportiva de l’EPPA i de la FIPPA
Perquè una instal·lació pugui organitzar competicions vàlides amb distàncies EPPA/ FIPPA, 
caldrà una homologació especial del recorregut que tingui en compte no solament les dis-
tàncies en si sinó un grau de dificultat raonable perquè en aquestes competicions es pugui 
modificar l’handicap de pitch & putt.
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EL PITCH & PUTT A LA PLATJA

LLa brillant idea de jugar a golf a la platja es va començar a germinar els primers dies de l’any 1994. 
Va ser el president de la societat Amics de Voramar, en Diego Santos, una persona que no tenia 
vincles amb el món del golf, qui mentre parlava amb un amic golfista en el seu local habitual de con-
centració, a l’Hotel Ceferino, va tenir la feliç idea de canviar un camp habitual de golf per la platja; 
concretament la magnífica platja de 54 hectàrees de Vilanova i la Geltrú. En Diego Santos tenia una 
gran personalitat i era amic de tothom, i com que tot el que feia ho portava a terme amb entusias-
me, ràpidament va escampar la idea. Va convèncer l’Ajuntament de Vilanova, el Gim MG, FIACT 
Assegurances i altres patrocinadors per fer el I Torneig de Golf a la Platja. Es van fer uns forats a 
la sorra per celebrar un torneig per a amics i moltes personalitats, acompanyat d’una sardinada 
per esmorzar i un dinar al migdia. Recordo en Pere Tàpies, Jordi L. P., els Sírex, Andrés Gimeno, 
l’exconseller de la Generalitat Lluís Alegre, el president de la PGA Angel Gallardo, el president de 
la FCG, Carlos Rosa, Oscar Nebreda, Jordi Estalla, Carlos Pérez, Josep M. Farras, Pere Escobar, 
Enric López Vilalta, Joan Castells, Manel Giró i molts altres personatges famosos. Els beneficis del 
Torneig anaven destinats a obres benèfiques. 

Des del 1994 fins al 1997, durant quatre anys, s’anava repetint el mateix esquema: sardinada, uns 
quants forats, dinar i repartiment de premis. Però l’any 1998, inesperadament, va desaparèixer 
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per sempre la figura principal: en Diego Santos, la persona que 
havia tingut la fantàstica idea de portar a la platja aquest joc 
tan divertit del golf. El vicepresident de la societat, en Salvador 
Isern, i els seus companys pensaven que sense la figura princi-
pal no seria possible la continuació d’aquella tradició.

La relació del golf a la platja amb el pitch & putt. Com altres 
amics, jo era jugador habitual de golf des de 1992 i del golf a 
la platja des del seu inici. L’any 1997 havíem obert un camp de 
pràctiques a Vilanova i la Geltrú i havíem muntat una societat 
per fer un camp de pitch & putt al Portal del Roc. Com que la 
idea del golf a la platja em semblava genial, i a més havíem de 
publicitar el camp de pràctiques i el nou camp de pitch & putt 
que començaria a funcionar a finals de 1999, vaig pensar que 
la millor manera de fer publicitat era continuar amb el torneig 
i simular un camp de pitch & putt a la platja perquè tots els 
que hi juguessin continuessin divertint-se. Vaig comentar el nou 
projecte al Salvador Isern i a la seva societat Amics de Voramar, 
i a tothom li va semblar que seria una manera de continuar el 
que havia començat el Diego Santos i de retre-li homenatge 
dedicant-li la cinquena edició i primera de l’era moderna.

Així va ser com d’una tertúlia entre amics va començar el que 
avui és un torneig de pitch & putt a la sorra. Ja fa disset anys 
que fem tornejos a la platja de Vilanova, però no només en 
aquesta localitat: el torneig també s’ha dut a terme a la platja 
de la Barceloneta (davant de l’Hotel Arts) durant els anys 2001, 
2002 i 2003, a Islantilla (Huelva) el 2004 i 2005, a la platja de 
Cambrils el 2002 i 2003, i des de fa sis anys a la platja de la 
Pineda (Vila-seca).

La diferència fonamental de les quatre primeres edicions amb 
l’actual és que es fan divuit forats amb tarja de joc, i en definitiva 
tot el torneig és reglamentat exactament igual que si es jugués 
en un camp de gespa; tan sols canvia que a la sorra la bola 
es col·loca al lloc on reposa sobre un tee, excepte, però, en el 
green.



RECULL HISTÒRIC DE 20 ANYS 
DE PITCH & PUTT A CATALUNYA
per Àngel Llopis Barceló



Amb el suport de:

La FCPP forma part de la:


