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CARTA DEL PRESIDENT

B
envolguts amics i amigues,
En aquest primer número de l’any de la nostra 
publicació em plau dirigir-me de nou a vosaltres 
per exposar-vos les qüestions més rellevants de 
l’actualitat de la Federació que presideixo, així 
com també comentar els temes i esdeveniments 

que seran actualitat durant el proper trimestre.

SANTIAGO FISAS MULLERAS
Vull iniciar la meva carta amb un sentit homenatge a la figura de 
Santiago Fisas Mulleras, que va ser president de la Federació 
Catalana de Golf entre els anys 1975 i 1984 i que ens va deixar el 
passat mes de desembre. Amb la seva defunció ens abandona 
una de les personalitats més rellevants de la història del golf ca-
talà i espanyol. La seva desaparició suposa la pèrdua d’un gran 
directiu, però sobretot d’una gran persona que va dedicar gran 
part de la seva vida a promocionar el nostre esport i que sempre 
serà un referent per a tots.

ESPORTIU
En l’àmbit esportiu hem de comentar-vos que ja s’han iniciat 
algunes de les nostres competicions més emblemàtiques, com la 
primera jornada de l’Hexagonal Bankinter –que va tenir lloc entre 
el 21 i el 24 de gener a l’Empordà Golf–, la de la XXXVI Edició de 
l’Interclubs Femení de Catalunya –que es va disputar el 27 de 
gener a Peralada– o la del Pentagonal, que es va celebrar entre 
el 2 i el 5 de febrer a Platja de Pals. 
En aquest sentit crec convenient destacar l’èxit enregistrat en la 
celebració d’aquestes competicions, tant pel que fa al nombre 
d’inscrits, com també pel nivell exhibit pels esportistes, l’excel·-
lent estat dels camps i l’eficàcia de tots els qui han participat en 
la seva organització.
Una especial menció també per a la important victòria d’Anna 
Arrese a l’Internacional de Portugal femení –un dels tornejos 
més antics del calendari europeu amateur–, així com també pels 
triomfs d’Anna Pigem i Erik Hedberg al Puntuable Zonal Juvenil 
de Son Antem.
De cara al proper trimestre, les cites més importants de calendari 
català són el Campionat de Catalunya Cadet, Infantil, Aleví i Ben-
jamí (maig); el Campionat de Catalunya Individual Sènior (maig); 
les jornades finals de l’Hexagonal; el Pentagonal; la Lligueta i el 
Quadrangular (juny), i el Campionat de Catalunya Absolut (juny).
A nivell estatal, els tornejos més destacats seran el Campionat 
d’Espanya Júnior i Sub-18 masculí (març), el Campionat d’Es-
panya Individual Femení (maig), el Campionat d’Espanya Cadet 
(maig), el Campionat d’Espanya Individual Sènior Masculí i Femení 
(maig) i el Campionat d’Espanya Infantil, Aleví i Benjamí (juny). 
D’altra banda, els campionats més rellevants internacionalment 
seran l’Internacional d’Espanya Júnior Femení (maig), el British 
Amateur (juny), el British Ladies (juny) i l’Internacional d’Espanya 
Júnior Masculí (juny). Per últim, quan a professionals, destacarà 
l’Open d’Espanya al RCG de Sevilla (abril-maig).

GOLF SANT JOAN 
La Federació Catalana de Golf ha iniciat un ambiciós projecte 
de millora del Golf Sant Joan amb l’objectiu de convertir-lo en 
un referent del nostre esport a Catalunya. D’una banda, s’han 
implementat tees de sortida nous en els forats 1, 2, 9 i 11. També 
s’ha realitzat un avançament general de totes les barres del camp 

Santiago Fisas Mulleras va ser un gran directiu, 
però sobretot una gran persona

de sortida per fer més assequible el recorregut. A més, s’ha mo-
dificat el par dels forats 2 i 6; el primer d’ells passa de ser par 5 a 
par 4, mentre que el segon passa de ser par 4 a par 5. Per últim, 
s’han dut a terme modificacions en el camp de pràctiques, amb 
l’actualització de la confortabilitat i els materials del mateix.

SPONSORS
En breu, la FCG iniciarà una ambiciosa campanya de màrqueting 
i comunicació amb l’objectiu de donar a conèixer el nostre esport 
i apropar-lo a la societat. Per aconseguir-ho, comptarem amb el 
suport de destacades personalitats que ens ajudaran a transme-
tre els valors positius que es deriven de la pràctica del golf. 
Em plau també donar la benvinguda com a patrocinadors oficials 
de la nostra federació a l’Instituto Javier de Benito (cirurgia es-
tètica), a Skycaddie (mesurador de distàncies de golf) i a Dedon 
(mobiliari d’exterior).

Albert Durán
President

En el primer trimestre de l’any també vull des-
tacar l’èxit esportiu de les primeres jornades 
de les competicions de la FCG, donar la ben-
vinguda als nous patrocinadors oficials de la 
federació i aplaudir el projecte de millora del 
Golf Sant Joan
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Dr. De beniTo
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sanTiaGo Fisas

un recurregut atractiu amb l’alicient del 
forat 3, un par 3 acabat en un green-illa.

uno de los diez cirujanos plásticos más 
reconocidos en el mundo entero, socio de 
el Prat y Valderrama.

El procés d’ampliació encara la recta final 
per convertirse en un gran complex.

en record del que va ser un gran president 
de la FcG (1974-1985).
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EL CAMP Reus AigüesveRds

Famós pel
green-illa
el Club de golF Reus AigüesveRds ConstA de 18 FoRAts Amb nombRosos obstA-
Cles d’AiguA Col·loCAts estRAtègiCAment. tots els seus CARReRs estAn FlAnque-
jAts peR ARbRAtge, els seus gReens són Ràpids i enClouen CeRtA diFiCultAt. es 
tRACtA, sens dubte, d’un ReCoRRegut AtRACtiu. i tot un Repte peR Al golFistA, 
Amb l’Al·liCient AFegit d’un pARell 3 Amb un gReen-illA de 127 metRes, A l’estil del 
tpC de sAwgRAss, A ponte vedRA (FloRidA).

TexT: RAúl AndReu/FoTos: Reus AigüesveRds i HomeRo HeRReRA

p
el seu traçat, sense grans desni-
vells, és un camp còmode i agra-
dable per a la pràctica del golf. 
Tanmateix, el recorregut té alguns 
forats amb força dificultats. El 3 és 

el més emblemàtic del camp. Es tracta d’un 
parell 3 amb un green-illa circular envoltat per 
aigua que recorda –salvant les distàncies i no 
pels seus metres de distància– el famós forat 
17 del Stadium Course en el TPC de Sawgrass, 
a Ponte Vedra (Florida), escenari del prestigiós 
The Players Championship, considerat el cin-

què torneig del Grand Slam i puntuable per al 
PGA Tour nord-americà. L’elecció del pal en 
aquest forat, handicap 9 del recorregut, és la 
clau, particularment quan bufa el vent.
Però segueixen les dificultats: el forat 4 és un 
parell 5 llarguíssim amb arbres a l’esquerra, 
fora de límits a la dreta al llarg de tot el forat i un 
obstacle d’aigua que entra en joc en el tercer 
cop a green, que se sol jugar amb un pal llarg. 
El green està envoltat de búnquers i té una forta 
pendent. Complir el parell és tot un repte. Es 
tracta de l’handicap 1 del camp.

El forat 6 és un altre parell 3 (145 metres) difícil, 
amb un green petit i elevat, i amb caigudes 
de pat molt complicades. El 7 ens concedeix 
una petita treva: és un parell 4 curt amb carrer 
ample i green pla, un forat de birdie. El 8 és un 
parell 4 amb sortida del tee complicada. A la 
caiguda de drive ens espera un mar de bún-
quers. Només queda un espai petit a la part 
esquerra del carrer, però si et passes arriben 
els arbres, que compliquen molt el tir cap a 
un green defensat, davant, per un búnquer 
i, darrere, per una caiguda abrupta cap a un 



Famós pel
green-illa

el pgA golf Catalunya Resort és l’enveja de mig europa 
pel temps, les instal·lacions i les connexions

La Casa-Club, ubicada en el remodelat Mas Guardià, és un edifici d’estil colonial de finals del segle XIX
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su diseñ

fora de límits.
En la segona volta està el forat 11, un parell 
4 molt bonic, amb búnquers a la caiguda del 
drive i un green defensat per grans trampes 
de sorra. És un forat de 393 metres, obert a la 
pegada forta. Atenció a no desviar-se massa 
a la dreta perquè el fora de límits aguaita. El 12 
és un parell 3 llarg (183 metres), amb un obs-
tacle d’aigua davant, que no entra en joc però 
influeix psicològicament. La dificultat del forat 
està en la seva longitud i en la presència de 
búnquers i arbres al voltant d’un green pla.
I arribem al tram final, cinc forats on no s’ha 
de perdre la concentració, ni les maneres. El 
14 és un parell 5 complicat, llarg (495 metres), 
amb fora de límits durant tot el forat. El cop 

el forat 3 no es molt llarg, té 127 
metres però es complica bastant 
quan bufa el vent

El 8 de gener el camp va quedar tot blanc per una nevada

de sortida ha de ser molt recte i prou llarg per 
abastar el dog-leg a 90 graus cap a la dreta. El 
green està marcat amb forts pendents. Forat 
molt difícil.
El 15 és un antic parell 3 allargat per donar lloc a 
un parell 4 no molt llarg (309 metres), però amb 
el cop de sortida més exigent del camp. Cal 
colpejar per sobre d’un obstacle d’aigua cap 
a un carrer molt estret, amb bosc a l’esquerra 
i fora de límits a la dreta. El green no resulta 
complicat.
El 16 és un parell 4 amb carrer ample, però amb 
fora de límits a la dreta. Aquí la dificultat rau en 
enviar la bola a green al lloc adequat. Si es deixa 
la bola amb un pat costa avall o lateral resulta 



LES DADES
Club de Golf Reus Aigüesverds
Inaugurat el 1989
Carretera de Reus a Cambrils, km 1,8
43206 Reus (Tarragona)
S’arriba per l’AP-7, sortida 34 de Reus, i 
després s’ha d’agafar la TV-3141 de Reus 
a Cambrils, entrada davant la gasolinera, a 
2 km del Santuari de la Misericòrdia.
Tel./Fax: 977 75 27 25/ 977 12 03 91
e-mail: recepcion@golfespalmeres.com
Web: www.golfreusaiguesverds.com
Disseny: G.C.G.
Instal·lacions i serveis: pitch & putt, camp 
de pràctiques, zona de pitching i putting-
green. Cotxes amb GPS, carros elèctrics, 
carros i pals de lloguer. Botiga, vestidors, 
cafeteria, restaurant. Escola de golf amb 
classes individuals i col·lectives. Tennis, 
pàdel, piscina i zona infantil.
Visites d’interès: Reus, el Santuari de la 
Misericòrdia, Cambrils, Salou, Tarragona, 
Port Aventura.
Tren: AVE - Camp de Tarragona
Aeroport més proper: Reus, amb connexi-
ons amb les principals ciutats europees. 

I el 18, un parell 4 preciós però molt difícil. 
Aquest forat reuneix totes les dificultats del joc: 
arbres, aigua, búnquers, carrer estret, fora de 
límits i un segon cop a green amb un ferro llarg. 
El finish és bastant complicat.
La casa-club, un edifici d’estil colonial de finals 
del segle XIX ubicat al remodelat Mas Guardià, 
és el centre d’una animada vida social i esporti-
va. En la primera planta es troba el restaurant del 

club, que a més d’una acurada cuina de mercat, 
ofereix esplèndides vistes del camp de golf.
El club de golf compta amb excel·lents serveis 
complementaris, com lloguer i magatzem de 
pals, putting green, caddie màster, buggies, un 
camp de pràctiques amb il·luminació nocturna 
i una escola de golf que organitza nombrosos 
cursos d’iniciació i perfeccionament i classes 
particulars per a tots els nivells. 

molt difícil aconseguir els dos pats reglamen-
taris. Sens dubte té el green més complicat del 
camp, junt amb el del forat 6.
Els dos últims forats van ser remodelats. El 
17 és un parell 3 molt llarg, amb prop de 220 
metres, molts búnquers i un green complicat. 
És necessari pegar fort i recte i trepitjar bé. 
És un forat difícil, amb cases molt boniques 
a mà dreta.



Cuando atendió a FCGolf, el doctor Javier de Benito acababa de aterrizar de Moscú, adonde había 
viajado para operar. Es uno de los cirujanos plásticos más reconocidos en el mundo entero. Diga-
mos que uno de los top 10. Desde hace siete meses tiene nueva consulta en el Institut Universitari 
Dexeus de Barcelona, pero según nos explicó mientras jugaba al golf en El Prat, quiere expandirse 
y abrirá clínicas también en Madrid y Marbella. De Benito es socio de Valderrama, algo de lo que 
muy pocos pueden presumir.

Dr. Javier de Benito

El swing más 
estético, plástico 
y reparador

Cómo y cuándo empezó a jugar 
al golf?
-Yo de joven era jugador de tenis 
profesional, me encantaba, pero 
empezó a dolerme la espalda. 

Tengo casa en Marbella, había oído hablar 
del golf y empecé a jugar en la escuela de 
La Quinta. 

-¿Con qué frecuencia lo hace y dónde?
-Juego cuando puedo. En verano intento jugar 
bastante. Soy socio del RCG El Prat y también 
de Valderrama. En el sur puedo jugar todo el 
fin de semana y en vacaciones.

-¿Es el golf un deporte estético?, ¿o plásti-
co?, ¿o reparador, como prefiera?
-El golf lo tiene todo. Es reparador, porque 
te relaja, te descansa y te saca del trabajo; 
es estético, porque el movimiento del swing 
es maravilloso y muy bonito, y es plástico, 
porque allí donde juegas estás en un campo 
fantástico, rodeado de flora y fauna, y además 
participas de ella.

-¿Qué requiere más atención y precisión, un 
implante de silicona, un retoque de labios, 
un lifting de cara o meter un pat de tres 
metros para ganar un torneo?
-¡El golf es mucho más difícil, seguro! Yo siem-
pre digo que si alguien estuviera conmigo un 

TexTo: Raúl anDREU/FoTos: Sant Díaz y alBERt SIMó/ agradecimiento especial: RCG El PRat

año en el quirófano, aprendería seguro. Pero 
con el golf ¡eso es imposible!

-¿Y qué duele más, esas tres pequeñas 
intervenciones o fallar ese pat tan impor-
tante?
-Siempre duele más una operación, porque 
del resultado depende la felicidad de un ser 
humano. Al fin y al cabo, fallar el putt sólo 
influye en ti.

-¿Qué jugador o jugadora cree que necesi-
taría una operación de cirugía estética?
-La verdad es que no me miro mucho a los 
golfistas. Sí le diría que, como es un deporte 
que se puede practicar hasta muy mayor, pues 
sí se presta a que el jugador se arregle de algu-
na manera para estar en consonancia con un 
deporte estético, plástico y reconstructor.

-¿Son coquetos/as los/las golfistas?
-Yo creo que todo el mundo lo es. De hecho, 
hay una estadística que dice que el 94 % de 
los seres humanos se arreglarían algo de su 
cuerpo si pudieran o se atrevieran.

-¿Influye en el swing de golf tener un pecho 
grande?
-Más de una vez me lo han comentado los 
pacientes que son jugadores de golf, en el 
sentido de si les molestaría, y la experiencia 

¿

enTrevisTa
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El swing más 
estético, plástico 
y reparador

“yo tengo famosos que vienen, 
y el que desea operarse aquí me 
tiene, pero ir a operar a alguien 
porque es famoso no lo hago”



“Vaig

me dice que tener un pecho grande no provoca 
incidencia alguna.

-Lo siento, pero nos invade la curiosidad: 
¿cuántos pechos habrá tocado en su vida 
profesional?
-¿Tocado o operado? (Se ríe). Tengo una de las 
estadísticas más altas del mundo en cuanto 
a implantes de silicona en forma anatómica, 
porque contribuí en el diseño. Le diría que 
quizás más de diez mil. 

-Tras una dilatada y exitosa carrera como 
cirujano plástico, ¿puede decir que ha 
hecho muchos más birdies que bogeys?
-En cirugía plástica le diría que hecho algunos 
eagles. Y eso no es presumir o fardar. En el golf 
habré conseguido algún birdie.

-¿Podría diferenciar los términos cirugía 
plástica, estética y reparadora?
-Cirugía plástica y reparadora es la madre de 
la especialidad. Y de ahí derivan diferentes 
cirugías, como la de los quemados, la de los tu-
mores… todo lo que es cirugía reconstructiva. 
La cirugía estética es una parte de esa cirugía 
plástica. Trabaja únicamente los signos del 
envejecimiento o aquellos signos de fealdad 
que, incluso teniéndolos, puedes ser un ser 
humano que está englobado en la sociedad. 
No es reconstruir algo que es un defecto y que 
te impide ejercer una función o incorporarte 
como el resto de los seres humanos a la vida 
normal. 

-Si le viniera un día un golfista masculino 
o femenino famoso, después de operarle, 
¿le pediría jugar con él a golf?
-Claro, ¿por qué no?

-¿Y un autógrafo o foto dedicada?
-¡También!

-¿Y un deportista, tenista, piloto, futbo-
lista…?
-Claro. Soy un amante del deporte y de todos 
aquellos profesionales que destacan en él.

-¿Ha retocado alguna vez a algún miembro 
de la familia real?
-No.

-¿A qué famoso, que no haya visitado, le 
gustaría meterle el bisturí?
-En principio a nadie. Yo tengo famosos que 
vienen, y el que desea operarse aquí me tiene, 
pero ir a operar a alguien porque es famoso, 
no lo hago. El defecto está en la persona que 
lo tiene, no está en los ojos de los demás. Si 
él o ella no se ve ese defecto, por qué tengo 
que decirle yo que lo tiene.

-¿Necesitan el golf catalán y español un 
buen lifting?
-No estoy muy metido, pero le diría que las 
instituciones del golf y la sociedad del golf 
funcionan bien. 

‘‘tengo una de las estadísticas más altas del mundo en implantes 
de silicona. En mi vida habré operado unos diez mil pechos”

EntrEvista  Dr. Javier DE BEnIto
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“El golf lo tiene todo. 
Es reparador, porque te 

relaja; es estético,  
porque el movimiento del 
swing es muy bonito, y es 

plástico, porque juegas 
rodeado de flora y fauna”



Una referencia mundial y un pionero en técnicas 
de rejuvenecimiento facial y cirugía mamaria

El Instituto Javier de Benito (IDB) es una 
referencia mundial en el ámbito de la 

salud y, más concretamente, en el de la 
estética y la cirugía plástica. El doctor Ja-
vier de Benito está considerado uno de los 
10 mejores cirujanos plásticos y estéticos 
del mundo. Es licenciado en Medicina y 
Cirugía por la Universidad de Barcelona; 
especialista en Cirugía Plástica, Repara-
dora y Estética, y miembro de la Sociedad 
Española de Cirugía Plástica, Reparadora 
y Estética, de la American Society of Plastic 
and Reconstructive Surgery, de la American 
Society of Aesthetic Plastic Surgery y de 
la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica 
y Estética. Además, De Benito ha sido 
vicepresidente y presidente electo de la 
International Society of Aesthetic Plastic 
Surgery.
Después de muchos años de experiencia, 
fundó el IDB, una de las más prestigiosas 
clínicas en el campo de la cirugía estética, 
plástica y reparadora, que fue elegida en 
2006 por la prensa europea especializada 
como uno de los 10 mejores institutos del 
mundo. Un selecto equipo, formado por 

entre los que destaca El gran libro de la 
cirugía estética (RBA, 2002). Además, ha 
publicado numerosos artículos científicos 
en prensa nacional e internacional, y la 
prestigiosa editorial Taschen, en su libro 
Cirugía estética, le ha dedicado un capítulo 
en el apartado de los mejores cirujanos 
plásticos del mundo. Cada dos años or-
ganiza en el Instituto de Benito el Curso 
Internacional de Cirugía Estética, al que 
acuden los mejores profesionales de todo 
el mundo. El doctor De Benito es realmente 
una eminencia en este campo, así como un 
nombre de referencia mundial.
El lema de De Benito es solucionar los pro-
blemas de sus pacientes: “Detrás de cada 
problema, detrás de cada patología, hay un 
ser humano, y eso es lo que más me gusta 
de mi trabajo”, afirma el cirujano. Fruto de 
su curiosidad profesional e investigadora, 
ha sido pionero en el desarrollo de técni-
cas de rejuvenecimiento facial, medicina 
antienvejecimiento y cirugía mamaria y 
endoscópica.
Internacionalmente reconocido por sus 
trabajos de aumento de mamas, De Benito 
ha desarrollado guías de utilización de los 
implantes anatómicos de hielo cohesi-
vo, ha colaborado en el diseño de estos 
implantes y realiza cursos y workshops 
para cirujanos plásticos de todo el mundo. 
También hay que destacar que es el dele-
gado español en la Unión Europea para 
implantes mamarios y faciales. Por otro 
lado, es el cirujano que más intervencio-
nes de aumento de mamas con implantes 
anatómicos realiza en todo el mundo. Todo 
un dato. El equipo del Instituto de Benito 
es, actualmente, noticia en el ámbito in-
ternacional por su revolucionario sistema 
IDB Face Evolution de rejuvenecimiento 
facial miniinvasivo, que sustituye el lifting 
tradicional por un conjunto de técnicas 
miniinvasivas que ofrecen los mismos 
resultados sin prácticamente cicatrices y 
en un período de recuperación muy corto. 
A pesar de ser uno de los cirujanos que 
más liftings ha realizado en todo el mundo, 
el doctor De Benito es pionero en susti-
tuir el estiramiento facial tradicional por 
un conjunto de técnicas endoscópicas y 
miniinvasivas que permiten obtener unos 
resultados excelentes.

los mejores profesionales, sitúa este instituto 
a la altura de los mejores centros de cirugía 
plástica de todo el mundo. Su sede ha sido 
trasladada al Institut Universitari Dexeus, 
hospital universitario líder reconocido por 
la Universidad de Barcelona, que destaca 
también por la calidad de sus instalaciones 
tanto quirúrgicas como hoteleras, entre las 
que figura la planta USP Plus, que dispensa un 
trato preferencial a los clientes privados.
Considerado entre los 10 mejores cirujanos 
plásticos del mundo, Javier de Benito, con 
más de 30 años de profesión, ha escrito un 
gran número de libros sobre cirugía estética, 

EntrEvista  Dr. Javier DE BEnIto
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“Siempre duele más una opera-
ción que fallar un putt, porque 
del resultado depende la felici-
dad de un ser humano”



-¿Y el país en general?
-El país no necesita sólo un lifting, necesita 
pasar por la UVI.

-¿Qué busca y encuentra en el golf? Dis-
traerse, relajarse, emocionarse, relacio-
narse…
-Al principio pensé que me permitiría relacio-
narme con la gente si la bola la jugaba en calle, 
pero como siempre caía en raf, pues sólo me 
encontraba con mis partners en el green. (Se 
ríe). Luego lo mejoré con el tiempo. Siempre 
pensé que sería relajante y que lo pasaría 
genial jugando. Y que si fallaba un golpe no 
pasaba nada, pero qué va… el día que fallas 
estás que muerdes, te pones negro, cuando 
pegas un rabazo es horrible. Pero gracias 
a Dios la memoria es selectiva. Y eso es lo 
que te permite jugar al golf, quedarte con 
aquel golpe tan bueno que diste en un hoyo 
determinado.

-¿Habla de su profesión mientras juega?
-A veces sí porque juego con gente de mi profe-
sión y comentamos la jugada, pero intentamos 
concentrarnos porque nos jugamos la comida 
y somos capaces de discutir por un centímetro 
en la reposición de la bola, por ejemplo, en 

green. Nos los pasamos muy bien.

-¿El mejor elogio que le han dedicado?
-¿En golf? En Marbella una vez me dieron un 
premio al swing más estético. Pero uno que 
estaba a mi lado y que me había visto jugar al 

golf dijo: “¿Qué pasa, que le han dado el pre-
mio por jugar con americana y corbata?”. En la 
profesión, el mejor elogio es la satisfacción de 
aquel paciente que ves que es feliz y disfruta 
del resultado.

-¿Y la peor crítica?
-Cuando has intentado el mismo resultado con 
otro paciente y no has llegado a tal fin.

-Si le reconocen por la calle y la señora en 
cuestión le dice: “¡Anda, pero si usted es 
quien me operó hace poco!…”.¿Le mo-
lesta?
-En absoluto, pero créame que lo evitan.

-Por último, ¿el mejor consejo estético que 
le puede dar a un golfista?
-Que disfrute del golf, se relaje y que se ponga 
guapo, porque cuando uno juega al golf lo hace 
rodeado de una naturaleza creada por Dios, y 
Dios ha sido un amante de la belleza. Porque 
ha convertido aquellos seres peludos que 
bajaban del árbol y que llamábamos orangu-
tanes en lo que somos hoy día. Por lo tanto, si 
te ves bien, te sientes mejor contigo mismo; si 
te sientes mejor contigo mismo, estás feliz, y si 
estás feliz, ¡le pegas mejor a la bola! 

“Hay una estadística que dice que 
el 94 % de los seres humanos se 
arreglarían algo de su cuerpo si 
pudieran o se atrevieran”
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OPINIÓN JAVIER DE BENITO

A
lgo está cambiado 
en el mundo de la 
medicina y la cirugía 

estética facial.
Las estadísticas barajan 
porcentajes que, de forma 
unánime, nos muestran 
hacia dónde se mueven 
los deseos de la gente y, 
por consiguiente, las técni-
cas de embellecimiento en 
relación con las caracterís-
ticas actuales de la forma 
y del estilo de vida. Según 
indican los sondeos, el 94 
% de los seres humanos 
mejorarían alguna parte 
de su cuerpo si pudieran 
o se atrevieran. Otro dato 
interesante es que el 80 
% de ellos se operarían 
si se pudieran incorporar 
a su actividad cotidiana 
directamente al salir de la 
consulta o, como mucho, 
a los 5 ó 7 días posteriores 
a la intervención. En otras 
palabras, en ningún ca-
so aceptarían más de una 
semana de baja. Además, 
la mayoría no se retocaría 
para embellecerse, sino 
para mantenerse joven y 
con un look natural.
El fin del bisturí
En este sentido, IDB Face 
Evolution pone el punto y 
final al uso del bisturí en el 
rostro, con lo cual, técnicas 
como el clásico face lifting 
pasan ya a la reserva. Y 
esto ha ocurrido por varios motivos, de los que, fundamen-
talmente, destacan dos. El primero es que, hace unos años, 
la mayoría de las mujeres estaban dedicadas a las labores del 
hogar y podían permanecer escondidas todo el tiempo que 
fuera preciso. Hoy en día la mujer trabaja, dirige empresas y 
no puede desaparecer de su actividad profesional ni de su 
vida social más de un fin de semana o, como mucho, una 
semana. El segundo motivo deriva de la crisis económica 
actual, que obliga a eliminar gastos, prescindiendo de pro-
cedimientos quirúrgicos que requieran horas de quirófano, 
días de estancia en clínica y tratamientos postoperatorios 
complementarios para la recuperación del rostro, como ul-
trasonidos, drenajes linfáticos, etc. Los rejuvenecimientos 
faciales, combinando la toxina botulínica con las suturas 

REVOLUCIÓN 
ESTÉTICA
Innovador tratamiento de rejuveneci-
miento facial, que proporciona la po-
sibilidad de mejorar el rostro, sin ciru-
gías agresivas, y mantener la tersura, 
frescura y juventud de la cara

Silhouette para la cara y el 
cuello con algún relleno, 
únicamente requieren un 
fin de semana para recupe-
rarse. Si también se preci-
sa mejorar el cuello porque 
esté descolgado, lo más 
indicado es tratarlo con un 
lifting que incide sólo sobre 
la parte lateral del cuello, sin 
necesidad de despegarlo 
entero, y precisa de una 
semana como máximo de 
recuperación.
Hoy en día, a un paciente 
que guarda un recuerdo 
agradable y bueno de su 
tratamiento no le importa 
volver a repetirlo cuantas 
veces haga falta, porque 
una recuperación de un fin 
de semana o una semana 
cada cuatro o cinco años no 
le representa ningún con-
tratiempo, especialmente 
en comparación con la eje-
cución de un lifting clásico, 
que le obligaría a ausen-
tarse de su vida cotidiana 
entre tres y seis semanas. 
Otras opciones serían com-
binar suturas con infiltraci-
ones de toxina botulínica y 
sustancias de relleno que 
ofrecen la ventaja de que el 
paciente se pueda reincor-
porar a su actividad cotidi-
ana desde el momento en 
que abandona la consulta. 
Esta nueva revolución en el 
tratamiento del rejuveneci-

miento facial proporciona a muchas mujeres la posibilidad de 
mejorar su rostro sin necesidad de pasar por cirugías agresivas y 
manteniendo, de una manera fácil, la tersura, frescura y juventud 
en de su cara.
En cuanto al hombre se refiere, estas técnicas también son 
las idóneas para el rejuvenecimiento del rostro. El varón, en 
general, lleva el cabello corto, o carece de densidad, por 
lo que las cicatrices en el lifting presentaban el problema 
de su visibilidad -mayor en el postoperatorio-, así como 
también la posibilidad de dejar una huella permanente. 
Además, con la aplicación de estas innovadoras técnicas, 
se acorta el tiempo de vuelta al trabajo, algo que siempre 
se plantea en las preguntas de los pacientes masculinos a 
los cirujanos. 
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Els dispositiUs qUE
mESUREn lES diStÀnciES

Josep canals
President del Comitè 
d’Àrbitres de la FCG

En les noves Regles de 2008 apareix una nota en la Regla 14-3 
que diu el següent: “El comitè pot elaborar una Regla local que 
permeti els jugadors usar dispositius per mesurar o calcular dis-
tàncies només”. Aquesta modificació es va fer necessària després 
que en les noves decisions 2006-2007 aparegués una decisió 
nova sobre això.

Pot permetre el comitè l’ús de dispositius 
mesuradors de distància mitjançant una Regla 
Local? Un comitè pot establir una Regla Local 
permetent els jugadors l’ús de dispositius que 
mesurin únicament la distància (veure nota 
de la Regla 14-3). Si el comitè desitja intro-
duir tal Regla Local es recomana la següent 
redacció:

Dispositius de mesurament de distàn-
cies:
“S’autoritza en aquesta competició a un jugador 
a obtenir informació sobre distància utilitzant 
un dispositiu que mesuri únicament distàncies. 
Tanmateix, si en una vol-
ta estipulada, un jugador 
utilitza un dispositiu de 
mesurament de distància 
que està 

projectat per calibrar o mesurar altres condi-
cions que podrien afectar al seu joc (p. ex. la 
pendent, velocitat del vent, temperatura, etc...), 
el jugador infringeix la Regla 14-3, per la qual la 
penalitat és de desqualificació sense tenir en 
consideració si qualsevol d’aquestes funcions 
són utilitzades realment”.
Hauria de quedar clar que mai una Regla Local 
no pot autoritzar l’ús d’un dispositiu de mesu-
rament que sigui capaç de calibrar o mesurar 
altres condicions que podrien afectar el joc, 
encara que tal funció no es faci servir. La Reial 
Federació Espanyola de Golf (RFEG) a dia 
d’avui només ha testat un dispositiu, el Sky-
Caddie, manifestant que únicament mesura 
distàncies, als efectes previstos en les espe-
cificacions de la R.14.3 i la seva Nota relativa 
a les competicions en les quals s’autoritzi l’ús 
d’aquests dispositius.
Una vegada fixada la situació, el dubte que 
se’ns planteja és si és lícit i/o recomanable que 
la Federació Catalana de Golf (FCG) prengui 
una actitud en aquest tema, i la meva opinió és 
que ens trobem davant d’un assumpte de mo-

da i que estic segur que es plantejarà 
més d’una vegada en els pròxims 
mesos. En un Comitè Esportiu, 

que assessoro, es va dis-
cutir precisament sobre 
la conveniència, o no, 
de redactar la R.L. per 
a la nostra competició 

social. La meva opinió va 
ser favorable, però la d’un 
altre àrbitre no.
Els seus arguments van 
ser els següents: “La meva 
opinió personal és la de no 

permetre en cap cas aquests 
aparells, perquè crec que do-

nen una avantatge 
s ign i f icat iva  i 
van en contra 
de l’esperit del 
j oc” .  A l lò  de 

l’avantatge també 
va ser l’argument que 

el president del Comitè de 
Regles de la RFEG esgrimeix en 

contra de la incorporació de la Regla 
Local.

Pel que respecta a l’avantatge, entenc que 
podria venir pel cost de l’aparell mesurador 
que, potser, no estaria a l’abast de tots els 
jugadors, però d’altra banda això ocorre amb 
altres artefactes del nostre joc. Són iguals 
uns pals de 300 euros que uns de 3.000?, és 
el mateix caminar amb unes sabates de 200 
euros que amb unes de 60?, no permetem en 
les nostres competicions la utilització de cadis, 
alguns de renom?
Quant a l’ “esperit del joc”, a la secció d’ “Eti-
queta” es defineix de la següent manera:

L’esperit de joc:
“El golf es juga, la major part de les vegades, 
sense la supervisió d’un àrbitre o d’un jutge. 
El golf es basa en la integritat de l’individu per 
mostrar respecte els altres jugadors i respectar 
les Regles. 
Tots els jugadors s’hauran de comportar disci-
plinadament, demostrant cortesia i esportivitat a 
tota hora, independentment del competitiu que 
puguin ser. Aquest és l’esperit del joc del golf”.
No observo en aquesta definició res aplicable 
al tema que ens ocupa.
D’altra banda, des de fa uns anys, la informació 
sobre distàncies no és consell i, per tant, ja no 
està penalitzada per les Regles. En aquest 
sentit, també cal tenir present que la informació 
referent a la distància entre dos objectes és 
informació pública i no consell. Per tant, es 
permet als jugadors intercanviar informació 
relativa a la distància entre dos objectes. Per 
exemple, un jugador pot preguntar a qualsevol, 
fins i tot al seu contrari, company-competidor o 
a qualsevol dels seus cadis, la distància entre 
la seva bola i el forat.
Només quan sigui d’aplicació la Regla Local 

nOtA
Posteriorment a la redacció d’aquest 
article, la FCG ha subscrit un conveni 
amb SkyCaddie pel qual l’esmentada 
empresa ha entrat a formar part del 
Club 18, o grup de Patrocinadors 
Oficials de la FCG. Segons la nota 
publicada a la pàgina web de la FCG: 
http://www.catgolf.com/ca/noticias 
es permetrà el seu ús en tots els 
torneigs que organitza, a excepció de 
les proves de categories júnior, cadet, 
infantil, aleví i benjamí. En el cas que 
s’utilitzi algun altre instrument encara 
no verificat per la RFEG, hauran de ser 
els Comitès de la Prova, o en el seu 
defecte el Comitè de Competició del 
Club, els qui verifiquin si compleix el 
requisit que únicament es mesurin les 
distàncies.



que permet l’ús de dispositius mesuradors de 
distància (veure la Nota 14-3), la informació 
respecte a la distància pot ser obtinguda mit-
jançant l’ús d’un dispositiu artificial durant la 
volta estipulada.
En definitiva, veiem que hi ha una tendència a 
facilitar al jugador el coneixement de les dis-
tàncies des de la seva bola fins a un altre punt 
del camp. Un dels dubtes que se’m plantegen 
és si la utilització d’aquests aparells pot perju-
dicar el Ritme del Joc, pel qual tant hem lluitat 
els últims anys. Caldrà veure’l, però la nostra 
Normativa sobre el Ritme de Joc segueix vigent 
i crec que amb èxit.
Finalment penso que no hem d’oblidar que els 
avenços tècnics i/o tecnològics són presents 
en tots els esports i el golf no és una excepció. 
A més, els organismes que regeixen el golf, el 
R&A i l’USGA, estan intentant controlar que 
aquesta tecnologia es mogui dins d’uns límits: 
és el cas dels caps dels drivers o de les estries 
i, tanmateix, no estan frenant la utilització dels 
aparells mesuradors de distància.
Basant-nos en tot l’anterior, no trobo cap in-
convenient en el qual des de la FCG s’emeti una 
circular recordant tots els clubs que en el cas 
que desitgin utilitzar-se els aparells de distància 
en les competicions, només han d’incloure’l en 
les Regles Locals. Pel que respecta a les proves 
federatives, la meva opinió és que es podria 
donar un primer pas l’any 2010 en les següents 
proves: Hexagonal, Pentagonal, Interclubs fe-
mení (Liguilla) i Quadrangular, mentre deixaria al 
Comitè de la Prova de la resta de competicions 
la decisió en cada cas concret. 
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Cómo Conseguir una 
buena línea de swing
uno de los objetivos fundamentales en todo swing de golf es que 
el recorrido que haga la cabeza del palo guarde relación con el 
objetivo en el impacto de la bola, es decir, que la línea del swing 
coincida con el objetivo al enviar la bola.

Por bueno que sea el swing, una de las in-
fluencias claras sobre la línea del swing es 
la posición de la bola enfrente del jugador 
cuando éste está colocado en stance. Sabe-
mos que si la bola se adelanta demasiado al 
pie izquierdo, la línea de swing tiende a estar 
a la izquierda del objetivo, mientras que por el 
contrario, cuando la bola se retrasa demasiado 
hacia el pie derecho en el stance, la bola sale 
directamente por la derecha del objetivo.
Es por ello por lo que es importante destacar 
que el jugador se acostumbre a colocar la bola 
en el sitio adecuado para cada palo. Por tanto, 
éste es un buen ejercicio para asegurarnos en 
el stance que la bola está bien situada para 
el palo que tenemos en las manos. Irá desde 
una posición centrada para los palos más 
abiertos de la bolsa hasta el talón izquierdo 
para el driver.
Teniendo en cuenta que dos de los elementos 
que van a influir en la línea del swing son la 
posición de la bola y la alineación del cuerpo 
con respecto al objetivo, este ejercicio con dos 
palos en el suelo nos ayudará a colocarnos 
correctamente en el stance.

Ricardo boada
Maestro y jugador 
profesional
Director técnico de la 
Federació Catalana de Golf

en esta toma lateral vemos como el palo paralelo al objetivo nos sirve de guía para la alineación del cuerpo.



el tRuco

en la toma frontal apreciamos como el palo perpendicular al objetivo nos informa de la posición de la bola con respecto a la separación de los pies.

aguantamos el tee con la mano derecha para forzar a ésta a seguir unida al grip en todo el swing.

soltar el grip durante el swing

Para conseguir golpes que vayan directamente 
al objetivo es necesario que la cara del palo 
cuadre con este objetivo en el impacto de la 
bola. Uno de los errores que hace que esto no 
ocurra es soltar el grip a lo largo del swing. Para 
evitar soltar y volver a coger el grip durante el 
swing les recomiendo un ejercicio muy sencillo 
de ejecutar que permitirá mantener la presión 
sobre el grip a lo largo de todo el recorrido.
Introduzcan un tee o una ramita en su grip de 
forma que quede como apretada (bien cogida) 
entre las dos manos. Cuando ejecuten el swing 
tengan cuidado de que no se caiga y de esta 
forma habrán mantenido una presión constante 
sobre el grip para que la cara del palo no sufra 
variación alguna (ni se abra ni se cierre en su 
alineación).

1. En primer lugar colocamos un palo en el 
suelo, paralelo a la línea bola-objetivo. El palo 
nos servirá para alinearnos, de forma que 
la línea que forman los pies, las rodillas, las 
caderas y los hombros ha de estar paralela al 
objetivo, apuntando ligeramente a la izquierda 
del mismo.
2. El segundo palo lo pondremos formando un 
ángulo de 90 grados con el primero. Cuando 
nos situemos en la bola, este segundo palo nos 
mostrará cómo queda la misma con respecto 
a la separación de los pies. La bola que vamos 
a golpear la pondremos justo delante de este 
segundo palo, tal y como muestra la foto.
De esta forma, los dos palos forman una T, 
que sirve para dar nombre a este ejercicio de 
alineación y posición de bola. 
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La influencia del 
tronco en el swing

EJERCICIOS
Observación: Recuerde siempre 
que, en función de las características 
individuales de cada golfista, se deberá 
insistir más en un bloque de trabajo u 
otro. De la misma manera, se deberá 
seguir un protocolo individualizado de 
pautas de trabajo.

E
l tronco es una de las partes del cuerpo 
importantes durante el swing. Princi-
palmente cumple dos roles: estabili-
zación y rotación. La estabilización 
del tronco será clave para minimizar 

las lesiones potenciales sobre la columna. Como 
sabemos, el swing es un movimiento de rotaci-
ón unilateral-asimétrico, por lo que consiste 
en una acción de giro siempre hacia el mismo 
lado. Debido a esto, es necesario y fundamental 
fortalecer la musculatura flexo-extensora del 
tronco (principalmente abdominal, lumbar y de 
la pelvis-cadera) y, así, compensar los posibles 
desequilibrios musculares y prevenir lesiones. 
Por otro lado, el tronco es el encargado de 
transferir la energía generada en la parte baja 
del cuerpo a las extremidades superiores. Por 
tanto, la rotación de tronco contribuye a la ge-
neración de energía –elástica- para la realización 
del propio swing. Para mejorar u optimizar la 
rotación del tronco se debe trabajar la amplitud 
de movimiento (flexibilidad y elasticidad), la 
fuerza de la musculatura del tronco (implicada 
en la propia rotación) y la potencia de giro + 
desgiro. La falta de amplitud de movimiento o 
de fuerza-potencia del tronco puede ocasionar 
errores técnicos como la pérdida de la postura, 
columna en ángulo inverso, extensión anticipa-
da del cuerpo, la pérdida de ángulos (hombros 
planos), desplazamiento lateral (sway, slide), 
un Factor-X pobre, o una limitación a la hora de 
conseguir distancia (potencia) en el golpeo.
Para trabajar la estabilización del tronco, se ha de 
realizar un entrenamiento de movilidad articular 
y de fuerza muscular, a través de ejercicios que 
fortalezcan las zonas abdominal, lumbar, pélvis-
cadera y dorsal-paravertebral. Veremos ejemplos 
de este trabajo en el próximo número.
Para trabajar la rotación de tronco habría que 
insistir en 3 bloques: ejercicios para mejorar la 
flexibilidad de rotación (genéricos y específicos), 
ejercicios para mejorar la fuerza de rotación 
(abdominales oblicuos; genéricos y específicos) 
y ejercicios para mejorar la potencia de rotaci-
ón. Dedicaremos los próximos números a cada 
uno de los bloques de forma exclusiva, pero, a 
continuación, os mostraremos algunos ejemplos 
de ejercicios de los 3 grupos. 

Lorena
Torres
Licenciada
en CAFE-INEF

Con la colaboración especial de Paula Martí, jugadora 
catalana del Circuito Europeo. Lorena Torres es la preparadora 

física de la profesional del Club de Golf Sant Cugat

Flexión: Giros con pica: Mantener la parte 
inferior estática. Gira la parte superior.

Flexión: Parabrisas. Parte superior estática. 
Gira la parte inferior.

Fuerza: Giro en fitball. Con peso.

Fuerza: De rodillas, giro con goma.



Fuerza: Giros en fitball. Con goma.

Fuerza: Giros con polea.

PotenCia: De rodillas. lanzamiento del balón.

PotenCia: lanzar 
el balón simulando 
un swing.
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Dedon, 
Referencia en mobiliario de lujo

D
edon, con sede en Hamburgo, 
es líder del sector del mobilia-
rio de lujo en todo el mundo y 
fue fundada en 1990 por el ex 
futbolista profesional Bobby 

Dekeyser. En pocos años, Dedon ha revoluci-
onado el mercado de los muebles de exterior 
con sus atractivos diseños y, actualmente, tiene 
presencia en más de 80 países de los cinco 
continentes. 
La filosofía de la enseña se basa en conseguir la 
armonía entre la propia naturaleza y el trabajo. 
Para ello, cuentan con un equipo internacional 
que se esfuerza en hacer realidad este sueño. 
Los diseñadores de Los Ángeles, París, Am-
beres, Viena, Suiza y Barcelona están cons-
tantemente en comunicación personal con los 
especialistas de producción de la isla filipina 
de Cebu y de desarrollo de fibras de la central 
en Alemania.
Piezas únicas 
Cada mueble de Dedon es extraordinario, un 
ejemplar único hecho a mano. Para realizar al-
gunas piezas, un trenzador debe trabajar más de 
dos semanas seguidas con el objetivo de crear 
una obra de arte que combina la alta tecnología 
alemana con la experiencia manufacturera 
de Cebu. Los conocimientos del equipo de 
desarrollo se alían con una tradición de varios 

siglos, reconocida en todo el planeta. Además, 
Dedon garantiza estándares sociales y patro-
cina proyectos caritativos como, por ejemplo, 
los colegios Don Bosco en la isla de Cebu o la 
nueva iniciativa Dedon Solidario.

Historia de un éxito
A finales de los años 80, Bobby Dekeyser tuvo 
la idea de crear un salón para el exterior con 
muebles resistentes a todas las condiciones 
climáticas, que no únicamente soportaran 
el sol, la lluvia y un frío y calor extremos, sino 
que, además, ofrecieran una gran estabilidad 
de estructura y color. A su favor tenía la amplia 
experiencia de su familia que, con su fábrica 
de producción de plásticos, se había especi-
alizado hacía décadas en productos sintéticos 
de primerísima calidad. Dekeyser aprovechó 
estos conocimientos para desarrollar una fibra 
completamente novedosa, la Dedon, el mate-
rial que iba a ser el punto de partida para una 
historia de éxito.
En 1990, con 26 años, abandonó su carrera de 
futbolista profesional en el equipo del Bayern 
Munich y fundó la empresa Dedon. En una 
feria descubrió unos muebles trenzados en las 
Filipinas e intuyó que ésa era la oportunidad de 
realizar un salón para el exterior combinando 
su propia fibra con el arte del trenzado, una 

tradición de siglos en la isla de Cebu.
Su gran consagración se produjo cuando di-
señadores internacionales como Richard Frinier 
y Frank Ligthart crearon para Dedon colecciones 
que debían establecer los patrones básicos de 
la firma. Desde entonces, la marca ha sido ga-
lardonada con diversos e importantes premios 
internacionales de diseño y, como fabricante de 
exclusivos muebles de exterior, es uno de los 
proveedores líderes de la industria. Para otros 
proyectos galardonados se pudo contar con co-
nocidos diseñadores como Nicolas Thomkins 
y Jean-Marie Massaud, además de con Harry 
& Camila y EOOS.

El secreto, la fibra Dedon
El material que hace posible todo esto es una 
fibra sintética de alta resistencia con base de 
polietileno. Desarrollada hace 18 años, este ma-
terial único en su género se sigue considerando 
hoy la original en el sector, un sello internacional-
mente reconocido como sinónimo de máxima 
exigencia en calidad y diseño.
La fibra Dedon es respetuosa con el medio ambi-
ente; es tan inocua que puede incluso utilizarse 
para envases alimentarios y juguetes infantiles. 
No afecta a los acuíferos y es reciclable al cien 
por cien. En el resto de etapas de fabricación de 
los muebles se mantienen también los mayores 

Esta gran firma alEmana, toDo un rEfErEntE En El sEgmEnto DE los muEblEs DE 
ExtErior DE alto nivEl, ha EntraDo a formar partE DEl Club 18, El grupo DE pa-
troCinaDorEs ofiCialEs DE la fCg.



estándares de calidad. Así, utilizan un aluminio 
que, soldado con precisión, compone unas 
estructuras especialmente estables. Destacar 
también que todas las piezas están fabricadas 
totalmente a mano y con métodos tradicionales 
por los artesanos de la isla filipina de Cebu, lo 
que las convierte en únicas al encarnar una 
combinación entre la más moderna tecnología 
y la artesanía milenaria.
La fibra Dedon, resistente a cualquier condi-

ción climática, ofrece una gran estabilidad de 
estructura y color y se puede utilizar en piscinas, 
así como también entrar en contacto con el 
agua salada.
Showrooms, en todo el mundo
Dedon cuenta con showroom propio, en la calle 
Aragón de la ciudad de Barcelona, un espacio 
de 800 metros cuadrados distribuido en dos 
plantas donde la firma plasma el diferenciado 
estilo de vida con sus innovadores diseños. 

También cuenta con showrooms propios en 
París, Hamburgo, Viena, Hong Kong, Milán, 
Mónaco, Chipre, Amberes, Atenas, Limassol y 
pronto en Nueva York.
La enseña alemana ha creado su propio labo-
ratorio de diseño en Barcelona para continuar 
satisfaciendo sus altos estándares de calidad 
y diseño de cara a mantener el liderazgo del 
segmento del mobiliario exterior de lujo a escala 
internacional. 
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BOLAS: 
CADA GOLPE CUENTA
Encuentre la bola más apropiada a su estilo de juego y preferencias

JUGAr CON LA bOLA COrrECTA Es TAN imPOrTANTE, POsibLEmENTE iNCLUsO más, 
COmO TENEr AJUsTADO CUALqUiEr PALO DE LA bOLsA. DE TODOs mODOs, DECiDir 
CON qUé bOLA JUGAr NO rEsULTA NADA fáCiL. PErO PArA qUE LA PErsONALizACióN 
sEA COmPLETA y AfiNAr TODAVÍA más sU rENDimiENTO EN EL CAmPO, EL JUGADOr 
TAmbiéN DEbErÍA hACEr ENCAJAr EL fUNCiONAmiENTO DE sUs PALOs CON EL DE sU 
bOLA DE GOLf. Por miGUEL áNGEL bUiL



BOLAS: 
CADA GOLPE CUENTA

L
a colisión entre una bola de golf 
y el palo, también conocido 
como impacto, se produce 
en una fracción de segun-
do. Durante ese intervalo, el 

palo de golf transfiere toda su energía 
cinética sobre la bola, mientras que su 
alineamiento en el impacto actúa como 
el procesador de datos que programa 
el golpe. Luego es el golfista quien, con 
satisfacción o disgusto, contempla el 
resultado.
Tradicionalmente, los jugadores han elegido su 
bola de golf pegando drives desde el tee y es-
cogiendo aquella con la que llegan más lejos. 
Sin embargo, si nos fijamos en los profesiona-
les, nos damos cuenta de que suelen emplear 
varias semanas y tecnología de análisis para 
probar bolas diferentes antes de cambiar de 
modelo. El hecho de que los fabricantes invier-
tan tiempo y dinero en desarrollar sofisticadas 
esferas con mayores prestaciones mientras 
la mayoría de los aficionados dedican sólo 
unos minutos a pensar en qué bola quieren 
jugar, nos debería llevar a la reflexión. Por lo 
general, se pone poca o ninguna atención 
en la interacción entre el driver y la bola o en 
cómo la bola podría rendir con sus hierros, 
wedges y putters.
Para tomar un punto de partida conviene iden-
tificar prioridades: busca un mayor ángulo de 
lanzamiento para ganar altura y distancia, un 
vuelo más recto que le ayude a evitar el slice 
o el hook o una trayectoria ideal concreta; 
desea un tipo de sensación más blanda con 
todos los palos o un spin extra en el juego 
corto… o bien una combinación de ambos. 
La respuesta será diferente para cada jugador, 
pero centrándose en una o dos características, 
puede ir estrechando el círculo de selección. 
De cualquier modo, sea meticuloso y no elija 
únicamente bajo el criterio de cuál es la bola 
que le coloca más lejos del tee. El golfista 
medio no detecta grandes diferencias de bola 
con el driver. Está comprobado con los pros 
que es mejor evaluar las bolas en base a los 
golpes alrededor y dentro del green.

Tradicionalmente, los jugadores han elegido su 
bola de golf pegando drives desde el tee y es-
cogiendo aquella con la que llegan más lejos. 
Sin embargo, si nos fijamos en los profesiona-

Una buena manera de pensar hoy en día en 
la personalización del equipo de golf va un 

paso más allá: se trataría de encontrar la 
combinación óptima de bola/palo, que 

mejor encaje con el propio swing y 
estilo de juego, y probar las bolas 
en el campo de golf, pero además 
sostiene que los golfistas deberían 
empezar el proceso de fitting de la 
bola desde el green y hacia atrás, 
en lugar desde el tee y hacia ade-
lante. El pat constituye alrededor 
del 40% de los golpes del golfista 

en una vuelta, y según los expertos, 

bastante antes de liberarse del efecto y rodar 
hacia el hoyo. Después pruebe algunas bolas 
de dos piezas y notará cómo los golpes vuelan 
un poquito más alto, se controlan un poco me-
nos cuando tocan el green y ruedan algo más 
hacia delante. También hay que probarlas con 
el putter y desde el bunker de arena, en el mis-
mo orden, para comprobar cómo funcionan. 
Recuerde que modelos de la misma categoría 
de bola aunque de diferentes fabricantes re-
accionarán de forma muy parecida.
A continuación puede realizar la misma ope-
ración con el mismo grupo de bolas desde 
la calle, retrasándose hasta la marca de 90 
metros. Pruebe cada bola desde ese punto 
y observe la trayectoria, el control y las ca-

racterísticas de comportamiento de cada 
una después de aterrizar en el green. De 

nuevo, las bolas multicapa se notarán 
más blandas, desarrollarán un vuelo 

un poco más bajo y se detendrán y 
se controlarán más en el green que 
sus colegas de dos piezas.
Ahora, desplácese hasta la marca 
de los 140 metros y actúe bajo el 
mismo criterio para analizar cada 
modelo. Las multicapa adquirirán 

mayor efecto y volarán más bajo, a la 

la mayor diferencia entre las presta-
ciones de las diferentes categorías 
de bolas se encuentra en el spin y su 
comportamiento alrededor del green. 
Después de practicar el chip y el pitch 
con diferentes bolas y determinar la bo-
la que mejor funciona individualmente 
para el jugador en el green y alrededor 
del green, ya podrá pasar a pegar golpes 
de approach con palos más largos y así 
sucesivamente hasta comprobar si dicha bola 
también le aumenta la distancia y la precisión 
con el driver.
El mejor consejo es ir a un hoyo de su campo 
habitual con el que el jugador esté bastante 
familiarizado. Podría dirigirse, por ejemplo, al 
borde del green con la primera selección de 
candidatas que desee probar. Cuando se pru-
eban bolas con diferente spin en este tipo de 
golpes es relativamente fácil para los golfistas 
apreciar el modelo más personalizado. Jue-
gue algunos chips y pitches desde diferentes 
distancias y observe el resultado. Las bolas 
multicapa saldrán de la cara del palo con un 
ángulo relativamente bajo y con un notable 
backspin al tocar el green y se controlarán 

vez que morderán más y rodarán menos en el 
green. En cambio, las de dos piezas volarán un 
poco más alto y más lejos, pero aterrizarán con 
menos efecto y menos capacidad de retención 
cerca del punto de caída.
Base su elección de bola atendiendo a las 
cualidades de rendimiento que le aporten más 
valor a su juego. Los jugadores que buscan un 
tacto suave, pero que requieren un poco más 
de distancia, pueden optar por sacrificar la 
sensación de una bola multicapa en favor de 
una construcción de dos piezas de sensación 
blanda. Los jugadores que prefieren los hierros 
con golpes que caen y se agarran cerca de 
donde impactan en el green podrían escoger 
una multicapa, aunque tengan que perder un 

‘‘No elija únicamente siguiendo
el criterio de cuál es la bola que
le coloca más lejos del tee’’
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poquito en cuanto a trayectoria y distancia. 
Cuando identifique la bola que más le guste 
o que mejor le recompense, puede incluso 

llegar a plantearse cambiar de driver, para 
encontrar el más adecuado para aquel 

modelo de bola.
Si tiene la fortuna de tener acceso a 
un monitor de lanzamiento, busque 
con qué modelo de bola se aproxima 
más a las siguientes condiciones de 
lanzamiento (ver cuadro adjunto), que 
según los expertos son las mejores 

para alcanzar la máxima distancia.
Si le es imposible acceder a un launch 

monitor, aún puede buscar un driver ade-
cuado para su bola apelando a los sentidos. 

Observe si los drives alcanzan su punto más 
álgido muy rápidamente, se mantienen en el 
aire y caen largo a lo lejos. 

Lo que usted no quiere ver son drives que em-
piecen bajos y luego suban como un cohete, lo 
que sería señal de que el driver ha imprimido 
demasiado spin a la bola y ha producido drives 
más cortos que además pueden degenerar en 
hooks o slices.

poquito en cuanto a trayectoria y distancia. 
Cuando identifique la bola que más le guste 
o que mejor le recompense, puede incluso 

llegar a plantearse cambiar de driver, para 
encontrar el más adecuado para aquel 

modelo de bola.
Si tiene la fortuna de tener acceso a 
un monitor de lanzamiento, busque 
con qué modelo de bola se aproxima 
más a las siguientes condiciones de 
lanzamiento (ver cuadro adjunto), que 
según los expertos son las mejores 

para alcanzar la máxima distancia.
Si le es imposible acceder a un launch 

monitor, aún puede buscar un driver ade
cuado para su bola apelando a los sentidos. 

Observe si los drives alcanzan su punto más 
álgido muy rápidamente, se mantienen en el 
aire y caen largo a lo lejos. 

ALTO RENDIMIENTO
Bola multicapa, de tres piezas, para el buen 
jugador que busca las mismas prestaciones de 
una bola Tour, con velocidades medias de swing 
y con mayor énfasis en la durabilidad.

Lo que usted no quiere ver son drives que em

 VELOCIDAD ÁNGULO DE EFECTO 
 CABEZA LANZAMIENTO BACKSPIN

 120 mph 12° 2.200 rpm
 110 mph 12° 2.300 rpm
 100 mph 13° 2.400 rpm
 80 mph 14° 2.600 rpm

Fuente:  Cuadro de mejores condiciones de lanza-
miento de drive aprox. para la máxima distancia, 
por Frank Thomas (experto en material, y 26 años 
Director Técnico de la USGA).

TOUR (tacto blando)
Bola multicapa, de cuatro o cinco piezas, para 
handicaps bajos o profesionales que demandan 
un alto rendimiento, distancia, spin y control, y 
con preferencia por el tacto blando.

BRIDGESTONE Tour B330-S
CALLAWAY Tour i(s)
NIKE One Tour

MARCAS Y MODELOS, POR CATEGORÍAS

SRIXON Z-Star 
TAYLORMADE Penta TP
TAYLORMADE TP Red
TITLEIST Pro V1

BRIDGESTONE B330-RX 
BRIDGESTONE E6 y E7
CALLAWAY HX Bite y Hot Plus
NIKE One Vapor Speed

SRIXON TriSpeed
TAYLORMADE Burner TP
TITLEIST NXT Tour
TOP FLITE Gamer V2

TOUR (bajo spin)
Bola multicapa, de cuatro o cinco piezas, para jugadores con alta velocidad de swing, que deman-
dan un alto rendimiento con sensación sólida, larga distancia, control y spin de salida reducido.

 BRIDGESTONE Tour B330
 CALLAWAY Tour i(z)
 NIKE One Tour D
 SRIXON Z-Star X
 TAYLORMADE Penta TP
 TAYLORMADE TP Black
 TITLEIST Pro V1x



LOS TIPOS DE BOLAS, AL DÍA

En función de su construcción, la bola de golf moderna se divide en dos categorías: bolas 
de dos piezas y bolas multicapa, que pueden tener tres, cuatro y hasta cinco piezas para 
ofrecer un buen número de prestaciones. En 2010, TaylorMade ha lanzado al mercado 
la primera bola de la historia de cinco capas, la Penta TP, que combina una completa 
serie de características. 
Cada una de las cinco capas está diseñada para proporcionar un rendimiento óptimo 
en cada tipo de golpe: 1) cubierta de uretano de tacto suave con el pat, que fomenta 
el spin en todos los golpes clave con el wedge; 2) un firme manto externo que pro-
mueve un óptimo spin de salida con los hierros cortos para detener la bola rápido; 3) 
un manto intermedio que otorga control con los hierros medios; 4) un manto interno 
que promueve un alto ángulo de lanzamiento con los hierros largos y 5) un núcleo que 
genera una rápida velocidad de bola para distancia en el drive. Aunque está desarrollada 
para profesionales, se declara fácil de jugar para todos.
Dicho esto, recordemos que desde principios de 2010 los jugadores del Tour tienen que 
acatar la nueva regla de estrías, que limita los palos hasta un loft de 25° (del hierro 5 en 
adelante), y al tener los surcos más estrechos y menos filo en sus bordes, se ha reducido la 
capacidad de imprimir spin sobre la bola. Ante esta nueva normativa, la reacción de los fabri-
cantes de bolas ha sido suministrar productos con cubiertas más blandas, o de compresión suave, 
que favorezcan más el spin en los golpes sobre las distancias más cortas y, atenuando el efecto lateral, 
ofrecer una bola con una distancia de vuelo incrementada y con la menor desviación. 

RENDIMIENTO (calidad-precio)
Bola de dos o tres piezas perfecta para el 
golfista con handicap de medio a alto, que 
demanda un alto spin, buena distancia y re-
sistencia, con una cubierta algo más firme.

BRIDGESTONE E5
CALLAWAY BB Diablo
PINNACLE Dimension
PRECEPT Laddie X

POTENCIA (distancia)
Bola de dos piezas para el jugador que prioriza la 
distancia y mantiene buenas prestaciones. Ma-
ximiza la distancia a través de su cubierta dura y 
resistente, con un bajo spin y tacto firme.

 BRIDGESTONE TreoSoft
 CALLAWAY Wardbird Plus
 NIKE Crush
 PRECEPT Distance IQ 180

En función de su construcción, la bola de golf moderna se divide en dos categorías: bolas 
de dos piezas y bolas multicapa, que pueden tener tres, cuatro y hasta cinco piezas para 
ofrecer un buen número de prestaciones. En 2010, TaylorMade ha lanzado al mercado 

Dicho esto, recordemos que desde principios de 2010 los jugadores del Tour tienen que 
acatar la nueva regla de estrías, que limita los palos hasta un loft de 25° (del hierro 5 en 
adelante), y al tener los surcos más estrechos y menos filo en sus bordes, se ha reducido la 
capacidad de imprimir spin sobre la bola. Ante esta nueva normativa, la reacción de los fabri-
cantes de bolas ha sido suministrar productos con cubiertas más blandas, o de compresión suave, 
que favorezcan más el spin en los golpes sobre las distancias más cortas y, atenuando el efecto lateral, 

SRIXON AD-333
TAYLORMADE Burner
TITLEIST NXT 
TITLEIST DT SoLo

MUJER
Bola de dos piezas diseñada para la mujer 
golfista con swing de moderado a lento, que 
ayuda a hacer volar la bola y ganar distancia, 
con baja compresión y estética femenina.

CALLAWAY Solaire
NIKE Karma
NOODLE Plus Lady
PINNACLE Ribbon
PRECEPT Lady iQ Plus
SRIXON Soft Feel Lady
TOP FLITE D2 Diva

POTENCIA (calidad-precio)
Bola de dos piezas destinada a un gran nú-
mero de golfistas, que ofrece un potencial 
rendimiento de larga distancia, bajo spin, 
tacto firme y alta durabilidad, a un precio 
económico.

NIKE Power Distance
NOODLE ED y LS
PINNACLE Gold
PRECEPT EC Fuel
SRIXON Distance
TITLEIST HP3 Distance
TOP-FLITE XL 7000

SRIXON Soft Feel
TAYLORMADE XD
TITLEIST PTS Carry
TITLEIST PTS Roll
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FRUTOS DE 
PRIMAVERA
DEL fRío InVIERno hAn bRoTADo MuchAs noVEDADEs. ÉsTA 
Es sóLo unA PEquEñA MuEsTRA DE Los fRuTos quE PoDE-
Mos REcoLEcTAR EsTA PRIMAVERA gRAcIAs A LA I+D DE LAs 
PRIncIPALEs MARcAs.

DRIVER RED XD
El XD de la línea Red de onoff es 
un driver con clase y distinción, para 
jugadores que quieren disfrutar con 
confianza. Dos pesos traseros le 
otorgan un gran control y momento 
de inercia (9°, 10° y 11°). 
PVP aprox.: 623 €.

Por MIguEL ÁngEL buIL

PuTTER MonTEREY
fruto de la fusión de diseños de amplia 
tradición, los scotty cameron california 
tienen el peso de la cabeza equilibrado 
según el largo de la varilla, que permite 
adaptar el putter a cada jugador. 
PVP aprox.: 339 ..

híbRIDo DIAbLo EDgE
El ahorro de peso en corona aumenta el 
rendimiento del nuevo híbrido Diablo 
Edge de callaway, proporcionando golpes 
más rectos más a menudo, además de 
altura y máxima tolerancia (3h, 4h, 5h y 
6h). PVP aprox.: 159 €.

MADERA DE cALLE g15
El perfil alargado y bajo de las maderas 
de calle g15 de Ping ofrece una opción 
larga y tolerante, para jugadores que 
tienen más confianza en una cabeza 
agrandada (3, 4, 5, 7 y versión draw). 
PVP aprox.: 203 €.

WEDgE TP XfT
El TP xfT de TaylorMade es un 
sorprendente wedge que permite, 
gracias a unos tornillos traseros, 
sustituir la cara desgastada para no 
perder el agarre de sus estrías. PVP 
aprox.:139 € (cara por separado, 49 €).          

hIERRos g7 bLAcK PEARL
Los cg7 de cleveland tienen ahora 
un atractivo acabado ennegrecido, 
que reduce el deslumbramiento, con 
las mismas prestaciones de sensación, 
control y distancia. PVP aprox.: 4-PW 
acero, 599 €; 4-PW grafito, 699 €.



El FX es un inconfundible 
crossover de lujo moderno 
y altas prestaciones

E
l crossover de altas prestaciones 
Infiniti FX es uno de los coches más 
evolucionados y mejor equipados 
de su categoría, pero ello no ha 
impedido que algunos clientes de-

manden una versión todavía más exclusiva. 
La respuesta de Infiniti es una serie limitada 
elaborada sobre los modelos FX37S y FX50S, 
denominada FX Limited Edition.
Con su espectacular mezcla entre las pro-
porciones de un deportivo y la musculosa 
presencia de un SUV, el FX Limited Edition es 
un coche todavía más exclusivo, puesto que 
su disponibilidad se ha limitado estrictamente 
a 100 unidades para toda Europa Occidental. 
Para resaltar su espectacular diseño, esta 
edición limitada exhibe una soberbia pintura 
negra Black Obsidian antiarañazos Scratch 
Guard, aunque también estará en color blanco 
perlado Moonlight White, en ambos casos con 
el distintivo perfil de los faros delanteros ahu-
mados. Su espectacular presencia se debe 
en parte a sus exclusivas llantas de aleación 
Turbina de 21 pulgadas, un diseño de turbina 
llamado así porque los brazos de las llantas 
tienen un contorno que ayuda a que el aire de 
refrigeración llegue de manera más eficaz a los 
frenos deportivos. Dichas llantas están aca-
badas en color gris oscuro Graphite, el mismo 

tono que se utiliza para la parilla delantera, las 
salidas de aire y los raíles del techo.
El interior del FX Limited Edition también es 
impresionante. Al abrir cualquiera de las pu-
ertas, se ilumina la palabra Infiniti en el umbral 
y se accede a un interior donde se combinan 
con exquisito cuidado los materiales natura-
les más delicados, incluyendo una preciosa 
tapicería de piel en color gris Graphite con 
las costuras contrastadas que recubre los 
asientos, la parte superior de los paneles de 
las puertas y el salpicadero, y que se combina 
con un techo forrado en un lujoso tejido de 
Alcantara. La fibra de carbono auténtica se 
utiliza extensivamente en el salpicadero, la 
consola central y los paneles de las puertas 
en sustitución del tradicional recubrimiento 
en madera de arce. Para completar el extenso 
equipamiento de serie del FX Limited Edition, 
esta versión dispone de la última tecnología de 
navegación, comunicación y entretenimiento 
integrados: el sistema Connectiviti+ que in-
cluye un equipo de sonido Premium Bose con 
11 altavoces, la Guía Michelin, conectividad 
completa para iPod y 10 GB de espacio para 
música con acceso a la base de datos Gra-
cenotes. A este equipamiento, opcional en el 
FX37S, se añade en ambos modelos Limited 
Edition, tanto el V6 como el V8, el sistema de 

InFInItI FX Limited Edition:
Redefinición de la exclusividad

visión periférica Infiniti Around View Monitor. 
Entre las claves técnicas del FX destaca el 
cambio automático de siete velocidades de 
serie con levas tras el volante, el sistema de 
tracción integral inteligente, la suspensión con 
control continuo de amortiguación, la direcci-
ón trasera activa de serie (en los modelos con 
motor V8) y los avanzados equipamientos que 
incluyen el monitor de visión periférica. El pre-
cio es de 76.250€ para el FX37S, dotado del 
motor V6 de 3,7 litros y 320 CV; y de 87.910€ 
en el caso del FX50S, movido por un potente 
motor V8 de 5 litros y 390 CV, con el que alcan-
za los 100 km/h en sólo 5,8 segundos. 
Más información en Centro Infiniti 
Barcelona, Av. Diagonal, nº 618, 
08021 – Barcelona; tel. 93 362 16 13; 
mail: info.barcelona@infiniticars.es. 

motor InFInItI
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RepoRtatge Club de golf Costa brava

Recta final 
d’un somni
el proCés d’ampliaCió del Club de golf de Costa brava –que 
aviat es Convertirà en un impressionant Complex de golf de 27 
forats- ha enCarat la reCta final, que Culminarà a finals del 
proper mes de juny un Cop realitzada i Consolidada la sembra 
dels Carrers.
TexT i FoTos albert simó



l
a llarga historia de l’ampliació de nou 
forats del club més antic de la Costa 
Brava es va iniciar el 1990, quan es 
va efectuar la compra dels terrenys 
sobre els quals s’ha projectat l’obra. 

Els anys de lluita per aconseguir els permi-
sos necessaris per fer front al nou projecte i 
començar l’obra es van allargar fins el 2009. 
Paral·lelament, l’esclat de la crisi econòmica 
no va frenar el projecte, que va aconseguir 
-mitjançant la comercialització d’onze selectes 
parcel·les a socis del club- obtenir el coixí eco-
nòmic necessari per començar l’execució de 
les obres, que es van iniciar el mes de juny de 
2009 amb un compromís d’execució d’un any. 
El somni es va començar a fer realitat de la mà 
de Jorge Soler Peix –responsable del disseny i 
direcció de les obres- i Selprats, S.L., l’empresa 
constructora. 

quasi 20 anys després de la compra dels terrenys, el club més antic 
de la Costa brava podrà gaudir de 27 forats. 
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el recorregut passarà de ser un par 70 a un par 72

RepoRtatge

Un cop completada l’ampliació, el recorregut 
del Club de Golf Costa Brava passarà de tenir 
5.400 metres a 6.000 de recorregut, de ser un 
par 70 a un par 72 i a comptar amb 27 forats i 3 
punts de sortida. Estarà rodejat per aproxima-
dament 2.000 arbres d’espècies autòctones 
mediterrànies i serà regat amb aigua procedent 
de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals 
(EDAR).
El president del club, Salvador Martí, admet que, 
malgrat no tenir en l’actualitat problemes per fer 
front a la demanda de sortides, la culminació del 

projecte representarà un pas endavant pel club 
en diversos sentits. “D’una banda, ens perme-
trà oferir més opcions als socis, cobrint sense 
problemes la important demanda de sortides 
que tenim entre les 8 i les 10 del matí, i també 
ens brindarà la possibilitat d’obrir les portes del 
club organitzant circuits on participin jugadors 
foranis”, ha assenyalat, subratllant que “serà 
un camp més competitiu i més acord amb les 
tendències actuals a nivell de disseny”.   
Precisament en l’àmbit del disseny, l’ampliació 
de 9 forats sobre els 18 actuals ha buscat mante-

nir les característiques del C.G. Costa Brava. “Es 
mantindran les estructures que ja tenim, és a dir, 
serà un camp molt tècnic però molt agradable, 
especialment per les senyores i els sèniors”, ha 
subratllat el president, que no ha volgut deixar 
passar l’oportunitat per recordar la sensibilitat 
de tot el club respecte les qüestions relatives al 
medi ambient. “Hem trasplantat tots els arbres 
que ens ha estat possible i hem fet una replan-
tació de gairebé un miler”, ha precisat. 

Forats emblemàtics
En quan als forats que seran més atractius, Martí 
admet una divergència d’opinions. “M’agraden 
tots però als professionals els hi agrada molt el 9, 
un par cinc amb tres nivells, i a mi m’agrada molt 
el 14, un forat que té una vista espectacular del 
poble de Santa Cristina d’Aro”, assegura.
A l’hora de definir la filosofa del futur del que 
es convertirà en un dels complexes golfísitics 
de referència de Catalunya, Martí subratlla que 
“com que no perdem ni un forat dels de sempre; 
simplement ampliem el que ja tenim, convertint 
Costa Brava en un camp polivalent on podrà 
fruir jugant des d’un professional fins un nen de 
handicap 36”.  
El president també ha recordat que “som l’únic 
club social de la zona, el que ens permet tenir la 
capacitat d’oferir un camp sempre en excel·lents 
condicions a nivell de manteniment i els serveis 
propis d’un club de primera línea, amb un bon 
restaurant on es pot gaudir de la millor gastrono-
mia encara que sigui a les sis de la tarda”. 
Després de tants anys de lluita per impulsar 
aquest ambiciós projecte d’ampliació, la cul-



minació d’un somni es farà realitat en breu, un 
moment que totes les persones vinculades 
al club esperen amb una certa impaciència. 
“Després d’aquest embaràs tan llarg, ja tinc 
ganes de veure la criatura i començar a disfru-
tar-la després de tants anys de lluita i il·lusió”, 
conclou Martí.  

 



El Golf & Country Club blEd és El Club amb més tradiCió d’Eslovènia, i blEd, un 
dEls sEus EnClavamEnts més boniCs. El llaC blEd i El sEu CastEll CrEEn un món 
idEal pEr somiar dEspErts. a mEnys d’una hora En CotxE, Es podEn juGar un to-
tal dE sEt Camps distribuïts EntrE Eslovènia, Àustria i itÀlia.
pEr olEGuEr torra

E Bled és una destinació desconeguda 
per la majoria dels golfistes catalans 
i espanyols, però una de les més fre-
qüentades pels turistes de golf d’altres 

països europeus. La seva ubicació privilegiada 
permet accedir, a pocs quilòmetres d’Àustria, 
Itàlia i altres ciutats eslovenes, a diferents 

ENTRE EL LLAC BLED I ELS 

alps julians
jugui en un dels millors camps d’Europa Central i dormi a la residència d’estiu de l’expresident iugoslau tito

enclavaments turístics i camps de golf.
El Golf & Country Club Bled és el més antic i 
important d’Eslovènia i té un dels millors recor-
reguts de 18 forats d’Europa Central, el King’s 
Course, que completa una excel·lent oferta de 
golf amb un altre camp de 9 forats. Aquest club 
té el seu origen històric en els anys posteriors 

a la Primera Guerra Mundial, quan el llavors rei 
Aleksander Karadjordjevic va escollir aquesta 
vila com a residència d’estiu de la família reial 
iugoslava i va decidir construir un camp de 
golf per entretenir els seus convidats polítics i 
diplomàtics. El King’s Course, nom que plasma 
l’agraïment al rei Aleksander, va ser inaugurat 

L’ ESCAPADA  CC blEd i hotEl vila blEd (blEd, Eslovénia)
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oficialment el 1937. Aquest camp simbolitza el 
bressol golfístic d’un país que els últims anys 
ha apostat decididament pel turisme de golf. 
A partir de 1972, al costat del King’s Course 
van començar a florir els projectes i dissenys 
d’altres camps al llarg de la geografia eslovena. 
El Golf & Country Club Bled està ubicat a tan 
sols quatre quilòmetres del centre de Bled i 
de l’emblemàtic llac d’aquesta vila. Però a 
més, Bled és el punt neuràlgic del golf eslovè i 
centreuropeu, amb set camps distribuïts entre 
la mateixa Eslovènia, Àustria i Itàlia, a menys 
d’una hora en cotxe.
El club de golf i el seu entorn, Bled, el llac i el 
castell, creen un món ideal per somiar desperts 
i reuneixen tots els elements per  regalar-se 
unes minivacances completes i cremar es-
très. El King’s Course s’estén als peus dels 
Alps Julians i permet gaudir d’aire fresc i 
meravelloses vistes des de gairebé tots els 
seus forats. L’entorn natural d’aquest camp, 
a pocs quilòmetres del Parc Nacional Triglav, 

té com a teló de fons les muntanyes més altes 
d’Eslovènia, vegetació alpina i un gran llac. 
El recorregut de 18 forats (par 73) inclou més 
de 70 hectàrees i una longitud total de 6.256 
metres des de les sortides per a professionals. 
El seu forat més llarg (des de sortides per a 
aficionats) és un par 5 de 461 metres (forat 2) i 
el més curt, el forat 10, un par 3 de 135 metres. 
Els forats del King’s, sense ser fàcils, permeten 
al golfista assumir riscs i usar tots els pals de 
la bossa. La seva casa-club és famosa per la 
seva excepcional cuina internacional i local 
i per les seves nou habitacions dobles, des 
de les quals es divisen vistes esplèndides del 
King’s Course, la muntanya de Karavanke o 
els esmentats Alps Julians.
En aquest racó d’Eslovènia també es podrà 
gaudir, entre altres al·licients, d’una de les 
panoràmiques més boniques d’Europa: el 

quadre que conformen el llac Bled, amb la 
seva petita illa al centre, i el seu entorn con-
figurat per boscos, monticles, prades verdes 
i un majestuós castell, ubicat en un turó (uns 
quants metres per sobre del nivell del llac) i les 
muntanyes alpines. La localitat de Bled està 
situada a la part nord-occidental d’Eslovènia, a 
escassos quilòmetres de la frontera amb Àus-
tria, als límits del Parc Nacional Triglav, l’únic 
en l’Estat eslovè amb la màxima categoria de 
parc natural nacional. El parc, considerat una 
de les zones naturals protegides més antigues 
del continent europeu, va néixer com a tal en 
l’àrea geogràfica coneguda com els Set Llacs 
de Triglav i el 1981 es va estendre fins als Alps 
Julians. Bled és el punt de partida recomanat 
per a qui vulgui visitar o endinsar-se en les 
entranyes del Parc Nacional Triglav.
A Bled és de visita obligada, per exemple, 

L’ ESCAPADA  CC blEd i hotEl vila blEd (blEd, Eslovénia)
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l’església de la Reina Maria, capella amb gran 
valor històric i cultural, ancorada a la petita illa 
del llac Bled (situada al bell mig del llac). Allà 
va tenir el seu origen la llegenda de la Cam-
pana de Bled, que explica que qui faci sonar 
la campana de l’església, i d’aquesta manera 
reti homenatge a la Verge, veurà complert un 
desig. A menys d’un quilòmetre i a uns 100 
metres per sobre del nivell del llac es troba el 
Castell de Bled. Al seu interior, un grup d’actors 
representa escenes quotidianes medievals 

els caps de setmana i durant les nits d’estiu 
se celebren concerts de música clàssica. 
Les dependències del castell acullen un petit 
museu sobre història local.
Bled està envoltada de boscos i muntanyes 
petites i grans, que constitueixen un escenari 
inigualable per fer senderisme o excursions en 
bicicleta de muntanya. Aquest mateix marc, 
a uns 15 quilòmetres de Bled, es converteix 
els mesos d’hivern en un paratge idíl·lic per 
practicar esquí de fons. L’hotel recomanat per 
a aquesta aventura eslovena és el Vila Bled. 
En primer lloc, per les seves connotacions 
històriques com a residència d’estiu de Tito 
(abans també ho va ser de la família reial iu-
goslava), president de l’extingida Iugoslàvia. 
Per allà van passar els principals caps d’Estat 
dels països europeus, amb els quals va nego-

El QuE ha dE sabEr...
Localització Ubicació privilegiada a la vora del llac Bled
Aeroport A 20 minuts de l’aeroport Brnik
Hotel Hotel Vila Bled (Relais & Chateaux)
Allotjament Altres hotels de la zona
Turisme d’hivern Esquí de fons i alpí
Turisme d’estiu Golf i esports aquàtics al llac
Turisme cultural Visita a l’església de la Reina Maria i al Castell de Bled
Turisme ecològic Parc Nacional Triglav i Alps Julians
Altres instal·lacions Embarcador del llac on es poden llogar petites embarcacions
Clima Hiverns freds/estius suaus

ciar importants tractats i va compartir des de 
l’actual terrassa del restaurant la meravellosa 
panoràmica del llac Bled i la seva illa. En segon 
terme, per la seva reconversió actual en un 
hotel de primera categoria amb el segell de 
qualitat Relais & Chateaux. L’hotel es troba a 
tan sols 20 quilòmetres del centre de la vila i a 
escassos quatre quilòmetres del Golf & Coun-
try Club Bled. La seva proximitat al camp de 
golf va motivar els responsables del Vila Bled a 
oferir als golfistes descomptes especials en el 
preu del green-fee. L’hotel també proporciona 
als seus hostes la possibilitat de gaudir del llac 
durant tot el dia, amb una zona privada per 
banyar-se i amb petites embarcacions de rem 
a la seva disposició. El Vila Bled és l’hotel ideal 
per aprofitar al màxim totes les excel·lències 
del llac Bled.
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Santiago Fisas Mulleras 
En record d’un gran dirigent

Fisas Mulleras, en una imatge de quan era presi-
dent de la FCG, a principis dels 80.



Santiago Fisas Mulleras 
En record d’un gran dirigent

A 
finals de 2009 se’ns va anar, a 
l’edat de 86 anys, un autèntic 
senyor de l’esport i especialment 
del golf. Un dirigent i empresari 
exemplar, modèlic. Un pare de 

família com pocs. Santiago Fisas Mulleras, entre 
els molts càrrecs de renom que va ocupar, va 
ser president de la Federació Catalana de Golf 
(FCG) entre 1974 i 1985. Casat amb Mª Ánge-

les Ayxelá, era pare de Santiago Fisas Ayxelá, 
secretari d’Estat per a l’Esport (1998) amb el Go-
vern Aznar, candidat a l’alcaldia de Barcelona pel 
Partit Popular i, durant dos mandats, conseller 
de Cultura, Esport i Turisme de la Comunitat de 
Madrid. Actualment és diputat europeu pel PP. 
Era pare també de Mª Ángeles (Cuca), Pablo i 
Inés. Els quatre, grans jugadors de golf.
Medalla al Mèrit en Golf i Medalla al Mèrit Es-

portiu, el seu primer càrrec al món del golf que 
tant estimava i pel qual tant va treballar va ser 
a la Junta d’Eduardo Bagaría Puig, al Club de 
Golf de Sant Cugat, a la qual va ser capità de 
camp. Fisas Mulleras va ser capità de l’equip 
d’Espanya júnior (veure foto), que va guanyar 
el seu primer campionat d’Europa, a Suècia, el 
1967; va estar present a la sessió constitutiva de 
la Federació Catalana de Golf, el 17 de juliol de 

LA Mort de L’expreSident de LA FederAció cAtALAnA de GoLF entre 1974 i 1985 vA deixAr 
un GrAn buit en L’àMbit eSportiu i eMpreSAriAL deL noStre pAíS

Text rAúL Andreu, AMb LA coL·LAborAció eSpeciAL de tereSA bAGAríA
Fotos FcG/SoLo GoLF & viAtGeS

Amb Emma Villacieros, Ángel de la Riva, Albert Durán i Ramón Nogué, en el Congrès de Territorials a Fontanals de Cerdanya, al 2007.
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1968 al RCG El Prat, i va ser vicepresident de 
la Reial Federació Espanyola de Golf durant el 
mandat de Luis Figueras-Dotti (1980-1988).
El 1980 es començava a parlar de federacions 
territorials i el maig de 1982, gràcies a Fisas 
Mulleras, es van publicar els estatuts de la 
FCG en català. Va ocupar la presidència de 
l’esmentat ens durant la negociació del traspàs 
de l’espanyola a les federacions autonòmi-
ques. Santiago Fisas i Àngel de la Riva (llavors 
president de l’andalusa) van ser els principals 
valedors d’aquesta separació de competèn-
cies i d’organització federativa.
 “Ara, la Federació Catalana té personalitat 
jurídica. Pot comprar, vendre i ja no és una 
simple delegació. Ara, els directius podem 

promoure la construcció d’instal·lacions. La 
prioritat ha de ser la construcció de camps 
d’aprenentatge per promocionar i divulgar el 
golf entre els qui se sentin atrets per ell. És un 
primer pas cap a l’aparició de nous camps, 
nous clubs…”, va manifestar orgullós a El 
Mundo Deportivo després de la seva reelecció 
en el càrrec de president de la FCG. I afegí: 
“Ara, els directius tenim una normativa clara 
i podem aconseguir-ho. Des de la Federació 
estic disposat a lluitar esportivament perquè 
Catalunya, que en tants altres esports va figurar 
i figura com a cap de fila, aconsegueixi també 
que el golf, no només competitiu, sinó també 
escolar, universitari i popular, pugui assolir un 
nivell europeu”.

Durant el seu mandat d’11 anys a la FCG s’ha 
de recordar amb satisfacció com va resoldre 
el problema del Club de Golf Costa Daurada 
(Tarragona), club que tenia com a espasa de 
Dàmocles l’embargament del camp. Fisas va 
reunir els presidents dels clubs catalans per 
demanar-los si estaven disposats a renunciar a 
les subvencions estatals en favor de Tarragona 
i així poder salvar el que llavors era el novè 
club afiliat a la Federació Catalana en una 
època especialment complicada a l’hora de 
construir noves instal·lacions. I és que una de 
les virtuts de Santiago Fisas va ser el diàleg, 
el pragmatisme, la lògica i l’oportunitat per 
analitzar els problemes i resoldre’ls de forma 
pràctica. També va fer gala en tot moment de 
la concòrdia, l’amistat i la lleialtat.
Fisas Mulleras va posar en marxa el Trofeu 
Puchi Lépori. Què va suposar llavors? L’inici 
de la promoció del golf femení de club. Molt 
aviat aquest Interclubs femení va passar a 
conèixer-se (i encara avui) com Liguilla. San-
tiago Fisas va ser també un dels promotors i 
primer president del Gran Premi de Catalunya 
per equips, més conegut com a Hexagonal; el 
segon va ser Paco García Munté i després Mar-
cos Viladomiu, perquè ja ho era de la Catalana. 
Va estar al Comitè d’Honor del XXV aniversari 
de la prova, el repartiment de premis del qual 
va presidir a El Prat Juan Antonio Samaranch, 
gran amic seu i llavors president del Comitè 
Olímpic Internacional.
Santiago va ser president del CG Pals des que 
es va inaugurar el 1966, quan Juan Gich Era 
delegat nacional d’Esports. Els promotors de 
Pals van ser, amb Fisas, Antonio Casanovas, 
Manuel Corominas, Francisco Jover i Antonio 
Roqué. Després de comprar un terreny a la Tor-
re Gran, entre Torroella de Montgrí i L’Estartit, 
es van assabentar de què Baltasar Parera (pare 
de l’actual president del Golf Platja de Pals i 
Serres de Pals), estava amb un projecte per a 
la construcció d’un golf a Pals, van connectar 
entre ells i van fondre ambdues propostes. 
El 1972, amb gran èxit, Pals va acollir l’Open 

va ser un dels fundadors i pre-
sident del cG pals, promotor de 
l’empordà Golf, vicepresident 
de la rFeG als vuitanta i durant 
40 anys va presidir SAti, una de 
les empreses tèxtils líders del 
sector

va traduir al català els estatuts de la FcG, va ser un dels valedors 
de les federacions autonòmiques, va promoure l’Hexagonal, va 
impulsar el golf femení amb la Liguilla i la seva única assignatura 
pendent fou no poder construir un camp públic

Sobre aquestes línies, quan era capità de l’equip espanyol, a l’Europeu de Suècia, al 1967. 
El segon per l’esquerra, dret, és el seu fill Santi.
A la dreta, amb Albert Durán, Emma Villacieros i Ángel de la Riva.
A sota, al lliurament de premis de l’Open Sanyo del tour europeu, al RCG El Prat, el 1985.



d’Espanya del circuit europeu que va registrar 
la victòria d’Antonio Garrido.Fisas Mulleras va 
deixar la FCG l’abril de 1985 passant el tes-
timoni a l’advocat Pere Cuatrecasas. Abans 
d’abandonar el càrrec i en una altra entrevista 
publicada a El Mundo Deportivo, va afirmar: 
“El nostre esport s’està popularitzant. El que 
més sento és no haver pogut inaugurar un 
camp públic de golf”.
També va ser el promotor, junt amb altres 
socis de Pals, de l’Empordà Golf, projecte 
que van encarregar al prestigiós arquitecte 
Robert von Hagge i en el que van començar 
a treballar a finals dels anys vuitanta, veient 
culminada l’obra el 1991. Solia jugar al golf 
tots els dimecres a l’antic i nou Prat, i els caps 
de setmana i període de vacances, a Empor-
dà. Va seguir amb especial interès el trasllat 
d’El Prat dels terrenys al costat del mar als de 
Terrassa i rara era la vegada que faltava a una 
Assemblea General de l’esmentat club.
Santiago deixà, per tant, un important llegat 
marcat per l’amor al golf. La seva desaparició 
suposa la pèrdua d’un gran directiu però, 
per sobre de tot, d’una gran persona que va 
dedicar gran part de la seva vida a promoci-
onar aquest esport. Sempre serà un referent 
per a tots.
Però a més del seu llegat golfístic tan fructífer, 
va ser un referent també en l’àmbit empresa-
rial. Després de crear Fibralgodón, el 1961 
va fundar la Societat Anònima de Teixits 
Industrials, SATI, un grup tèxtil líder al sector, 
que en l’actualitat treballa des de la decoració 
domèstica als teixits industrials. Una firma 
que fins i tot va arribar a situar-se entre les 
primeres del món en la producció de veles 
per a vaixells. Entre ells, el Juan Sebastián 
Elcano. Fisas va ser president de SATI durant 
més de 40 anys, fins que el va rellevar el seu 
fill Pablo.
Fisas Mulleras, a qui l’unia una bona amistat 
amb Jordi Pujol arran de la seva militància en 
el Centre Català i en CiU més tard, va rebre 
la Medalla d’Or al Mèrit en el Treball el 2000. 

Va ser un convergent moderat, que mai 
no va aspirar a càrrecs amb massa 
protagonisme. “El meu pare ha estat 
més un industrial de la vella escola que 
un financer”, va dir a La Vanguardia el 
seu fill Santi en un glossari de la figura 
del seu pare. “Sempre va estar molt 
pròxim als treballadors, recordava. 
Va voler que el golf deixés de ser un 
esport elitista i s’apropés a tothom”, 
va afirmar Santi fill al rotatiu català. 
Fisas Mulleras va ser igualment un 
precursor en el rellançament del 
Cercle Eqüestre de Barcelona, 
del que va ser un dels renovadors 
junt amb Carlos Ferrer Salat.

Va ser un convergent moderat, que mai 
no va aspirar a càrrecs amb massa 

“El meu pare ha estat 
més un industrial de la vella escola que 

, va dir a La Vanguardia el 
seu fill Santi en un glossari de la figura 

“Sempre va estar molt 
pròxim als treballadors, recordava. 
Va voler que el golf deixés de ser un 

, 

el pragmatisme, la lògica i el diàleg van ser algunes de les seves virtuts com a dirigent, però per 
damunt de tot va ser un gran senyor del golf

era pare de Santiago Fisas 
Ayxelà, que fou secretari 
d’estat per a l’esport amb el 
Govern Aznar el 1998

El primer per la dreta, al CG de Pals, l‘any 1973, amb un grup d’amics que van dinar i jugar a golf amb Joan de Borbó, Comte de Barcelona, pare de l’actual rei, 
Joan Carles. Al costat del comte, el aleshores president de la RFEG, Juan Antonio Andreu.
A sota, amb Pere Cuatrecasas (aleshores president de la FCG), Josep Ferrer (president de Freixenet) i Enrique Hevia (conseller delegat de Segura Viudas), en el 25è 
Aniversari de l’Hexagonal, a les Caves Segura Viudas.
En el retall de diari, seguint a Germán Garrido a l’Open d’Espanya del tour europeu, al CG de Pals, el 1972, amb Juan Gich (aleshores delegat nacional d’Esports) i 
Juan Antonio Andreu (president de la RFEG).



50I51

EntrEvistEs Campions

maRTa EsTanY
“EL mÉs DiFÍCiL És manTEniR La 
ConCEnTRaCiÓ i L’EspERiT posiTiU”
marta Estany és una de les grans 
golfistes amateurs i campiones 
d’Espanya en diferents categori-
es que s’han forjat al Real Club 
de Golf El prat. Defensant el seu 
club, ha format equip al costat 
d’altres enormes jugadores com 
Elena Corominas, Teresa Bagaría 
o ana Vilella, amb les que va acon-
seguir per al seu club l’interclubs 
d’Espanya absolut de 1994. sent 
enveja sana dels joves golfistes 
catalans que en l’actualitat poden 
gaudir de programes formatius 
com l’Eagle.
Text oLEGUER ToRRa

–El golf és per a tu un esport o un mode 
de vida?
–Sens dubte un esport del que gaudeixo 
des de jove.

–Què t’ha ha donat i què t’ha tret el golf?
–A més de moltes satisfaccions, el golf m’ha 
donat l’oportunitat de conèixer gent i de 
viatjar d’una forma molt completa.

–Per què vas començar a practicar aquest 
esport?
–De nena vaig tenir l’oportunitat de practi-
car-lo cada estiu, tanmateix em vaig dedicar 
més als esports de raqueta: tennis, esquaix, 
pàdel... Més endavant vaig començar a jugar 
a golf també a l’hivern d’una forma més cons-
tant, la qual cosa va donar lloc a que baixés 
el meu handicap i augmentés la meva afició 
per aquest esport.

–Què és el més difícil del golf?
–Sens dubte, mantenir la concentració i 
l’esperit positiu durant els 18 forats del re-
corregut.

–Quins valors de la vida afavoreix o defensa 
aquest esport?

–El respecte als altres, la paciència, la con-
centració, l’observació, l’esforç, la pràctica 
constant i la capacitat d’acceptar els errors i 
els cops defectuosos.

–Has estat campiona d’Espanya sènior 
individual i per parelles, què se sent quan 
et col·loquen el cartellet de millor jugadora 
del país?
–La veritat és que mai no m’he considerat la 
millor jugadora del país. Això sí, guanyar un 
campionat dóna molta satisfacció i alhora 
compromís per al següent any.

–El teu últim títol de campiona d’Espa-
nya sènior de dobles el vas aconseguir 
al costat d’Ana Vilella. Quines qualitats 
té Ana Vilella per ser una bona companya 
de dobles?
–Apart de ser una bona amiga, posa molta 
intensitat i il·lusió a la competició. A més, 
ambdues coneixem perfectament el nos-
tre joc i formem una parella de dobles molt 
completa.

–Quina ha estat la teva derrota més amarga 
i per què?
–Jo diria que totes les derrotes són amargues. 
La més recent que recordo va ser al Campi-

appRoaCh i paT

Jugador preferit: Phil Mickelson, Fred Couples...
Millor cop: El drive
Pitjor cop: L’approach
Camp preferit: Real Club de Golf Cerdanya. Va ser on em vaig iniciar en aquest 
esport
El teu partit ideal: Tiger Woods, Sergio García i Michelle Wie.

onat d’Europa per equips que vam jugar el 
passat mes de setembre a Irlanda, on vaig 
perdre el meu partit individual al forat 18. En 
aquest partit havia arribat a portar fins 3 forats 
d’avantatge durant el recorregut.

–L’alegria més gran que has tingut al món 
del golf?
–El Campionat d’Espanya Sènior i el Campi-
onat Interclubs d’Espanya Absolut de 1994, 
que vaig guanyar al Club de Golf Guadalhorce 
al costat d’Ana Vilella, Teresa Bagaría i Elena 
Corominas, representant al Real Club de Golf 
El Prat. També em vaig divertir molt amb els 
Trofeus Godó que es jugaven a Puigcerdà.

–Què et semblen els programes de forma-
ció i el suport que reben els joves jugadors 
per part de la Federació Catalana?
–Són programes formatius molt apropiats i 
ben estructurats. Tant de bo que els joves 
que gaudeixen d’aquesta gran oportunitat 
l’aprofitin al màxim.

–Creus que si haguessis tingut aquestes 
facilitats, hauries arribat més lluny com a 
golfista?
–Sí, probablement hauria assolit un millor 
nivell de joc.
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ana ViLELLa
“sEVE Es Un aRTisTa naCiDo poR 
Y paRa EL GoLF””
Empezó a jugar con 16 años y el 
golf pronto se convirtió en una de 
las pasiones de ana Vilella. Este 
deporte le ha dado momentos in-
olvidables, como el Campeonato 
de Europa por equipos que ganó 
hace ya 33 años y donde fue una 
de las grandes protagonistas del 
equipo español. Reconoce que 
a su golf le ha faltado disciplina 
para poder haber sido mejor ju-
gadora de lo que es. por encima 
del golf sólo y siempre ha estado 
su familia.
Texto oLEGUER ToRRa

–¿Qué lugar ocupa el golf en tu vida? 
–Un lugar muy importante. Después de mi 
familia, siempre ha sido mi principal afición, 
y durante toda mi vida, un vehículo para 
conocer lugares y personas maravillosas. El 
golf me ha enseñado tres cosas: a tragarme 
todas mis iras y frustraciones con cada gol-
pe malo y seguir jugando como si nada; se  
trata de hacer los menos golpes posibles y 
no dejarse llevar cuando estás jugando mal, 
y a ser humilde. En resumen, el golf me ha 
transmitido una gran lección para vivir mejor 
y saber convivir aún mejor.
 
–¿A qué edad y por qué empezaste a prac-
ticar este deporte? 
–Empecé a jugar a los 16 años. A mí lo que 
realmente me gustaba era el atletismo, pero 
mi familia, conocedora de mi poca feminidad, 
pensó que era mejor que jugara a golf.

–Descríbeme tu mejor momento en un 
campo de golf...
–Naturalmente, se corresponde con una 
gran victoria. Ese momento lo viví cuando 
ganamos el Campeonato de Europa Júnior 
por equipos ¡sólo hace la friolera de 33 años! 
Recuerdo que iba 5 hoyos abajo y con 9 aún 
por jugar. Al final gané con un magnifico eagle 
en el último hoyo.

–Y la peor situación que has vivido... 

–También la recuerdo perfectamente. Fue en un 
Campeonato de Barcelona. Estaba jugando un 
buen golf y lideraba la clasificación a falta de dos 
hoyos. Entonces pegué un hierro que me salió 
tan fuerte (en un hoyo par 3), que sobrepasé el 
objetivo y me costó mucho retomar el camino 
y volver al green. Cabe decir que perdí dicho 
campeonato.

–¿A qué golfista le darías el Príncipe de 
Asturias? ¿Sus méritos? 
–Indiscutiblemente, al gran Severiano Balles-
teros, aunque ya sea poseedor del mismo. 
Sus méritos no hace falta nombrarlos, todo el 
mundo sabe lo que es Seve para este deporte 
mundialmente y lo que representa para el golf 
español. Si Ballesteros no tuviera el Príncipe de 
Asturias, yo se lo volvería a dar.

–¿Qué es lo que más admiras de Seve Ba-
llesteros?
–La genialidad de sus golpes, su estrategia en 
el juego y, sobre todo, que es un artista nacido 
por y para el golf. No debemos olvidar que los 
materiales de su época eran mucho peores 
que los actuales y, por lo tanto, era mucho más 
difícil ejecutar los golpes con esa maestría que 
lo hace único. Quiero mandarle a Seve un gran 
abrazo y desearle que esté lo antes posible 
en condiciones, ya que lo estoy esperando 
impaciente en el tee del uno.

–Tu último título de campeona de España 
sénior de dobles lo lograste junto a Marta 
Estany. ¿Qué cualidades tiene Marta Estany 
para ser una buena compañera de dobles?
–Marta Estany es una luchadora nata, que no se 
rinde ante nada ni ante nadie. Y esto la convierte 
en una jugadora competitiva y una excelente 
compañera para disputar un campeonato de 
dobles.

–Dime, ¿qué te ha faltado para ser mejor 
golfista de lo que eres?
–Sin lugar a dudas, la cualidad de la que he 
carecido ha sido la disciplina. En el golf, sin 
disciplina es difícil alcanzar los objetivos y 
mejorar el nivel de juego.

–¿Qué cualidades debe tener el golfista per-
fecto? 
–Mi golfista perfecto debe tener, por encima 
de todo, disciplina, concentración, un buen 
coco y no está de más tampoco que tenga un 
buen swing.

–Y que es lo que más detestas de un gol-
fista... 
–Realmente, lo que más me disgusta es lo que 
llega a comentar después de jugar.

–¿Qué le dirías a un ecologista para con-
vencerle de que nuestro deporte es respe-
tuoso con la naturaleza?
–Que al margen de preservar el paisaje, los la-
gos permiten crear un hábitat natural para que 
conviva una larga lista de aves. Los campos 
de golf en la actualidad se riegan con agua 
depurada y en términos generales son muy 
respetuosos con el medio ambiente.

appRoaCh Y paT

Jugador preferido: Severiano Ballesteros.
mejor golpe: El drive.
peor golpe: El pat.
Campo preferido: El Campo de Golf El Saler, el campo donde conseguí mi 
primer gran resultado.
Tu partido ideal: Lo jugaría con Teresa Bagaría, Severiano Ballesteros y Sergio 
García.
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la XLIV edició del Gran Premi de Catalunya 
Hexagonal –que aquest any té com a prin-

cipal patrocinador a Bankinter-, va celebrar la 
1ª jornada al camp d’Empordà Golf (Girona) el 
cap de setmana del 22 al 24 de gener. A l’Em-
pordà Golf, l’Hexagonal Bankinter, un dels 
torneigs més emblemàtics de la Federació 
Catalana de Golf, va reunir 83 equips inscrits, 
formats per quatre jugadors cadascun. Les 
condicions meteorològiques van ser òptimes 
per a la pràctica del golf durant el primer dia, 
amb sol i absència de vent, mentre que la 
pluja únicament va fer acte de presència el 
diumenge de forma anecdòtica.
L’equip format per Tomás Méndez, Francisco 
López, Yun Wen Hu i David Villalonga es va 
imposar el primer dia de competició amb 
una targeta de 209 cops. En la jornada de 
dissabte, l’equip que va quallar una millor 
actuació va ser el composat per Jorge Puig, 
Álvaro Muñoz, Joaquín Gay i Juan Malagrida, 
que van presentar una targeta de 218 cops. 
El tercer y darrer dia, el millor equip (amb 
210 cops) va ser el format per Josep Maria 
Torre, Josep Maria Guinart, Jordi Macià i 
Cristina Pàmies. Després d’aquesta jornada, 
la classificació general per equips handicap 
ja era encapçalada per l’equip capitanejat per 
David Villalonga (209), seguit pel de Carlos 
Cuesta (210) i pel d’Alejandro Casamajor 
(212). Després de la 1ª jornada de Empordà 
Golf, Masia Bach va liderar provisionalment, 
amb 15 punts, el trofeu per clubs, seguit pel 
Club de Golf Vallromanes, amb 12 punts, i 
el Club de Golf Llavaneras, també amb 12 
punts.

gRan PReMi de catalUnYa HeXagonal
Les dues primeres jornades s’han jugat a Empordà Golf i PGA Golf de Catalunya. 
L’equip de David Villalonga es manté líder de la competició

JoRnades BanKinteR

coincidint amb la 44ª Edició del Torneig Hexagonal, Bankinter, com a patrocinador 
oficial, ofereix a tots els participants i federats la possibilitat de fruir d’una sèrie 

d’esdeveniments de temàtica econòmica que es van iniciar el mes de febrer i culminaran 
el juny. El primer d’ells va consistir en un esmorzar-conferència que es va celebrar el dia 
4 de febrer a la seu d’IESE, ubicada al Campus Nord de Barcelona. El dia 25 de febrer 
també es van celebrar esdeveniments en diverses seus de Bankinter de les ciutats de 
Barcelona, Girona i Tarragona, sota el lema “Consiga su Birdie en Bolsa”. Si desitja una 
informació més detallada o participar en aquestes jornades, contacti a través del 901 
300 020 o dirigeixi’s via e-mail a: Marta Sagrera (msagrera@bankinter.es) i Laura Bermejo 
(lbermejola@bankinter.es).

La 2ª jornada de l’Hexagonal es va jugar del 
19 al 21 de febrer al PGA Golf de Catalunya de 
Caldes de Malavella (Girona). El primer dia de 
competició es va imposar, amb una targeta 

de 218 cops, l’equip format per Santiago 
Sala, Josep Maria Homet i Eugeni Sallent. 
En la jornada del dissabte, l’equip que va 
quallar una millor actuació va ser el composat 



la fcg, aMB els seUs caMPions a la nit 
del golf catalÀ
L’acte va comptar amb la presència del Sr. Jordi Alco-
ver, secretari de la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya (UFEC)

Un total de 15 jugadors catalans van 
formar part l’any 2009 dels equips 

estatals 
Els millors golfistes catalans de l’any 2009 
van ser guardonats ahir en el marc de la Nit 
del Golf Català, acte d’entrega de premis 
de les competicions oficials de la Federació 
Catalana de Golf (FCG) d’aquest any 2009, 
que es va celebrar al Garden de l’Hotel Juan 
Carlos I de Barcelona i que va aconseguir 
congregar unes 170 persones. 
L’esdeveniment, presidit pel Sr. Albert 
Duran, president de la FCG; el Sr. Ra-
mon Nogué, vicepresident de Relacions 
Institucionals de la FCG, i el Sr. Roberto 
Carpintero, vicepresident esportiu de la 
FCG, va comptar també amb la presència 
del Sr. Jordi Alcover, secretari de la Unió 
de Federacions Esportives de Catalunya 
(UFEC).
No van faltar a la cita els patrocinadors de 
la FCG, sense els quals no hagués estat 
possible que els esportistes guardonats 
haguessin aconseguit uns èxits tan des-
tacats. Són els següents: BMW Iberica, 
Port Aventura, Reale, Europcar, Bankinter 
i Lavazza. Enguany, els equips catalans 
han tornat a quallar molt bones actuacions 
en els diversos torneigs on han participat. 
Destacar que han aconseguit guanyar 
l’Interterritorial júnior femení per quart any 
consecutiu, així com també el júnior mas-

culí, que ha representat la quarta victòria 
en cinc anys. 
A nivell individual, Catalunya ha tingut 
diversos campions estatals, com Anna 
Arrese –absoluta, junior i girl-, Marta Estany 
–dobles sènior-, Ana Vilella –dobles sèni-
or-, Judith Castro –benjamí-, Gerard Piris 
–junior-, i Jordi Sansó, en 3ª categoria. Les 
jugadores Marta Estany i Anna Arrese han 
quedat les primeres del rànquing sènior 
femení i girl respectivament. En total, 15 
jugadors catalans han format part dels 
equips estatals. 
A nivell internacional, els nostres jugadors 
han protagonitzat actuacions molt desta-
cades, entre les quals figuren les victòries 
de Mireia Prat a l’Internacional de Finlàn-
dia, de Camilla Hedberg a l’Internacional 
d’Espanya júnior, de Carlos Pigem a la 
Copa Biarritz i al GP de Landes i de Pep 
Anglès a l’Internacional d’Espanya Júnior. 
També esmentar que Emilio Cuartero va 
ser seleccionat per l’equip sub-18 d’Eu-
ropa Continental per jugar contra la Gran 
Bretanya. En el món professional, hem 
pogut fruir, un any més, de dos jugadors 
en el Circuit Europeu: Pablo Larrazábal i 
Álvaro Velasco. També hem celebrat tres 
victòries en torneigs professionals, la de 
Xavi Guzmán al Peugeot Loewe de Madrid, 
la d’Elisa Serramia al Duramed Tour i la de 
Xavi Puig al Peugeot Loewe d’El Prat.  

per Albert Comellas, José María Sala, Agustí 
García i Miquel Costa, que va presentar una 
targeta de 220 cops. Al darrer dia de com-
petició, el millor equip, amb 220 cops, va ser 
el format per Ramon Jiménez, Marc Soler, 
Pilar Montero i Juan José Pozo. Després 
d’aquesta segona jornada, la classificació 
general per equips handicap va seguir en-
capçalada per l’equip capitanejat per David 
Villalonga (431), seguit pel de Pilar Montero 
(433) i el de José Ángel Bueno (438). Pel que 
fa al trofeu per clubs, CG Castellterçol és el 
nou líder, amb 35 punts, seguit pel Club de 
Golf Vallromanes, amb 16 punts, i el Club de 
Golf Masia Bach (ara tercer), amb 15 punts. 
El Gran Premi de Catalunya es disputarà 
també als camps de Reus (de l’12 al 14 de 
març), Vallromanes (del 9 a l’11 d’abril), Golf 
Montanyà (del 7 al 9 de maig) i a Raimat, on 
tindrà lloc la gran final entre el 10 i el 12 de 
juny. La carpa del Club 18 (patrocinadors 
oficials de la Federació Catalana de Golf) 
tindrà una presència prioritària en aquesta 
final. Agrair també des de la federació, el 
suport dels nostres col·laboradors, Ogio, 
Backtee, Coca-Cola i Adams.
Els guanyadors de l’Hexagonal, el Pen-
tagonal, l’Interclubs femení (Lligueta) i el 
Quadrangular de clubs tindran l’honor de 
disputar el FCG Masters, competició per 
equips que es disputarà en un camp encara 
per determinar. Els guanyadors d’aquest 
torneig i els seus respectius acompanyants 
obtindran com a premi un viatge a un destí de 
golf amb totes les despeses pagades.
Amb l’objectiu de millorar una de les pro-
ves amb més tradició d’Europa, Bankinter, 
membre del Club 18, serà el principal patro-
cinador del XLIV Hexagonal–Gran Premi de 
Catalunya, la prova més emblemàtica de la 
Federació Catalana de Golf. L’entitat bancà-
ria, que es caracteritza per la seva aposta per 
la innovació –tant pel que fa a productes com 
en els mitjans que desenvolupa per relacio-
nar-se amb els seus clients-, ha apostat per 
l’Hexagonal amb l’objectiu de reforçar la seva 
posició com a banc de referència. 
Des de la seva incorporació al Club 18, Ban-
kinter va posar en funcionament l’Oficina 
Virtual de la FCG, que ofereix productes i 
serveis exclusius pels federats catalans. Es 
pot sol·licitar informació sobre l’Oficina Ban-
kinter de la FCG i els avantatges que ofereix 
a través del telèfon 901 116 206 o a través de 
l’e-mail oficinavirtual@bankinter.es. 
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noVes incoRPoRacions del clUB 18
Skycaddie, Institut Javier de Benito i Dedon s’incorporen com a patrocinadors 
oficials de la Federació Catalana de Golf

el 2010 s’han incorporat com a nous socis 
del Club 18 i patrocinadors oficials de 

la Federació Catalana de Golf tres grans 
companyies i líders als seus respectius 
sectors: Skycaddie, Dedon i l’Institut Javier 
de Benito.
Dedon, empresa alemanya amb seu a Ham-
burg, és líder del sector del mobiliari de luxe a 
tot el món. Fundada el 1990 per l’exfutbolista 
professional Bobby Dekeyser, ha revoluci-
onat en pocs anys el mercat dels mobles 
d’exterior amb els seus atractius dissenys i, 
actualment, té presència a més de 80 països 
dels cinc continents. La filosofia de Dedon 
es basa en aconseguir l’harmonia entre la 
pròpia naturalesa i el propi treball. Per a 
això compten amb un equip internacional 
que s’esforça a fer realitat aquest somni. 
Els dissenyadors de Los Angeles, París, 
Anvers, Viena, Suïssa i Barcelona estan 
constantment en comunicació personal amb 
els especialistes de producció de l’illa filipina 
de Cebu i de desenvolupament de fibres de 
la central a Alemanya. Cada moble de Dedon 
és extraordinari, un exemplar únic fet a mà. 
Per realitzar algunes peces, un trenador ha 
de treballar més de dues setmanes seguides 
amb l’objectiu de crear una obra d’art que 
combina l’alta tecnologia alemanya amb 
l’experiència manufacturera de Cebu. Els 
coneixements de l’equip de desenvolupa-
ment s’alien amb una tradició de diversos 
segles, reconeguda a tot el planeta.

Per la seva part, Skycaddie és el dispositiu 
mesurador de distàncies de referència en el 
nostre esport. Entre les seves prestacions, 
Skycaddie incorpora el sistema patentat 
Intelligreen, que permet obtenir distàncies 
tant davant com a la part posterior de qual-
sevol green, així com en qualsevol punt del 
green des de qualsevol angle d’atac. A més, 
Skycaddie mesura distàncies –si aquestes 
existeixen– del contorn dels greens. Gràcies 
a la tecnologia GPS que incorpora, ofereix la 
màxima precisió i fiabilitat en el mesurament 
de distàncies. La Federació Catalana de Golf 
permetrà l’ús de Skycaddie o mesuradors 
de distància homologats en tots els torneigs 

que organitza –tant amateur com professi-
onals–, llevat de les següents excepcions: 
Campionats de Catalunya benjamí, aleví, 
infantil, cadet i júnior; Interclubs infantil; 
Interclubs boys and girls; Pro-am benjamí; 
Medal Play benjamí; Triangular benjamí 
infantil i Triangular; Puntuable Zonal RFEG 
a Catalunya; Final GP infantil i aleví, i Puntu-
able cadet FCG. D’altra banda, recomanarà 
als comitès de competició dels clubs i els 
camps de Catalunya l’ús d’aquest dispositiu 
en els seus torneigs. És important subratllar 
que Skycaddie és el mesurador de distàncies 
oficial de l’English Golf Union (EGU), de la 
PGA d’Espanya, així com també de les PGA 

institut Javier de Benito

Mobiliari dedon



RoBeRto caRPinteRo, noU VicePResident 
esPoRtiU de la fcg
Carpintero substitueix en el 
càrrec a Javier Guerrero, vice-
president entre els anys 2006 i 
2009

Roberto Carpintero ha estat recentment nomenat 
nou vicepresident esportiu de la FCG en subs-

titució de Javier Guerrero, que ha exercit el càrrec 
entre els anys 2006 i 2009. Carpintero desenvolupa 
en l’actualitat, de forma paral·lela i des de l’any 2004, 
el càrrec de president del Comitè d’Alta Competició 
de la FCG. En la seva trajectòria federativa, destaca 
també la seva activitat com a responsable del pro-
grama Albatros, entre els anys 2002 i 2004. A nivell extrafederatiu, apuntar també que és soci 
del CG Sant Cugat, club en el que va exercir, entre els anys 2003 i 2007, de delegat d’infantils. 
En l’àmbit estrictament esportiu, va ser integrant l’any 2008 de l’equip del CG Sant Cugat, 
que es va proclamar campió Interclubs Sènior. D’altra banda, durant l’etapa prèvia a la seva 
vicepresidència esportiva, Guerrero ha exercit com a president del Comitè d’Alta Competició 
entre 2000 i 2004, com a vocal del Comitè Juvenil -entre els anys 1998 i 2000- i com a membre 
del Consell l’Administració del Golf Sant Joan entre 2007 i 2009. En l’actualitat, és vocal del 
Comitè de Pitch & Putt de la RFEG –càrrec que exerceix des de 2008-, soci del CG Vallromanes 
i president del Comitè de Competició d’aquest club des de l’any 2004. D’altra banda, Lluís Pe-
drerol supleix Fernando Doncel -que havia estat president d’aquest comitè des del 2005- en el 
càrrec de president del Comitè de Sèniors de la Federació Catalana de Golf. Lluís Pedrerol és 
soci del Club de Golf Sant Cugat i la seva primera decisió va ser canviar la modalitat de joc del 
Pentagonal. Des de la Federació Catalana de Golf agraïm la dedicació de Fernando Doncel al 
seu càrrec durant tots aquests anys. 

les MilloRes 
de sant Joan
Les modificacions del camp 
persegueixen fer-lo més 
assequible, i van coincidir 
amb l’inici de la II Lliga de 
Golf Sant Joan

golf Sant Joan continua evolucionant en la 
qualitat de les seves instal·lacions. El mes 

de febrer es van iniciar les modificacions del 
camp amb l’objectiu de fer un recorregut més 
assequible pels jugadors amateurs. Igualment, 
s’han concretat les millores en els equipaments 
amb una entrada a la casa club actualitzada i, 
properament, amb els nous accessos a la Zona 
Sud del camp de pràctiques, que disposa tam-
bé de noves estores i materials renovats.
Les renovacions de Golf Sant Joan van coincidir 
amb l’inici de la principal competició per a juga-
dors afeccionats del club, la II Lliga de Golf Sant 
Joan. Aquesta prova durarà tota la temporada 
i consta de 8 torneigs regulars i dues proves 
extra repartides al llarg de l’any amb nombrosos 
premis i regals per a tots els participants. 
En la primera cita de la Lliga (13 de febrer), la 
resposta va ser molt satisfactòria, amb un elevat 
nombre de participants que van competir amb 
l’objectiu de gaudir d’una excel·lent jornada de 
golf i millorar el seu nivell de joc. 

taRRagona aPosta 
Pel golf
El certamen neix amb l’ob-
jectiu de ser un referent de 
caràcter interregional, amb 
una àrea geogràfica d’in-
fluència a Catalunya, Ara-
gó, les Balears, Comunitat 
Valenciana i Andorra

el Palau Firal i de Congressos de Tarrago-
na acull, del 26 al 28 de març, la primera 

edició del Tarragona Meeting Golf, una 
fira que neix amb la vocació de convertir-
se en referència i un punt de trobada 
per a la indústria que envolta el 
nostre esport. La fira comptarà 
amb 50 estands, en els quals 
s’exposaran les últimes nove-
tats i tendències en relació amb 
l’equipament i els camps, entre 
altres segments de negoci. A més, 
comptarà amb la presència de tots 
els camps de golf de l’àrea d’influència de 
Tarragona. Un dels principals objectius dels 
organitzadors és apropar el golf als neòfits, 
en especial als escolars. Per aquest motiu, a 
més del saló, estan programades una sèrie 
d’activitats paral·leles, com la celebració de 
torneigs i activitats vinculades a la pràctica 
golfística. 

de la Gran Bretanya, els Estats Units, 
França, Alemanya i Suècia.
Per finalitzar, cal dir que l'Institut Javier 
de Benito (IDB) és referència en l'àmbit 
de la salut i, més concretament, en el 
de l'estètica i la cirurgia plàstica. El Dr. 
Javier de Benito, considerat un dels deu 
millors cirurgians plàstics i estètics del 
món, és llicenciat en Medicina i Cirurgia 
per la Universitat de Barcelona; especi-
alista en cirurgia plàstica, reparadora i 
estètica; membre de la Societat Espa-
nyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i 
Estètica, de l'American Society of Plastic 
and Reconstructive Surgery, de l'Ameri-
can Society of Aesthetic Plastic Surgery 
i de la Societat Brasilera de Cirurgia 
Plàstica i Estètica, entre altres. A més, ha 
estat vicepresident i president electe de 
l'International Society of Aesthetic Plas-
tic Surgery. Cada dos anys organitza a 
l'Institut de Benito el Curso Internacional 
de Cirurgia Estètica, al qual acudeixen 
els millors professionals de tot el món. 
Javier de Benito, després de molts anys 
d'experiència, va fundar l'Institut Javier 
de Benito (IDB), una de les més presti-
gioses clíniques a escala mundial en el 
camp de la cirurgia estètica, plàstica i 
reparadora, elegit el 2006 per la premsa 
europea com un dels deu millors instituts 
del món. Un cuidat equip dels millors 
professionals el situa en l'avantguarda 
i excel·lència de la cirurgia plàstica del 
món. Recentment ha traslladat la se-
va seu a l'Institut Universitari Dexeus, 
hospital universitari líder reconegut per 
l'Universitat de Barcelona, que destaca 
també per les seves instal·lacions, tant 
quirúrgiques com hoteleres, entre les 
que es compta la seva planta USP Plus, 
que ofereix un tracte preferencial per a 
clients privats. 

dispositiu 
skycaddie
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camilla HeDBeRG brilla a Miami

la barcelonina Camilla He-
dberg es va quedar de nou 

a les portes del títol al Doral-
Publix Junior Classic de Miami, 
la competició que tanca cada 
any el calendari juvenil. Malgrat 
el brillant joc que va desenvo-
lupar, la golfista catalana no 
va poder superar la israeliana 
Laetitia Beck en categoria fe-
menina (per jugadores de 16 a 
18 anys).
S ’ha  de  des tacar  també 
l’actuació d’Adrià Arnaus (en 
la categoria de 14 i 15 anys), 
que va acabar la competició a 
la part alta de la classificació. 
D’altra banda, Maria Piñeiro 
va finalitzar el campionat em-
patada al tercer lloc de la taula 
en la categoria de 10 i 11 anys. 
Piñeiro va fer dues rondes de 
40 cops. 

Malgrat protagonitzar una gran actuació, la victòria al 
Doral-Publix Junior Classic de Miami se li va resistir un 
any més

aRReSe tRiomFa a Portugal
La golfista barcelonina es va imposar en el 
Campionat Internacional de Portugal femení 
i Mireia Prat va ser quarta, a sis cops de la 
campiona

anna Arrese va guanyar l’Internacional de Portugal arribant 
des d’enrere (va començar la jornada decisiva a quatre 

cops del liderat) i amb una excel·lent última volta de 67 cops 
per a un total de 283. El torneig es va celebrar al recorregut 
portuguès de l’Amendoeira Golf Resort. La barcelonina va 
superar per un sol cop l’alemanya Lara Katzy, subcampiona. 
La també golfista barcelonina Mireia Prat va finalitzar el cam-
pionat en una excel·lent quarta posició, amb 289 cops i a tan 
sols un de la malaguenya Noemí Jiménez, tercera classificada. 
Prat encara va poder estar més amunt en la classificació si 
no hagués punxat a la tercera volta (76 cops). El Campionat 
Internacional de Portugal (un dels més antics del calendari 
europeu amateur) té un gran prestigi gràcies al palmarès que 
s’ha anat forjant al llarg de les 80 edicions disputades. Com a 
campiones figuren jugadores del nivell de la navarresa Carlota 
Ciganda (guanyadora el 2008) o les en l’actualitat professio-
nals Núria Clau (campiona el 1999), Marina Arruti (1993) i Ana 
Belén Sánchez (1997). 



el Real Club de Golf El Prat va albergar, entre el 4 i 
el 7 de febrer, el Campionat de Barcelona, que va 

reunir durant quatre dies –marcats per unes condicions 
meteorològiques adverses– els jugadors amateurs 
espanyols més destacats. Els golfistes catalans que 
van aconseguir una millor actuació en aquesta segona 
prova del calendari espanyol puntuable pel Rànquing 
Nacional 2010 van ser Xavi Puig i Carlos Pigem, ambdós 
en tercera posició, mentre que Emilio Cuartero també 
va exhibir un bon nivell de joc, que li va valer el novè lloc 
a la classificació. La victòria va ser pel jugador que va 
demostrar una major regularitat, el biscaí Javier Sainz, 
mentre que la segona plaça va quedar en mans del 
madrileny Antonio Hortal. 

Xavi Puig i Carlos Pigem van ser els millors 
catalans d’un campionat on la meteorologia 
adversa va marcar de forma substancial el 
desenvolupament del torneig

campioNat de Barcelona

Xavi Puig va jugar un gran campionat.

piGem, SeGoN a la Copa d’Hivern
El golfista català va acariciar el títol en la primera prova 
del calendari masculí espanyol, que es va disputar en el 
camp murcià d’Hisenda de l’Àlber

carlos Pigem va fregar el triomf en la primera edició de la Copa 
d’Hivern, primera prova del calendari amateur espanyol de 2010. 

La competició es va celebrar en el camp murcià d’Hisenda de l’Àlber. 
La bona actuació del golfista de Lleida només va tenir un handicap: el 
gran torneig disputat pel madrileny Jorge Simón. El golfista de Madrid va 
començar a marcar distàncies respecte a Pigem amb una extraordinària 
segona volta (67 cops) i al final va dominar el jugador lleidatà per cinc 
cops d’avantatge. Cal destacar també la bona actuació d’uns altres dos 
catalans: Pep Anglès va finalitzar el campionat en una meritòria sisena 
posició i Gerard Piris es va classificar en vuitena posició. 

CLASIFICACIÓ FINAL
1. Jorge Simón  74 67 70 72 283
2. Carlos Pigem 74 72 72 70 288
3. Sebastián García 74 70 73 72 289

Carlos Pigem, subcampió de la Copa d’Hivern.

la GRaieRa acUll el 
Campionat de dobles de Catalunya
Pep Anglès i Carles Pérez van vèncer en catego-
ria masculina, mentre que Carlota Serra i Blanca 
Colmenero ho van fer en femenina

el Campionat de Dobles de Catalunya es va jugar el cap de setmana del 
30 i 31 de gener amb un gran èxit de participació i organització. Es va 

imposar, en categoria masculina, l’equip format per Pep Anglès i Carles 
Pérez, amb 148 cops, per davant del format per Borja Guerrero i Sergio 
Sadurní, amb 155 cops. En categoria femenina, l’equip guanyador va ser 
el format per Carlota Serra i Blanca Colmenero, que, amb 174 cops, va 
aconseguir superar Alazne Miren Urizar i Neus Garau, que van quedar 
subcampiones amb una targeta de 181 cops. D’altra banda, l’equip format 
per José Ramon Rueda i Sebastián Fernández –amb 144 cops– va ser 
el guanyador en categoría handicap masculina, mentre que en categoria 
femenina, les guanyadores van ser Encarna García y Agnes Duchemin, 
amb 157 cops.
Aquest camp de la Costa Daurada va acollir també un torneig benèfic amb 
l’objectiu de recaptar fons per Haití. A La Graiera es va celebrar aquest 
torneig en el marc de l’organització d’una campanya d’ajuda humanitària 
als damnificats pel terratrèmol d’Haití.  Un dels greens de La Graiera.
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el CG Terramar va acollir, el passat dia 16 de febrer, la primera 
volta de la XIII Edició del Circuit Català de Professionals, 

que va reunir 88 golfistes jugant sota la modalitat individual 
medal play. Txomin Hospital, pro del RCG El Prat i actualment 
destacant amb bones actuacions (va ser 25è a l’Ordre de Mèrit 
del PGA European Seniors Tour al 2009 i es va classificar per 
l’Open Britànic sènior aquest juliol a Carnoustie), va ser el clar 
dominador de la competició i va presentar, al final de la jorna-
da, una targeta de 66 cops. Segon, a un sol cop d’Hospital, va 
quedar Joaquín Sierra –també del Prat–, que va aconseguir 
superar a la classificació l’ex campió d’Espanya Ivo Giner, del 
CG Sant Cugat, que va acabar tercer a la classificació amb una 
targeta de 68 cops. 

El professional del Real Club de Golf El Prat va 
superar el seu company de club Joaquín Sierra i 
l’ex campió d’Espanya Ivo Giner

VictÒRia De tXomiN HoSpital 
al Circuit Català de professionals

laRRaZÁBal debuta a l’European Tour
El professional barceloní va tenir una bona 
actuació a Nova Delhi

pablo Larrazábal va acabar en el 18è lloc de la classifi-
cació de l’Avantha Masters, el quart torneig del Circuit 

Europeu que el golfista català ha jugat aquesta temporada, 
en el DLF Golf and Country Club de Nova Delhi (Índia).
Després de passar els talls a l’Abu Dhabi Championship 
i Qatar Masters, va ser eliminat al Dubai Desert Classic. 
A Nova Delhi, Larrazábal va aconseguir la seva millor 
actuació de la temporada, fins el moment. El català, que 
va presentar una targeta total a l’Índia de 71, 70, 68 i 71 
(280), tornarà al circuit al Marroc, al Hassan Trophy, a 
finals de març. 

ÁlVaRo VelaSco, bon inici de temporada

Velasco, subcampió d’Espanya professional i 11è al 
Challenge

Álvaro Velasco es var proclamar subcampió d’Espanya professional 
després de reeixir una excel·lent actuació a El Valle Golf Resort 

(Múrcia). Després de les dues primeres jornades, el golfista català va 
protagonitzar un contundent atac al líder de la prova –el mallorquí Se-
bastián García Grout–, que el va situar a únicament un cop del balear a 
l’inici de darrer i definitiu dia de competició. García Gout va ser el gran 
protagonista del Nacional, amb una targeta de 58 cops el primer dia. 
Velasco es va mostrar especialment inspirat a la recta final del torneig, 
amb birdies en el 17 i el 18, que li van garantir la segona posició per 
darrere de García Grout i davant del canari Luis Claverie, que va escalar 
fins a la tercera plaça.
Jordi García Pinto –a la 13ª posició– va ser el segon millor català, per da-
vant de Juan Antonio Bragulat i Pol Bech, 18è i 19è, respectivament.
Després de perdre la tarjeta del Circuit Europeu, Velasco afronta aquest 
2010 al Challenge Tour on ja va jugar un torneig a Colòmbia, concretament 
l’Abierto de Medellín. Velasco va acabar el 11è amb 283 cops, un sota 
par, a 11 del campió, el colombià David Vanegas. Velasco va signar tres 
targetes de 69 cops abans de punxar l’últim dia amb una de 76. Una 
llàstima, perquè el tercer dia Velasco era tercer a només dos cops de 
Vanegas i a l’última jornada va perdre vuit llocs. 



federació comitè SèNioR

Jordi García Pinto, integrant del Programa Albatros.

NoUS iNteGRaNtS 
en el programa Albatros

el Programa Albatros incorporarà sis nous integrants aquest 
any 2010. Els seus noms són Marc Pérez Gelma, Carlos 

Pérez Barberán, Juan Antonio Bragulat, Rafael Gallardo, Jordi 
García Pinto i Sergio González. Tots aquests jugadors disputa-
ran proves de diversos circuits satèl·lits europeus com l’Alps 
Tour o l’Allianz Tour. 

èXit D’Estany i Allende
La parella integrada per Marta Estany i Piadosa Allende, 
tercera en l’Internacional d’Espanya Sènior femení de 
dobles

el tàndem format per la catalana Marta Estany i Piadosa Allende va 
aconseguir una meritòria tercera plaça en el Campionat Internacional 

d’Espanya Sènior femení de dobles, que es va celebrar en Novo Sancti 
Petri (Cadis). Estany i Allende únicament es van veure superades per les 
campiones (la gal·lesa Vicky Thomas i la irlandesa Sheena McElroy) i les 
espanyoles Cristina Marsans i Catalina Castillejo, segones classificades.
Cal destacar també l’actuació de les catalanes Ana Vilella i Carmen Valls-
Taberner, vuitenes, i de Maria Torrens i Teresa Casas, que van acabar al 
lloc 24 de la classificació final. 

matcH SèNioR mixt vs. Midi-Pyrénées

el pròxim dia 10 de juny se celebrarà un partit amistós de pa-
relles sènior mixtes entre un equip català i un altre de la Ligue 

Midi-Pyrénées. Aquest partit de caràcter internacional tindrà lloc 
a prop de la ciutat de Tolosa (França). Els equips, composts per 
deu parelles mixtes, entrenaran el dia 9 de juny i disputaran el 
partit el dia 10. La FCG publicarà al seu web i per circular el criteri 
de selecció d’equip i els detalls del partit.  

el Club de Golf Platja de Pals ha aco-
llit, entre el 3 i el 5 de febrer, la primera 

jornada del XXXIV Gran Premi Sèniors de 
Catalunya, el Pentagonal, que es va celebrar 
sota la modalitat Fourball Stableford y que 
va comptar amb els col·laboradors Bagboy, 
Backtee, Coca-Cola i Adams-Yes.
En aquesta primera jornada es va imposar 
l’equip format per les parelles Maria Teresa 
Valls (Llavaneras)-José Ignacio Corbera (Va-
llromanes) i Rosario Guasch (Vallromanes)-
Patricia Echarte (Llavaneras), que van sumar 
un total de 73 punts. A únicament un punt 
de l’equip guanyador es va situar el format 
per Santiago Sánchez, Camil Mas, Zacarías Ricart i Ramon Escribano. 
La classificació per equips scratch va quedar liderada per l’equip format 
per Domingo Ayala (Masia Bach), Antonio Pareja (Sant Cugat), José 
Ruano (Masia Bach) i Pedro Rebollo (Masia Bach), que van sumar un 
total de 62 punts. D’altra banda, la classificació per parelles handicap 
va quedar encapçalada per Luis Gil i Juan María Font, ambdós de Costa 
Brava, amb 38 punts. 

Mª Teresa Valls, José Ignacio Corbera, Rosario Guasch 
i Patricia Echarte van integrar l’equip victoriós de la 
primera jornada

platJa De palS, 
primer escenari del Pentagonal
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SoNia SÁNcHeZ, 
tercera al puntuable nacional
Va ser la millor catalana en la categoria infantil femenina del 
Puntuable Nacional Juvenil que es va celebrar en els camps 
d’Almeria d’Alborán Golf i Vall de l’Est

la jugadora Sonia Sánchez va aconseguir una meritòria tercera plaça a la 
categoria infantil femenina del Puntuable Nacional Juvenil, la cita anual 

que va reunir 200 jugadores de les categories Cadet, Infantil i Aleví, durant els 
dies 20 i 21 de febrer en els camps d’Alborán i Vall de l’Est d’Almeria.
Respecte a la resta de jugadors catalans que van prendre part en la compe-
tició, cal destacar la quarta plaça aconseguida per Andrea Jonama en Cadet 
Femení, la sisena d’Alberto Sánchez en Cadet Masculí, la sisena d’Anna Pigem 
en Cadet Femení o la setena d’Alberto Torrado en Infantil Masculí. 

aNNa piGem i eRiK HeDBeRG 
s’imposen al puntuable de Son Antem
Ambdós golfistes van ser els millors de les seves respectives 
categories en el I Puntuable Zonal Juvenil de Catalunya i les 
Balears

la jugadora Anna Pigem, del CG Raimat, i Erik Hedberg, del CG Terramar, es 
van adjudicar en el camp de Son Antem (Mallorca) el I Puntuable Zonal Juvenil 

de Catalunya & Balears, torneig inclòs en el Calendari de la RFEG com a prova 
puntuable per al rànquing juvenil 2010, cadet i infantil.
Anna Pigem, amb un acumulat de 150 cops (78-72), es va alçar amb la victòria en 
la categoria cadet femenina, únicament un cop per davant de Paula Mustienes 
(78-73), del CG Sant Cugat.
En Cadet masculí es va imposar Erik Hedberg amb 153 cops (79-74). A més del 
triomf, Hedberg va sortir reforçat després d’imposar-se per un sol cop a Adrià 
Arnaus (81-73), de Can Cuyàs.
Entre els infantils es van adjudicar el triomf Albert Badosa (157), del CG Girona, 
i Mariona Espin (166), del Golf Sant Joan, que va firmar unes destacades actu-
acions per davant d’Albert Arribas (166), de Vallromanes, i Ares Boira (169), de 
Raimat. 

FoNtaNalS pren el relleu d’El Prat
Costa Daurada ha acollit la segona 
jornada de la Lligueta, en la que s’ha 
enregistrat un canvi de líder

el passat dia 25 de febrer, el CG Costa Daurada va 
acollir la segona jornada de la XXXVI Edició de 

l’Interclubs Femení de Catalunya, en la que es van 
imposar les jugadores de Fontanals Golf Club (Esther 
Colls, Ana Rosa Fijo, Ángeles Climent, Elvira Marcet, 
María Teresa Gimeno, Rosa Maria Maeso, Maria Teresa 
Sauquet i Rosa Moix), que van aconseguir els 8 punts en 
joc. Darrere d’elles es va enregistrar un triple empat a 6 
punts entre els equips del RCG La Cerdanya, CG Masia 
Bach i el CG Costa Brava. Les jugadores del RCG El Prat, 
que havien aconseguit el lideratge en la primera jornada, 
únicament van sumar dos punts, fet que les relega a 
la sisena posició. D’aquesta manera, la classificació 
general provisional queda liderada per Fontanals Golf 
Club, amb 12 punts, seguit per Cerdanya, també amb 
12 punts, però amb un up menys. En tercera posició, 
amb 11 punts, se situa el CG Masia Bach.
Abans de jugar-se la prova de Costa Daurada, la 36ª 
edició de l’Interclubs Femení de Catalunya, la ‘Liguilla’, 
va disputar la seva primera jornada el passat dia 27 de 
gener en el Club de Golf Peralada (Girona). A Peralada, la 
competició va començar marcada per unes condicions 
meteorològiques que no van facilitar la pràctica del golf: 
intens fred i fort vent que van anar remetent a mesura que 
passaven les hores i s’anava incrementant la intensitat 
del sol. Les jugadores del RCG El Prat van marcar en 
aquesta primera prova la diferència i van aconseguir 
els 8 punts en joc. D’una banda, Teresa Casas, María 
Torrens, Maria José Ibars i Araceli Jover -aparellades 
amb les jugadores del Montanyà- es van imposar amb 6 
i 5 “up”, respectivament. Les altres quatre jugadores d’El 
Prat -Ana Vilella, Lourdes Pérez, Teresa Bagaria i Maria 
Ángeles Agustí- es van enfrontar amb Raimat, equip que 
van vèncer amb 7 i 4 “up”, respectivament. Com ja s’ha 
esmentat, el RCG El Prat va perdre el liderat a les mans 
de Fontanals durant la segona jornada celebrada en el 
Club de Golf Costa Daurada. 

maSia BacH, líDeR Del 
QUaDRaNGUlaR després de la 
primera jornada

la primera jornada del XIV Quadrangular Femení de 
Clubs es va celebrar al Camp d’Empordà Golf i va reunir 

un total de 18 equips formats per sis jugadores cada un. 
L’equip de Masia Bach (Rosa Dameson, Maria Luisa Jornet, 
Elvira Baldu, Cristina Suñer, Isabel Silva i Eva Uya) es va 
imposar i liderar la classificació provisional amb 77 punts, 
seguit, a només un punt, per Terramar i Reus Aigüesverds. 
La propera jornada del Quadrangular es disputarà a Golf 
Sant Joan el proper dia 25 de març. 
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eS BUSQUeN jugadors amb projecció

Jugadors del Programa Eagle.

Carlos Pigem i Mireia Prat, integrants del Programa Eagle. 

Després del partit d’anada –que es va desenvolupar en Golf Sant 
Joan el desembre–, el passat mes de gener es va disputar en el 

Centre Nacional de Madrid la tornada del partit Programa Eagle vs. 
Escuela Nacional, en el que els tretze participants per equip van jugar 
en la jornada del dissabte set partits –6 foursomes (parelles) i 1 indi-
vidual–, i en la jornada del diumenge, 13 partits, tots ells individuals. 
Els integrants d’ambdós equips van demostrar, durant els dos dies, 
un gran nivell de joc.
El resultat en la primera jornada es va decantar per la mínima (4 a 3) 
a favor de l’Escuela Nacional, mentre que en la segona també es van 
imposar els jugadors d’aquest equip per un ajustat 7 a 6, el que va 
derivar en un resultat d’11 a 9 en aquesta volta.
El resultat global –incloent l’anada de Sant Joan– ha estat de 23 a 
17 a favor de l’Escuela Nacional, sens dubte, un bon resultat per als 
membres de l’equip del Programa Eagle tenint en compte que s’en-
frontaven a jugadors procedents de tot Espanya.
Els jugadors del Programa Eagle van ser els següents: Joana Yañez, 
Judit Gómez, Paula Mustienes, Elia Folch, Camilla Hedberg, Mireia 
Prat, Oriol Saura, Jordi Sánchez, Eric Hedberg, David Morago, Emilio 
Cuartero, Víctor Bertrán i Carlos Pigem. 

Els golfistes de l’Escuela Nacional van imposar-se als 
jugadors catalanes per 23 a 17

el pRoGRama eaGle 
va plantar cara a l’Escuela Nacional

el Comitè de Tecnificació de la Federació Catalana organitzarà, durant els dies 10 i 11 d’abril, una concentració amb l’objectiu de 
detectar jugadors vàlids per ser incorporats en els centres de tecnificació. Recordeu que per accedir al Programa de Tecnificació 

II és necessària l’assistència a aquestes concentracions. En aquest sentit, el Comitè considera que per detectar nous jugadors 
amb potencial esportiu i projecció de futur en les esmentades concentracions –que s’organitzen amb una periodicitat trimestral– és 
imprescindible la col·laboració de totes les persones que tenen la possibilitat de tenir un contacte directe amb els jugadors amb 
major potencial, d’entre 9 i 14 anys. El límit per formalitzar les inscripcions serà el dia 25 març. Els interessats en formar part del 
Centre de Tecnificació s’han de posar en contacte amb el delegat infantil del seu club o amb la coordinadora de Tecnificació de la 
FCG, Maria Safont, al telèfon 93 674 31 27 o al mail msafont@catgolf.com. 

La Federació Catalana, a través del seu Comitè de Tecnificació, organitza una concentració per detectar 
golfistes que puguin ser incorporats als centres de tecnificació
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en anteriors articles, grans professionals ja 
han explicat els àmbits de la psicologia de 

l’esport i la seva funció en la formació de joves 
jugadors. En aquest article presentarem el que 
la psicologia de l’esport pot aportar als juga-
dors per ser més competitius. L’objectiu dels 
programes d’entrenament és aconseguir en 
competició el nostre millor nivell i eficàcia. Què 
ocorre quan ens sentim pressionats? Per què el 
nostre rendiment disminueix davant de l’estrès 
de la competició? En aquestes situacions canvia 
el nostre cos (tensió muscular, rigidesa, pèrdua 
de coordinació...) i canvia la nostra ment (por, 
pensaments negatius, desconfiança...).
La psicologia de l’esport pot ajudar-nos a con-
trolar aquests canvis, evitar que ens afectin 
de forma negativa i, en el millor dels casos, 
aprofitar-los per obtenir el nostre millor estat de 
rendiment. Primer cal aprendre a jugar al golf i 
després cal aprendre a competir, però no sempre 
qui domina millor les diferents tècniques del 
golf és qui millor competeix. Què ens fa ser més 
competitius? Com s’entrena? Hi ha un principi 
universal que reivindica el següent: “Cal entrenar 
com es competeix i competir com s’entrena”. 
Aquesta frase planteja la necessitat de realitzar 
una planificació dels entrenaments perquè, de 
forma progressiva, ens exigeixi el nivell físic, 
tècnic, estratègic i psicològic igual o més gran 
que el d’un torneig de competició. Per aquest 
motiu, hem d’haver entrenat àmpliament tots 
aquells factors que la competició ens plantejarà 
psicològicament per poder afrontar-los. És a dir, 
saber recuperar-nos d’un error en un cop senzill, 
aprendre a suportar la pressió per defensar un re-
sultat, la necessitat d’un joc agressiu per millorar 
la targeta o resoldre de forma adequada cops en 
situacions difícils, etc. No podem exigir-nos ser 
eficaços sota pressió si entrenem principalment 
en situacions còmodes o amb poca exigència 
psicològica. Aprendre a suportar la pressió, com 
les càrregues físiques o les dificultats tècniques, 
s’ha de fer de forma progressiva.
El primer pas és aconseguir el CONTROL, és a 
dir, ser capaç d’executar un cop amb un marge 
raonable d’error, controlant la bola i el resultat. 
S’aconsegueix fonamentalment en zona de 
pràctiques i amb les repeticions necessàries 
de les nostres rutines. Una vegada aconseguit 
aquest nivell de control, hem de buscar la REGU-
LARITAT, la qual cosa equival a ser capaços de 
fer sèries de boles amb un resultat molt semblant 
i amb un marge d’error i variació més reduït. Vari-
arem objectius, distàncies i efectes, buscant en 
tots ells aquesta regularitat i capacitat de repetir 
un mateix cop amb resultats similars. La zona de 
pràctiques i les sortides al camp d’entrenament 
ens permetran arribar a aquesta regularitat.
L’últim pas és aconseguir ser CONSISTENT, 
aconseguir regularitat en totes les situacions 
possibles: sota pressió, fatiga, condicions des-
favorables, problemes físics, etc. És aquesta 

precisament una capacitat que tenen els grans 
jugadors i que es reflecteix en el fet que quan 
no estan bé, se’ls nota poc. Aquests golfistes 
tenen una gran capacitat per adaptar-se a totes 
les situacions possibles, i si són capaços d’això 
és, sens dubte, perquè l’han entrenat.
Aprendre a ser competitiu és un procés que 
implica molts factors. Com en tot, alguns juga-
dors tindran més capacitat que d’altres, ja sigui 
per personalitat, caràcter, condicions, entorn o 
motivació, entre altres factors. Malgrat això, tots 
podem millorar en aquest aspecte si es planifi-
quen de forma adequada els entrenaments i les 
competicions. El golf ens dóna una gran opor-
tunitat per aprendre a competir, en el joc i en la 
vida. Part del secret és gaudir del joc, conèixer 
les nostres habilitats i saber donar el millor de 
nosaltres en cada moment.
Un últim consell: el més important és estar ori-
entats cap als aspectes sobre els quals tenim 
control. Sota pressió, normalment ens n’oblidem 
i la nostra ment s’orienta al passat o al futur. 
Connectar amb el present, buscar les millors 
sensacions en la rutina i pensar en tot el que 
s’ha de fer per aconseguir el meu cop ha de ser 
el principal focus d’atenció i pensament.  

pSicoloGia peR competiR, per Álex Gordillo

Álex Gordillo Molina
Psicòleg del programa Albatros de 
la Federació Catalana de Golf. Col-
labora en la preparació psicològica 
que permet als joves professionals 
afrontar la competició.

Per poder afrontar-los, hem d’entrenar tots aquells factors que la competició 
ens plantejarà psicològicament
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CG BONMONT

tOrneig de nadaL
19 de desembre de 2009

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap general indistint
1er Álvaro Vioque Goñi 30
2on Jaume Bresó Coch 26
3a Luci Guerra Ramos 25

tOrneig neW Year
2 de gener de 2010

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap general indistint
1er Gerard Booij 35
2on Miquel Gaya Jardí 35
3a Elly Lippens 33

CG CAN BOSCH 
SANT FELIU

tOrneig de nadaL
19 de desembre de 2009

Greensome Chapman
CLASSIFICACIÓ
Parelles
1er Gemma Dalmases i F. Javier Tamarit
2on Xavier Rabasa i Jordi Rabasa
3er Francisco Morales i José Mendoza

tOrneig SOciaL de dOBLeS
8 de novembre de 2009

Fourball medal
CLASSIFICACIONS
Scratch
1er Alberto Ruiz i Antonio Corgos
2on Francisco Monrabal i Francisco Alcañiz
3a Mercé Cabré i Carla Alvero
Handicap
1er Francisco Villareal i Manuel García

CAN CUYÀS GOLF

PrO-aM nadaL 2009
desembre de 2009

Pro-Am
CLASSIFICACIÓ
Individual amateurs
1er Juan Barrera Basso 48
2on Carlos Barrera Basso 48
3er José Luis Salip Tomás 49
4rt Juan Grau Matamoros 50
5é Salvador Barrera Basso 50

tOrneig de nadaL
desembre de 2009

Stableford fourball
CLASSIFICACIONS
Scratch 
1er Carlota Serra i Antonio Serra 34
2on Cosme Ribes i Daniel Serrano 33
3er Joan Carles Campillo i Daniel Rey 33
Handicap inferior
1er Juan Boneta i Mireia Boneta 42
2on Martín Moreno i Jordi Moreno 41
3er Joan Carles Campillo i Daniel Rey 40
Handicap superior
1er Montserrat Cami i Albert Boneta 41
2on Mercé Lledos i Miguel Ortega 40
3er José A. Delgado i Juan José Delgado 39

CG COSTA BRAVA

trOfeU de nadaL
19 de desembre de 2010

Strokeplay
CLASSIFICACIONS
Handicap femení
1a Inge Hertling-Majer 73
2a Cristina Platón 74
3a Judith Castro 74
Handicap masculí
1er Antoni Sánchez Martínez 68
2on Albert Cases 69
3er Manuel Dueñas 69

XXXV trOfeU VaLL d’arO
31 de desembre i 1 de gener 
de 2010

Strokeplay
CLASSIFICACIONS
Handicap superior masculí
1er Lluís Gil Roma 140
Handicap superior femení
1a Lourdes Mares Danes 150
Handicap inferior masculí
1er Alfonso Dorado Olano 141
Handicap superior femení
1a Cristina Platón Sibils 146
Scratch masculí
1er José Ramón Rueda 150
Scratch femení
1a Christel Kaiser 175
Sènior masculí
1er Josep Feliu Vicente 143
Sènior femení
1er Soledad Sánchez Antón 146

Participants en el torneig de nadal.

guanyadora handicap femenení.

guanyador handicap masculí.

guanyadors trofeu Vall d’aro.
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CG COSTA DORADA 
TARRAGONA

Viii trOfeO crUZ rOJa
6 de febrer de 2010

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior
1a Carolina Pamies 38
2on Jaime Garau 38
Handicap superior
1a Anne Marie Reiner
2a Laura Nolla
Scratch masculí
1er Jon Tombas 30
Scratch femení
1a Ariadna Tombas 34
Sènior indistint
1er James Sutherland 34

trOfeU SOciaL infantiL
23 de gener de 2010

Medalplay individual
CLASSIFICACIONS
Handicap 1ª categoria
1a Paula Rollán 73
Scratch 1ª categoria
1er Joan Tombas 79
Handicap 2ª categoria
1a Laura Nolla 70
Scratch 2ª categoria
1er Marc Martínez 101
Handicap 3ª categoria
1er Alejandro Cogollo 37 
Scratch 3ª categoria
1a Noah Armesto 63
Handicap 4ª categoria
1a Victoria Berea 35 
Scratch 4ª categoria
1er Enrique Vila 40

CG GOLF D’ARO 
MAS NOU

tOrneig reiS MagS
3 de gener de 2010

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap indistint
1er Edgar Petit García 43
2on Sergi Viernes Aznar 40
3er Ignacio Rovira de Camps 37
Scratch indistint
1er Ignacio Rovira de Camps 29
2on Francisco Carrión Fuertes 25
3er Edgar Petit García 20

tOrneig fOrat 19
30 de gener de 2010

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior
1er Antonio Maillo 37
2on Thomas Dahm 35
3er Ekaitez Mendizabal 34
Handicap femení
1a Katrin Dahm 31
2a Montserrat Llinés 30
3a Mercedes Soler 28

EMPORDÀ GOLF 
RESORT

tOrneig taMaLUca
12 de setembre de 2009

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior
1er José A. Castro Galvis 42
2on Arturo J. Castro Galvis 41
Handicap superior
1er Juan Gracia Lores 40
2on Miquel Vila 40
Handicap femení
1a Paz Marfa Sanz 40
2a Maribel Herranz Serra 38

Scratch
1er Carles Millan Bosch 39
2on Albert Vilarrasau Amorós 35

tOrneig de nadaL
18 de desembre de 2009

Stableford Fourball
CLASSIFICACIÓ
Handicap parelles
1er David Vervis i Juan Vergés 31
2on Francisco Sancho i Francisco Carrión 30
3er Angel Ollé i Josep Ll. Guasch 30

GOLF GIRONA

JUniOr BaBY cUP
7 de febrer de 2009

Stableford i medal individual
CLASSIFICACIONS
Handicap indistint stableford
1er Marc Ruiz 36
2a Laia Badosa 34
3er Eric Ríos 33
Handicap indistint medal
1er Hugo Arola 71
2a Laia Pasquina 72
3er Gonzalo Lanas 73
Scratch indistint medal
1a Myriam Marfa 83
2a Laia Pasquina 84
3er Hugo Arola 85
Baby Handicap fins a 36,4
1er Carlos Vargas 19
2on Ignasi Monso 19
3er Agustí Quinquilla 17
Baby Handicap + 36,4
1er Javier Cases Polo 19
2on Marcos Mota Pascual 18
3er Marina Martínez 16

carolina Pamies.

grup de participants.

ignacio rovira, campió scratch.

grup de participants.

grup de participants.



ii trOfeU Unicef
5 de desembre de 2010

Stableford individual
CLASSIFICACIÓ
Scratch
1er Alfons Murillo 27
2on Lluís Figueres 25
3er Carmelo García 23

CG LA MOLA

caMPiOnat SOciaL de nadaL
12 i 13 de desembre de 2009

Stableford fourball
CLASSIFICACIÓ
Handicap parelles
1er Francisco Palma i Juan Carlos Palma
2on José Olivé i Joaquim Gil
3er Robert Capilla i Pere Lloveres

cOncUrS Sant SeBaStiÀ
16 i 17 de gener de 2010

Stableford Individual
CLASSIFICACIONS
Scratch
1er Josep Prats Mañosa
Handicap inferior masculí
1er Juan Pérez Álvarez
2on Benet Sala Vila
Handicap superior masculí
1er Pere Lloveras Parera
2on José Palma Castaño
Handicap inferior femení
1a Susi Molins Astals
2a Anna Riera Pascual
Handicap superior femení
1a Raquel Nadal Fernández
2º Montserrat Segura
Menors 16 anys
1er Josep Vall Lao
2on Víctor García Broto

GOLF LA GRAIERA

tOrneig gOLf X 49
23 i 24 de gener de 2010

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Scratch
1er Vicente Saavedra 29
2on Jaume Batlle 27
Handicap superior 
1er Jaume Batlle 49
2on Jordi Miralles 35
Handicap inferior 
1er Álex Batlle 46
2on Óscar Biesa 39

circUit cataLUnYa cUP
15, 16 i 17 de gener de 2010

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior
1er Eduard Negre 39
2on Juan Carlos Cuesta 38
Handicap mitg 
1er Miquel Morales 39
2on Pere Segués 37
Handicap superior 
1er Juan M. del Hierro 37
2on Jordi Matilló 36

CG MASIA BACH

ii tOrneig SWing tiMe
21 de novembre de 2009

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior 
1er Vicenç Saavedra Palazón 42
2on Melcior Soler Cegarra 42
3er Federico Sánchez Pérez 42
Handicap superior
1er Albert Fortuny Estivill 48
2on Francisco Canales Serrano 46
3er Antonio Ortiz Serrano 46
Scratch
1a Cristina Pàmies 36
2on Rosendo Cabrera Piguillem 31
3er Juan Carlos Cuesta Mieza 31

trOfeU nadaLenc 2009
19 de desembre de 2009

Stableford foursome
CLASSIFICACIONS
Handicap parelles
1er Juan L. Ellacuria i David R. Gross 40
2on José L. Paredes i Josep Gracia 39
3er Jaime Romans i Luis Bertrán 39
Scratch parelles mixtes
1er J. Yáñez i O. Saura 72
Handicap matrimonis
1er W. Puig i A. Currius 67
2on M. Munnè i A. Ravell 67
Scratch matrimonis
1er X. Susan i L. Castillo 78

CG MONTBRÚ-MOIÀ

tOrneig de reiS
31 de gener de 2010

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Scratch
1er Ferran Gómez García
Handicap inferior
1er Ferran Consul Camps
2on Josep Prats Manyosa
Handicap superior
1er Josep M. Riera Roca
2on Jordi Ubalde Montroig

iV tOrneig de Sant VaLentÍ
14 de febrer de 2010

Stableford fourball
CLASSIFICACIONS
Scratch parelles
1er Adrià Arnaus i Joaquim Arnaus
Handicap parelles
1a Lidia Antúnez i Gloria Mascaró
2on Antonio Cortada i Josep Alcantarilla
3er Enric Fiestas i Jordi Ubalde

GOLF PLATJA DE PALS

i tOrneig de nadaL
12 de desembre de 2009

Scramble parelles
CLASSIFICACIÓ
Handicap parelles
1er Hosep Mª Reiné i Alina Gracia 60
2on Álvaro Cueco i Carlos Martín 61
3er Luis A. Ibáñez i Mª Carmen Esteve 61

grup de participants.
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CG REUS AIGÜESVERDS

tOrneig SOciaL de reiS
9 de gener de 2010

Medalplay individual
CLASSIFICACIÓ
Handicap indistint
1er Josep Grau Guinart
2on Vicente Garrido Cazorla
3a Primitiva Martí Martínez

deSafÍO SOLO gOLf
6 i 7 de febrer de 2010

Stableford individual
CLASSIFICACIÓ
Handicap inferior
1er Joan Magrans 38
2on Álvaro Vioque 38
3er Ekaitz Mendizábal 36
Handicap superior
1er Juan M. Cebral 42
2on Enrique de Viguera 37
3er Miquel Pi 37
Handicap femení
1a Ana Mar Rodríguez 34
2a Simona Sulcova 34
3a Mª Carmen Loustau 33

GOLF SERRES DE PALS

PrO-aM nadaL eScOLa gOLf 
SerreS de PaLS
18 de desembre de 2009

Medalplay fourball
CLASSIFICACIÓ
Handicap parelles
1er Antonio Farreras i Peter Martínez
2on Pedro García i Helen Corkill
3er Juan M. Hurtado i Ricardo Kammann

X tOrneig gOLf SerreS de PaLS
28 de novembre de 2009

Scramble fourball
CLASSIFICACIÓ
Handicap parelles
1er Jordi Miret i David Sánchez
2on John Hind i Josep Frigola
3er Lluís Torrelles i Josep Fargas

CG TERRAMAR

cOncUrS nadaLenc 2009
18 i 19 de desembre de 2009

Stableford Canadá Cup
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior
1er José I. de Pineda i Juan M. Leach 77
Handicap superior
1er Mariano Ayora i Enrique Vidal 68
Sèniors
1a María Mustera i Beatriz Welsch 68

CG VALLROMANES

cOncUrS nadaLenc 
18, 19 i 20 de desembre de 2009

Stableford foursome
CLASSIFICACIÓ
Handicap parelles
1er Raúl Drago i David Drago
13º Manuel Ballestero i David Ballestero
22º Eduardo Sancho i Jesús Moro

cOncUrS nadaLenc infantiL
13 de desembre de 2009

Stableford foursome
CLASSIFICACIONS
Cadet masculí
1er Gerard Roselló Moya
Cadet femení
1a Laia Pasquina Trillo
Infantil masculí
1er Albert Arribas San José

Infantil femení
1a Mireia Badosa
Aleví masculí
1er Aleix Font Granados
Aleví femení
1a Mar Soler Naharro
Benjamí masculí
1er Martí Arribas San José
Benjamí femení
1a Carla Cisnal Pérez
Iniciació masculí
1er Ignacio Cisnal Pérez
Iniciació femení
1a Daniela Nebot Marsol

VILALBA GOLF CLUB

tOrneig PanetOne ViLaLBa
6 de desembre de 2009

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior masculí
1er Roger Padrós Oliva 42
Handicap superior masculí
1er Miguel Ángel Guila Díez 38
Handicap femení
1a Lorena Álvarez Seijas 41

tOrneig PareLLeS ViLaLBa
21 de novembre de 2009

Stableford fourball
CLASSIFICACIÓ
Handicap parelles
1er Joan Costa i Juan Costa 44
2on Isidoro Galisteo i Manuela Rosales 42
3a Jorge Ortiz i Jordi Ortiz 42

Pro-am de nadal golf Serres de Pals.

X torneig golf Serres de Pals.

guanyadors handicap inferior.

guanyadors i guanyadores handicap superior.
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16 de novembre de 2009
Daniel Rey Sequeira
Forat 2, pal 7

1 de febrer de 2010
Pepita Bacardit Giribets
Forat 8, híbrid

CG TERRAMAR
17 de gener de 2010
Christophe Cochin
Forat 11, ferro 5

RCG EL PRAT
30 de novembre de 2009
José Luís Sallent
Forat 3, ferro 6

31 de decembre de 2009
Antonio Guiu
Forat 2, ferro 8
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