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Benvinguts al programa
Apropar el golf als escolars,
una prioritat per a la FCG

C

om a nou president de la FCG, un dels grans
objectius que m’he marcat, al costat de tot l’equip
federatiu, és que el golf arribi a tots els escolars
catalans i pugui formar part de la realitat esportiva
de tots ells, a més dels esports tradicionals que ja
formen part de la seva vida gairebé sense voler. Per
això, cal seguir apostant pel programa «Golf a les
Escoles» i acostar-nos als centres que encara no l’han
integrat al seu projecte perquè puguin veure com els
joves escolars responen entusiastes quan coneixen un
esport saludable, que obliga a utilitzar la concentració
i la ment, i també els obliga a adquirir hàbits de salut:
respecte, habilitat, passió, constància... Valors molt
importants que després poden aplicar en la seva
vida diària. I si els escolars catalans són un objectiu
important, també volem treballar dur per arribar als
nens amb discapacitats, que acostumen a estar fora
dels circuits esportius de què gaudeixen la resta de
nens catalans. Creiem fermament que el golf pot ser
una gran via d’integració, ja que el poden practicar a
la seva manera amb monitors i professionals preparats,
i també volem apropar-nos als seus pares, que
potser mai havien pensat en el golf com un element
integrador i potser el descobriran per al seu propi
gaudi. Dos projectes molt importants, amb l’objectiu
que més joves catalans s’enamorin d’aquest esport i
en puguin gaudir al llarg de la seva vida.

Ramon Nogué
President de la
Federació Catalana de Golf
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Les escoles que ho proven
repeteixen l’experiència

A

quest curs vam tenir l’oportunitat d’acollir el
Tercer Torneig Golf a les Escoles a Aravell Golf, que
va ser tot un èxit de participació, amb més nens
gaudint d’una jornada de competició en un camp
de golf. Aquest és el gran objectiu: apropar-los a
una instal·lació de veritat després d’haver rebut la
instrucció prèvia als seus centres escolars. I la realitat
és que tots gaudeixen de l’experiència i demanen
tornar l’any següent. Quin és el secret? Doncs que fan
una activitat a l’aire lliure, competeixen de manera
sana amb altres escolars, i a sobre descobreixen un
esport diferent de la resta, enmig de la natura, una
experiència totalment novadora. A alguns fins i tot
se’ls desperta l’instint competitiu i poden mostrar les
seves virtuts davant d’escoles d’altres federacions,
com va passar recentment en el primer campionat
nacional Golf a les Escoles, al Centre Nacional de
Golf, a Madrid. Des de la FCG fem una aposta forta
pel nostre esport, i ens encanta que els nens i els seus
pares gaudeixin d’un entorn diferent. L’objectiu és que
segueixin units al golf per molt temps. Són el futur del
nostre esport, i seguirem treballant amb passió perquè
els escolars catalans vegin el golf com un esport
més del qual poden gaudir en un entorn privilegiat i
envoltats d’amics.

Josep Cairó
President d’Aravell Golf
i responsable del
Golf Escolar FCG

Aconsegueix la teva
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La família de Golf a les Escoles
Escoles participants 2016 - 2017
Barcelona
Escola El Sagrer - NEW!
Escola Montcau - La Mola
Escola Josep Carner
Escola Pia Moià
Fedac Sant Feliu de Codines
Escola Jaume Balmes
Escola Farigola
Col.legi Pive
Fedac Vic - Pare Coll
Sek Catalunya
Escola Vedruna Manlleu
INS Olorda
Escola Pia Luz Casanova - NEW!
Escola Mestral
Escola Víctor Català
Escola Anxaneta - NEW!
Escola Sot del Camp
Escola Antoni Balmanyà - NEW!
Escola França
Escola Joaquina Vedruna Terrassa
Escola Fructuós Gelabert - NEW!
Escola Pere Viver i Aymerich
Escola Pit Roig - NEW!
Escola Andreu Castells - NEW!
Escola Can Llong - NEW!
Escola Roc Alabern - NEW!
Escola Maria Ossó
Escola Miquel Utrillo
St. Paul’s School - NEW!
Escola Pegaso
Escola Catalònia
Escola Ramon Llull
INS La Romànica
Escola Ítaca
Escola Enric Granados
Escola Ginebró
Escola Ponent
Cor de Maria Sabastida
Escola Pàlcam - NEW!
Tarragona
INS Torredembarra
Escola Saavedra
Escola Bernardí Tolrà
Escola Sant Julià
Escola Salvador Espriu - NEW!
Escola Pare Manyanet
INS Narcís Oller
INS Ramon Barbat
Lleida
Mòssen Albert Vives
Escola Pau Claris
Col.legi La Salle - La Seu d’Urgell
Escola La Valira
Zer Urgellet
Escola Mater Salvatoris
Escola Joc de la Bola
Col·legi Terraferma
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Girona
Escola Vila-Romà
Escola Fanals d’Aro
Escola Pedralta
Escola Els Estanys
Escola Vedruna Palamós
Escola Montserrat
Escola Sant Gabriel
Escola Cor de Maria
Escola Carrilet
Escola Doctor Arruga
Escola Vedruna Palafrugell
Escola Les Alzines
Escola Llevantí de Mar
Escola Alzina Reclamadora
Escoles

Clubs adherits

Clubs

Barcelona
Can Cuyàs Golf
Golf Montanyà
RCG El Prat - El Vallès Golf
CG Vallromanes
CG Montbrú - Moià
Golf La Roca
CG Barcelona
Camp de Golf Municipal de Matadepera
Golf Sant Joan Barcelona
CG Terramar
CG Llavaneres
Golf Sant Vicenç de Montalt - NEW!
CG Sant Cugat
Tarragona
CG Reus Aigüesverds
Golf Costa Daurada
Lumine GC
Lleida
Raimat GC
Aravell Golf
Girona
CG Camprodon
Mas Pagès Golf
CG Torremirona
Golf de Pals
CG Costa Brava
Peralada Golf
Empordà Golf
CG d’Aro - Mas Nou
Golf Sant Marc Puigcerdà - NEW!
Golf Girona

Golf Adaptat
Escola participant
Barcelona
CEE La Ginesta

FCGOLF

Golf a les Escoles
2016 - 2017
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L

a Federació Catalana de Golf, amb el suport
de la Reial Federació Espanyola, ha estat treballant
i apostant en els cinc darrers anys pel programa
«Golf a les Escoles», que té per objectiu principal
donar l’oportunitat a tots els nens i nenes catalans
de conèixer l’esport del golf i tots els beneficis que
comporta la seva pràctica. El millor lloc per rebre
aquest primer contacte amb el nostre esport és
precisament als seus centres escolars, on els infants
adquireixen les primeres nocions del joc gràcies a
l’ajuda dels professors d’Educació Física i de tot el
material que la Federació Catalana de Golf cedeix als
col·legis. Un cop finalitzades les activitats al centre
escolar, els clubs i camps de golf que participen en
el programa els donen l’oportunitat de visitar les
seves instal·lacions per poder tenir el primer contacte
directe amb l’esport del golf, sempre envoltats del
millor escenari possible: la natura.
Durant el curs acadèmic 2016/2017, a més de
les activitats habituals que es duen a terme en el
programa (concurs de postals de Nadal, baptisme de
golf, torneig Golf a les Escoles...), la Reial Federació
Espanyola de Golf i la Federació Catalana de Golf
hem volgut dotar de més al·licients aquest programa
que permet que els nens i nenes aprenguin un
nou esport utilitzant el seu propi llenguatge, el
joc. A partir d’aquest curs i per als venidors, tots
aquells participants (alumnes i mestres/professors
dels col·legis) que vulguin continuar amb el seu
creixement esportiu podran fer un curs d’iniciació
gratuït al seu club i/o camp de golf de referència, és
a dir, el que està més a prop del seu centre escolar.

+ de 8.000 nens i
nenes practicant el
golf a la seva escola

Aquesta formació gratuïta ha estat i continuarà sent
la perfecta preparació per a la primera competició:
el Torneig Golf a les Escoles, que també tindrà
el nou al·licient de ser un dels dos equips que
ens representaran a la segona edició de la final
nacional el 2018. El juliol del 2017 se’n va celebrar
la primera edició al Centro Nacional de Madrid, i
els nostres nois i noies van lluitar com veritables
golfistes fins a fer seu el triomf de ser el tercer millor
equip en l’àmbit estatal, sota la modalitat sense
handicap (Escola Montcau-La Mola).
Però encara hi ha hagut més novetats en el darrer curs
acadèmic... la família de «Golf a les Escoles» continua
creixent i s’acosta als centres d’educació especial
catalans. No podem oblidar que, a més a més de totes
les virtuts i valors que comporta la pràctica del golf,
l’esport és eina perfecta de rehabilitació i integració
social. Aquest primer any, hem tingut la gran sort de
poder compartir el nostre esport amb els alumnes dels
CEE La Ginesta, que no és ni l’únic ni l’últim centre
amb el qual treballarem. Per poder portar a terme
aquest nou i ambiciós programa «Golf Adaptat a les
Escoles», els professors i professionals de golf catalans
han començat a formar-se i la Federació Catalana
de Golf ha col·laborat en algunes activitats de la
Fundació Johan Cruyff, amb qui compartim molts
objectius i valors.
I a partir d’ara... continuarem treballant amb més
ganes i tenacitat perquè la ja gran família de Golf a les
Escoles continuï creixent.

69 col•legis

participants al
programa

28 clubs i camps

adherits al programa
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«L’escola fa esport a la ciutat»
Haidé Garriga
Coordinadora «L’escola fa esport a la ciutat»
Institut Barcelona Esports
Programes Municipals
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona

“Q

uatre anys enrere, la Federació Catalana de
Golf ens va presentar el seu programa “Golf a les
Escoles”, dissenyat per treballar en una línia molt
semblant a la que seguia l’Institut Barcelona Esports
i que permetia difondre un esport poc conegut per
molts dels nens i nenes de la ciutat de Barcelona
com és el golf.
Durant aquest temps, l’experiència ha estat
totalment gratificant. L’alumnat ha tingut
l’oportunitat de descobrir un nou esport, ha gaudit
d’unes propostes educatives molt motivadores i ha
fet nous aprenentatges motrius. Tot el professorat
que va voler conèixer la proposta en un primer
moment ha manifestat que l’experiència va ser tot
un descobriment, ja que no pensaven que aquest
esport tingués tantes possibilitats educatives.
Actualment, el professorat de les escoles de
Barcelona valora tant la bona acollida que en fa
l’alumnat com el potencial educatiu del projecte.
La Federació Catalana de Golf posa al seu abast
una molt bona proposta de materials didàctics que
van acompanyats d’una maleta de material esportiu
adaptat al marc educatiu, de préstec, que els facilita
clarament el procés d’ensenyament d’aquesta
modalitat esportiva al pati de l’escola.
Poder conèixer un camp de golf no sempre està a
l’abast dels nens i nenes de la ciutat, i tampoc gaudir
d’una pràctica esportiva amb material especialitzat
i acompanyats de professionals que transmeten
passió i un alt coneixement. Aquests professionals
els ajuden a tenir les primeres nocions de l’esport
del golf i fan del programa “Golf a les Escoles” una
experiència molt recomanable.
La participació d’escoles i alumnat des que vam
engegar el programa ha anat creixent any a any:
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vam començar amb 398 alumnes el curs 20142015, vam passar a 573 el curs següent i aquest
últim curs n’hem tingut un total de 950.
Creiem fermament que els infants que han passat
pel programa s’emporten una experiència molt
gratificant i un record que perdurarà, i segur que
per a alguns d’ells serà prou significatiu per, algun
dia, decidir començar la pràctica amb la seva
família o amics.
Per tot això l’Ajuntament de Barcelona, en el
seu afany per promoure l’esport i l’activitat física
entre els més joves, té el pla “L’escola fa esport a
la ciutat”, que seguirà apostant i col·laborant amb
aquest gran projecte “Golf a les Escoles” des de
l’Institut Barcelona Esports, juntament amb més de
40 propostes educatives de modalitats esportives
molt variades.»

FCGOLF

Entrevista a

ENRIC LÓPEZ
Enric López (37 anys), professional del PGA Catalunya Resort, ja fa uns quants anys que promou
el golf adaptat a través del Consorci Sant Gregori i amb l’acadèmia de Sergio García. Ara, amb el
suport de la FCG, ha fet el salt al centre d’educació especial La Ginesta, on ha completat el primer
programa «Golf a les Escoles» adaptat. I segur que en vindran molts més.
Enric López, professional de golf de PGA Catalunya
Resort, va veure fa uns quants anys el gran buit
que hi havia al golf adaptat, es va preparar amb un
curs de la RFEG i va oferir aquests coneixements a
la Fundació Sergio García, amb la qual treballa de
manera habitual. Quan ja va estar format, faltaven
els alumnes, «així que vaig acudir a diferents escoles
oferint la possibilitat que els nens amb discapacitat
provessin el golf, i alguns pares em deien que si
estava boig». Però aquesta constància el va portar al
Consorci Sant Gregori, de Girona, on van creure en la
seva aposta, i avui treballa fent classes regulars a una
mitjana d’entre 60 i 70 nens. A banda, des de la FCG
va arrencar el Comitè de Golf Adaptat, amb Sebas
Lorente al capdavant, encara que Enric López, més
centrat en el treball dels nens amb discapacitat, ja ha
tingut l’oportunitat de treballar el nou programa «Golf
Adaptat a les Escoles» al CEE La Ginesta, en què ha
completat el curs sencer gaudint d’una jornada amb
els infants al Golf La Roca. «Hem d’arribar als centres
amb nens amb discapacitat física i mental, perquè el
golf és una cosa que els motiva moltíssim i els seus
pares també descobreixen un esport que els era, fins
ara, desconegut», explica. «La idea és simple: cal
promocionar el golf a les escoles, i també enfocar-lo
cap a una tasca social com és poder ajudar aquest
col·lectiu i treure’l de l’anonimat, i deixar d’amagar-

Ensenyar golf als nens
amb discapacitat és molt
gratificant
los. El golf pot ser una gran via per apropar-los a un
món que no coneixen, a ells i també a la seva família».
L’Enric sap com treballar amb ells i captar la seva
atenció, fins a arribar al punt que tots volen repetir.
«Els llaços que es creen amb ells són molt forts, ja que
gaudeixen d’alguna cosa diferent i tu els has ajudat a
descobrir-ho. Per exemple, el fet de colpejar la bola és
tot un repte per a ells, i quan ho aconsegueixen és molt
especial», explica López, que viu cada assoliment
dels nens com una cosa molt gratificant. L’objectiu
és aconseguir que més professionals s’hi involucrin i
que, amb l’ajuda de la FCG, es puguin anar abastant
totes les demarcacions catalanes. «Sabem que no
és fàcil, però volem que més professionals vegin el
golf adaptat com una gran oportunitat professional, i
amb el suport de la FCG es pot ampliar el nombre
d’escoles», explica. De moment, La Ginesta ha estat
la primera gran experiència, però de ben segur que
amb aquesta visió i empenta n’arribaran més: el
programa «Golf Adaptat a les Escoles» té un gran
futur.les Escoles té un gran futur.
Entrevista realitzada per Ramon Palomar (Premsa FCG)

© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com
Activitat a: CEE La Ginesta i Golf La Roca
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El dia a dia del programa

1
2
3

La FCG forma els
professors d’Educació
Física dels diferents
col·legis d’arreu de
Catalunya.
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© Escola Vedruna Terrassa

© Escola Vedruna Terrassa

© Escola Pedralta

© St. Paul’s School

Els professors
d’Educació Física
formen els seus
alumnes.

Visitem per primer
cop un camp de
«baptisme en
golf», i els alumnes
reben un merescut
reconeixement.

© Escola Pàlcam
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© Can Cuyàs

© Sant Vicenç de Montalt

© Golf La Roca

© C.G. Costa Brava

© Escola Terraferma

© Escola Mossèn Albert Vives

FCGOLF

4
5
6

Ens preparem
per a la primera
competició (curs
d’iniciació i llicència
GRATUÏTS).

© Escola Mossèn Albert Vives

© St. Paul’s School

© El Vallès Golf

Els guanyadors del
Torneig seran els
representants de
la FCG a la Final
Nacional!

© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com

El moment de la
veritat ha arribat:
Torneig Golf a les
Escoles.
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Entrevista a

ADRIÀ ARNAUS
Adrià Arnaus (17 d’octubre de 1994), 48è en el rànquing mundial amateur, farà el salt a professional
després d’una etapa exitosa com a amateur. Arnaus té molt clar que la seva vida va lligada al golf,
ja que l’ha viscut des de petit.
Com vas començar a jugar a golf?
Van ser els meus pares els qui em van introduir a aquest
esport. Van iniciar un projecte d’un camp de nou forats a
Moià i els caps de setmana me’ls passava al camp jugant.
Després ja vaig començar a jugar regularment a Can
Cuyàs, perquè el meu pare va anar a treballar allà com a
gerent, i m’agradava tant que vaig començar a competir
amb vuit o nou anys.
Què et va agradar d’aquest esport?
El golf és un esport molt tècnic, encara que quan el domines
una mica en gaudeixes moltíssim. Al llarg d’un recorregut
tens molts cops diferents i has de pensar en cada un, a més
de gaudir de la natura envoltat de paratges espectaculars i
caminant diverses hores. Ho té tot per gaudir-lo al màxim.
Quins aspectes són importants per ser un bon jugador?
El més important és que et diverteixi; si no t’agrada,
difícilment gaudiràs d’aquest esport o de qualsevol altre.
Tècnicament cal treballar el moviment del pal, per picar la
bola recte i, si pots, fort, i també cal cuidar l’aspecte físic,
perquè si no estàs en forma no podràs donar el millor de tu
mateix en cada cop.
Sempre has pensat que arribaries a professional?
La veritat és que sempre m’he sentit molt feliç practicant
aquest esport, i et fixes en els professionals i, és clar, algun
dia vols ser com ells. Així i tot, no vaig començar a tenir-ho
més clar fins que vaig arribar a la residència Blume, quan
amb la meva família ja comencem a pensar en el futur.
Vas jugar competicions amb Catalunya, i després vas
decidir anar als Estats Units...
Anar a estudiar als Estats Units va ser una decisió important,
i després de complir la meva etapa allà crec que va ser
un gran encert, perquè he tingut l’oportunitat de conèixer
molta gent que m’ha ajudat a créixer com a persona i
com a jugador, un altre estil de joc, els meus estudis...
Sincerament, crec que és molt recomanable fer aquest pas
als divuit anys, encara que cada persona és diferent.

Quan arribes a dominar el
golf una mica, el gaudeixes
moltíssim
I a sobre, abans de fer el salt professional, ja guanyes a
l’Alps Tour, entre professionals. Tot ha anat molt ràpid, oi?
Aquest estiu he jugat diversos tornejos i he estat molt a prop
de guanyar, però no ho he pogut aconseguir fins a la tercera
oportunitat i al play-off! A l’Alps Tour no hi ha tant nivell
com al Challenge, però ha estat una gran experiència que
compta per al meu creixement com a jugador, pensant a fer
el salt a professional. En el camp professional, els jugadors
són molt regulars i sòlids, i això és el que busco jo també.
Tens previst fer el salt a professional molt aviat, oi?
Sí, està previst que el faci al final de l’any, tot i que aquest
estiu he seguit competint com a amateur, tant al British
com a l’Europeu individual, i també a l’absolut per equips.
Seguiré jugant tornejos de l’Alps Tour, i si puc algun
Challenge, i quan s’acabi l’any voldria fer el salt amb
l’escola del Tour Europeu.
El teu gran objectiu és aconseguir la targeta del Tour
Europeu?
Sens dubte. És el primer gran objectiu, ja sigui a través de
l’escola o aconseguint triomfs al Challenge. També em
faria molta il·lusió competir al PGA Tour, crec que el meu
joc hi encaixaria...
Ho dius per una de les teves grans virtuts, picar fort la bola?
M’encanta colpejar la bola amb potència, sens dubte un
punt fort del meu joc, però en el golf hi ha tantes facetes
per millorar... és molt important el joc curt i el putt, dos
aspectes primordials per triomfar en aquest esport.
Entrevista realitzada per Ramon Palomar (Premsa FCG)

Després de tornar dels teus estudis a Texas A&M, arribes
i guanyes el campionat absolut al RCG El Prat. Va ser un
triomf molt important per a tu, oi?
Sens dubte. Guanyar a casa és una sensació increïble,
amb el suport de la meva família i els meus amics,
sempre molt a prop. Aconseguir aquest títol com a millor
amateur espanyol al club on treballo cada dia va ser una
sensació indescriptible. Vaig jugar molt bé a golf, i tot em
va sortir bé.
© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com
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Entrevista a

ÈLIA FOLCH
Èlia Folch (Barcelona, 1991) està complint el seu segon any com a professional després del seu pas
universitari pels Estats Units. És l’única jugadora catalana que té la targeta del Ladies European
Tour, i competeix també en el segon circuit professional femení europeu.
Èlia, com et vas iniciar al golf?
Vaig començar a jugar a golf gràcies al meu pare. Ell va
començar un estiu amb un amic al pitch&putt. Així que
els meus inicis van ser al pitch&putt.
El golf et va agradar des de l’inici o va ser un procés fins
a enamorar-te?
Sempre m’ha agradat molt l’esport en general, però el
golf tenia alguna cosa que des del primer dia em deia
que hi tornés.

Què creus que fa que el golf sigui un esport molt diferent
de la resta?
Tots els esports tenen aquella cosa que t’enamoren. Per
mi el golf és un esport en què l’edat no t’impedeix gaudirne. També, tenir contacte amb la natura fa que sigui únic.
Quins consells donaries als nens que estan començant
amb el golf?
El meu consell per als nens i nenes que comencen a jugar
és PACIÈNCIA!

Tenir paciència és clau per
progressar al golf

© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com

Quan et vas adonar que volies convertir-te en
professional?
Això ja va ser més un procés, però des que vaig entrar al
CAR (Centre d’Alt Rendiment) que el desig de passar-me
a professional va augmentar.

Per a tu, estudiar i formar-te ha estat tan important com
progressar com a jugadora?
Crec que és essencial estudiar mentre et segueixes
entrenant. Valors i coneixements que s’aprenen a l’escola
es poden aplicar al camp i a l’inrevés.

No tothom arribarà a ser professional, però aconseguir
dominar aquest joc com a amateur també és un gran
repte, no?
Tot en aquesta vida és un repte si t’ho proposes. Si un ho
vol, s’ha de lluitar per aconseguir-ho.

Tu vas estudiar als Estats Units. Va ser una etapa molt
important? I per què?
Sí, vaig estudiar al Seminole State College i em vaig
graduar a Oklahoma City. Per mi l’experiència va ser
única. Vaig aprendre moltíssimes coses tant dins com
fora del camp de golf. En destacaria aprendre l’anglès, fer
amics de tot el món, i créixer com a persona.

Quins objectius t’has marcat en aquesta etapa
professional?
En aquesta etapa com a professional vull mantenir la
targeta del Tour Europeu i seguir aprenent dels errors de
l’any anterior.
Creus que haurien de jugar a golf més noies?
Sí!! Com més noies siguem, més creixerà el golf femení.
Entrevista realitzada per Ramon Palomar (Premsa FCG)
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Barcelona. Escoles i clubs
Escola França

St. Paul’s School

Terrassa / Centre públic

Barcelona / Centre concertat

L’Escola França, ja veterana en el programa «Golf a les
Escoles», ha permès que els 52 alumnes de cinquè de
primària practiquin l’esport del golf sense haver de sortir
de les seves aules, per poder demostrar tot el que han
après en la seva visita al camp de golf municipal de
Matadepera. Ja esteu llestos per començar a competir!

Alumnes de tercer de primària de St. Paul’s School,
benvinguts al programa «Golf a les Escoles»!! Aquest curs
només ha estat el principi d’una llarga amistat :)

© St. Paul’s School

© Escola França

© St. Paul’s School

Escola Catalònia
Barcelona / Centre públic
Ja són tres els anys que fa que els alumnes de l’Escola Catalònia
practiquen el swing i afinen la punteria gràcies al material que
els cedeix el programa «Golf a les Escoles». Tenim moltes
ganes de veure-us al torneig anual, animeu-vos-hi!!

© Escola França

© Escola Catalònia
© Escola França

© Escola França
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© Escola Catalònia

© Escola França
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Barcelona
Escola Miquel Utrillo

Escola Vedruna Terrassa

Sitges / Centre públic

Barcelona / Centre concertat

Un total de 43 alumnes de cinquè de primària han agafat
un pal de golf en el darrer curs a l’escola Miquel Utrillo
de Sitges. Ja és el tercer any que participen al programa i
es comencen a veure els bons resultats...

Els alumnes (tercer i cinquè de primària) de l’Escola
Vedruna Terrassa són uns veterans del programa «Golf a
les Escoles», i ja saben com entrenar-se abans de la seva
visita anual al camp de golf municipal de Matadepera.

© Escola Miquel Utrillo

© Escola Vedruna Terrassa

© Escola Miquel Utrillo

INS Olorda
Sant Feliu de Llobregat / Centre públic
Els alumnes de l’INS Olorda són uns veterans del
programa «Golf a les Escoles», tant per l’activitat que fan
al seu propi centre com per la cloenda a Can Cuyàs Golf.
Ens agrada comptar amb vosaltres cada any!!
© INS Olorda

© INS Olorda

© INS Olorda

© Escola Vedruna Terrassa

Escola Montcau La Mola
Matadepera / Centre concertat
El centre escolar Montcau – La Mola va participar un any
més en el concurs de postals nadalenques Golf a les Escoles,
i encara que no es van endur el premi com a guanyadors, van
rebre un obsequi per la seva merescuda participació. Gràcies
per fer-nos arribar aquesta foto, ens ha fet molta il·lusió!!

© Escola Montcau – La Mola
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Barcelona
El Vallès Golf
www.vallesgolf.com
Activitat de l’Escola Josep Carner
Els alumnes de 6è de primària de l’Escola Josep Carner de
Badalona van ser dels primers que en el curs 2016/2017 van
començar a practicar el golf al seu col·legi. L’experiència
real amb l’esport la van fer a les instal·lacions d’El Vallès
Golf. Gràcies, nois i noies, per recordar-nos que el golf no
és només un esport per practicar a l’estiu!!

Formació IBE (Institut
Barcelona Esports)
2016 - 2017
Gràcies al suport de l’Institut Barcelona d’Esports de
l’Ajuntament, un curs més El Vallès Golf va acollir
la jornada de formació dels centres escolars de la
demarcació de Barcelona. En aquesta trobada, a la qual
van assistir representants de més de tretze centres escolars
barcelonins de primària, hi van prendre part professors
d’educació física que participaven per primera vegada
en el programa, i mestres ja veterans en la matèria. Una
jornada envoltada de natura, bon ambient, esport… i en
què van tenir temps per començar a practicar o millorar
el seu swing, fer de mestres dels seus companys i iniciarse en el món de la competició!

© El Vallès Golf

© Federació Catalana de Golf
© El Vallès Golf

© Federació Catalana de Golf
© Federació Catalana de Golf

© El Vallès Golf
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© Federació Catalana de Golf
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Barcelona
Can Cuyàs Golf

Golf Sant Vicenç
de Montalt

www.cancuyasgolf.com
Baptisme de golf de l’Escola Pàlcam
L’Escola Pàlcam ha participat aquest curs per primera
vegada al programa «Golf a les Escoles», i ja han fet el seu
baptisme de golf a les instal·lacions de Can Cuyàs Golf.
Nois i noies, benvinguts i us esperem el curs que ve!!

www.golfsantvicens.es
Baptisme de golf de l’Escola Pàlcam
Els alumnes de l’Escola Pàlcam de Barcelona van gaudir
d’una matinal plena de golf amb els seus companys
de classe, on van conèixer per primera vegada les
instal·lacions d’un camp de golf i van poder practicar el
swing per primer cop gràcies a l’ajut dels professionals
del Golf Sant Vicenç de Montalt.
© Golf Sant Vicenç de Montalt

© Golf Sant Vicenç de Montalt

© Can Cuyàs Golf

© Can Cuyàs Golf

© Can Cuyàs Golf

© Golf Sant Vicenç de Montalt

© Golf Sant Vicenç de Montalt

Activitat Escola Anxaneta

© Can Cuyàs Golf

Activitat Escola Mestral

Els alumnes de sisè de primària de l’Escola Anxaneta
de Mataró van visitar les instal·lacions del seu camp
de referència: el Golf Sant Vicenç de Montalt. Tots els
alumnes van tirar les primeres boles amb uns pals de golf
de veritat. Oi que es nota, la diferència amb els pals que
heu utilitzat durant el curs a la vostra escola?

Els alumnes de cinquè i sisè de primària del centre escolar
–veterà en el programa «Golf a les Escoles»– Mestral de
Sant Feliu de Llobregat van fer l’activitat al seu camp de
referència: Can Cuyàs Golf. La bona pràctica del swing,
el putt i l’approach els va fer més que mereixedors del
diploma del programa «Golf a les Escoles». Felicitats!!

© Golf Sant Vicenç de Montalt

© Golf Sant Vicenç de Montalt

© Can Cuyàs Golf

© Golf Sant Vicenç de Montalt
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Barcelona
Camp de Golf Municipal
de Matadepera

Golf La Roca

http://matadepera.cat/contents/golf

Baptisme de golf de l’Escola Cor de Maria Sabastida

Activitat de l’Escola Vedruna de Terrassa
Ens encanta veure la vostra emoció tot just abans de sortir
al camp de pràctiques del camp de golf municipal de
Matadepera!!

www.larocabarcelona.golf
Els alumnes de tercer de primària de l’Escola Cor de Maria
Sabastida de Barcelona van rebre el seu baptisme de golf
al Golf La Roca!! S’ho van passar molt bé i, com podeu
veure a les fotos que ens fan arribar, van estar atents en
tot moment a les indicacions de l’equip de professionals
del golf de l’escola E-project Golf Academy.

© Escola Vedruna Terrassa

© Escola Vedruna Terrassa

© Golf La Roca

© Golf La Roca

Jornada de formació a Matadepera per a mestres
d’Educació Física
El camp de golf municipal de
Matadepera, amb el suport de
la Federació Catalana de Golf i
el Consell Esportiu de Terrassa
i Sabadell, va organitzar una
jornada de formació per a
mestres d’Educació Física
durant el primer trimestre de
curs. Gràcies per contribuir a
fer que la família del golf a les
escoles continuï creixent!
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© Golf La Roca
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Barcelona
Club de Golf
Vallromanes

Montanyà Golf

www.clubdegolfvallromanes.com

Activitat de l’Escola Farigola

Baptisme de golf de l’Escola Enric Granados
Els alumnes de l’Escola Enric Granados de Barcelona
van visitar el Club de Golf Vallromanes, on van fer el seu
baptisme de golf i on van conèixer les instal·lacions d’un
camp de golf i tota la maquinària que es requereix per tal
de fer-ne el manteniment. També van poder veure de ben
a prop el swing d’un jugador professional. Una jornada
molt completa que de ben segur que no oblidaran!

www.golfmontanya.com
Els alumnes de quart de primària de l’Escola Farigola
de Seva han aprofitat el bon temps de l’estiu per fer la
visita anual al seu club de referència, el Montanyà Golf.
Guap@s!!

© Golf Montanyà

© C.G. vallromanes

© Golf Montanyà

Club de Golf Terramar
www.golfterramar.com
Activitat de l’Escola Maria Ossó
© C.G. vallromanes

© C.G. vallromanes

El Golf Terramar va obrir les portes del seu club als
alumnes de cinquè de primària de l’Escola Maria Ossó
de Sitges. Tots ells van gaudir d’una jornada golfística en
un marc incomparable.

© Club de Golf Terramar
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Girona. Escoles i clubs

20

Escola Pedralta

Escola Els Estanys

Santa Cristina d’Aro / Centre públic

Platja d’Aro / Centre públic

Els alumnes de cinquè de primària del centre escolar
Pedralta van participar un curs més en el programa «Golf
a les Escoles», amb el suport dels professionals del Club
de Golf Costa Brava. Ja són uns experts!

Més de 40 alumnes de cinquè de primària han participat
aquest curs en el programa «Golf a les Escoles». Nois
i noies, aprofiteu al màxim aquesta oportunitat que us
donen els vostres mestres i professors de conèixer una
mica l’esport del golf al mateix centre escolar!

© Escola Pedralta

© Escola Els Estanys

© Escola Pedralta

© Escola Els Estanys

© Escola Pedralta

© Escola Els Estanys
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Girona
Club de Golf d’Aro
Mas - Nou

www.golfdepals.com

www.golfdaro.com

Curs d’iniciació al golf

Activitat de l’Escola Llevantí de Mar
Tots els alumnes de l’Escola Llevantí de Mar de Sant Antoni
de Calonge que participen en el programa «Golf a les
Escoles» van poder gaudir d’una matinal inoblidable al Club
de Golf d’Aro – Mas Nou. Van poder trepitjar per primera
vegada un camp de golf junt amb els seus companys de
classe, i posar en pràctica el seu swing!

Golf de Pals
Més de 10 nens i nenes que han participat en el programa
«Golf a les Escoles» durant el curs han pogut fer un curs
d’iniciació totalment gratuït a Golf de Pals. El camp de
golf va organitzar una matinal on els nens i les seves
respectives famílies van poder iniciar-se en l’esport del
golf. Una oportunitat única!!
© Golf de Pals

© C.G. D’Aro – Mas Nou

© C.G. D’Aro – Mas Nou

© C.G. D’Aro – Mas Nou

© C.G. D’Aro – Mas Nou

© Golf de Pals
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Club de Golf Costa Brava
www.golfcostabrava.com
Visita de l’Escola Fanals d’Aro

Baptisme de golf de l’Escola Vedruna de Palamós

El Club de Golf Costa Brava va ser l’escenari de la visita
dels alumnes de cinquè de primària de l’Escola Fanals
d’Aro de Platja d’Aro on van poder posar en pràctica tot
el que han après a l’escola. Comptem amb vosaltres el
curs que ve!

Més de 90 alumnes de primer d’ESO de l’Escola Vedruna
de Palamós es van batejar en golf a les instal·lacions
del Club de Golf Costa Brava, on s’ho van passar molt
bé i van poder practicar el putt i el swing. Gran foto de
família!!

© Escola Fanals d’Aro

© Club de Golf Costa Brava

© Escola Fanals d’Aro

© Club de Golf Costa Brava

© Escola Fanals d’Aro
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© Club de Golf Costa Brava
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Tarragona. Escoles
Escola Saavedra
Tarragona / Centre públic
Els alumnes de l’Escola Saavedra estan tan implicats que practiquen el golf sigui al pati o al gimnàs! Tant han practicat i
tanta il·lusió tenen que s’han desplaçat fins a Lleida per participar en el III Torneig Golf a les Escoles. Estem molt orgullosos
de vosaltres!!

© Escola Saavedra

© Escola Saavedra

© Escola Saavedra

© Escola Saavedra
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Lleida. Escoles i clubs
Escola Terraferma

Escola La Salle

Alpicat / Centre concertat

La Seu d’Urgell / Centre concertat

Els alumnes del col·legi Terraferma d’Alpicat ja són uns
experts en golf, ja que aquest centre escolar forma part
de la família del programa «Golf a les Escoles» des dels
seus inicis. Aquest curs tots els alumnes han gaudit molt
de l’activitat, i ja han rebut el diploma de participació!

Els alumnes de cinquè i sisè de primària van participar un
curs més amb el seu centre al programa «Golf a les Escoles».

© Escola La salle La Seu d’Urgell
Font: Facebook La Salle La Seu d’Urgell

© Escola Terraferma

© Escola Terraferma

© Escola Terraferma
© Escola La salle La Seu d’Urgell
Font: Facebook La Salle La Seu d’Urgell

© Escola Terraferma
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© Escola La salle La Seu d’Urgell
Font: Facebook La Salle La Seu d’Urgell
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Lleida
Raimat Club Golf

Aravell Golf

www.raimatgolf.com

www.aravellgolfclub.com

Activitat de l’Escola Joc de la Bola

Activitat Escola Mossèn Albert Vives

Els alumnes de tercer i quart de primària de l’Escola Joc
de la Bola de Lleida, escola veterana al programa, van
visitar un any més el club Raimat Golf. Ens encanta poder
seguir comptant amb vosaltres any rere any!!

El centre Albert Vives, escola veterana en el programa
«Golf a les Escoles», permet que durant tot el curs tots els
seus alumnes de primària puguin aproximar-se al golf.
L’equip d’Aravell Golf els ajuda en tot el que necessiten i
els obre les portes!!

© Raimat C.G.

© Escola Mossèn Albert Vives

© Raimat C.G.

© Escola Mossèn Albert Vives

© Raimat C.G.
© Escola Mossèn Albert Vives

© Escola Mossèn Albert Vives
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Agenda - Activitats
Jornades de Portes Obertes
Camp de Golf Municipal de Matadepera
Cada últim diumenge de mes a partir de les 15h.
Informació i reserves: 93 730 05 16
golf@matadepera.cat

Classes de Golf Particulars i Grupals per Adults
Golf Terramar
1h: 38€ / pax i 1h: 45€ / 2 a 3 pax.
Informació i reserves: 93 894 05 80
info@golfterramar.com

Promoció Bateig de Golf per Famílies i Col·lectius
Golf La Roca
Curs Trimestral d’iniciació al golf.
Informació i reserves: 627 146 082
info@e-projectgolfacademy.com

Escola de Golf
Golf Terramar
Tots els diumenges de 10h a 14h
(a consultar amb el club).
Informació i reserves: 93 894 05 80
info@golfterramar.com

Classes adults
C. G. Montbrú - Moià
Dos dissabtes al mes.
Informació i reserves: 93 744 91 68
info@golfmoia.com
Escola Júnior
Golf Montanyà
De 5 a 21 anys. De setembre a juny.
Preus especials per als alumnes del programa
«Golf a les Escoles».
Informació i reserves: 93 884 01 70
www.golfmontanya.com
Campus de Golf
Golf Montanyà
De 6 a 21 anys. Preus especials per als alumnes
del programa «Golf a les Escoles».
Durant Setmana Santa/Nadal/Estiu.
Informació i reserves: 93 884 01 70
www.golfmontanya.com
Curs d’Iniciació i Perfeccionament
Golf Sant Vicenç de Montalt
Per a adults i nens des dels 5 anys: 1 hora 40€
(1-2 pax), 5 classes 150€ (5-6 pax), 8 classes
220€ (5-6 pax) i 10 classes 250€ (5-6 pax).
Informació i reserves: 93 791 51 11
comercial@golfsantvicens.es
Casals i cursos especials d’estiu
Golf Sant Vicenç de Montalt
5% descompte per a nens/es del programa «Golf a
les Escoles». Vàlid durant el curs escolar 2017-2018.
Informació i reserves: 93 791 51 11
comercial@golfsantvicens.es

Curs d’Iniciació i Perfeccionament
Club de Golf Barcelona
Per adults i nens (10 hores) 350 € green fee per
jugador menor de 14 anys des de 9 € (a partir
de les 14h). Oferta vàlida del 20 de juliol al 31
de desembre del 2017.
Informació i reserves: 93 772 88 00
reservas@golfdebarcelona.com
Classes infantils
Golf de Pals
Durant tot l’any. Per a totes les edats: de 5 fins
a 16 anys. Packs de 5 i 10 hores. Preu especial
júnior.
Informació i reserves: 972 667 739
info@golfdepals.com
Cursos Golf a les Escoles
Golf de Pals
Per a tots els centres escolars de la zona. Cursos
infantils Setmana Santa 2018: dijous, divendres,
dissabte i diumenge. 2 grups: nivell iniciació, de 5
a 9 anys, i nivell perfeccionament, de 9 a 16 anys.
Informació i reserves: 972 667 739
info@golfdepals.com
Cursos estiu 2018
Golf de Pals
Per a tots els nivells i edats des de 5 a 16 anys. 4
grups adaptats a diferents nivells: Nivell 1 (baby
golf), 5 a 7 anys. Nivell 2, Iniciació, de 7
a 9 anys. Nivell 3, Avançat, de 10 a 14 anys.
Nivell 4, Competició, de 10 a 16 anys.
Informació i reserves: 972 667 739
info@golfdepals.com

més info a:
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Passatemps
Sopa de lletres
En aquesta sopa de lletres hi
ha amagats 28 clubs i camps
adherits al programa Golf
a les Escoles: CAN CUYÀS,
MONTANYÀ, EL PRAT,
VALLROMANES, MONTBRÚMOIÀ, LA ROCA, BARCELONA,
MATADEPERA, SANT JOAN,
TERRAMAR, LLAVANERAS,
MONTALT, SANT CUGAT,
REUS AIGÜESVERDS, COSTA
DAURADA, LUMINE, RAIMAT
ARAVELL, CAMPRODON, MAS
PAGÈS, TORREMIRONA, PALS,
COSTA BRAVA, PERALADA,
ARO MAS NOU, PUIGCERDÀ,
GOLF GIRONA. Troba’ls!

T
U
M
A
S
P
A
G
E
S
S
A
D
F
E

E
R
D
E
A
G
S
Z
M
E
R
R
H
G
T

R
E
L
U
M
I
N
E
P
C
T
A
T
Y
O

R
U
N
V
O
R
W
E
O
V
F
V
S
U
R

A
S
U
Y
N
O
B
R
R
D
G
E
F
D
R

M
A
P
U
T
N
N
T
D
E
D
L
H
E
E

A
I
E
D
A
A
U
Y
A
R
I
L
R
R
M

R
G
R
G
N
E
R
G
S
T
X
E
E
T
I

F
U
A
U
Y
S
A
N
T
C
U
G
A
T
R

R
E
L
V
A
L
L
R
O
M
A
N
E
S
O

T
S
A
S
X
L
A
D
E
A
S
X
S
S
N

S
V
D
A
F
A
R
A
I
M
A
T
C
C
A

A
E
A
E
G
V
O
C
D
A
N
D
F
O
S

T
R
W
R
E
A
C
O
G
T
T
G
Y
S
E

U
D
R
T
T
N
A
S
T
A
M
S
M
T
G

I
S
T
S
E
E
A
T
Y
D
A
E
O
A
B

O
C
Y
A
L
R
D
A
U
E
R
X
N
D
A

C
D
D
N
P
A
E
B
I
P
C
W
T
A
R

A
G
G
T
R
S
R
R
D
E
Z
S
A
U
C

N
H
Y
J
A
S
T
A
E
R
E
A
L
R
E

C
A
U
O
T
R
Y
V
P
A
L
S
T
A
L

U
W
I
A
S
U
D
A
S
S
C
S
S
D
O

Y
M
O
N
T
B
R
U
M
O
I
A
N
A
N

A
R
O
M
A
S
N
O
U
T
E
F
J
S
A

S
C
A
M
P
R
O
D
O
N
T
G
U
E
D

Golf-quiz
Demostra’ns si t’has llegit la revista FCGolf – Golf a les Escoles núm. 4
1. En quin camp de golf s’ha disputat la final nacional de
la primera Lliga Escolar?
a. Can Cuyàs Golf
b. Centro Nacional de Golf de Madrid
c. Lumine Golf Club
2. Quantes escoles han participat en aquest curs
acadèmic 2016-2017 a la província de Lleida?
a. 8 escoles
b. 21 escoles
c. 2 escoles
3. A quina jugadora de golf catalana se li ha fet una
entrevista?
a. Carlota Ciganda
b. Beatriz Recari
c. Èlia Folch
4. Quina ha estat l’escola guanyadora del III Torneig
Golf a les Escoles en la modalitat sense handicap?
a. Escola Montcau La Mola
b. Escola Albert Vives
c. Escola La Salle – La Seu d’Urgell
5. A quina escola pertany la guanyadora del IV Concurs
de Postals Nadalenques Golf a les Escoles?
a. Escola Pere Viver i Aymerich
b. Escola Sant Gabriel
c. Escola Saavedra

6. L’actor i humorista Jordi Ríos és...
a. President de la Federació Catalana de Golf
b. Ambaixador del programa «Golf a les Escoles»
c. Àrbitre del Torneig Golf a les Escoles
7. El nom dels dos nens que han competit en la
modalitat de handicap a la final nacional
representant Catalunya són...
a. Aleix i Marc
b. Pablo i Xavier
c. Biel i Aleix
8. A més de la llicència gratuïta de golf, gràcies al
programa «Golf a les Escoles» pots aconseguir...
a. Un curs de golf gratuït
b. Una bossa de pals de golf
c. 6 pilotes de golf
9. Quin centre d’educació especial ha participat per
primera vegada en el programa «Golf Adaptat a les
Escoles»?
a. Escola Mataró
b. CEE La Ginesta
c. Col·legi Tibidabo
10. Camp de golf on s’ha disputat el
III Torneig Golf a les Escoles.
a. Aravell Golf
b. Club de Golf Camprodon
c. Club de Golf d’Aro – Mas Nou
Nota: solucions dels passatemps a la pàgina 38.
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Golf: salut i esport
Dr. Jaume Aldabó
Vocal metge i de salut mediambiental

“U

n dissabte qualsevol em disposo a sortir pel
tee de l’1 del Club de Golf Vallromanes i observo que
enmig del carrer un nen d’uns 10 anys amb el seu
carret manual i el seu avi, d’aproximadament 70 anys
i amb la seva moto elèctrica, es disposen a fer el seu
segon cop a green.
Després d’aquesta reflexió ja m’explicaran vostès
quin esport pot existir on puguin jugar alhora dues
persones d’edats tan diferents. La visió tan fantàstica
que vaig tenir en aquesta tarda em va fer pensar per
un moment en com de beneficiós resultaria aquest
partit per a tots dos jugadors.
En primer lloc, per al sènior de 70 anys, aquest partit
representa una injecció de salut, tant psíquica com
física, ja que pot jugar amb el seu nét, veure la seva
evolució al camp, gaudir de la seva companyia,
donar-li savis consells i, sobretot, “educar-lo” en els
hàbits i les maneres amb què tot jugador de golf ha de
comportar-se al camp. L’avi li ensenyarà a reposar les
gleves, allisar els búnquers i a reparar els pics causats
al green. Tots aquests moments per al nostre sènior
són d’indubtable salut mental, en què s’abstreu dels
problemes i de l’estrès que comporta la vida, centrantse a donar una qualitat educacional al nét que està
formant.
Quin dubte hi ha que, a més del benefici psíquic, hi
ha el no menys recomanat –per nosaltres els metges–
benefici físic: amb la pràctica del golf s’estimulen,
per exemple, els sistemes nerviosos central i perifèric,
quan el nostre cervell dóna ordres als membres del cos
per executar correctament els moviments adequats
per fer un bon swing i aconseguir un cop satisfactori.
Amb tota aquesta amalgama d’inputs, tant l’aparell
locomotor com també els aparells cardio-respiratori
i circulatori es troben en constant moviment per
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una normofuncionalitat així com per un equilibri
vital. Quant al nen, rep un dels millors plaers que
hi ha a la vida, que no és altre que poder gaudir
dels savis consells del seu avi, a més d’una classe
pràctica d’educació, que tanta falta fa en la societat
d’avui dia. Per uns instants deixarà la tablet i altres
aparells electrònics per centrar-se en el joc que tant
l’apassiona, el golf.

La psique del nen s’ha de treballar a tots els nivells,
i amb tota certesa aquestes normes d’etiqueta i
conducta al camp amb el pas dels anys seran aplicades
en la seva vida quotidiana.
Per completar el desenvolupament físic del nen, el
golf és un esport que combina elasticitat, harmonia i
mobilitat en tots els cops que s’executen, al costat d’un
bon treball físic que no danya les articulacions, sinó
que permet una pràctica esportiva on els traumatismes
i les lesions esportives es minimitzen, i s’evita que
acudeixin a les nostres consultes mèdiques.
En definitiva, si vostès tenen el privilegi de poder veure
en un camp de golf una parella de jugadors d’una
edat tan dispar, gaudeixin del moment, perquè també
serà un benefici per a la seva salut física i mental.
Somriguin al golf, somriguin a la vida.»

FCGOLF

La postal de Giuliana Roque (6è curs) del
Centre Escolar Saavedra de Tarragona va ser
la guanyadora de la 4a edició de Postals

Nadalenques Golf a les Escoles!!

E

l dibuix de Giuliana Roque (6è curs) va ser el guanyador del IV Concurs de Postals Nadalenques Golf a
les Escoles, amb un total de 426 «M’agrada» a la pàgina oficial de Facebook de la FCG. A més del fet que la
seva postal va ser la imatge oficial de la Federació durant les festes de Nadal, la guanyadora va ser obsequiada
amb un curs d’iniciació per a ella i un adult a un club o camp de golf de Catalunya i amb un lot de productes
de la FCG. Van participar al concurs un total de vuit centres escolars que formen part del programa «Golf a les
Escoles»: Escola Saavedra (Tarragona), Col·legi Pive (Tona), INS Olorda (Sant Feliu de Llobregat), Escola Sant
Gabriel (Torroella de Montgrí), Escola Pere Viver i Aymerich (Terrassa), Escola Montcau – La Mola (Matadepera)
i Escola Albert Vives (La Seu d’Urgell).
Des de la Federació Catalana de Golf volem donar les gràcies a totes les persones que van prendre part en
el concurs amb les seves votacions, als professors i famílies, i en especial als alumnes que hi van participar
enviant-nos els seus dibuixos!! Us esperem al proper concurs!!!

Postal
Guanyadora
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L’equip de Montcau – La Mola va ser el guanyador de la
modalitat sense handicap del III Torneig Golf a les Escoles,
disputat a Aravell Golf, i l’equip de l’Escola La Salle – La
Seu d’Urgell, en la modalitat handicap!
Els dos equips es van endur la victòria en la competició, disputada a Aravell Golf amb
la presència de les vuit escoles de Tarragona, Barcelona i Lleida que van participar en la
tercera edició del campionat. El torneig és organitzat per la FCG amb l’objectiu d’apropar
el golf als escolars catalans i que experimentin la competició d’aquest esport.

E

l centre Montcau – La Mola va ser l’escola
guanyadora, en la modalitat sense handicap, de la
tercera edició del Torneig Golf a les Escoles, que va
ser un gran èxit de participació i on fins a 16 equips de
vuit centres escolars de Tarragona, Barcelona i Lleida
van gaudir d’una magnífica tarda esportiva a Aravell
Golf el 13 de maig passat. L’equip format per Àlex
Real, Èric Capel, Gerard Jurado i Cesc Gavagnach es
va imposar a la resta de conjunts en una competició
que combinava la disputa de tres forats de joc més
el torneig al putting green. Després de tres hores
de competició, van aconseguir un triomf que els va
valer una invitació per a la final nacional, que es va
jugar al Centre Nacional de Golf (Madrid) els dies 1
i 2 de juliol. També van obtenir un trofeu, entrades
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per al parc aquàtic Aqualeón i una motxilla Adidas.
L’Escola Montcau, a la qual representaven, va rebre
un trofeu, un kit d’iniciació al golf i una motxilla
Adidas, i el seu camp de referència, Vallès Golf, es va
emportar un joc de pals per practicar. Els guanyadors
van rebre els premis i la felicitació de Ramon Nogué,
actual president de la FCG; Josep Cairó, president
d’Aravell Golf; Jesús Fierro, president del Consell
Comarcal de l’Alt Urgell, i Mireia Alba, presidenta
del Consell Esportiu de l’Alt Urgell, que van presidir
el lliurament de premis. L’equip de l’Escola La Salle –
La Seu d’Urgell, format per Biel Puigdemesa i
Aleix Marginet, va ser el guanyador en la modalitat
handicap després de disputar nou forats a Aravell.
També va aconseguir el bitllet per a la final nacional,
una motxilla Adidas TaylorMade, el trofeu de la FCG,
i entrades per a Aqualeón. Per a pràcticament tots
els escolars que hi van participar, aquesta va ser la
seva primera experiència en un camp de golf després
d’haver-se introduït a aquest esport als seus centres
escolars. Les escoles Saavedra (Tarragona), Montcau
– La Mola (Matadepera, Barcelona), Farigola (Seva,
Barcelona), La Salle (Seu d’Urgell, Lleida), ZER
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Urgellet (Castellciutat, Lleida), Escola Pau Claris (Seu
d’Urgell, Lleida) i Mossèn Albert Vives (Seu d’Urgell,
Lleida) van participar en aquesta edició del torneig,
que va congregar molts pares i responsables dels
centres escolars i professors d’educació física. El cop
d’honor, protagonitzat per l’actor i ambaixador del
programa «Golf a les Escoles» Jordi Ríos, va encetar
la competició, amb una bona meteorologia que va
respectar la jornada: un sol radiant que va permetre
gaudir de la tarda, amb els pares seguint de prop les
evolucions dels seus fills en el seu primer contacte
amb el golf. Després d’acabar el dia, tots plegats van
gaudir d’un berenar.
Com en totes les competicions oficials de la FCG,
ens van acompanyar a Aravell Golf els patrocinadors
oficials, AdidasTaylorMade i Finques Bourgeois, a
més dels partners federatius, La RocaVillage, Wunder
Training, Golf Estudio, Coca-Cola, Aneto Natural i
Dilmah. Per a aquesta ocasió, també va col·laborar
Aqualeón. Moltes felicitats als guanyadors i a tots els
que van participar en el III Torneig Golf a les Escoles,
us esperem a la pròxima edició!
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III Torneig Golf a les Escoles – Aravell Golf – 13 de maig de 2017
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Equips participants al 3r torneig Golf a les Escoles
r
yado
Guan nse
e
s
icap
Hand

Escola Montcau La Mola (1)

Escola La Salle La Seu d’Urgell (1)

Escola Saavedra (1)

Escola Saavedra (2)

Escola Saavedra (3)

Escola Vedruna Manlleu (1)

Escola Vedruna Manlleu (2)

Escola Vedruna Manlleu (3)

Zer Urgellet (1)

Escola La Salle La Seu d’Urgell (1)

Escola La Salle La Seu d’Urgell (2)

Escola Pau Claris (1)

Escola Albert Vives (1)

Escola Albert Vives (2)

Escola Farigola (1)
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r
yado
Guan cap
i
Hand

Escola Farigola (2)

Escola Montcau La Mola (2)

FCGOLF

Classificacions 3r torneig Golf a les Escoles
13 de Maig de 2017 · Aravell Golf

Classificacions Generals sense handicap
ESCOLA

JUGADORS

RESULTAT
3 FORATS

RESULTAT
6 FORATS PUTT

RESULTAT
TOTAL

CLASSIFICACIÓ
FINAL

Escola Saavedra (1)

Gerber Egea
Arnau Gisbert
Cel Salinas
Kaled Montes

21

22

43

16è

Escola Saavedra (2)

John Fred Miguel Lagutan
Núria Vendrell
Luka Kaishvili
Sebastian Bucu

15

16

31

8è

Escola Saavedra (3)

Jan Sola
Daniel Adrián
Raydrian Kent Pacson Leal
Ana Lucía Hernández

18

20

38

13è

Escola Vedruna
Manlleu (1)

Martí Crosas
Guillem Quintana
Abril Fernández

13

14

27

3r

Escola Vedruna
Manlleu (2)

Aleix Viñas
Oriol Gutiérrez
Jordi Musachs

10

15

25

2n

Escola Vedruna
Manlleu (3)

Carla Bermúdez
Grau Caralt
Berta Parramón

15

20

35

11è

Zer Urgellet (1)

Pau Gil
Aina Gil
Leo Gómez
Aran Escolà

19

19

38

13è

Escola La Salle
La Seu d’Urgell (1)

Montse Pubill
Xavier Donaire

14

20

34

10è

Escola La Salle
La Seu d’Urgell (2)

Jana Marginet
Dani González
Marcos Mingrone
Estefania Mingrone

13

16

29

4t

Escola Pau Claris (1)

Laia Lombarte
Laia Pino

15

16

31

8è

Escola Mn.
Albert Vives (1)

Mar Juncosa
Jofre Vilaseca
Maria Ercilla
Berta Giribet

15

14

29

4t

Escola Mn.
Albert Vives (2)

Jana Galabert
Paula Giribert
Alejandro Fernández
Claudine Gómez

14

16

30

7è

Escola Farigola (1)

Julia Aguilar
Maria Aguilar
Iris Aguilera
Alba Autet

16

20

36

12è

Escola Farigola (2)

Joan Colomé
Mario Ortín
Pol Oriol
Guim Esparó

18

21

39

15è

Escola Montcau
La Mola (1)

Alex Real
Eric Capel
Gerard Jurado
Cesc Gavagnach

12

12

24

1r

Escola Montcau
La Mola (2)

Rita Torredemer
Alba Mercader
Júlia Cols
Josefina Broto

14

15

29

4t

Classificacions Generals amb handicap
ESCOLA
Escola La Salle
La Seu d’Urgell (1)

JUGADORS
Biel Puigdemasa
Aleix Marginet

RESULTAT
9 FORATS

RESULTAT
TOTAL

CLASSIFICACIÓ
FINAL

16 / 1

17

1r

Sponsors

Partners

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:
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Gran paper de les Escoles Montcau – La
Mola i La Salle – La Seu d’Urgell a la final
nacional de la 1a Lliga Escolar!
Després de dues jornades de joc al Centro Nacional de Golf (Madrid), l’equip
de l’Escola Montcau – La Mola va aconseguir un meritori tercer lloc en aquesta
primera Lliga Escolar en la categoria Sense Handicap, en què van participar quatre
federacions autonòmiques.

E

n la primera edició de la final nacional de la
Lliga Escolar, disputada al Centro Nacional de Golf
(Madrid), les escoles representants de la Federació
Catalana de Golf van fer un gran paper, en una
primera experiència amb joves jugadors escolars
pertanyents a quatre federacions territorials. En la
categoria Sense Handicap, l’Escola Montcau – La
Mola va acabar en un destacat tercer lloc per equips,
amb un conjunt format per Èric Capel, Gerard
Jurado, Cesc Cavagnach i Àlex Real, acompanyats

pel professional del Vallès Golf Chema Iturmendi i
per Joan Barceló, representant del centre escolar.
En la competició Amb Handicap, bon esforç dels
dos jugadors de l’Escola La Salle de la Seu d’Urgell,
Biel Puigdemasa i Aleix Marginet, acompanyats
del professional Yussect Monzón, d’Aravell Golf,
que van competir amb jugadors de més edat en les
dues jornades de joc a Madrid. En el torneig Sense
Handicap, tots els equips van jugar tres forats de
joc, un recorregut de sis forats al putting green i
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dues estacions d’activitats de precisió, i van repetir
el joc dissabte i diumenge. Els equips de la FCG van
poder gaudir de dues jornades excitants i divertides
al Centro Nacional de Madrid. A la primera
jornada, tots els jugadors, representants de l’escola
i professionals dels camps que els acompanyaven
van compartir un dinar amb la FCG abans d’iniciar
la competició a la tarda. Un cop completat el joc,
al vespre la RFEG va convidar tots els competidors
a una barbacoa al mateix recinte. Diumenge al
matí es va fer la segona jornada de competició,
que va acabar amb el lliurament de premis, amb
la presència del president de la RFEG, Gonzaga
Escauriaza; el tot just elegit president de la FCG,
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Ramon Nogué i el president de la Federació
Madrilenya, Ignacio Guerra. En la competició Amb
Handicap, els dos escolars de La Salle van jugar
dues voltes de nou forats al camp federatiu, per
completar un cap de setmana històric amb aquesta
primera competició, en la qual han participat els
guanyadors del torneig Golf a les Escoles a les
quatre federacions territorials. Moltes felicitats a
tots els escolars catalans per la seva gran actuació
en aquesta primera Lliga Escolar a Madrid.
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A

vosaltres: nens i nenes, professors i mestres,
pares i avis, professors i professionals del golf, a tot
l’equip dels clubs i camps de golf que participeu al
programa... GRÀCIES!!! Sense vosaltres aquest quart
número de la revista Golf a les Escoles no hauria estat
possible, com tampoc seria possible poder convertir
en una realitat el nostre lema: el golf és per a tothom!
L’equip del programa «Golf a les Escoles FCG»
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Solucions als passatemps de la pàgina 27
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1. B - Centro Nacional de Golf de Madrid
2. A - 8 escoles
3. C - Èlia Folch
4. A - Escola Montcau La Mola
5. C - Escola Saavedra
6. B - Ambaixador del programa «Golf a les Escoles»
7. C - Biel i Aleix
8. A - Un curs gratuït en golf
9. B - CEE La Ginesta
10. A - Aravell Golf

Si has encertat menys de 5 preguntes... EM
SEMBLA QUE NO HAS ESTAT
GAIRE ATENT...
Si has encertat entre 5 i 7 preguntes...
ESTÀS A UN PAS DE SER UN EXPERT EN
EL PROGRAMA GOLF A LES ESCOLES...
FESS-LI UNA ALTRE ULLADA!
Si has encertat 10 preguntes...
ENHORABONA ETS UN EXPERT/A EN EL
PROGRAMA GOLF A LES ESCOLES!!

subscriu-te al nostre
NEWSLETTER
Consulta els nostres
REPORTATGES, VÍDEOS i NOTÍCIES
No et perdis el vídeo oficial de
GOLF A LES ESCOLES

VISITA’NS!
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