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CARTA DEL PRESIDENT

B
envolguts amics i amigues,
En aquest primer número de l’any de la nostra publica-
ció, em dirigeixo de nou a vosaltres per comentar-vos 
els temes més rellevants de l’actualitat de la federació 
que presideixo i avançar-vos alguns dels esdeveniments 

que generaran un major interès en el segon trimestre de l’any 2011.

OPEN DE CATALUNYA I D’ESPANYA
El CG de Sant Cugat serà la seu aquest any, entre el 28 i el 30 d’abril, 
d’una luxosa 31ª edició del Peugeot Open de Catalunya, que tindrà 
el privilegi d’acollir el retorn a casa de dos grans golfistes catalans: 
Pablo Larrazábal i Álvaro Velasco, jugadors del Circuit Europeu for-
mats al Programa Albatros de l’àrea de Tecnificació de la Federació 
Catalana. És un orgull per a la família del golf català veure com dos 
esportistes d’aquest nivell tornen a terres catalanes per jugar l’edició 
d’enguany d’una competició tan emblemàtica com el nostre Open, 
que serà organitzat per Match Golf, una garantia perquè, un any més, 
torni a esdevenir un èxit en tots els sentits.
Em plau també celebrar que un dels nostres clubs, concretament 
el RCG El Prat, tindrà l’honor d’albergar, per novena vegada en la 
seva història, l’Open d’Espanya masculí entre el 5 i el 8 de maig, un 
torneig enquadrat en el Circuit Europeu Professional. El Prat, un dels 
clubs més importants de Catalunya i Espanya, compta amb un gran 
prestigi i experiència en l’organització de campionats, tant a nivell 
nacional com internacional. Des de la Federació Catalana de Golf 
donarem el màxim suport a l’organització i al club perquè l’Open 
d’Espanya 2011 torni a ser un gran èxit.

INAUGURACIÓ DE NOU FORATS 
AL CG COSTA BRAVA
El procés d’ampliació del Club de Golf Costa Brava ha encarat la recta 
final, que culminarà el proper dia 23 d’abril amb la seva inauguració 
oficial. D’aquesta manera, finalitza un procés que es va iniciar l’any 
1990, quan es va efectuar la compra dels terrenys sobre els quals s’ha 
projectat l’obra. Després d’anys de grans esforços, es farà realitat 
un somni de la mà de Jorge Soler Peix –responsable del disseny i 
direcció de les obres-, i Selprats, S.L., l’empresa constructora.
Un cop completada aquesta ampliació, el recorregut del Club de Golf 
Costa Brava passarà de tenir 5.400 metres a 6.000, de ser un par 70 a 
72 i a comptar amb 27 forats i 3 punts de sortida. Estarà envoltat per 
aproximadament 2.000 arbres d’espècies autòctones mediterrànies 
i serà regat amb aigua procedent de l’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals (EDAR).
Des de la federació, vull felicitar a totes les persones que han fet 
possible que aquest projecte tan important pel golf català s’hagi 
convertit en realitat, en especial al president actual del club, Salvador 
Martí i Recasens.

INICIATIVES DE COMUNICACIÓ
Amb l’objectiu de difondre el coneixement del golf al global de la 
nostra societat, la Real Federación Española desenvoluparà una 
ambiciosa campanya de comunicació i màrqueting on es destacaran 
i recordaran totes les virtuts del nostre esport a les persones que 
ja el coneixen, i s’oferirà de forma paral·lela la possibilitat, als qui 
no l’han practicat mai, d’inciciar-s’hi en forma del que s’anomenarà 
Bautismes de Golf.
La FCG donarà un suport total a aquesta lloable iniciativa i, des 
d’aquesta tribuna, m’agradaria sol·licitar a totes les persones i or-
ganitzacions vinculades a l’esport del golf que també ho facin des 
dels seus respectius àmbits.

Un 2011 realista però ambiciós

Abril és un mes important per al golf català amb 
la celebració del Peugeot Open de Catalunya, al 
Club de Golf Sant Cugat, i la inauguració dels nous 
nou forats del Club de Golf Costa Brava. A més, la 
FCG dóna suport a la campanya de comunicació i 
màrqueting de la RFEG sobre el nostre esport

CALENDARI ESPORTIU
En l’àmbit esportiu, apuntar que, entre els dies 28 i 30 d’abril, es 
disputarà el Peugeot Open de Catalunya a Sant Cugat. D’altra banda 
-a part de destacar la celebració, entre el 5 i el 8 de maig, de l’Open 
d’Espanya masculí al RCG El Prat-, val també la pena esmentar que 
es disputarà, del 4 al 8 de maig, el Campionat d’Espanya Individual 
i Dobles Sènior masculí al CG Peralada. Més endavant, entre el 17 
i el 19 de juny, es jugarà al camp de Platja de Pals el Campionat 
d’Espanya per a Majors de 35 anys.
Pel que fa a les nostres competicions més emblemàtiques, el dia 
1 de juny es disputarà la final del Gran Premi Sèniors de Catalunya 
Pentagonal a Llavaneras. La final del Gran Premi de Catalunya He-
xagonal es jugarà el 9 de juny a Terramar. El Quadrangular femení 
culminarà el 16 de juny a Vallromanes, mentre que l’Interclubs Femení 
de Catalunya, la Liguilla, finalitzarà el 15 de juny a Sant Cugat.

Albert Durán
President
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Imprès a Espanya

el caMP

enTreVisTa

MaTerial

l’escaPaDa

recorreGuT VioleTa, rcG el PraT

JorDi rios

DriVers 2011

Praia Do ForTe, brasil

un dels millors camps d’espanya i europa, el recorregut Violeta del 
rcG el Prat serà l’escenari de l’open d’espanya d’aquesta tempora-
da. Greg norman va combinar forats espectaculars, exigents, durs i 
de recuperació per dissenyar un camp excepcional.

És l’actor més popular del crackòvia i l’alter ego de carles Pujol, 
Johan cruyff, luis García, sergio ramos i Pichi alonso. al Jordi li 
encanta jugar a golf, és handicap 13 i un enamorat de l’augusta 
national.

una de les grans novetats dels drivers d’aquest any fa referència a la 
seva estètica. unes marques han apostat per lluir uns pals amb uns 
caps molt negres i altres han triat el color blanc impol·lut.

iberostar Praia do Forte és un dels millors resorts del brasil, rodejat 
per platges paradisíaques i amb un recorregut de 18 forats dissenyat 
per P.b. Dye. i tot això al costat d’un bonic poble de pescadors.
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EL CAMP RCG El PRat/RECoRREGut ViolEta
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RCG El Prat/Recorregut Violeta

Un gran camp per    un gran torneig

P
ablo Larrazábal és soci des que 
va néixer. Es va fer professional 
el 2004 i va aconseguir la targeta 
del circuit europeu el 2008. No cal 
dir el que significa per a ell jugar 

l’Open a casa seva. “El Recorregut Violeta té 
carrers amples i estrets, búnquers profunds, 
un rough benèvol que durant l’Open faran 
créixer i greens ràpids. Sóc soci des que vaig 
néixer, porto practicant aquí tota la meva vida, 
i gràcies a les facilitats que hi ha per entrenar, 
vaig poder fer-me professional al novembre 
del 2004 i jugar en el circuit europeu des del 
2008. Per l’Open han triat el Recorregut Viole-
ta, això és, els 9 segons forats del Recorregut 

Groc i els 9 segons també del Rosa. El meu 
forat preferit és el 16 del Recorregut Rosa, 
un pal 4 de 430 metres des del tee de negres 
cap avall, amb un green defensat per un llac a 
la part dreta i amb búnquers a l’esquerra. Un 
forat on és necessària potència des del tee i 
molta precisió en el segon tir. Un autèntic forat 
de golf. He viatjat per tot el món jugant al golf, 
he pogut conèixer molts dels millors camps i 
el RCG El Prat és, sens dubte, un dels millors 
que tenim en el continent; un luxe poder jugar 
l’Open d’Espanya en ell”.
Álvaro Velasco és l’altre jugador català amb 
targeta del circuit europeu. “El Real Club de 
Golf El Prat és un club amb molta tradició, que 

sempre s’ha caracteritzat per la magnífica 
qualitat de les seves instal·lacions, l’excel·lent 
labor dels seus treballadors i el gran nivell de 
joc dels seus socis, amateurs i professionals. 
Tant el camp com les zones de pràctiques es 
troben sempre en unes immillorables condi-
cions que permeten gaudir al màxim del joc. 
Personalment, el recorregut que més m’agra-
da és el back nine (segons nou) del Recorregut 
Rosa. És un recorregut lleugerament ondat, 
generalment entre arbres, amb forats de 
distàncies molt variades i uns greens amplis, 
ràpids i amb molt moviment. Considero que 
aquest recorregut t’obliga a aplicar una gran 
estratègia i t’exigeix desplegar el millor del teu 

El REalE oPEn d’EsPanya toRna a Catalunya i ho fa PERquè El nou RCG El PRat, ConCRE-
tamEnt El sEu RECoRREGut ViolEta, REbi El GRan baPtismE dEls PRofEssionals EuRoPEus, 
amb Els EsPanyols (JiménEz, olazábal, quiRós…) al CaPdaVant. GaiREbé 6.700 mEtREs 
dE lonGitud dEs dE lEs baRREs nEGREs. foRats EsPECtaCulaRs, foRats ExiGEnts, foRats 
duRs i foRats dE RECuPERaCió. tot PERfECtamEnt Combinat PER REbRE dEl 5 al 8 dE maiG 
El quaRt toRnEiG més antiC dEl touR En l’EuRoPa ContinEntal.
Text Raúl andREu Fotos santi díaz



RCG El Prat/Recorregut Violeta

Un gran camp per    un gran torneig





Tots els Open d’Espanya 
a Catalunya
ANY CAMP GUANYADOR
1942	 Sant	Cugat	 Gabriel	González	(Esp)
1950	 Cerdanya	 Antonio	Cerdà	(Arg)
1956	 El	Prat	 Peter	Allis	(GBR)
1959	 El	Prat	 Peter	Thomson	(Aus)
1963	 El	Prat	 Ramón	Sota	(Esp)
1967	 Sant	Cugat	 Sebastián	Miguel	(Esp)
1971	 El	Prat	 Dale	Hayes	(SAF)
1972	 Pals	 Antonio	Garrido	(Esp)
1978	 El	Prat	 Brian	Barnes	(GBR)
1981	 El	Prat	 Seve	Ballesteros	(Esp)
1985	 Vallromanes	 Seve	Ballesteros	(Esp)
1998	 El	Prat	 Thomas	Bjorn	(Din)
1999	 El	Prat	 Jarmo	Sandelin	(Sue)
2000	 PGA	Catalunya	 Brian	Davis	(GBR)
2009	 PGA	Catalunya	 Thomas	Levet	(Fra)

La targeta del 
recorregut violeta
Forat Par Metres
	 1	 4	 416
	 2	 5	 525
	 3	 3	 188
	 4	 4	 402
	 5	 4	 425
	 6	 4	 428
	 7	 5	 498
	 8	 3	 146
	 9	 4	 426
	Ida	 36	 3.454
	

Forat Par Metres
	10	 5	 532
	11	 3	 166
	12	 4	 337
	13	 3	 204
	14	 4	 352
	15	 4	 304
	16	 4	 430
	17	 4	 397
	18	 5	 496
	Vta	 36	 3.218
Total	 72	 6.672

de Bèlgica (1910) i l’Open d’Alemanya (1911), 
i el sisè d’Europa: als tres ressenyats anteri-
orment cal afegir l’Open Britànic, que es juga 
des de 1860, i el Match Play Championship 
(1903). No obstant això, en nombre d’edici-
ons disputades fins avui, l’Open d’Espanya 
és el tercer del continent (després del de 
França i Holanda) i la cambra d’Europa (Bri-
tish). El Match Play Championship va deixar 
de disputar-se el 1979, així com l’Open de 
Bèlgica i el d’Alemanya.
Les dues últimes edicions celebrades a l’an-
tic El Prat van ser un èxit rotund de públic i les 

30.000 persones que van presenciar llavors 
l’esdeveniment en directe el cap de setmana 
van posar el llistó molt alt. Els elogis abocats 
per la totalitat de jugadors i l’èxit de públic 
obtingut van ser una gran targeta de presen-
tació per a successives edicions, sobretot 
les celebrades al PGA Catalunya i RCG de 
Sevilla. El club té previst habilitar una gran 
zona de pàrquing per al públic al costat de la 
via del tren, així com autobusos llançadora 
per arribar al club (no més de cinc minuts). 
Hi haurà també zona comercial, carpa vip i 
tendes d’hospitalitat. 

Álvaro Velasco.Pablo Larrazábal.



Al Jordi Rios (40 anys, Vilanova i la Geltrú) el coneixem perquè és l’àlter ego del Carles Puyol, 
Johan Cruyff, Sergio Ramos, Luis García i Pichi Alonso, entre d’altres, del Crackòvia, el programa 
d’humor del dilluns a TV3. Però en Jordi és un enamorat del golf. Fa 17 anys que juga i sempre 
que pot parla de la seva millor volta, 79 cops, a Bonmont sent handicap 13. “No tinc guardada la 
targeta però em sé tota la volta de memòria, de memòria”, diu orgullós aquest actor que també 
treballa al Polònia i en un nou programa per Antena 3.
ENTREVISTA: RAúL ANdReu FoToS: RAúL ANdReu i HomeRo HeRReRA 
AgRAïmENT molT ESpEcIAl: PRoduCToRA miNoRiA ABSoLuTA (SiLViA SAiz, SANdRA oLSiNA i miReiA GAiTAN) i CLuB de GoLF SANT JoAN (RuBí) 

Jordi Rios
“Si el cel té un camp de golf, 
jo me l’imagino com Augusta”

C
om i perquè vas començar a 
jugar a golf?
-Vaig provar-ho al 94, en un pitch 
& putt. Va coincidir que jo era 
un malalt del bàsquet i em vaig 

trencar per segona vegada el lligaments creuats 
del genoll. Tenia por d’operar-me i després 
d’un any patint vaig provar el pitch & putt. I em 
vaig enganxar. Em vaig treure el handicap, vaig 
estar dos anys sense jugar, però el 98 o 99 vaig 
començar a jugar més de debò.

-Què és el que més t’atrau d’aquest esport?
-Moltes coses. Em fa gràcia la gent que diu que 
és un esport que relaxa perquè és mentida. És 
cert que desconnectes molt, però es necessita 
tanta concentració, tant d’esforç i tant de tu 
mateix... que aconsegueix que no t’emportis a 
casa tota la merda que puguis tenir de la feina. 
I l’altra cosa és que no te l’acabes mai. Potser 
en aspectes professionals o de la teva vida 

pots tenir un límit, però en el golf, mai. Mai 
en saps prou.

-Jugues sovint?
-Hi ha aquella dita que el handicap és 
proporcional a les hores que passes a 
la feina. Ara potser jugo un cop al mes, 
però he tingut èpoques que jugava 
quatre cops a la setmana.

-La teva parella juga? Creus que 
es un esport per jugar amb la fa-
mília?
-És l’esport per jugar en família. A la 
meva dona no l’interessa malgrat que 
m’ha regalat carrets elèctrics, bosses, 
pals i viatges de golf perquè es un sol, 
però no l’interessa gens ni mica.

EntrEvista  Jordi rios
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Bandera atesa, 
treta o sostinguda en alt
la regla 17 tracta de “la bandera”, i el text de l’escaquer (pàgi-
na 66) correspon al primer paràgraf de la subregla 17-1 Bandera 
atesa, treta o sostinguda enlaire. Fem una petita anàlisi del text.

Comencem pel final. Això de sostenir-la 
enlaire (quants metres per damunt de terra?) 
solament té sentit per indicar la posició del 
forat (i així queda clar en el propi text), el 
que pot ser útil en el cas d’un cop llunyà i/o 
complicat a green. És poc imaginable que 
sigui necessari per a un putt. Normalment, 
en aquesta situació, es torna a posar abans 
de començar el cop, per tal que la bola se 
les tingui amb la bandera quan arribi, o bé 
es treu i es deixa apart. Si no es fa així, es 
considera que s’està atenent-la, amb tot el 
que això suposa.
Seguim. Es treu la bandera (i es deixa a terra 
o es porta entre mans; en aquest cas és 

com si la estiguessin atenent) quan es vol 
que la bola entri directament al forat sense 
tocar-la, cosa que és necessari en cas d’un 
putt al green (si no, penalitat per la Regla 
17-3 c), i pot ser convenient en alguns cops 
des de fora.
Seguim. Atendre la bandera vol dir estar 
disposat a treure-la del forat quan calgui 
fer-ho, normalment quan ja s’ha donat el 
cop i la bola s’acosta. Per atendre-la es pot 
agafar sense treure-la del forat o posar-se 
raonablement a prop mentre es dóna el cop, 
amb la intenció d’agafar-la i treure-la quan 
arribi la bola, no sigui que es faci mal. Això 
és normal quan es fa un putt llarg o un chip 

curt, amb què es pretén embocar la bola 
sense que toqui la bandera.
Per suposat, si la bola toca la bandera atesa, 
treta o sostinguda enlaire, o a la persona 
que l’atén o la sosté enlaire, penalitat (Regla 
17-3 a i b).
No cal que es proclami que s’està atenent la 
bandera. En el cas que una persona, sense 
dir res, es posi a prop d’ella de forma que 
pugui tocar-la, l’està atenent.
Ah, i si el jugador, abans de donar el cop, té 
coneixement que algú està atenent, ha tret o 
sosté enlaire la bandera, i no diu res, autoritza 
els fets i és responsable del que pugui passar.
Ei, el procés d’atenció, etc., no s’acaba fins 
que la bola s’atura després de la seva carrera 
o del seu vol. I mentre duri això, la bandera 
atesa, treta o sostinguda enlaire pot ser 
moguda per qualsevol, àdhuc si això pogués 
influir sobre la bola quan ja s’està movent (és 
important i cal recordar-lo, perquè la Regla 
24-1 va ser modificada el 2008).
Per acabar, no oblidem que la penalitat apli-
cable en els casos merescuts és la general: 
pèrdua del forat en Match Play i dos cops en 
Stroke Play. Us sembla massa?

regla 17-1. Bandera atesa, 
treta o sostinguda enlaire
Abans d’executar un cop des de qualsevol 
part del camp, el jugador pot fer que la ban-
dera sigui atesa, treta o sostinguda enlaire 
per indicar la posició del forat.
Si la bandera no està atesa, treta o sostin-
guda en alt abans que el jugador executi un 
cop, no ha de ser atesa, treta o sostinguda en 
alt durant el cop o mentre la bola del jugador 
està en moviment si en fer-ho pogués influir 
en el moviment de la bola. 

La NORMa Per Josep ros, àrbitre de la Federació Catalana de Golf





“Em fa gràcia la gent que diu que 
el golf és un esport que relaxa 

perquè és mentida. Necessita tanta 
concentració, tant d’esforç i tant 

de tu mateix que…”


“El golf, car? Hi ha gent que és 
gasta 6.000 euros en una mountain 
bike mentre que uns pals et duren 
molts anys i hi ha green-fees molt 

assequibles”


“El golf m’omple perquè és inver-
sió en mi mateix. Jo, per exemple, 

pagaria 600 euros per jugar a 
Pebble Beach”



“A Bonmont, els Deus del golf em 
van assenyalar i em van dir: ‘És 

el teu dia’. I vaig signar 79 cops, 
la meva millor volta scratch de 

sempre”


“Llegeixo molta teoria i filosofia 
del golf. Llibres del Harvey Penick”



“Al Puyol li donen un wedge i 
ell mateix faria búnquers. Amb 

l’energia i la força que té no crec 
que li agradi això del golf”



“Fer riure a la gent m’omple molt 
molt. Es molt difícil fer riure a 

algú”


“Ser bon actor és molt relatiu, i fer 
riure, encara més. El riure és gai-
rebé químic. Hi ha gent que agafa 
un tovalló i és graciós i algú altre 
et pot explicar el millor acudit del 

món i no fer-te riure”

EntrEvista  Jordi rios
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Alonso però no hem jugat mai junts . Sé que 
l’imitació no li agrada, però amb el handicap 
que té m’agradaria molt poder jugar amb ell.

-Quin dels teus personatges et costa més 
doblar?
-Ara, com portem bastant de temps de pro-
grama, els personatges ja tenen vida pròpia. Al 

principi em va costar el Pichi, per el to de veu, 
i el Luis García. Però amb el ritme que portem 
de treball, has de fer-ho sí o sí.

-On hi ha més pressió, en un putt de tres 
metres que has de ficar per guanyar un 
torneig o imitant al Puyol o al Cruyff?
-A la feina. Allà m’hi jugo el pa i si no faig riure…, 



El currículum d’en Jordi

TEATRE 
- Actor i autor de l’obra Els bufons del 

regne, codirigida amb Toni Albà. 
- Coprotagonista de l’obra Comando a 

distància, produïda per El Terrat.
   

TELEVISIÓ 
- Actor del programa Señoras que... 

(ANTENA 3)
- Actor del programa La Escobilla 
 Nacional (ANTENA 3) 
- Actor del programa Crackòvia (TV3) 
- Actor del programa Polònia (TV3) 
- Actor del programa Vacances 
 Pagades (TV3) 
- Col·laborador al programa 
 Boqueria 357 (TV3) 
- Episodi a la sèrie La Tira (LA SEXTA) 
- Episodi en el capítol 70 de 
 Aída (TELE 5) 
- Actor i ajudant de direcció a 
 Homozapping (ANTENA 3)
- Actor del programa Buenafuente 

(ANTENA 3)
- Episodi en el programa 
 Acaros (CUATRO)
- Actor del programa Operación 
 Clon (FORTA)
- Actor del programa 
 Una altra cosa (TV3) 
 

RÀDIO 
- El Club de la Mitjanit 
 (CATALUNYA RÀDIO)
- Minoria Absoluta (RAC1)
- En Minoria (RAC1)
- Fes-t’ho com vulguis 
 (CATALUNYA RÀDIO)
 

PUBLICITAT 
- Campanyes per a Internet 
 de Navidad J&B 
- Buen Viaje, de Cepsa i Fundix
 
CINEMA 
Cameo a la pel·lícula Tapas

pèssim actor. No és com el golf, que és una cosa 
tangible, o entra o no entra. Hi ha gent que treballa 
i no és bon actor. Et poden donar un Òscar i és 
quelcom que ha decidit una gent concreta, no és 
matemàtic. Ser bon actor, per tant, és molt relatiu, 
i fer riure, encara més. El riure és gairebé químic. 
Hi ha gent que agafa un tovalló i és graciós, i algú 
et pot explicar el millor acudit del món i no fer 
riure. Com actor necessites ser molt observador, 
tenir capacitat d’anàlisi de la gent, veure com es 
mou, com reacciona, com respira… Els guions 
són molt bons, has d’afegir poc de la teva collita 
i els fas teus de seguida. La ximpleria del Sergio 
Ramos va néixer de l’improvisació. Som un equip 
molt gran i tots plegats fem que tingui vida un 
personatge. No és qüestió d’entendre, t’agrada 
o no t’agrada.

-A quin golfista t’agradaria conèixer perso-
nalment?
-Jo crec que al Tiger Woods. Per conèixer, hem 
de conèixer el millor de la història.

-És veritat, que el teu somni és veure el 
Màsters d’Augusta en directe?
-Sí! Els dogmàtics diuen que Saint Andrews és el 
millor, fins i tot el Tiger, però portant-li la contraria 
al Sergio García, com espectador, per a mi, Au-
gusta és el paradís que t’imagines. Si el cel té un 
camp de golf, jo me l’imagino com Augusta. Per 
la tele, quan veus les azalees i l’Amen Corner, tot 
tan polit i tan perfecte, és que m’agradaria anar-hi 
només per olorar-ho. És el meu somni golfístic. 

si no faig bé la meva feina, la puc perdre; en un 
putt de tres metres, si no sóc handicap 13, seré 
handicap 20, i fins que no sigui professional, ara 
per ara impossible, ficar un putt per guanyar és 
insignificant, creu-me. 

-El Cruyff sí que juga, el Luis García de 
l’Espanyol també, però has aconseguit que 
el Puyol ho provi?
-Al Puyol, pobre, li donen un wedge i ell mateix 
faria búnquers. Amb l’energia i la força que té, no 
crec que li agradi.

-T’agrada que et reconeguin pel carrer i et 
diguin: ’Mira allí va el Puyol del Crackòvia’?
-M’agrada que la gent ens transmeti admiració, 
afecte, saber que els fem feliços. Tot això és una 
sensació molt guapa. Fer riure a la gent m’omple 
molt molt. És molt difícil fer riure a algú.

-On es guanyen més diners, al món del golf 
o fent programes de divertiment com el 
Crackòvia o Polònia?
-Depèn de a quin nivell! Al PGA Tour, si passes 
un tall, tens per viure un temps. Ara estic a tres 
programes, faig bolos i tinc un sou molt guapo, 
però aquesta és una feina molt inestable. Avui 
tens èxit i potser d’aquí un any no tens ni feina. 
És molt volàtil.

-Quines tres virtuts s’han de tenir per ser 
un bon actor?
-Saps que passa, que pots triomfar i ser un 

Al Jordi li agrada molt llegir, al bany!, llibres de golf. Devora els del 
Harvey Penick i el psicòleg Bob Rotella

EntrEvista  Jordi rios
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Com Crear potènCia 
en el swing
Cada jugador pot desenvolupar una potència determinada, però 
aquí parlarem d’una errada que resta enorme potència als cops: el 
que coneixem com llançar el pal.  Fotos: Santi Díaz

Llançar el pal vol dir alliberar de forma prema-
tura l’angle que formen les mans en la baixada 
del pal i l’impacte. Com a resultat, la posició en 
l’impacte és més feble i la mà esquerra s’obre. 
Això afegirà graus a la cara del pal i la conse-
qüència és que es perd força i consistència. 
Per què parlem d’alliberar prematurament? 
Perquè és quan la cara del pal i l’avantbraç 
estan en línia recta abans de contactar amb 
la bola. I es diu scooping quan la cara del pal 

passa per davant de les mans en l’impacte i 
el jugador tracta d’aixecar la bola.
Es pot diagnosticar l’errada gravant amb una 
càmera de vídeo de front i traçant una línia 
horitzontal d’un maluc a un altre. Passem la 
imatge des de l’alt del backswing i parem quan 
la mà dominant estigui per sota de la línia del 
maluc. Si la cara del pal està per sota de la línia 
del maluc, és que el jugador ha deixat anar el 
pal abans d’hora. El scooping es dóna en l’im-

pacte quan la vareta està inclinada cap a enrere 
i la cara del pal passa per davant de les mans.
Per no llançar el pal en la baixada s’han de 
donar uns condicionants físics: la flexibilitat 
de les mans és essencial per subjectar el 
pal i mantenir-ho durant la baixada. I si la 
part inferior del cos no inicia la seqüència 
del moviment en la baixada, la part superior 
tractarà de compensar-ho provocant l’errada 
en qüestió. 

ricardo Boada
Mestre i jugador 
professional
Director tècnic de la 
Federació Catalana de Golf

en aquesta imatge s’aprecia com el pal és llançat abans d’hora per les mans i la 
vareta creua la línia del maluc. en l’impacte s’ha de veure que la vareta s’incli-
na lleugerament cap a l’objectiu (les mans dominen la cara del pal). Això ajuda 
a comprimir la bola i a crear més potència en l’impacte.

Aquesta fotografia reflecteix el moviment perfecte on l’angle de la vareta amb 
els braços és més estret i el cap del pal no arriba a sobrepassar la línia que 
marca el maluc del jugador.

 

el truC

Aquest és un exercici excel·lent per identificar quins pals de la bossa 
dominen a l’hora del chip al voltant del green. Agafin una quantes 
boles i marquin-se un objectiu en green. Treguin tots els pals de la 
bossa i practiqui el chip a aquest objectiu amb diferents pals, des dels 
més oberts als més tancats de cara. Si ens donem un marge d’error 
de més o menys un metre, col·loqui els pals amb els quals executa 
correctament el cop novament dins de la bossa. Una vegada finalitzat 
l’exercici amb tots aquests pals, tindrà dins de la bossa aquells que 
més domina per a aquest tipus de cops.

triar els millors pals



Bandera atesa, 
treta o sostinguda en alt
la regla 17 tracta de “la bandera”, i el text de l’escaquer (pàgi-
na 66) correspon al primer paràgraf de la subregla 17-1 Bandera 
atesa, treta o sostinguda enlaire. Fem una petita anàlisi del text.

Comencem pel final. Això de sostenir-la 
enlaire (quants metres per damunt de terra?) 
solament té sentit per indicar la posició del 
forat (i així queda clar en el propi text), el 
que pot ser útil en el cas d’un cop llunyà i/o 
complicat a green. És poc imaginable que 
sigui necessari per a un putt. Normalment, 
en aquesta situació, es torna a posar abans 
de començar el cop, per tal que la bola se 
les tingui amb la bandera quan arribi, o bé 
es treu i es deixa apart. Si no es fa així, es 
considera que s’està atenent-la, amb tot el 
que això suposa.
Seguim. Es treu la bandera (i es deixa a terra 
o es porta entre mans; en aquest cas és 

com si la estiguessin atenent) quan es vol 
que la bola entri directament al forat sense 
tocar-la, cosa que és necessari en cas d’un 
putt al green (si no, penalitat per la Regla 
17-3 c), i pot ser convenient en alguns cops 
des de fora.
Seguim. Atendre la bandera vol dir estar 
disposat a treure-la del forat quan calgui 
fer-ho, normalment quan ja s’ha donat el 
cop i la bola s’acosta. Per atendre-la es pot 
agafar sense treure-la del forat o posar-se 
raonablement a prop mentre es dóna el cop, 
amb la intenció d’agafar-la i treure-la quan 
arribi la bola, no sigui que es faci mal. Això 
és normal quan es fa un putt llarg o un chip 

curt, amb què es pretén embocar la bola 
sense que toqui la bandera.
Per suposat, si la bola toca la bandera atesa, 
treta o sostinguda enlaire, o a la persona 
que l’atén o la sosté enlaire, penalitat (Regla 
17-3 a i b).
No cal que es proclami que s’està atenent la 
bandera. En el cas que una persona, sense 
dir res, es posi a prop d’ella de forma que 
pugui tocar-la, l’està atenent.
Ah, i si el jugador, abans de donar el cop, té 
coneixement que algú està atenent, ha tret o 
sosté enlaire la bandera, i no diu res, autoritza 
els fets i és responsable del que pugui passar.
Ei, el procés d’atenció, etc., no s’acaba fins 
que la bola s’atura després de la seva carrera 
o del seu vol. I mentre duri això, la bandera 
atesa, treta o sostinguda enlaire pot ser 
moguda per qualsevol, àdhuc si això pogués 
influir sobre la bola quan ja s’està movent (és 
important i cal recordar-lo, perquè la Regla 
24-1 va ser modificada el 2008).
Per acabar, no oblidem que la penalitat apli-
cable en els casos merescuts és la general: 
pèrdua del forat en Match Play i dos cops en 
Stroke Play. Us sembla massa?

regla 17-1. Bandera atesa, 
treta o sostinguda enlaire
Abans d’executar un cop des de qualsevol 
part del camp, el jugador pot fer que la ban-
dera sigui atesa, treta o sostinguda enlaire 
per indicar la posició del forat.
Si la bandera no està atesa, treta o sostin-
guda en alt abans que el jugador executi un 
cop, no ha de ser atesa, treta o sostinguda en 
alt durant el cop o mentre la bola del jugador 
està en moviment si en fer-ho pogués influir 
en el moviment de la bola. 

La NORMa Per Josep ros, àrbitre de la Federació Catalana de Golf
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LA DIETA DURANT EL
PERÍODE DE COMPETICIÓ

L
a dieta prèvia a la competició ha de derivar en 
un sopar lleuger, amb hidrats de carboni i certa 
càrrega proteica, digerible i amb poc greix per 
facilitar el descans nocturn. És recomanable 
beure molta aigua (una part a través de caldos, 

fruites, lactis...) pel seu alt contingut mineral i vitamínic. 
Per contra, és desaconsellable el consum d’aliments que 
fermentin, com algunes verdures i llegums.
Es recomana que l’esmorzar es realitzi com a mínim una 
hora i mitja abans de la competició. Ha de ser ric en hidrats 
de carboni per mantenir la glucèmia i evitar la fatiga. Du-
rant la competició cal prendre diverses racions d’aliments 
en el transcurs de la prova. En aquest cas, és aconsellable 
fer-ho en forma d’hidratació o preparats de glucosa diluïts 
(begudes iòniques glucosades que poden incorporar vitami-
nes hidrosolubles, potassi o magnesi) o com a ració sòlida 
(refrigeris: fruita, barretes, fruits secs...).
Dietes postcompetició: Es recomana, just en acabar la pro-
va, un ràpid restabliment de glucogen a través d’un refrigeri. 
Depenent de l’horari de finalització, directament el menjar 
principal. Aquest ha d’aportar el restabliment ràpid del 
balanç hidromineral, hipoproteica i alcalina, per intentar 
disminuir la acidosi. Ha de tenir abundant aportació d’hi-
drats de carboni per una ràpida resíntesi de glucogen.

Lorena
Torres
Llicenciada 
en CAFÉ-INEF; 
TPI-Level
www.lorenatorresronda.com

ESMORZAR PRECOMPETICIÓ
(Més lleuger o abundant segons es competeixi a primera o última hora)
*200 c.c. de suc de fruita (1 got) o peça de fruita fresca
*250 c.c. de llet desnatada (1 got) o iogurts desnatats
*1 culleradeta de mel o sucre
*60 g de cereals (1/2 tassa integrals + 1/2 normals)
*60 g de pa, torrades o galetes senzilles
*30-40 g de formatge blanc o 2 talls de gall dindi (40 g)
*Infusions, te o cafè molt lleugers, o cacau

DURANT LA COMPETICIÓ
Petites porcions de:
*Fruita fresca o suc de fruita
*Fruita seca (panses, figues, dàtils...)
*Fruits secs (ametlles, avellanes, nous...)
*Panets suecs tipus Krisprolls, palets de pa...
*Galetes baixes en greix, galetes amb fruits secs o fruita
*Preparats especials per a esportistes (begudes isotòniques, barre-
tes energètiques, gels...)

DESPRÉS DE LA COMPETICIÓ
Immediatament després:
*Aigua
*Begudes energètiques
*Sucs de fruites
*Preparats especials específics de reposició hídrica i HC
Una hora i mitja o dues hores després:
Iniciar l’aportació d’aliments sòlids amb l’objectiu d’assolir en 24 hores 
els 400-600 g de CHO. Us poso un exemple molt general:
*1 plat de verdura, cuita o en amanida (o caldos, cremes, sopes vege-
tals, purés, llegums...).
*Uns 200 g de pasta o arròs (HHCC)
*125 g de peix, carn o ous (proteïnes)
*Postres: 1 peça de fruita o iogurt, arròs amb llet, fruites madures, ma-
cedònia, natilles, flam o pastisseria baixa en greix. 

(Es recomanen formes de cocció suaus, com bullir el menjar, planxa, vapor... 
i amanir amb oli d’oliva i salses amb baix contingut gras).



QÜESTIÓ DE 
SENSACIONS
El mErCAt dEl gOlf S’ESfOrçA A SEduIr uN ju-
gAdOr dE gOlf CAdA dIA méS ExIgENt, I lES 
mArquES, pEr CONvèNCEr-lO quE ElS SEuS prO-
duCtES SóN ElS mIllOrS, NO NOméS pEl SEu rEN-
dImENt SupErIOr, SINó SObrEtOt INtENSIfICANt-
NE lA SENSIbIlItAt pErquè El gOlfIStA EStIguI 
EquIpAt A guSt dE CAp A pEuS I gAudEIxI dEl SEu 
jOC El méS CòmOdE pOSSIblE.
Per mIguEl ÁNgEl buIl

rESpOStA I prECISIó
la sèrie de putters Scottsdale de ping produeix una 
sensació sòlida i una resposta consistent mitjançant un 
innovador insert de elastòmer termoplàstic a la cara. les 
seves agradables ajudes òptiques de alineament milloren la 
precisió i presenten un elegant acabat de color carbó fosc. 
PVP aprox.: De 142 a 182 euros segons model.

tACtE ExCluSIu
des de Suïssa ens arriben els trust feel i trust 
Control d’Hirzl, uns guants sorprenents elabo-
rats amb pell de cangur al palmell i de cabreta a 
l’anvers, que ofereixen una subjecció i sensació 
exclusives, adequats per a qualsevol condició 
climàtica. més informació, tel. 91 677 70 67. 
PVP aprox.: 29,95 euros.

purA ElEgÀNCIA
El nou adipurE Z de adidas golf és la nova generació de sa-
bates creades per al purista de la competició. Superelegants, 
d’aspecte tradicional, amb detalls clàssics i un alt rendiment, 
els seus usuaris les notaran com uns guants als peus. disponi-
bles en colors blanc, negre i marró. 
PVP aprox.: 200 euros.

rENdImENt Il·lImItAt
l’afegit del forged Composite a la corona permet 
que les noves fustes de carrer rAZr Hawk tinguin 
el millor comportament aconseguit per Callaway 
fins avui. distància, precisió i sensació en les seves 
primeres fustes sense restriccions. lofts disponi-
bles: 3+ (13°), 3 (15°), 5 (18°) i 7 (21°). 
PVP aprox.: 249,90 euros.

fOrjAtS pEr A gAIrEbé tOtHOm
taylormade ha redefinit el ferro forjat amb la presenta-
ció de tres nous models diferents: tpmb (tour preferred 
muscleback), tpmC (tour preferred muscle Cavity) 
–foto– i tpCb (tour preferred Cavityback), oferint la 
sensació del forjat a un més ampli ventall de golfistes. 
PVP aprox.: TPMB, 8 ferros amb vareta d’acer, 999 
euros; TPMC o TPCB, 7 ferros en acer, 899 euros; TPCB 
7 ferros en grafit, 999 euros.

BAsAR mAtErIAl
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PROFESSIONALS  Gerard Pera

Bon cop de Pal

S
empre he pegat la bola molt forta, i 
com estem en època de crisi, un ha 
de moure’s i buscar-se noves vies de 
treball i nous reptes. Vaig pensar que 
la força i la potència amb el meu drive 

eren un segment del meu joc que podia explotar, 
em vaig informar, vaig bussejar en Internet i vaig 
veure que hi havia aquest campionat”, explica 
Gerard mentre li dóna un xarrup a una Coca-Cola.
El Long Drivers of America, que és com es diu 
el campionat, “només el juguen americans i uns 
pocs canadencs, sudafricans i britànics”. Pera 
serà l’únic i primer català a disputar-lo. “Vaig estar 
veient la quantia en premis, la repercussió medi-
àtica, i ho vaig trobar molt interessant i al mateix 
temps divertit”, afegeix el català, al que podem 
considerar ja el nou Hèrcules del golf.
Aquest campionat no apartarà a Gerard del seu 
modus vivendi a Espanya: els tornejos del circuit 
nacional, les seves habituals classes i clinics, i 
sí, en canvi, li obrirà noves portes. “Serà un plus 
a la meva activitat com a professional de golf”, 
afirma orgullós. El campionat va començar en 
l’estat de Nevada, després se celebra en el de 
Florida, Tennessee, dos esdeveniments més per 
confirmar, més una final, a Las Vegas, de nit, amb 
llum artificial, espectacle, música “al més pur estil 
americà i molts diners en joc”, assenyala Gerard. 
Per passar a la final, Pera ha de quedar entre els 
tres primers classificats de les proves prèvies o ser 
molt regular en la classificació general acumulada. 
A l’estat de Nevada va enviar la bola a 353 metres.
En aquest tipus de competició no es busca preci-
sió sinó potència, encara que la bola ha d’acabar 
en uns límits marcats per l’organització. S’utilitza, 
per tant, un material específic que Callaway ha 
preparat per a Gerard. “Una vareta més llarga de 
l’habitual, amb un límit de 50 polzades (l’estàndard 

l’únic objectiu éS enviar la bola méS lluny que la majoria 
delS ParticiPantS i arribar a la Gran final de laS veGaS. Pera 
Serà el Primer català que ho intenti. en aqueSta comPetició 
Prima la Potència, i callaway ha PreParat un material eSPe-
cífic Per a Gerard Pera: un Pal amb una vareta méS llarGa 
del normal i un loft del caP de PocS GrauS. a méS, Pera ha 
deSenvoluPat un Pla eSPecífic de PreParació fíSica Per tenir 
un SwinG i un imPacte méS exPloSiuS.
Per raúl andreu/Fotos: Santi díaz



El jugador del CG Vallromanes 
afronta tot un repte: llançar la 
bola a més de 350 metres de 
distància, per guanyar un esde-
veniment únic, amb suculents 
premis en joc i el suport econò-
mic d’un soci del seu club

Gerard està encantat de la seva primera experiència en el campionat del món de drive 
més llarg que es disputa en diverses fases a Estats Units. A l’estat de Nevada, el català 
va llançar la bola a 386 iardes (uns 353 metres) i va quedar entre els 20 primers, 
lluny dels top 12 que cobraven diners, però molt animat de cara a les següents proves 
eliminatòries.
“Va ser brutal, apassionant, vaig viure coses que encara havent llegit i havent-me 
informat detingudament no esperava que fossin així. Les rondes prèvies a la final, amb 
dos jugadors copejant alhora i la música sonant a tot volum, va ser al·lucinant. El meu 
primer cop va ser amb Red Hot Chilli Pippers sonant a tota canya. També hi ha cert 
estrès perquè pegues sis boles amb un marcador a 245 iardes i tot el que no estigui 
dins no conta per a la puntuació. També és complex el sistema de rondes i has d’estar 
molt concentrat i sempre disposat a pegar-la perquè no saps quan realment et tocarà 
competir. Has d’estar en el camp de pràctiques pendent que et cridin en qualsevol 

moment. Pegues moltes boles sense arruïnar la teva condició física, però s’ha de estar 
calent…”, explica el professional de Vallromanes, camí de la seva segona cita amb el 
campionat en Coral Gables (Florida). Serà en un dia per vèncer.
Pera, sobre el terreny, sí es va adonar de l’important que és el tema físic. “Tinc un bon 
físic, però no prou desenvolupat com per competir amb els que aconsegueixen les 
millors marques, així que estic fent dobles sessions en el gimnàs, amb un complement 
alimentari d’afegit, faig sis menjars al dia, etc. Per què? Perquè tantes rondes seguides 
pegant sis boles, al cent deu per cent de les teves possibilitats, requereix un esforç 
brutal. No esperava fer 386 iardes, la meva millor marca eren 370 i millorar aquest 
registre en competició és molt bo. Jo vaig fer 372, 382 i 386 iardes, així que la vaig 
millorar tres vegades, la qual cosa em permet estar entre els vint millors del món i això 
era alguna cosa inimaginable quan vaig començar en això. Encara sense arribar a les 
places de cobrament, estic supercontent”.

Gerard, en el top 20 mundial dels que peguen més

és 44,5), i dura, perquè tendeix a doblegar-se molt 
més. Però el que destaca més és el cap del pal, 
amb pocs graus. A Amèrica s’estan utilitzant de 
5,5 graus o 6,5. Jo he aconseguit que Callaway 
me les faci amb 7 graus, i 7,5 (l’estàndard en el 
tour europeu és 8,5 o 9,5)”.
Gerard ha dut a terme un pla específíc de pre-
paració física amb Joan Soler, entrenador de 
reconegut prestigi del CAR de Sant Cugat. “Amb 
ell busco només moviments d’explosivitat. Tre-
ball de cames, d’abdominals, lumbars, tracció 
lateral, etc.”, diu Pera. Ara ja dobla les sessions 
de preparació física. El català ho té tot controlat, 
ja que ha trobat finançament en la persona d’un 
soci amic seu de Vallromanes. “Creu en mí. Però 
estem buscant patrocinadors, i la idea seria signar 
un contracte amb alguna marca important, per 
exemple de begudes energètiques…”. Contant 
tot: inscripcions, avions, hotels, dietes…, estaríem 
parlant d’entre 25.000 i 30.000 euros, amb una 
repercussió mediàtica important i garantida a 
tot l’Estat espanyol: Solo Golf, Golf +, Eurosport. 
“A Estats Units l’esdeveniment ho cobreix Golf 
Channel i ESPN”, precisa Gerard.
Finalment, Pera explica: “En 2009 es va guanyar 
amb 350 metres de distància i en 2010, amb 360. 
abans de viatjar feia entre  els 335 i 340 metres. 
Per entrar en la final necessitaria aquest plus que 
donarà la temperatura de l’aire (farà més calor), la 
bola de dues peces Slazenger raw, més dura que 
les que utilitzo jo, i el terreny, que a EUA serà dur, i 
la bola segur que rodarà més”. La distància de la 
qual estem parlant no és de vol, sinó d’on es para 
la bola. Es llança a un terreny delimitat tipus futbol 
americà. “Tenim un carrer dibuixat, amb les seves 
iardes i un màxim de 70 d’ample. Es disputen 
rondes de match play amb sis boles cada jugador, 
en sèries de tres. La distància més llarga és la que 
passa ronda i el quadre de jugadors seria com un 
de tennis”, conclou Pera. Per al seguiment on line: 
www.longdriversofamerica.com.
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Sona una mica banal, però al final aquesta ha de ser la primera pregunta que et facis quan 
comencis a triar el teu pròxim driver. Ens estem referint al color del cap, ja que aquesta tem-
porada, mentre una sèrie de marques han apostat per lluir drivers més negres que el negre, 
com a següent pas del típic gris metal·litzat, altres s’han anat a l’extrem oposat, amb drivers 
pintats d’un blanc impol·lut.
PEr MIGUEL ÁNGEL BUIL

¿Blanc o negre?
E

ls últims anys hem viscut una 
successió de canvis que han fet 
avançar el desenvolupament dels 
drivers a passos de gegant. Fent 
memòria: hem trencat les barreres 

del volum (arribant fins als 460 c.c.), hem 
entrat en la baralla dels materials (titani 
versus compost de carboni), hem afinat una 
ajustada personalització (rosques i cargols 
amb els que modificar els paràmetres del 
cop), hem guanyat en fluïdesa aerodinàmica 
(ficant els caps al túnel de vent) i ara som en 
l’època de l’estètica i els contrastos, amb caps 
blancs i negres.
Com aperitiu hem tingut l’Ian Poulter vestit 
de blanc empunyant la versió totalment 
blanca del ZL de Cobra (cap, vareta i grip), 
un driver en edició limitada i d’elevat preu 
que ha servit per fer una bona promoció. 
Immediatament després TaylorMade ha 
descobert les seves cartes amb els R11 
i Burner Superfast 2.0 amb la seva teoria 
de contrastos, segons la qual una corona 
blanca darrere d’una cara fosca facilita 
l’alineació correcta en l’address i en fer 
tornar el pal quadradament a la bola en 
l’impacte. Mentrestant, altres marques com 
Adams (Speedline 9064), Callaway (Diable 
Octane Black), Cobra (S3), Nike (SQ Ma-
chSpeed Black), OnOff (XI-S), Ping (i15) o 
Titleist (D2 i D3) s’han dedicat a enfosquir la 
ja de per si fosca silueta dels seus drivers, 
evitant els reflexos i raigs del sol propis dels 
seus models anteriors. Alguns d’ells ho re-
coneixen al mateix nom del model, amb un 
Black com si volguessin declarar oberta la 
batalla dels colors. 
Al marge del color, Callaway ha sorprès el 
mercat amb un nou material, el Forged Com-
posite, més lleuger i més fort que el titani, la 
potència del qual ja a contribuït a triomfar 
a pros com Álvaro Quirós i Thomas Bjorn al 
Tour Europeu.
Pel que fa a la personalització dels drivers, 

un avenç que va revolucionar el mercat fa 
dos anys i que avui dia segueix en primer 
pla com a factor de distinció s’està estenent 
ràpidament cap a totes les marques. Abans, 
l’ajust consistia principalment a moure el pes 
en la part posterior del cap cap a la dreta o 
cap a l’esquerra o en obrir i tancar la cara 
del pal, per condicionar la trajectòria i els 
efectes. El fenomen no s’ha aturat, sinó que 
continua avançant a marxes forçades, ja que 
ara els pals es poden ajustar en múltiples 
característiques, amb modernes tecnolo-
gies per ajudar el jugador a iniciar el cop 
premeditadament al draw, al recte o al fade. 
El millor exemple el tenim a TaylorMade, per 
la seva alta precisió d’afinar el loft del cap, 
així com sobretot el lie, aplicat al seu nou 
R11: una placa ajustable a la sola que con-
figura l’angle de la cara (ASP), que s’uneix 
a les ja conegudes tecnologies de control 
de vol modificant el loft (FCT) i dels pesos 
mòbils per promoure el canvi de trajectòria 
de banda a banda (MWT).
D’altra banda, el control de l’spin, que ha 
estat generalment un tema vinculat al wed-
ge amb l’alt efecte de back spin que ens 

permet aturar la bola ràpidament al green, 
però aquest assumpte ha guanyat la mateixa 
transcendència ara també entre els drivers, 
a la recerca precisament de l’extrem oposat. 
Amb l’ajuda de programes de software i l’alta 
tecnologia, els dissenyadors de les marques 
busquen generar el menor spin possible a 
l’impacte de la cara sobre la bola, resultant 
en trajectòries més precises que no frenin la 
bola en botar al terra, sinó que boten i rodin 
cap endavant, incrementant la distància 
fins al límit.
A això contribueixen en gran mesura les 
varetes. Avui troben disponibles més varetes 
de drivers que mai. Les marques les estudien 
minuciosament i les trien per muntar de sèrie 
i fer més efectiu el rendiment coordinada-
ment amb el cap. A més a més, gràcies al 
cargol que fixa la vareta al cap, i que permet 
personalitzar el pal girant la seva posició de 
fixació, aquesta vareta es pot canviar més 
fàcilment per una altra. I això forma part de 
l’emergent tendència cap a la personalitza-
ció total del pal de golf i el desig d’augmentar 
la capacitat d’encaixar amb cada swing i 
satisfer plenament cada jugador. 



ADAMS SPEEDLINE F11

De la quarta generació de drivers amb tecnologia 
aerodinàmica d’Adams, el 9064LS avança en les 
propietats de massa per oferir 15 metres més de 
distància gràcies a l’increment en la velocitat del 
cap i un menor spin, amb un vol més penetrant per a 
jugadors de totes les velocitats.

ADAMS SPEEDLINE 9064LS

ESPEcIFIcAcIoNES
Loft: 8,5°; 9,5°; 10,5°. 
Vareta: Aldila RIP. 
Flex vareta: R, S, X. 
Tecnologia: 4G Aerodynamic. 
Versions: 4G Ultra-Lite, 9032LS. 
Esquerrans: 9,5°, 10,5°. 
Dona: No. 

PVP aprox.: 299e

cALLAWAY RAZR HAWK

Amb el Forged Composite, un material més lleuger 
i resistent que el titani, Callaway ha fet un gran pas 
endavant, afegint pes exactament on és necessari per 
obtenir una potència i una distància superiors. Cap 
aerodinàmic, cara de gruix precís i sistema de pesos 
per a configuració draw o neutral.

ESPEcIFIcAcIoNES
Loft: 9,5°; 10,5°; 11,5°; 13HT. 
Vareta: Aldila RIP. 
Flex vareta: L, R, S, XS. 
Tecnologia: Forged composite, cara hi-
perbòlica, cap aerodinàmic, pesos RAZR. 
Versions: Neutral, Draw, Tour, Lady. 
Esquerrans: 10,5°; 11,5°. 
Dona: 11,5°, 13HT. 

PVP aprox.: 399,90e

També amb Forged Composite a la corona, ofereix 
un avantatge en rendiment gràcies al control exacte 
del gruix, per un cap del pal més lleuger però amb un 
altíssim moment d’inèrcia. A més, gaudeix d’un acabat 
PVD (deposició física de vapor) de primera qualitat per a 
una brillantor menor amb un mat característic.

ESPEcIFIcAcIoNES
Loft: 9,5°; 10,5°; 11,5°; 13HT. 
Vareta: Project X. 
Flex vareta: L, R, S, XS. 
Tecnologia: Forged Composite, cara hiperbòlica, 
acabat PVD. 
Versions: Tour, Lady. 
Esquerrans: 10,5°; 11,5°. 
Dona: 10,5°; 11,5°; 13HT. 

cALLAWAY DIABLo ocTANE BLAcK

PVP aprox.: 299,90e

cLEVELAND LAUNcHER XL270

Partint de la base que el pes no es pot moure a 
cegues, Cleveland ha produït una sèrie de drivers 
ultralleugers de diferent pes però completament 
equilibrats, amb una combinació única de grip, cap i 
vareta per tal d’aconseguir un rendiment específic en 
sensació, maniobrabilitat i velocitat del cap.

ESPEcIFIcAcIoNES
Loft: 9°; 10,5°; 12°. 
Vareta: Ultralite Mizayaki C. Kua. 
Flex vareta: A, R, S. 
Tecnologies: Right Way Engineering, 
vareta ultralleugera. 
Versions: XL270, XL270 Draw, SL290, TL310 (440 c.c.). 
Esquerrans: 9°; 10,5°. 
Dona: No. 

PVP aprox.: 299e

Amb millors qualitats aerodinàmiques, Adams presenta 
el nou Speedline F11 fins i tot amb major tolerància, 
incorporant la tecnologia Velocity Slot, visible pel darrere 
de la corona i a la sola, que manté el flux d’aire més 
proper i en redueix la resistència per incrementar la 
velocitat de swing, la qual cosa es tradueix en major 
distància.

ESPEcIFIcAcIoNES
Loft: 8,5°; 9,5°; 10,5°; 12,5°. 
Vareta: Aldila VooDoo, Matrix XCON. 
Flex vareta: A, R, S, X. 
Tecnologia: Velocity Slot, forma aerodinàmica, 
alt moment d’inèrcia. 
Versions: F11 Draw. 
Esquerrans: 9,5°; 10,5°. 
Dona: No. 

PVP aprox.: 299e
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El driver més fàcil de Cobra. La seva tecnologia E9 a la cara té 9 punts 
d’impulsió efectius, ara un 30% més grans, que es combinen amb el 
disseny offset per maximitzar el perdó. Vol amb tendència al draw, 
corona amb solc aerodinàmic pel darrere i centre de gravetat baix i 
endarrerit que ajuda a aixecar la bola.

COBRA S3 MAX

ESpECifiCACiOnES
Loft: 9,5°; 10,5°; 11,5°. 
Vareta: Fujikura Blur. 
Flex vareta: L, R, S. 
Tecnologia: Cara E9, disseny 
offset, disseny d’alineament a 
la corona. 
Versions: S3, S3 Max Women’s. 
Esquerrans: 10,5°. 
Dona: 15°. PVP aprox.: 269e

La tecnologia E9 crea una zona d’impacte efectiva un 30% més 
gran, a través dels 9 punts d’impulsió de la seva cara inserida. 
Ajustablilitat de vol i trajectòria amb tres posicions: N (neutral), C 
(tancat) i O (obert). Destinat a jugadors hàbils que busquen distància 
i precisió superior amb ajust de vol.

COBRA S3

ESpECifiCACiOnES
Loft: 8,5°; 9,5°; 10,5°; 11,5°. 
Vareta: Fujikura Blur. Flex vareta: L, R, S, X. 
Tecnologia: Cara E9, Adjustable Flight. 
Versions: S3 Max, S3 Women’s. 
Esquerrans: 9,5°; 10,5°. 
Dona: 13,5°. 

PVP aprox.: 299e

MiZUnO JpX800

Un driver radical que incrementa la mitjana de distància millorant la 
velocitat de la bola colpejant des de dalt i avall del punt dolç. El seu 
rendiment equilibrat passa per un disseny de moment d’inèrcia vertical, 
una cara estesa cap a punta i taló i un complex sistema de pesos 
interns per a cops rectes d’alt vol.

ESpECifiCACiOnES
Loft: 9°; 10,5°; 12°; 13,5°. 
Vareta: Exsar DS5. 
Flex vareta: L, LL, LT, R, S. 
Tecnologia: Cara Hotel Metal, 
Ultimate Dynamic Stability. 
Versions: No. 
Esquerrans: No. 
Dona: 12°; 13,5°. 

PVP aprox.: n/d

Un driver pensat per anar més ràpid, per què els cops vagin més 
lluny. Dissenyat aerodinàmicament, genera menor fregament, 
més velocitat i major distància. Compta amb la tecnologia d’ajust 
STR8-FIT, per personalitzar l’angle de la cara i oferir-hi tota la seva 
potència.

ESpECifiCACiOnES
Loft: 8,5°; 9,5°; 10,5°; 11,5°; HL. 
Vareta: Mitsubishi Rayon Fubuki. 
Flex vareta: R, S, X. 
Tecnologia: Flux aerodinàmic, STR8-FIT. 
Versions: Round, Square. 
Esquerrans: 9,5°; 10,5°. 
Dona: HL (Women’s Round, Women’s 
Square). 

niKE SQ MACHSpEED BLACK

PVP aprox.: 299e

niKE VR pRO

La nova generació del Victory Red es fa més pro amb un nou 
canal variable de compressió, per oferir més potència d’impacte 
des de més punts de la cara del pal i més distància. La seva 
tecnologia d’ajust STR8-FIT ofereix encara més opcions i 
jugabilitat, per a un control sobre el joc de nivell professional.

ESpECifiCACiOnES
Loft: 8,5°; 9,5°; 10,5°; 11,5°. 
Vareta: Project X. 
Flex vareta: R, S. 
Tecnologia: Canal de Compressió Variable, 
STR8-FIT. 
Versions: No. 
Esquerrans: 9,5°; 10,5°. 
Dona: No. 

PVP aprox.: 399e



PVP aprox.: 358e

El XI-S, d’estètica negra, està preparat per a cops rectes de trajectòria 
mitjana. El seu pes al centre de la part posterior fomenta cops llargs, 
penetrants i rectes, amb un punt dolç una mica més concentrat a la 
cara que el converteix en un driver més precís i més tècnic, destinat a 
handicaps d’un sol dígit.

ONOFF XI-S

ESpEcIFIcacIONES
Loft: 9°; 10°. 
Vareta: OnOff XI-S. 
Flex vareta: R, S. 
Tecnologia: Wide Hyper Effect 
Zone, Gravity Control. 
Versions: No. 
Esquerrans: Sí. 
Dona: No. 

PVP aprox.: 759e

El XI-D està preparat per a cops amb efecte draw i una trajectòria alta. El 
seu pes cap al taló ajuda a quadrar la cara en l’impacte i la seva cara de 
gruix variable amb un gran punt dolç imprimeix potents cops amb menor 
esforç. Un driver japonès destinat a bons jugadors que vulguin invertir en 
un bon producte.

ONOFF XI-D

ESpEcIFIcacIONES
Loft: 9°; 10°. 
Vareta: OnOff XI-D. 
Flex vareta: R, S. 
Tecnologia: Wide Hyper Effect 
Zone, Gravity Control. 
Versions: No. 
Esquerrans: Sí. 
Dona: No. 

PVP aprox.: 759e

pING K15

Un driver pensat per fer tornar al golfista els seus cops en línia 
i mantenir-lo en joc. La tecnologia Straight Flight fomenta vols 
de bola més rectes i més llargs, ja que concentra més pes a la 
sola i prop del taló, fet que ajuda a quadrar encara més la posició 
d’impacte. Alt moment d’inèrcia i augment de la velocitat.

ESpEcIFIcacIONES
Loft: 9,5°; 10,5°; 12°. 
Vareta: TFC 149D. 
Flex vareta: L, Soft R, R, S, X. 
Tecnologia: Straight Flight. 
Versions: No. 
Esquerrans: Sí. 
Dona: Sí (vareta Lady). 

PVP aprox.: 308e

Driver dissenyat al fade per golfistes a qui els agrada maniobrar amb 
la bola des del tee. Una corona bombada optimitza la transferència 
d’energia per incrementar la velocitat de la bola. La curvatura de la 
cara permet disposar d’un pes intern que redueix l’spin i fomenta la 
trajectòria penetrant preferida pels pros.

ESpEcIFIcacIONES
Loft: 8°, 9,5°; 11°. 
Vareta: TFC 700D. 
Flex vareta: R, S, XS. 
Tecnologia: Corona bombada, dis-
seny amb efecte fade, cara profunda 
i acabat de titani carbonat. 
Versions: No. 
Esquerrans: Sí. 
Dona: Sí (vareta Lady). 

pING I15

TITLEIST 910 D3

Un driver d’alt rendiment, amb un volum de 445 c.c. i forma 
clàssica de pera, que produeix un llançament d’alçada 
mitjana amb un spin de mig a baix. La seva tecnologia 
SureFit Tour al hosel li permet una precisa ajustada que 
optimitza velocitat, spin, llançament i vol de la bola per a 
més distància i control del cop.

ESpEcIFIcacIONES
Loft: 8,5°; 9,5°; 10,5°. 
Vareta: Aldila RIP 60, Project X Tour, Mitsu-
bishi Rayon. 
Flex vareta: R, S, X. 
Tecnologia: SureFit Tour, cara inserida, car-
gol de baix i profund centre de gravetat. 
Versions: 910D2 (460 cc). 
Esquerrans: 8,5°; 9,5°; 10,5°. 
Dona: No. PVP aprox.: 399e

MATERIAL  DRIVERS 2011

28I29



Amb el R11, TaylorMade torna a revolucionar els drivers, no 
només pel tema del contrast visual, amb el blanc de la corona i la 
cara fosca, sinó sobretot per l’ajustabilitat, amb una nova placa 
giratòria a la sola que configura l’angle de la cara i que s’uneix 
al sistema de pesos mòbils i al control de la trajectòria amb la 
vareta.

TAYLORMADE R11

EspEcificAciOnEs
Loft: 9°; 10,5°. 
Vareta: Fujikura Blur 60. 
Flex vareta: X, S, R, M. 
Tecnologies: Flight Control, Adjus-
table Sole Plate, Movible Weight, 
Inverted Cone. 
Versions: TP. 
Esquerrans: 9°; 10,5°. 
Dona: No. 

PVP aprox.: 429e

El Burner Superfast arriba renovat i en versió 
blanca, aplicant l’avantatge del contrast entre 
corona blanca i cara fosca. A més, evoluciona 
amb una cara de mida supergran i una 
baixa resistència aerodinàmica que fomenta 
una major velocitat de swing, un angle de 
llançament més alt i un menor efecte de spin.

TAYLORMADE BURnER sUpERsHAfT 2.0

EspEcificAciOnEs
Loft: 9,5°; 10,5°; 13HT. 
Vareta: Matrix Ozik XCON 4.8. 
Flex vareta: M, R, S, X. 
Tecnologies: Superfast, Dual Crown, UltraThin Wall, 
Inverted Cone, contrast de color. 
Versions: TP, Ladies. 
Esquerrans: 9,5°; 10,5°. 
Dona: 10,5°, 13HT. 

PVP aprox.: 299e
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Material bosses

La meva bossa
favorita

Què faríem en aQuest món sense una bona bossa de golf? 
Com portaríem els nostres pals? on posaríem els nostres tees, 
boles, etC. i tota la parafernàlia d’aCCessoris sense els Que ens 
trobaríem desvalguts en el Camp de golf? en aQuest artiCle 
investiguem en Què Consisteix jugar amb una bossa de golf 
i mostrem una seleCCió de les bosses Que pots trobar al merCat.
Per miguel Ángel buil



T
emps ha passat des que la bossa 
de golf era tan sols un senzill sac a 
l’espatlla on llençar-hi els pals. Una 
època en la qual l’essencial era te-
nir un sarró amb què calçar els teus 

pals, amb una escarida butxaca on apinyar un 
grapat de boles i tees, sovint situada en una 
àrea de difícil accés. Pràctic no era, i sobre el 
disseny, millor ni parlar-ne.
Però els temps canvien. Sense reparar en el 
sexe ni en la destresa del jugador, la bossa de 
golf s’ha convertit en un accessori fonamental 
per a tothom, prou important com perquè la 
tecnologia entri de ple en el seu desenvolu-
pament. Les marques líders de la indústria 
del golf posen ara especial èmfasi en produir 
àmplies col·leccions de bosses que no només 
es mostrin atractives als ulls dels seus clients 
més fidels a la marca, sinó que a més a més 
siguin funcionals i duradores. Després de tot, 
qualsevol que juga a golf necessita una bossa 
per guardar i portar els seus pals. I tenint en 
compte els milions de golfistes que hi ha al 
món, i que entre tots sumem moltes bosses, 
no hi ha dubte que el segment de les bosses 
s’ha convertit en un gran negoci.
Tanta és la varietat de requeriments dels juga-
dors de golf avui dia, que el producte bossa 
de golf s’ha diversificat en tot tipus de formes, 
mides i colors. La bossa més lleugera en la que 
hi càpiguen els 14 pals pot arribar a menys de 
1,5 kg, mentre que la més pesada arriba a més 
de 5 kg, fins i tot abans de posar-hi res a dins.
Anant una mica més lluny, la veritat és que 
cada jugador pot requerir bosses diferents 
segons l’ocasió: anar només al driving range, 
al pitch & putt, a jugar 9 forats o a jugar 18. 
Dintre de les categories de bosses hi ha les 
Tour o Staff, les Cart o Trolley, les Stand o 
trípode i les Carry o Pencil.
Alguns jugadors prefereixen tenir un sistema 
divisor dels 14 pals fins al fons, mentre que 
altres es conformen amb quatre o cinc divisi-
ons i tenen prou amb només tres fins al fons. 
Els més detallistes, si a més compten amb un 
departament exclusiu per al putter, estan més 
que contents.

Adequades a tot tipus
de jugadors
En general, les marques proposen bosses 
adequades a tots els tipus de jugadors. En 
un extrem del ventall tenim la pesada i volu-
minosa bossa Tour o Staff, d’uns 26 cm de 
diàmetre, enarborada pels caddies dels pros 
en els principals circuits mundials. En alguns 
casos, aquestes bosses alberguen fins a dotze 
butxaques i compartiments, proporcionant 
espais separats per a objectes de valor, calçat, 
impermeables, refrigeris, begudes i acces-
soris. A això cal afegir que la majoria porten 
suports per a la tovallola i el guant, així com 
per al paraigües.
Després hi ha les versions reduïdes o inter-
mèdies, anomenades Cart o Trolley, amb 
uns 24 cm de diàmetre, preferides pels que 
busquen una bossa resistent que suporti el 

rigorós treball de rodar al carret o lligada a un 
buggy per aquests camps de Déu, així com el 
maltractament com a equipatge als aeroports 
en les seves voltes arreu del món.
Després tenim les bosses Stand o amb trípo-
de, amb un diàmetre d’uns 22 cm, que estan 
destinades a un golf més atlètic o esportiu, 
en el sentit que la pots carregar a una espatlla 
o a l’esquena per portar-la caminant mentre 
jugues. En estendre el ressort de les seves 
potes guanya estabilitat, gràcies als seus tres 
punts de suport, i la seva posició inclinada 
facilita l’extracció i recollida dels pals. També 
es pot dur en el carro i és més adequada per 
als qui prefereixen no carregar els 14 pals si 
no els han d’utilitzar tots.
D’altra banda, en resposta als canvis socials 
imposats per l’estrès i la pressa, ha crescut 
l’opció de jugar només 9 forats, camps par 3, 
pitch & putts, o només anar a entrenar el driving 
range, que han donat sortida a un gran nombre 
de bosses Carry o Pencil, amb uns 15 cm de 
diàmetre, pel que són les més lleugeres en el 
mercat, sense carcassa i molt poques butxa-
ques, per portar com a màxim només 5 pals.
En l’actualitat, la bossa és una part de l’equip 
que preocupa més que abans. Si la funciona-
litat, la imatge, l’estil i el color importen tant 
és perquè per a molts jugadors la bossa s’ha 
convertit en una extensió de si mateixos, amb 
la qual mantenen una relació molt més estreta 
pel que fa al disseny, prestacions i innovació.
Moltes marques s’inspiren en els seus juga-

dors al Tour, en les seves línies de pals o en 
la filosofia del seu negoci per desenvolupar 
la seva col·lecció de bosses. Seguint la dinà-
mica dels seus recursos aplicats als pals, són 
capaços de traslladar les últimes estètiques 
i innovacions en conceptes i materials per 
fabricar el millor producte possible. La majoria 
de golfistes probablement desconeixen quant 
de temps, totes les proves i tots els dissenys 
que formen part del procés de producció de 
les bosses. La clau rau en encertar amb les 
característiques adequades, com poden ser 
la construcció (pes, estructura, teixits i mate-
rials), l’organització interna dels pals (fins a 14 
divisors), el sistema de transport i càrrega (amb 
nanses, corretges i cingles el més còmodes 
possible), les butxaques grans i petites (fun-
cionals i accessibles), i després altres detalls 
com el suport per als tees, el GPS, les ulleres 
de sol, el guant o la tovallola netejadora de 
pals i boles, la butxaqueta folrada per al mò-
bil i els objectes de valor o l’espai tèrmic per 
conservar la beguda freda o calenta; elements 
imprescindibles ja a les bosses modernes.
Clàssiques o atrevides, el rendiment tradicio-
nal amb un estil contemporani sembla l’equili-
bri perfecte, unes més tradicionals i altres més 
cridaneres amb colors i estampats a la moda 
o incidint en les últimes tendències, com les 
bosses en teixits totalment impermeables 
d’aquet any. Sens dubte, avui dia els golfistes 
més exigents poden trobar se bossa favorita 
que compleixi amb tots els seus requisits. 
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Iberostar Praia do Forte és un dels millors resorts del Brasil. Situ-
at a la bonica població de pescadors de Praia do Forte i envoltat 
de natura autòctona i platges paradisíaques, compta amb un in-
teressant i tècnic recorregut de 18 forats dissenyat per P.B. Dye, 
llacs naturals, sis espectaculars piscines i una luxosa zona de spa, 
i tot molt a prop de la Selva Atlàntica. A més, en els restaurants 
de Praia do Forte i les seves platges podrà assaborir marisc i peix 
fresc d’una qualitat excepcional.
Per Homero HerrerA

el poble pesquer de Praia do Forte està 
situat a uns 75 quilòmetres al nord 
de Salvador de Bahia. El seu litoral 
és ric en esculls de corals, tortugues 

marines i meravelloses platges. Al costat 
de la sorra i de l’aigua cristal·lina s’emplaça 
l’Iberostar Praia do Forte, una de les joies 
hoteleres i d’oci de Bahia i Brasil.
Iberostar ens obsequia amb un resort de 
primera categoria, caracteritzat per una 
espectacular infraestructura d’instal·lacions. 
L’entorn del luxós hotel de 5 estrelles i el seu 
camp de golf respecta la naturalesa autòc-

FORATS ESPECTACULARS     I PLATGeS merAVeLLoSeS
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FORATS ESPECTACULARS     I PLATGES MERAVELLOSES
tona de la zona i ofereix un espai meravellós 
per golfistes solitaris, parelles i famílies, que 
combina, amb altes dosis de qualitat de vida, 
una agradable experiència gastronòmica, 
activitat esportiva i benestar.
El resort destaca pels seus llacs naturals, 
sis espectaculars piscines (dues d’elles 
amb vistes al mar), l’excel·lent spa i la seva 
proximitat a la Selva Atlàntica, una de les 
més riques en biodiversitat del Brasil. L’spa, 
amb una extensió total de 2.200 m2, ofereix 
una gran varietat de tractaments de bellesa, 
sauna seca i de vapor, banys turcs i 12 ca-

bines de massatges. L’spa està situat entre 
l’Iberostar Praia do Forte i el seu veí Iberostar 
Bahia. L’hotel de luxe (5*) d’aquest resort 
disposa de 536 habitacions orientades al 
mar i equipades amb totes les comoditats 
i múltiples canals via satèl·lit. A més, l’hotel 
compta amb una oferta gastronòmica com-
pletíssima, distribuïda entre els seus cinc 
restaurants: Restaurant Odoiá (gastronomia 
tradicional brasilera), Mai Tai (cuina oriental i 
asiàtica), Restaurante do Lago (gastronomia 
gourmet), Pelô (buffet internacional) i Mare-
sia (restaurant ubicat a la platja). També hi 

ha bars per a tots els gustos: al costat de la 
zona de piscines, bar musical, tipus lobby, 
bar de tertúlies i el denominat Bar dos Cha-
rutos Dona Flor.
L’hotel posa a disposició dels seus clients 
a l’anomenat Tot Inclòs Premium una gran 
gamma de serveis, entre els quals s’inclou 
la gastronomia gourmet, exclusiva atenció 
del personal d’hotel i un servei d’habitacions 
personalitzat. L’hotel i el resort, en termes ge-
nerals, esdevenen un lloc perfecte per passar 
unes vacances en família perquè disposen 
d’un ampli programa d’entreteniment per a 



tots els públics. L’equip STARfriends propo-
sa cada dia múltiples activitats per als nens. 
Al costat de totes aquestes excel·lents 
instal·lacions serpentegen els 18 forats 
d’un recorregut dissenyat pel mestre nord-
americà P.B. Dye, un dels millors arquitectes 
de camps de golf del món. El camp va ser 
inaugurat el 2007 i és considerat un dels 
recorreguts brasilers amb més qualitat tèc-
nica. El Praia do Forte Golf Club és un camp 
par 72 amb amplis carrers, enormes greens 
i profunds búnquers, que s’estén sobre un 
terreny amb suaus ondulacions. És un reco-
rregut llarg (6.217 metres des de barres per 
a professionals), però apte per a tot tipus 
de jugadors i amb diversos tees de sortida, 
ajustats a distàncies diverses, per a cada 
forat. Un mateix partit permet reunir golfistes 
de diferents nivells, on els handicaps baixos 
poden assumir més riscos i els alts estar 
més atents i concentrats. Es tracta d’un 
recorregut agradable de jugar que ofereix 
espectaculars vistes sobre les formacions 
de dunes de sorra blanca i el mar. El disseny 
del camp culmina amb els tres últims forats 
situats davant del mar.
Examinem detingudament els forats del 
Praia do Forte Golf Club. El forat 1 és un par 
4 que es juga a favor del vent i en el que s’ha 
d’evitar un cop de sortida cap al costat dret. 
El 2 és un complicat par 3, envoltat de dunes 
i búnquers. El 3 ofereix un par 4 relativament 
llarg, que concentra tots els perills a la part 
dreta del carrer. El següent forat (forat 4, 
par 4) l’obligarà a jugar contra el vent cap 
a un ondulat green ben protegit per dunes i 
búnquers. El forat 5, per contra, dibuixa un 
par 4 curt amb un segon cop molt delicat per 

Camp amb amplis carrers, enormes greens i profunds búnkers. Es un recorregut llarg i agradable de jugar.     El 18 es un forat assequible, que permet finalitzar el recorregut amb bones sensacions.
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sobre d’un llac. Des del tee del 6 s’afrontarà 
el forat més llarg del camp. El seu recorregut 
requereix tres cops precisos i potents per 
aconseguir arribar al green o els seus voltants 
amb possibilitats de fer el par del forat. El 
7 és el par 3 més llarg del recorregut, que, 
a més, haurà de jugar amb vent en contra. 
El recorregut del 8 és curt per ser un par 5, 
però haurà de tenir cura amb el búnquer de 
carrer que protegeix la part dreta a la caiguda 
del cop de sortida. El forat 9, handicap 1 del 
camp, és un par 4 molt llarg que s’ha de jugar 
contra el vent i, per tant, colpejar fort la bola 
des del tee i en el approach.
L’inici de la segona part del recorregut ofereix 
un interessant par 4 amb un green allargat 

i envoltat per un llac. Aquest forat exigeix 
un approach precís. El forat 11 (par 4) té un 
recorregut dur amb una complicada pendent 
en el segon cop. El 12 és l’autèntic i genuí par 
3 de recorregut links. Només admet dues 
opcions: deixar la bola a green o a la sorra. Si 
aterra al green, tindrà serioses possibilitats 
de fer el par del forat. Arribats a aquest punt 
del recorregut, el par 4 més curt del camp 
(forat 13) ofereix un respir al golfista. Això 
sí, a la sortida s’haurà de dirigir la bola cap a 
la part central esquerra del carrer per evitar 
els obstacles de la dreta. El 14 és un altre 
par 4 exigent que haurà de jugar amb vent 
en contra i que acumula problemes a banda i 
banda del carrer. En el forat 15 haurà de jugar 

un curt però complicat par 5, on s’hauran 
d’evitar els profunds búnquers de carrer 
ubicats al llarg de la part dreta. Jugar el 16 
és un plaer: meravellós par 4 al costat de les 
platges de l’Atlàntic. Ja en el tram final, el 
17 i el 18 ofereixen una gran oportunitat per 
recuperar cops perduts. El forat 17 és el par 3 
més curt del camp, i el 18, un forat assequible 
per finalitzar el recorregut amb bon gust de 
boca i gaudir de la panoràmica que ofereix 
una platja plena de cocoters.
Si amb els 18 forats no ha tingut suficient, el 
Praia do Forte Golf Club disposa d’una zona 
d’entrenament molt completa, amb un camp 
de pràctiques i un putting-green il·luminats. 
Aquestes instal·lacions es completen amb un 

Camp amb amplis carrers, enormes greens i profunds búnkers. Es un recorregut llarg i agradable de jugar.     El 18 es un forat assequible, que permet finalitzar el recorregut amb bones sensacions.



	 Localització	 A	Praia	do	Forte,	un	encantador	poble	de	pescadors	de	l’estat	de	Bahia,	a	prop	de	la	capital,	Salva-
dor	de	Bahia.

	 Aeroports	 Aeroport	internacional	Luis	Eduardo	de	Magalhães.
	 Hotels	 Iberostar	Praia	do	Forte
	 Turisme	esportiu	 Un	paradís	per	a	la	pràctica	del	submarinisme	i	tot	tipus	d’activitats	aquàtiques.
	 Turisme	cultural	 Centre	històric	de	Salvador	de	Bahia,	amb	les	seves	cases	i	construccions	d’estil	colonial	i	pintades	

de	diferents	colors.	Catalogat	per	la	Unesco	com	a	Centre	Cultural	Mundial.
	 Turisme	ecològic	 La	costa	i	les	cales	de	Praia	do	Forte	ofereixen	esculls	de	coral	i	les	seves	aigües	són	l’hàbitat	natural	

de	tortugues	marines	i	balenes.
	 Turisme	d’oci	 Excursió	a	Salvador	de	Bahia.	Gaudiu	també	de	les	boniques	platges	de	la	costa	de	l’estat	de	Bahia.
	 Clima	 Març	és	el	mes	més	calorós,	amb	una	temperatura	màxima	de	30°	i	mínima	de	24°.	Al	juliol	i	agost,	

temperatures	més	suaus,	que	van	dels	19°	als	25°.

EL QUE HA DE SABER...

green i un búnquer de pràctiques.
El golfista podrà combinar els seus recorre-
guts de golf amb la gran oferta d’oci de Praia 
do Forte, vila de pescadors coneguda com la 
Polinèsia del Brasil. Per als amants del mar i 
les activitats aquàtiques, les aigües clares al 
costat dels 12 quilòmetres de platges de sorra 
blanca, la rica fauna i flora marina, i la perfecta 
visibilitat sota l’aigua, converteixen Praia do 
Forte en un paratge ideal per bussejar. D’altra 
banda, amb la marea baixa es podran admirar 

meravellosos esculls de coral. Les platges i el 
mar de Praia do Forte atresoren unes reserves 
naturals que són l’hàbitat perfecte per a les 
tortugues marines i balenes. Aprofiteu per 
visitar a Praia do Forte la seu nacional del 
projecte per a la protecció de les tortugues 
marines. Quatre dels set tipus de tortugues 
que hi ha al món es poden localitzar en les 
aigües de les platges de Praia do Forte.
Unes platges on és un autèntic plaer prendre 
banys de sol i aigua, i on es respira un ambient 

alegre i desenfadat al so de la samba i les 
caipirinhas (el còctel brasiler per excel·lència) 
dels guinguetes de platja. Pel que fa a la 
gastronomia, Praia do Forte té molts i variats 
restaurants especialitzats en menjar brasiler, 
mexicà, italià, alemany, vegetarià, japonès i 
espanyol. D’altra banda, els mariscs i peixos 
són frescos, d’una qualitat excepcional, i es 
cuinen de forma variada. Tampoc deixi de 
provar el caldinho típic brasiler, una sopa de-
liciosa que es pot prendre en els restaurants 
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i els guinguetes de la platja.
I què dir de la vida nocturna de Praia do Forte. 
Durant la nit es converteix en una vila plena 
d’alegria, música i gent en moviment al voltant 
dels seus petits bars de copes. No hi ha millor 
lloc al Brasil per degustar una caipirinha i 
escoltar samba. Si li agrada viure la nit, no 
se’n vagi de Praia do Forte sense visitar el 
Bar Souza (obert de divendres a diumenge), 
on podrà escoltar la millor música i beure els 
còctels més autèntics de Bahia. Es tracta 

d’un local acollidor freqüentat per nadius, 
brasilers de Bahia i estrangers, on l’intercanvi 
i contrast cultural és molt intens. Per als que 
ja estiguin de tornada de l’enrenou nocturn, 
es recomana un passeig després de sopar 
pels carrers interiors i el litoral d’aquesta vila, 
especialment les nits de lluna plena. La brisa 
de Praia do Forte és molt agradable.
Praia do Forte també és famosa per tenir un 
dels principals monuments del patrimoni 
històric del Brasil. El Castell de Garcia d’Ávila 

és l’estructura de pedra més antiga del país. 
Com a peça fonamental de l’arquitectura mili-
tar portuguesa residencial, va ser construït al 
segle XVI al cim del turó de Tatuapara. Garcia 
d’Ávila va desembarcar a la costa de Bahia el 
1549 i va construir un petit nucli residencial, 
una capella i la seva pròpia casa. La seva 
casa va ser batejada com Casa da Torre, 
però va acabar assumint el nom del Castell 
de Garcia D’Ávila per la seva semblança amb 
una fortalesa medieval europea. 
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MOTOR MERCEDES-BENZ CLS

A 
mb el llançament del CLS l’any 
2003, Mercedes-Benz creava un 
concepte completament nou de 
vehicle combinant –per primera 
vegada– l’elegància i el dinamis-

me d’un coupé amb el confort i la funcionalitat 
d’una berlina. Abans, qui desitjava un quatre 
portes havia d’optar per una berlina i qui bus-
cava un esportiu només trobava el coupé de 
dues portes. Així, durant uns quants anys, el 
CLS va romandre com l’únic coupé de quatre 
portes, una categoria que llavors no existia i 
que després ha estat imitada extensament.
Ja tenim aquí la nova generació, la bellesa de la 
qual farà que el mirin allà per on vagi. I sobretot 
destaca per la seva eficiència al més alt nivell.
Gràcies a una millor aerodinàmica i un pes 
més reduït (per exemple, les portes sense 
marc són totes d’alumini, en comptes de les 
convencionals d’acer), els enginyers de Mer-
cedes han aconseguit uns nivells de consum i 
d’emissions molt bons. El rendiment de cada 

motor proposat és més gran que al seu prede-
cessor, alhora que el consum de combustible 
es redueix dràsticament, en un 25%.
Mercedes-Benz ha començat presentant el 
nou CLS amb dos motors: el 350 BlueEFFICI-
ENCY de gasolina i el 350 CDI BlueEFFICIENCY 
de gasoil. Un terme (BlueEFFICIENCY) que 
es refereix als models respectuosos amb el 
medi ambient, ja que emeten menys de 160 g 
de CO2/km, la qual cosa suposa tot un triomf 
per a l’enginyeria tenint en compte les seves 
dimensions de gairebé 5 m de llarg i 2 tones 
de pes. A més, és el primer cotxe del món 
que incorpora grups òptics davanters cent 
per cent led (llums de carretera, llargs, curts, 
intermitents i llums de dia).
Si l’exterior gaudeix del clàssic estil Coupé, 
dinàmic i esportiu, amb el seu frontal distintiu; 
l’interior respira qualitat de vida. Segueix la 
configuració de quatre places independents, 
com en el primer CLS, però cada seient disposa 
d’un sistema de contorn dinàmic que s’adapta 

al cos de l’ocupant per subjectar-lo de la millor 
manera possible. És a dir, quan circulem de 
manera suau, ofereix una comoditat superior, 
i quan anem més ràpid, la subjecció és dig-
na del millor seient de competició. El xassís 
disposa d’un sistema electrònic mitjançant el 
qual podem endurir o suavitzar el reglatge dels 
amortidors, de manera que és com disposar de 
dos cotxes en un. I això és perquè a Mercedes-
Benz han buscat oferir un vehicle amb el qual 
podem circular molt ràpid i molt segurs, però 
que a més ens permeti gaudir de conduir de 
manera més suau i tranquil·la.
La seguretat està garantida per 12 sistemes 
d’ajuda a la conducció, com l’avisador de 
canvi de carril involuntari i d’angles morts, entre 
d’altres. A més, el nou CLS incorporará per 
primera vegada el sistema de tracció integral 
a les quatre rodes 4Matic.
Més informació a MB Motors, S.A., carrete-
ra Granollers-El Masnou, km 15,5 (08400) 
Granollers, tel. 93 879 61 19

MERCEDES-BENZ CLS:
Un automòbil revolucionari, reinventat per 
arribar més enllà en disseny, tecnologia i confort

FICHA TÉCNICA
MECÀNICA (CLS 350 BE)
Motor: de gasolina de 6 cilindres en V. Cilin-
drada: 3.498 c.c. Potència: 306 CV a 6.500 
rpm i 370 Nm. Velocitat: 250 km/h. Consum 
mitjà: 6,8 l/100 km. Emissions: 159 g/km. 
Canvi: automàtic 7 marxes.
DIMENSIONS
Llarg x ample x alt: 4,94 x 1,88 x 1,41 m. 
Intereix: 2,87 m. Maleter: 520 litres. Pes: 
des de 1.890 quilos. Dipòsit: 59 litres (dièsel), 
80 litres (gasolina).



COMPETICIÓ open de catalunya

Gran Peugeot Open 
de catalunya a Sant cugat
la 31ª edició del torneig comptarà amb la presència dels professionals catalans pablo larrazábal 
i Álvaro Velasco, grans jugadors del circuit europeu formats en el programa albatros de l’àrea de 
tecnificació de la FcG, i es jugarà en un dels camps més prestigiosos i amb més història d’espanya.

el Club de Golf Sant Cugat, amb un 
dels millors recorreguts de 18 forats 
catalans, serà l’escenari del Peugeot 
Open de Catalunya que es disputarà 

entre el 28 i el 30 d’abril. Sant Cugat rebrà 
alguns dels millors jugadors que formen el 
planter del golf professional espanyol. Es 
tracta de la segona prova del Peugeot Tour, 
puntuable també pel Alps Tour, circuit satèl·lit 
del Tour Europeu al qual es va unir des de l’any 
passat amb el objectiu de donar més opor-
tunitats als professionals espanyols d’arribar 
al Circuit Europeu. Objectiu complert, ja que 
en la passada temporada es va aconseguir 
el rècord de 6 victòries espanyoles en el 
Alps Tour.
La 31ª edició del Peugeot Open de Catalunya 
comptarà amb el suport de la Federació Ca-
talana de Golf i amb la luxosa presència dels 
grans golfistes catalans Pablo Larrazábal i 
Álvaro Velasco, jugadors del Circuit Europeu 
que es van formar al Programa Albatros de 
l’àrea de Tecnificació de la FCG. Hi partici-
paran una sèrie de professionals espanyols 
classificats per rànquing. Tots els jugadors 
que no s’hagin pogut classificar tindran 
l’oportunitat de fer-ho en un torneig previ 
que es disputarà el dilluns 25 d’abril. Els cinc 
millors d’aquest torneig preclassificatori 
d’una volta també obtindran el passaport 
per figurar en l’ordre de sortida del Peugeot 
Open de Catalunya. El dimecres 27 d’abril 
se celebrarà el pro-am, on els pros lidera-
ran a diferents equips de quatre jugadors 
amateurs convidats. Dijous 28 es disputarà 
la primera de les tres voltes estipulades. 
Després de la disputa de la segona i tercera 
volta (divendres 29 i dissabte 30 d’abril), on 
es decidirà el campió, el diumenge 1 de maig 
se celebrarà un segon pro-am que clausurarà 
un dels esdeveniments més importants del 

Any	 Campió	 Camp	seu
1969	 Germán Garrido	 Sant	Cugat
1970	 Francisco Abreu	 Sant	Cugat
1971	 No es va celebrar
1972	 Francisco Abreu	 RCG	El	Prat
1973	 Jaime Gallardo	 Terramar
1974	 Manuel Montes	 Vallromanes
1975	 Manuel Montes	 Terramar
1976	 Seve Ballesteros	 RCG	El	Prat
1977	 Antonio Garrido	 Sant	Cugat
1978	 Germán Garrido	 Llavaneras
1979	 José Mª Cañizares	 Sant	Cugat
1980	 José Mª Cañizares	 RCG	El	Prat
1981	 Manuel Ramos	 Terramar
1982	 No es va celebrar
1983 No es va celebrar
1984	 Joan Anglada	 Sant	Cugat
1985	 No es va celebrar
1986	 No es va celebrar
1987	 No es va celebrar
1988	 No es va celebrar
1989	 No es va celebrar
1990	 No es va celebrar
1991	 Alfonso Piñero	 Reus
1992	 Fernando Roca	 Reus
1993	 No es va celebrar
1994	 No es va celebrar
1995	 No es va celebrar
1996	 Txomin Hospital	 Sant	Cugat
1997	 Sergio García	 Sant	Cugat
1998	 F. J. Amatriain	 Sant	Cugat
1999	 Diego Borrego	 Sant	Cugat
2000	 Juan Quirós	 Sant	Cugat
2001	 Ivo Giner	 Sant	Cugat
2002	 T. Jesús Muñoz	 Sant	Cugat
2003	 Gerard Pera	 Sant	Cugat
2004	 Santiago Luna	 Sant	Cugat
2005	 Alfredo García	 Masia	Bach
2006	 Manuel Moreno	 Aravell
2007	 Pol Bech	 Sant	Joan
2008	 Pol Bech	 PortAventura
2009	 Alfonso Gutiérrez	 Golf	Girona
2010	 Pablo Herrería	 Raimat

Palmarès

calendari espanyol professional.  Serà la gran 
festa del golf català i espnyol.En l’edició del 
2010, celebrada al Raimat Golf, es va procla-
mar campió el professional madrileny Pablo 
Herreria, que va superar per tan sols un cop 
l’asturià Alfredo García Heredia i el català Ivo 
Giner. Precisament, Giner comptarà aquest 
any amb l’avantatge de disputar el campionat 
al camp del seu club, on entrena habitual-
ment. El jugador del Club de Golf Sant Cugat 
serà un dels grans favorits al triomf final. 
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CARLES PIGEM I IVON REIJERS, 
CAMPIONS DE CATALUNYA JÚNIOR
Els millors jugadors i jugadores 
catalans menors de 21 anys 
van competir per emportar-se 
el títol de campió de Catalunya 
en les categories júnior, boy, 
girl i cadet en l’excel·lent camp 
d’Empordà Golf. El campionat 
va tenir de tot: vent, pluja, sol i 
un nivell de joc espectacular.
Per OLEGUER TORRA. Fotos: ALBERT SIMÓ

L’extraordinari camp del Club de Golf 
Empordà va ser l’escenari, entre l’11 i 
el 13 de març, del Campionat de Cata-
lunya de les categories júnior, boy, girl 

i cadet, competició que es va caracteritzar per 
un gran èxit d’organització i participació. La 
intensa pluja que va ser protagonista durant 
tot el dissabte 12 de març i va acabar provo-
cant l’anul·lació de la segona volta. El temps 
va canviar l’endemà i el sol va brillar durant 
tota la jornada dominical malgrat que un vent 
intermitent, molest i perjudicial, va dificultar 
les evolucions dels jugadors i jugadores. Mal-
grat tot, a l’Empordà Golf es va poder veure un 
golf de primer nivell protagonitzat pels millors 
golfistes menors de 21 anys catalans. Al camp 
de Gualta (Girona), els espectadors van poder 
gaudir de gran part dels jugadors que formen 
part de les diferents seleccions catalanes 
que han dominat la majoria dels campionats 
interterritorials en les últimes temporades. 
Entre d’altres hi van estar els Erik Hedberg, 
Pep Anglès, Carles Pigem, Carlos Pérez, 
Andrea Jonama, Ivon Reijers o Paula Mus-
tienes. Tots van lluitar pel triomf en les seves 
respectives categories i després de la disputa 
de dues voltes es van imposar Erik Hedberg 

Ivon Reijers, campiona en les categories girl i júnior de noies. Judit Gómez, campiona cadet i subcampiona júnior. 

Carles Pigem, campió júnior masculí.



Júnior noies	 	 	 	 Júnior nois
1.	 Ivon	Reijers	 145	 	 1.	 Carles	Pigem	 137
2.	 Judit	Gómez	 147	 	 2.	 Carlos	Pérez	 137
3.	 Andrea	Jonama	 149	 	 3.	 Pep	Anglès	 138
-.	 Joana	Yáñez	 151	 	 4.	 Erik	Hedberg	 144
5.	 Marta	Trillo	 151	 	 -.	 Jordi	Sansò	 144
6.	 Cristina	Felip	 153	 	 6.	 David	Morago	 145
7.	 Anna	Millet	 154	 	 -.	 Marc	Gª	Pinto	 145
-.	 Mariona	Espin	 154	 	 8.	 Álvaro	Guerín	 147
-.	 Sonia	Sánchez	 154	 	 9.	 Víctor	Bertran	 148
10.	 Lorena	Álvarez	 157	 	 -.	 Adrià	Arnaus	 148
Girl (noies)	 	 	 	 Boy (nois)
1.	 Ivon	Reijers	 145	 	 1.	 Pep	Anglès	 135
2.	 Judit	Gómez	 147	 	 2.	 Erik	Hedberg	 144
3.	 Andrea	Jonama	 149	 	 -.	 Jordi	Sansò	 144
4.	 Marta	Trillo	 151	 	 4.	 David	Morago	 145
5.	 Cristina	Felip	 153	 	 5.	 Álvaro	Guerín	 147
6.	 Anna	Millet	 154	 	 6.	 Adrià	Arnaus	 148
-.	 Mariona	Espin	 154	 	 7.	 Javier	Aldamiz	 149
-.	 Sonia	Sánchez	 154	 	 8.	 Albert	Arribas	 151
9.	 Ariadna	Castro	 158	 	 -.	 Ramon	Ventura	 151
10.	 Paula	Mustienes	 162	 	 10.	 Oriol	Saura	 152
Cadet noies	 	 	 	 Cadet nois
1.	 Judit	Gómez	 147	 	 1.	 Erik	Hedberg	 144
2.	 Andrea	Jonama	 149	 	 2.	 Álvaro	Guerín	 147
3.	 Marta	Trillo	 151	 	 3.	 Albert	Arribas	 151
4.	 Anna	Millet	 154	 	 4.	 Oriol	Saura	 152
-.	 Mariona	Espin	 154	 	 -.	 Alberto	Sánchez	 152
-.	 Sonia	Sánchez	 154	 	 -.	 Albert	Badosa	 152
7.	 Ariadna	Castro	 158	 	 7.	 Pelayo	Cisnal	 153
8.	 Eva	Sánchez	 165	 	 8.	 Alberto	Torrado	 155
9.	 Patricia	Bardají	 166	 	 9.	 Gonzalo	Lanas	 156
10.	 Myriam	Marfa	 168	 	 -.	 Carlos	Cascante	 156

Classificacions finals

Andrea Jonama, subcampiona cadet femenina.

(cadet masculí), Judit Gómez (cadet femení), 
Ivon Reijers (girl i junior femení), Pep Anglès 
(boy) i Carles Pigem (júnior masculí). Però els 
resultats, començant per la categoria júnior 
masculina, van ser molt ajustats i van oferir 
moments d’intensa emoció i competitivitat. 
Per exemple Carlos Pérez i Carles Pigem van 
protagonitzar un dels duels més intensos dels 
últims anys en el Campionat de Catalunya.
El jugador lleidatà Carles Pigem es va pro-
clamar campió de Catalunya júnior amb un 
total de 137 cops i després de disputar un 
emocionant desempat amb Carlos Pérez, 
subcampió. Pigem li va treure dos cops a 
Pérez en la primera volta, els resultats es van 
invertir en la segona i Carlos Pérez va poder 
forçar el desempat. En categoria femenina, 
Ivon Reijers, amb una targeta acumulada de 
145 cops, va ser doble subcampiona en les 
categories júnior i girl. Judit Gómez va ser 
subcampiona en aquestes dues categories, 
dos cops per darrera de Reijers, però també 
es va proclamar campiona cadet just per 
davant d’Andrea Jonama, jugadora que va 
finalitzar el Campionat de Catalunya amb 
149 impactes.
D’altra banda, també cal destacar el gran 
campionat disputat per Pep Anglès, que es 
va proclamar, amb 138 cops, campió de la 
categoria boy, per davant d’Erik Hedberg, 
sucampió amb 144 impactes. A més del 
subcampionat boy, el jugador del Club de 
Golf Terramar també es va endur el títol en 
la categoria cadet, on va superar a Álvaro 

Guerin per tres cops. Els nous campions 
van prendre el relleu d’Adrià Arnaus i Camilla 
Hedberg, campions de 2010, respectivament 
de les categories boy i júnior masculina (Ar-

naus) i girl i júnior femenina (Hedberg), en el 
campionat que es va celebrar en el llavors 
Club de Golf Masia Bach (ara Club de Golf 
de Barcelona). 

Carlos Pérez, subcampió júnior. Álvaro Guerín, subcampió cadet.
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UN CLUB AMB TRES CAMPS

DE GRAN NIVELL

L
umine Golf Club ofereix al golfista 
un dels resorts de golf més complets 
d’Espanya. En total, tres camps, de 
diferents característiques, dos de 18 
forats i un de 9, per a golfistes de tots 

els nivells de joc, una infraestructura hotelera 
que no tenen altres camps en aquest país i una 
oferta d’oci i vacances variada i de qualitat.
Greg Norman va dissenyar dos dels tres recor-
reguts de Lumine Golf Club, Nord i Centre. El 
tercer, camp Sud, va ser obra d’un dels grans 
dissenyadors espanyols, Alfons Vidaor. Norman 
va plasmar en els camps Nord i Centre alguns 

dels seus millors forats dissenyats a Espanya. El 
professional australià va saber aprofitar la vari-
etat de paisatge de la finca per crear forats amb 
característiques diferenciades que plantejaran 
al golfista nous reptes a cada tee. El camp Nord 
exigeix estratègia, precisió (especialment en els 
cops d’aproximació a green) i una gran efectivitat 
des del tee de determinats forats. Els 18 forats 
d’aquest recorregut conviuen a la perfecció 
amb els aiguamolls del terreny i l’anomenada 
Sèquia Major, catalogada com a Espai d’Interès 
Natural per la Generalitat de Catalunya. El forat 
12, per ser el més complicat, i el 18, per la seva 

espectacularitat, són dos dels més destacats del 
recorregut. La dificultat del forat 12 ve determi-
nada pel seu immens búnquer allargat adossat 
a la part esquerra del green. I el 18 té realment 
un recorregut impactant. La màxima dificultat 
d’aquest forat es presenta a aquells potents i 
experts golfistes que vulguin assolir el green de 
dos cops. La llacuna de la dreta del carrer i els 
búnquers de green es convertiran en una seriosa 
amenaça per a les seves targetes.
Per la seva banda, el recorregut Centre està situat 
a la part més alta del resort, envoltat per camps 
d’oliveres i garrofers. Durant el joc, el golfista pot 

LUMINE GOLF OFErEIx AL COr DE LA COStA DAUrADA UNA OPCIó DE 
jOC DE PrIMEr NIVELL EUrOPEU AMB DOS rECOrrEGUtS DISSENyAtS 
PEr GrEG NOrMAN I UN tErCEr qUE PrIOrItzA LA SEVA INtEGrACIó 
A L’ENtOrN NAtUrAL.
PER OLEGUEr tOrrA



Gran èxit del primer torneig

La primera prova del Gran Circuit Lumine Golf es va jugar el dia 5 de febrer al Camp Nord, recorregut 
dissenyat pel prestigiós professional Greg Norman. Els participants en el torneig van gaudir d’unes condicions 
meteorològiques extraordinàries. La sortida va ser a tir i el gran èxit de participació va motivar que es doblessin 
fins a cinc tees de sortida. Cap jugador va voler perdre l’oportunitat d’aconseguir un bon resultat per entrar 
amb bon peu a la classificació general. L’excel·lent nivell de joc, la logística, el bon manteniment del camp i la 
col·laboració dels Marshalls va fer que es respectessin els horaris i que el joc fos fluid.
Una altra de les novetats va ser el generós welcome pack ofert per Italian-Delicat (un dels patrocinadors) 
al millor jugador de cada partit. Italian-Delicat va obsequiar-los amb productes delicatessen: vi lambrusco, 
diversos tipus de pasta, tomàquet natural, etc. Aquesta iniciativa va fer que tots els golfistes tinguessin opció a 
guanyar un gran premi i va potenciar el joc net.
Pel que fa als premis especials, Italian-Delicat va premiar els drives masculí i femení més llargs. Els guanyadors 
van ser Agnieska Mazur i Ángel Feijoo. Electrònica Reus-Sony Gallery va obsequiar els guanyadors dels cops 
d’aproximació més precisos, Alberto Saenz i Carmen Cano, amb una càmera de fotos i un MP4.
Els millors del torneig van ser Pere Curto, en handicap superior, per davant d’Enric Madruga (segon classificat) 
i Iván Miras del Pozo, en handicap inferior, per davant de David Solé. Maria Godia es va alçar amb el primer lloc 
entre els més joves, Carmen Cano va aconseguir el millor resultat femení, i Antonio Loureiro i Alberto Martín 
van liderar, respectivament, les categories Scratch i Sènior.
La jornada va concloure amb un còctel-dinar, gentilesa de l’àrea de restauració de Lumine Golf Club, i un gran 
sorteig de regals, on la majoria dels participants van aconseguir regals cedits per Italian-Delicate, Electrònica 
Reus-Sony Gallery i TaylorMade / Adidas Golf.

contemplar les estructures romanes i medievals 
que van aparèixer amb les excavacions realitza-
des per construir el camp. Es tracta d’un recorre-
gut amb carrers amples i apte per a golfistes de 
tots els nivells. La seva situació entre els camps 
Nord i Sud converteix aquests forats en perfecta-
ment combinables amb els dels recorreguts Sud 
i Nord. El recorregut Sud és l’únic dels tres que 
no porta el segell de Norman. El seu traçat va ser 
concebut per un dels grans arquitectes de golf 
del nostre país, Alfonso Vidaor, que va dibuixar 
cadascun dels seus forats pensant en la diversió 
del jugador, independentment del seu nivell de 
joc. Els seus forats es caracteritzen per la pro-
tecció que exerceixen sobre ells les pedreres de 
roques al llarg del recorregut. Concretament, els 
forats 13, 17 i 18 s’integren en pedreres naturals 
que aporten un espectacular i únic escenari per 
al desenvolupament del joc.
El resort disposa de dues cases-club, una situada 
per sobre del green del forat 18, construïda sota 
els patrons de l’arquitectura mediterrània i amb 
tots els serveis necessaris de restauració i per a 
la pràctica del golf. La segona casa-club s’aposta 
entre els forats 9 i 18 del camp Sud i disposa de 
vestidors, restaurant i servei complet de lloguer 
de buggy i material de golf.
Aquests tres camps compten a més amb el plus 
d’estar ubicats en una de les millors destinacions 
de golf d’Espanya, la Costa Daurada. D’aquesta 
manera, el golfista podrà completar les seves 
vacances o estada d’un cap de setmana llarg 
gaudint d’algunes de les millors platges catalanes 
i de les múltiples possibilitats d’oci que ofereix la 
destinació. Per exemple, podrà visitar localitats 
turístiques com Salou o Cambrils i impregnar-se 
als carrers de Tarragona del llegat històric de la 
Roma Imperial. 
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EntrEvistEs Campions

Anna Arrese
“m’encanta aprendre
de les meves companyes”
És una jugadora que, tot i ser molt jove, es caracteritza per tenir 
una gran personalitat en el camp. Junt amb mireia prat, és qui més 
campionats interterritorials ha guanyat per a Catalunya. neboda del 
tennista Jordi arrese, anna porta l’aDn de competidora a la sang. El 
seu somni és jugar a l’LpGa Tour.
Text oLEGUER ToRRa

-Sents una gran responsabilitat quan et 
diuen que ets una de les líders de la se-
lecció catalana?
-No crec que sigui una líder a la selecció cata-
lana. Sóc una jugadora més de l’equip. Potser 
amb més experiència que altres. Ser líder 
comporta molta responsabilitat i jo crec que 
encara em falta una mica més de experiència 
per arribar a ser-ho. En aquests moments, la 
líder és la Mireia Prat, però de la suma entre ella 
i jo faríem un bon lideratge (ja, ja, ja).

-Què suposa per a tu haver aconseguit 
cinc campionats interterritorials i ser, amb 
Mireia Prat, la que més títols ha guanyat?
-Per a mi suposa una gran satisfacció compar-
tir aquests triomfs amb les meves companyes i 
defensar la meva selecció, la catalana. Aquests 
triomfs han estat molt merescuts i molt treba-
llats durant tot l’any. Poder arribar a obtenir, 
junt amb la Mireia Prat, aquests cinc títols 

consecutius és tot un privilegi, ja que la dificul-
tat de guanyar-lo durant cinc anys seguits és 
enorme i només assumible amb un equip d’alt 
nivell. I això s’ha donat aquests darrers anys 
amb la selecció catalana. Estic molt contenta 
i m’agradaria continuar obtenint aquests bons 
resultats molts anys més.

-Com valoraries el teu pas pels diferents 
equips nacionals espanyols?
-Una experiència molt satisfactòria. Amb 16 
anys ja vaig contribuir a guanyar una medalla 
de bronze al European Young Masters i tot 
seguit una medalla de plata individual en el 
mateix campionat. Aquell any vaig formar part 
de l’equip nacional de girls. L’any següent vam 
aconseguir medalla de bronze a l’Europeu Girls 
i finalment aquest any també. És una gran pri-
vilegi formar part d’aquests equips. El que més 
m’agrada i amb el que em quedo sempre són 
les relacions d’amistat amb les companyes de 

l’equip. Considero que no totes les jugadores 
dels equips de diferents països tenen la com-
plicitat que tenim nosaltres. També m’encanta 
aprendre de les meves companyes, ja sigui 
personal o golfísticament.

-A quina jugadora admires i per què?
-Sempre he admirat la Marta Silva i la Carlota 
Ciganda, pel seu swing, la seva personalitat, 
com està al camp, però ara mateix admiro molt 
la Marta Figueras-Dotti. Crec que es una per-
sona que sap molt, perquè ella ja ho ha viscut 
tot, i sap què s’ha de fer en cada moment. Ha 
estat una gran jugadora i ha aconseguit grans 
triomfs a la seva carrera professional. És tot un 
privilegi haver-la pogut conèixer en persona i 
aprendre d’ella.

-Ara jugaràs i estudiaràs una carrera en 
una universitat americana...
-Sí, ara aniré cap allà per seguir estudiant i 
jugant a golf. La veritat és que tinc moltes 
ganes, perquè des de molt petita sempre he 
volgut anar-hi. Crec que competir en el Circuit 
Universitari Americà és el millor que li pot 
passar a una jugadora que en el futur vol ser 
professional i jugar l’LPGA Tour. A Estats Units 
el nivell és molt alt, ja que allà l’esport es viu 
d’una manera molt intensa i fa que et posis les 
piles i agafis un bon nivell.

-Explica’m la cosa més sorprenent que 
t’hagi passat jugant a golf...
-Buf, sorprenent? Fa uns quants anys, quan 
vaig anar a jugar la Junior Ryder Cup, vaig arri-
bar a compartir el camp de pràctiques i a parlar 
amb els jugadors professionals de la Ryder 
Cup de l’equip europeu i alguns de l’equip ame-
ricà. Va ser com un somni veure’ls allà i parlar 
amb ells. També va ser molt sorprenent un hole 
in one que vaig fer amb només 10 anys al Club 
de Golf la Llorea. Era un par 3 molt complicat al 
que li tenia una mica de pànic perquè tenia un 
barranc molt gran. Recordo que vaig colpejar 
la bola amb la fusta 7 amb totes les meves 
forces i vaig veure com la direcció era perfecta, 
però després ja no vaig veure més la bola.... 
De sobte algú em va cridar dient-me: “La has 
metido Anna, ¡qué crac!”. No vaig poder parar 
de saltar i riure de l’alegria.

-Quin és el teu pla d’entrenament durant 
la temporada?
-Primer tinc la pretemporada, que és on faig 
tots el canvis que hagi de fer. Després, quan 
comença la competició ja faig les sessions de 
temporada. El meu pla d’entrenament varia 
segons sigui pretemporada o temporada. 



ApproAch i pAT
Jugadora i jugador preferits: 
Paula Martí i Lee Westwood
Millor cop: Drive
Pitjor cop: Ferro 4
Camp preferit: Club de Golf Costa Brava 
i Real Club de la Puerta del Hierro
El teu partit ideal: El jugaria amb 
Lee Westwood, Martin Kaymer 
i Matteo Manassero

Durant la temporada intento sortir moltes 
vegades al camp per veure com estic jugant i 
imaginar que estic competint. També entreno 
molt el pat i el joc curt perquè són molt impor-
tants per completar el teu joc. A la Blume, la 
Marta Figueras-Dotti, la meva entrenadora, 
sempre em recordava que el joc curt es el més 
important i on has d’invertir-hi molt de temps. 
Al camp de pràctiques m’agrada treballar 
aquelles distàncies en les que em trobo més 
dèbil al camp. També és molt important l’estat 
físic, així que intento compaginar la preparació 
física amb la tècnica. D’aquesta manera puc 
potenciar els meus moviments i augmentar el 
rendiment.

-Diuen que de petita jugaves molt bé al 
tennis. Per què et vas acabar decantant 
pel golf?
-Sempre he estat molt esportista i he tingut la 
sort de tenir facilitat per tots els esports. De 
petita competia i jugava molt a tennis, sobretot 
a l’estiu, i crec que podia haver arribat a tenir un 
bon nivell, però hi va haver un moment que em 
vaig decantar pel golf perquè em veia incapaç 
de seguir practicant els dos. Crec que l’aposta 
em va sortir bé.

-Què és el que més et motiva per ser juga-
dora professional?
-El més bonic en aquest món és poder-te 
dedicar a allò que més t’agrada i jo ja des de 
petita somiava amb ser una campiona de golf 
i arribar lluny. M’encanta l’ambient que hi ha 
en general en el món de l’esport, m’agrada 
superar-me dia a dia i aquesta lluita constant 
per assolir bons resultats.

-Et conformaries amb tenir l’èxit que va 
tenir el teu oncle Jordi Arrese?
-Tenir l’èxit que ha tingut el meu tiet i acon-
seguir una medalla als Jocs Olímpics és molt 
important . Però clar, sempre t’agradaria acon-
seguir més i més i superar-lo. Quan vens d’una 
família tan esportista i tens un tiet que ha estat 
a l’elit, també et sents més compromesa i 
responsable.

-Quatre jugadores espanyoles tenen 
aquesta temporada la targeta de l’LPGA 
Tour. Com valores el nivell actual del golf 
femení espanyol?
-Cada any les jugadores espanyoles tenen 
millor nivell, i crec que aquesta generació està 

començant a donar els seus fruits. Un exemple 
és l’Azahara Muñoz, que l’han nombrada ro-
okie de l’any. Un altre clar exemple és el nivell 
que estan assolint la Belén Mozo i la María 
Hernández aquesta temporada o la Beatriz 
Recari, que ha estat la segona espanyola que 
guanya un torneig a l’LPGA Tour.

-Tots els golfistes teniu la vostra rutina 
abans d’executar un putt. Tu com et con-
centres al green?
-Jo sempre miro la caiguda per davant, per 
darrere i pel mig perquè així puc veure si el pat té 

pendent o no. Sempre intento seguir la mateixa 
rutina, ja sigui en competició o en un entrena-
ment, per tenir-la com una cosa habitual.

-Explica’m el millor consell que t’han donat 
en un camp de golf durant un campionat ...
-Si estàs competint per algun títol és millor 
deixar una mica aparcat el joc de les teves 
companyes i fixar-te cent per cent en el teu 
joc. Quan una dóna el millor de si mateixa i està 
competint al màxim nivell, difícilment se li pot 
escapar el triomf.

-Quina és la teva primera reacció quan 
falles un cop fàcil?
-A veure, quan fallo un cop fàcil, les meves 
paraules són: “Anna, això no toca” o “Anna, 
això no pot ser”. Però aquestes paraules me 
les quedo per mi mateixa o les dic en veu 
baixa. No sóc una persona que faci gestos 
de desaprovació o cridi. El que molta gent 
sempre em diu és que quan tinc un pat, per 
exemple, d’esquerra-dreta i el fallo per la dreta, 
sempre dic les mateixes paraules: “Anna, per 
l’esquerra, dona”. La gent riu perquè és una 
frase molt característica meva. 
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en el marc de la Fira Cucalocum (Parc de la Infància i la Joventut de Lleida), la Federació 
Catalana va promocionar el golf amb un seguit d’activitats vinculades a l’ensenyament 

d’aquest esport. Un total de 50.000 nens van visitar al costat dels seus pares una fira amb 
una gran tradició a Lleida. Molts d’aquests nens van passar per la instal·lació muntada 
conjuntament per la FCG i el Club de Golf Raimat. Gerard Piris, jugador de Raimat i campió 
del món universitari, i els components de l’equip nacional espanyol Carlos Pigem, Josep 
Maria Florista, Alejandro Esmatges i Anna Pigem van impartir classes d’introducció a la 
tècnica del golf. Àngel Ros, alcalde de Lleida, va visitar l’espai de la FCG i va poder gaudir 
del nostre esport. 

La Federació Catalana de Golf va participar activament en el certamen

FeDeRació NotÍcieS De la FcG
PROMOCIÓ DEL GOLF a la Fira Cucalocum

Serres de Pals i Costa Daurada van ser les seus de les dues primeres jornades de 
la XLVª edició del Gran Premi de Catalunya-Hexagonal. La 1ª jornada es va jugar a 

Serres de Pals del 21 al 23 de gener. Va ser una estrena marcada per un fred i vent inten-
sos i que va comptar amb la participació de 71 equips. En el primer dia de competició, 
gràcies a una targeta de 238 cops, es va imposar l’equip format per Cristina Gibernau, 
Giovanna Montaño, Joaquina Méndez i Montserrat Mampel. El següent dia, dissabte, 
es va imposar, amb 229 impactes, el quartet format per Francisco Monrabal, José María 
Torruella, David González i Raúl Iborra. Finalment, el diumenge es va situar primer l’equip 
capitanejat per Susana Terol, que va presentar una targeta amb 216 cops. Aquest equip, 
va sortir de Serres de Pals com a líder de l’Hexagonal. Costa Daurada va ser l’escenari 
de la 2ª jornada, del 18 al 20 de febrer. Al camp tarragoní, l’equip capitanejat per David 
Vilallonga i format per Tomás Méndez, Silvia Hu i Francisco López va dominar la com-
petició amb un total de 209 cops. Després d’aquestes dues jornades, l’equip format 
per Susana Terol, Alejandro García Echevarrieta, Diana Terol i Borja García Echevarrieta 
(foto) comparteix el liderat amb l’equip compost per Gabriel Soler, Joel Girbau, Lluís 
Girbau i Joan Girbau. Els dos equips son primers amb 440 cops 

GRaN pRemi De catalUNYa-HeXaGoNal

Els equips capitanejats per Gabriel Soler i Susana Terol, líders després 
de les dues primeres jornades

federació NotÍcieS De la FcG

aRNaUS Va aRRiBaR als 
quarts de la copa del Rei

El RCG El Prat va ser l’escenari 
d’una de les competicions amb més 
solera a Europa

adrià Arnaus va aconseguir superar les 
dues primeres rondes i arribar a quarts 

de final de la Copa del Rei 2011, que es va 
celebrar entre el 2 i el 6 de març al RCG El 
Prat. A la final, l’anglès Laurie Canter va 
vèncer al seu compatriota Stiggy Hodgson 
per 11 forats d’avantatge a falta de 10 per 
jugar. Per la seva part, el jugador català –un 
dels dos únics espanyols que van aconseguir 
superar les dues primeres rondes-, va caure 
en un vibrant i igualat partit davant l’holandès 
Robin Kind, que va sentenciar el partit amb 
un gran pat de 12 metres al forat 16. La resta 
de jugadors catalans que van passar el tall en 
la competició -David Morago, Carlos Pigem 
i Pep Anglès-, no van aconseguir superar la 
primera ronda. 



El jugador lleidatà, golfista habitual dels equips nacionals d’Espanya i Catalunya, va 
aconseguir el seu primer triomf al Circuit Universitari d’Estats Units després d’imposar-

se amb claredat en el WSU Snowman Getaway. El golfista de Lleida va liderar la classifi-
cació individual, amb deu cops per sota del par del 
camp. Cuartero va treure una renda de cinc respecte 
al segon classificat William Harrold i sis sobre el 
tercer, Stuart Ballingall, tots dos companys d’equip 
del golfista català. Aquest excel lent resultat dels 
tres jugadors de la Universitat de Missouri també va 
certificar la victòria per equips. Així doncs, el festival 
dels Mizzous, com es coneix els integrants de l’equip 
de la Universitat de Missouri, va ser espectacular. 
Emilio Cuartero es un dels diversos jugadors cata-
lans de gran talent que han triat els Estats Units per 
desenvolupar de forma paral·lela les seves carreres 
universitàries i esportives. Cuartero va començar la 
seva etapa americana a la Universitat de Missouri 
després de completar una brillant trajectòria amateur 
a Espanya i Europa. Hem de destacar la seva victòria 
en el British Boys de 2007. 

CUARTERO GUANYA amb la Universitat de Missouri

El jugador català va inaugurar el seu palmarès al Circuit Universitari

REMUNTADA I VICTÒRIA 
de Camilla Hedberg

La jugadora catalana Camilla Hedberg es va adjudicar de forma brillant –i després d’una 
espectacular remuntada- una victòria de prestigi en el I Puntuable del Rànquing Nacional 

Femení 2011, que va fer justícia al seu gran talent i actitud, valors que li van fer perseguir la 
victòria fins a l’últim moment. 
El torneig, que es va disputar a El Valle Golf (Múrcia), va tenir un final vibrant, amb un duel 
entre Camilla Hedberg, Noemí Jiménez i Carlota Ciganda –capdavantera en el forat 13 i una 
de les principals promeses del golf nacional a nivell mundial-, que va veure com la catalana 
escurçava distancies respecte les altres dues jugadores per arribar al tee del 18 amb un triple 
empat. En aquest decisiu forat, Hedberg va saber controlar els nervis per tancar el forat amb 
el par, resultat que li donaria el títol. Carlota Ciganda no va poder baixar del doble bogey i 
Noemí Jiménez es va haver de conformar amb un bogey. Amb aquest triomf, la golfista del 
CG Terramar engalana un palmarès en el qual ja figuraven dues medalles de bronze en els 
Europeus Sub-18 per equips 2009 i 2010 i un triomf individual en l’Internacional d’Espanya 
Júnior 2009. 
La segona jugadora catalana millor classificada va ser Andrea Jonama –en 10ª posició-, 
mentre que la tercera va ser Ivon Reijers, en 12ª posició. Andrea Vilarasau es va situar 13ª en 
la taula, Elia Folch 14ª, Paula Mustienes 35ª, Cristina Felip 36ª, Olga Ríos 40ª, Anna Arrese 
41ª, Joana Yáñez 43ª i Sonia Sánchez 43ª. Ariadana Castro, Mariona Maeso i Laia Pasquina 
no van aconseguir passar el tall. 

Triomf de prestigi de la catalana, davant Jiménez i Ciganda, 
en el I Puntuable del Rànquing Nacional

XAVI PUIG va finalitzar 
sisè a Portugal

El golfista barceloní va ser el millor 
representant espanyol, a tres cops 
del campió

Xavi Puig va brillar en la 81a edició de 
l’Internacional de Portugal que es va 

celebrar en el recorregut del Montado Golf. 
El jugador català va ser el millor dels juga-
dors espanyols participants i va acabar el 
campionat amb una meritòria sisena plaça. 
El barceloní va anar de menys a més. Va 
començar la competició amb una targeta 
de 72 cops i la va finalitzar amb dues voltes 
de 70 impactes. L’anglès Eddie Pepperell es 
va endur el títol, amb tres cops menys que el 
català. Pel que fa a l’actuació de la resta de 
jugadors de la Federació Catalana de Golf. El 
golfista de Lleida Carlos Pigem va finalitzar 
aquest Internacional de Portugal en el lloc 
16. D’altra banda, Carles Pérez, Gerard Piris 
i Víctor Bertran no van poder superar el tall. 
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BeRtRaN i moRaGo, 
campions catalans per parelles

la parella formada per David Morago i Víctor Bertran es va 
proclamar campiona del Campionat de Dobles de Catalunya 

que es va celebrar a les instal.lacions del Club de Golf de Reus 
Aigüesverds. Morago i Bertran es van imposar en categoria 
masculina amb un total de 146 cops. Pep Anglès i Víctor Majó es 
van classificar en segona posició, a quatre cops dels campions. 
Cal destacar els forats en 1 aconseguits per Adrià Arnaus i Jordi 
Panes al forat 3. El títol va estar molt més disputat en categoria 
femenina, on les parelles formades per Marta Trillo i Laia Pas-
quina, i Diana Terol i Judith Chaves van finalitzar empatades a 
140 cops i van haver de jugar-se el campionat en un emocionant 
desempat. Marta Trillo i Laia Pasquina van ser més regulars i van 
acabar adjudicant-se el títol. 

Marta Trillo i Laia Pasquina van adjudicar-se el 
títol en categoria femenina

DaViD moRaGo 
frega el podi a la copa Balears
El golfista català va finalitzar el campionat 
en quarta posició

David Morago es va quedar a un pas de classificar-se entre els 
tres primers a la Copa Balears, torneig que es va disputar al 

camp mallorquí de Son Antem entre el 3 i el 6 de febrer. La prova 
-disputada a 72 forats Stroke Play distribuïts en quatre jornades- 
va estar marcada per la presència de vent, especialment durant 
la primera jornada de competició. Després de Morago, els dos 
jugadors catalans que van aconseguir una millor classificació van 
ser Adrià Arnaus, cinquè amb una targeta de 71 cops a la segona 
jornada, i Carles Pérez –l’únic jugador que va vèncer al camp durant 
la primera jornada, amb 70 cops-, sisè. Per la seva banda, Gerard 
Piris va ser novè, Pep Anglès, 14º, Víctor Bertran, 17º, Xavi Puig, 18º, 
Eric Hedberg, 22º, Joan Bertran, 29º, Alejandro Esmatges, 37º, Jordi 
Panes, 44º, Jordi Flotats, 45º, i Ramon Ventura, 48º. Jordi Sansó, Eric 
Serch i Jordi Sánchez no van aconseguir passar el tall. 

la golfista barcelonina Anna Arrese (foto) no va tenir opció 
de revalidar el títol a l’Internacional de Portugal que tan bri-

llantment va conquerir l’any passat. Arrese no va poder superar el 
tall al final de la tercera volta, de manera que no va poder lluitar pel 
títol en l’última ronda. Tampoc va tenir accés a l’última volta altra 
barcelonina, Camilla Hedberg. D’altra banda, Mireia Prat, la millor 
de les participants catalanes, sí que va poder lluitar per estar entre 
les millors i va finalitzar l’Internacional de Portugal en el lloc 11. 
El triomf va ser per a la irlandesa Leone Maguire i cal destacar el 
cinquè lloc de les espanyoles Clara Sánchez i Noemí Jiménez. 

aNNa aRReSe no va poder revalidar el títol
Mireia Prat, la millor catalana a l’Internacional de 
Portugal

aDRiÀ aRNaUS, vora el top 10 a miami

El golfista català va destacar a la Orange Bowl que es va 
disputar al Biltmore Golf course

el barceloní Adrià Arnaus va tenir una destacada actuació al Junior 
Orange Bowl Championship 2010, torneig que es va disputar al Bil-

tmore Golf Course de Coral Gables, Miami (Florida), i en el qual va ser 
l’únic representant del nostre país. Aquest torneig –el més prestigiós 
del calendari júnior internacional- es va estructurar en quatre jornades i 
va reunir a Miami un centenar de jugadors i jugadores del més alt nivell. 
Arnaus va entregar en la primera jornada de competició una targeta 
de 71 cops que li va suposar el colideratge provisional del campionat, 
posició de privilegi que no va aconseguir mantenir en la segona volta, 
quan una targeta de 74 cops el va relegar a la vuitena posició. De fet, 
Adrià Arnaus va mantenir opcions de triomf fins a l’última jornada, que va 
iniciar en la novena posició a sis cops del jugador que es va adjudicar el 
torneig, l’alemany Max Rottluff. Finalment, els 76 cops que va registrar en 
l’última targeta –i que no van ser en absolut un reflex del bon joc que va 
desenvolupar durant la pràctica totalitat de la competició- li van impedir 
mantenir-se en el top 10 del torneig, posició que no va abandonar en cap 
dels dies precedents. 



federació profeSSionalS

paBlo larraZÁBal 
va destacar a nova Delhi
El professional barceloní va finalit-
zar cinquè a l’Avantha Masters

la bona actuació de Pablo Larrazábal 
al torneig de Nova Delhi –on va arribar 

a situar-se a un cop del líder després de 
completar-se la tercera volta- li va permetre 
ascendir fins el lloc 27 en la Race to Dubai; 
mentre que l’altre jugador català que va 
participar en el torneig, Álvaro Velasco, va 
finalitzar en el lloc 29. Velasco ocupa el lloc 31 
en la Race to Dubai. Aquest ha estat el millor 
resultat aconseguit per Pablo Larrazábal en 
el que portem de temporada. 

anDrea VilaraSaU, cinquena a Meis

la golfista catalana Andrea Vilarasau va aconseguir sumar al seu palmarès una 
meritòria cinquena plaça al Campionat Internacional d’Espanya Júnior que, en ca-

tegoria femenina, es va disputar de l’11 al 13 de febrer al camp de Meis (Pontevedra) i 
que va haver de ser reduït a dues jornades a causa de les condicions meteorològiques 
adverses. La golfista de Barcelona, que va presentar una targeta de 149 cops (75, 74), 
va quedar situada a 8 impactes de la guanyadora, la francesa Emilie Alonso. La segona 
catalana millor classificada va ser Camilla Hedberg, en novena posició. Després de la 
jugadora del Terramar, es van situar les també catalanes Andrea Jonama (14ª), Paula 
Mustienes (20ª), Joana Yáñez (23ª), Olga Ríos (32ª), Ivon Reijers (35ª), Cristina Felip 
(35ª) i Ariadna Castro (45ª). 

ViCTÒria D’eSpanYa, 
amb arnaus com a jugador destacat

El campionat Internacional d’Espanya Júnior va estar condicionat 
pel mal temps

aporTaCiÓ CaTalana a un gran triomf

el jugador del RCG El Prat Xavi Puig va contribuir a un gran triomf de la selecció espanyola 
amateur en categoria masculina al quadrangular internacional que es va celebrar al Club 

de Golf Costa Ballena. Espanya va competir amb Anglaterra, Alemanya i Finlàndia. Txomin 
Hospital, en qualitat de capità, va dirigir amb gran encert el combinat espanyol, i Xavi Puig 
va ser un dels jugadors més destacats i peça fonamental en els partits de dobles. L’equip 
espanyol va aconseguir el seu cinquè triomf en aquest tradicional quadrangular després 
d’imposar-se a Anglaterra en l’última jornada. Espanya i Anglaterra van arribar a aquesta 
jornada decisiva després de superar els dos equips tant a Finlàndia com a Alemanya. 

Xavi Puig va ser una peça clau de l’equip nacional espanyol

La selecció espanyola va guanyar a França per un ajustat 15,5 a 14,5

el jugador català Adrià Arnaus va tenir un paper decisiu en la victòria que va aconseguir 
Espanya davant França al Match Internacional Sub-18. Es tracta d’un partit anual 

entre les dues seleccions que, malgrat estar presidit per la igualtat, es va acabar decan-
tant finalment pels interessos espanyols en l’últim forat de l’últim partit. Adrià Arnaus 
es va imposar amb solvència en el seu partit individual demostrant el seu gran talent i 
contribuint a la 19ª victòria de l’equip nacional en aquesta competició, que se celebra al 
Club de Golf de Pau, que, fundat l’any 1856, és el més antic de l’Europa continental. 

GarCÍa pinTo, 
primer líder
El golfista del Golf Girona va ser el 
millor en la prova inaugural del XIV 
Circuit Català de Professionals

el passat 15 de febrer es va disputar al 
Club de Golf Terramar la primera prova 

del Circuit Català de Professionals, que va 
reunir els millors pros catalans. Jordi García 
Pinto (Golf Girona) es va imposar amb una 
targeta de 62 cops. En la lluita per la segona 
posició es va registrar un triple empat a 68 
impactes. Marc Pérez Gelma, Ivo Giner i 
Rafael Gallardo van compartir aquest se-
gon lloc. D’aquesta primera jornada, val la 
pena destacar la presència, entre els pros, 
d’un total de 10 jugadors amateurs. Apuntar 
també les modificacions en el reglament 
d’aquesta 14ª edició, que implicaran que la 
totalitat de l’import de les inscripcions serà 
destinat al repartiment de premis entre els 
guanyadors. 



ÁLVARO VELASCO s’exhibeix a Dubai
El golfista barceloní va conquerir la quarta plaça d’un del tornejos importants de l’European Tour

El jugador professional català Álvaro Velasco va aconseguir una excel·lent quarta posició a l’Omega Dubai Desert Classic, torneig pertanyent 
a l’European Tour que es va disputar entre el 10 i el 13 de febrer a Dubai, Emirats Àrabs. Amb una targeta de 279 cops (74+70+65+70), el 

català va exhibir un joc sòlid durant tots els dies i va aspirar al podi fins a l’últim moment. Aquesta brillant actuació encara té més mèrit si 
tenim en compte que, en aquest torneig, participaven els tres millors jugadors del planeta: Lee Westwood, Martin Kaymer i Tiger Woods. 
El triomf va ser per un altre Álvaro, l’espanyol Álvaro Quirós. 

federació pROfESSiOnALS

ELS CATALAnS del programa neo pro
Juan Antonio Bragulat i Jordi García Pinto formen part del selecte grup de pros espanyols

Els catalans Jordi García Pinto i Juan Antonio Bragulat formen part del grup de 12 joves pros seleccionats pel Comitè de Professionals 
de la RFEG per integrar el denominat Programa Neo Pro, que ajudarà a aquests golfistes en els seus primers anys com a professionals. 

Es tracta d’una iniciativa de la RFEG, en col.laboració amb la Federació Catalana i la resta de les federacions autonòmiques. Juntament 
amb García Pinto i Bragulat figuren en el Programa Neo Pro els golfistes Pedro Oriol, Borja Etchart, Jorge Campillo, Jordi García del Moral, 
Jesús Legarrea, Moisès Cobo, Íñigo Urquizu, María Hernández, Belén Mosso i Adriana Zwanck. Aquests golfistes comptaran amb les aju-
des previstes pel programa durant almenys els dos pròxims anys. A canvi d’aquest suport, els joves professionals es comprometen a col.
laborar amb les federacions en diferents iniciatives per promocionar el golf. El grup de golfistes del Programa Neo Pro es denominarà Pro 
Spain Team 2011. Gonzaga Escauriaza justifica l’existència del Programa Neo Pro “perquè en el seu moment vam veure que hi havia una 
mancança en el pas d’amateur a professional, especialment en el cas de les noies. El guanyàvem tot com amateurs, però després aquest 
domini s’esfumava en el camp professional”. En el primer any del programa, els seus integrants, Pere Oriol i Borja Etchart, van aconseguir 
les targetes per jugar el Circuit Europeu, i Azahara Muñoz es va convertir en rookie de l’any al LPGA Tour. 
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L’EQUIP DE JIMÉNEZ TEJERO 
lidera el Pentagonal

Torremirona va ser l’escenari de la 1ª prova 
de l’estrena del XXXV Gran Premi Sèniors de 
Catalunya

El XXXV Gran Premi Sèniors de Catalunya-Pentagonal 
va celebrar la seva primera jornada al camp de golf de 

Torremirona. En la classificació per equips handicap, el 
primer classificat, amb 77 punts, ha estat l’equip número 
10, capitanejat per Antonio Jiménez Tejero al costat de José 
María Martí, José Luis Fandiño i Rafael Lebrero, a únicament 
un i dos punts respectivament del segon classificat –el 
número 13, capitanejat per Roser Coll-, i el tercer, número 
17, capitanejat per Joaquina Méndez. 

Marta Estany va aconseguir una meritòria novena 
plaça a l’Internacional d’Espanya Sènior, en catego-

ria femenina, que es va disputar durant els dies 10 i 11 de 
febrer al camp balear de Santa Ponsa i que es va adjudicar 
la francesa Cecilia Mourgue D’Algue. La jugadora del Real 
Club de Golf de Cerdanya va demostrar un molt bon nivell 
de joc presentant una targeta de 163 cops (85, 78). La 
segona catalana millor classificada va ser, en 19ª posició, 
Ana Vilella. Després d’ella, es van situar les també catalanes 
Carmen Valls-Taberner (25ª), Teresa Casas (29ª), Teresa 
Bagaria (33ª), Nuria Araquistain (38ª), Maria Torrens (47ª), 
Araceli Jover (47ª), Isabel Llanza (56ª), Maria Miquel (56ª), 
Carmen Carles (56ª), Lucrecia de Pascual (69ª) i Mercedes 
de Llanza (72ª). 

La jugadora catalana va ser novena en aquesta 
competició sénior jugada a Santa Ponsa

MARTA ESTANY VA DESTACAR 
a l’Internacional d’Espanya

federació COMITè JUVENILfederació COMITè SèNIOR

EL GRAND PRIX BENJAMÍ 
ja és una realitat

Un acord entre la FCG i el Circuit Junior Baby Cup 
és l’artífex

Gràcies a l’acord de col·laboració aconseguit entre la Federació Cata-
lana de Golf i el Circuit Junior Baby Cup, aquest any se celebrarà la 

primera edició del Grand Prix Benjamí, competició que s’uneix al global 
de campionats oficials de la FCG i que resultarà fonamental perquè els 
joves golfistes de la categoria benjamí mesurin forces. El 16 de gener es va 
disputar al Club de Golf Peralada la primera prova del rànquing. Després 
d’aquesta primera jornada s’ha registrat un triple empat entre Agustí Quin-
quilla, Alejandro Cogollo i Marc Sabrià al capdavant del rànquing masculí 
del Grand Prix de Benjamins. En categoria femenina, Griselda Baeta va ser 
l’única jugadora que va aconseguir sumar punts per al rànquing.
Com a contrapartides fruit de la signatura del citat acord, la Federació 
Catalana de Golf haurà d’aportar àrbitres en cadascuna de les proves 
del circuit, així com també garantir la presència de professors de la seva 
àrea de Tecnificació. A més, també es crearà el Rànquing Benjamí dirigit 
a tots els jugadors d’aquesta categoria amb handicap inferior a 36,4. Més 
informació al web www.juniorbabycupgolf.com. 

federació COMITè JUVENIL

ALBERTO SÁNCHEZ, 
subcampió a Hacienda Riquelme

El golfista català es va classificar en segona posició en el 
Puntuable Nacional Juvenil

Alberto Sánchez va conquerir la segona plaça, en categoria ca-
det, del Puntuable Nacional Juvenil que es va celebrar al camp 

de Hacienda Riquelme (Múrcia). En la mateixa categoria cadet, el 
també català Erik Hedberg va finalitzar cinquè, Jordi Panes, vuitè, 
i Albert Badosa, desè. Altres participants catalans van ser Pelayo 
Cisnal (17º), Alberto Torrado (25º), Carlos Cascante (26º), Albert 
Arribas (29º), Álvaro Guerín (30º) i Oriol Saura (30º). En categoria 
infantil, els dos millors catalans, Martí Arribas i Joan Ríos, no van 
aconseguir superar la 14ª posició. La resta de jugadors de la FCG 
van ser Víctor García (24º), Alberto Sánchez (27º), Lucas Vacarisas 
(33º), Álvaro Carol (35º), Ferran Cortilla (37º) i Jaume Batlle (46º).  
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ANDREA JONAMA va ser la millor catalana a Múrcia

La jugadora del Club de Golf Terramar va ser cinquena en el Puntuable 
Nacional Juvenil

La jugadora cadet Andrea Jonama va aconseguir una meritòria cinquena posició en el 
Puntuable Nacional Juvenil Femení, que es va jugar durant els dies 19 i 20 de febrer al 

recorregut de la Torre Golf (Múrcia). La catalana va demostrar en tot moment el seu gran 
talent amb una exhibició de bon joc en terres murcianes. El seu bon rendiment li va valer 
finalitzar el campionat entre les millors jugadores de Espanya de la categoria cadet. En la 
mateixa categoria, les també catalanes Sonia Sánchez i Marta Trillo van compartir la vuitena 
plaça. Les altres jugadores de la Federació Catalana de Golf que van competir a Múrcia van 
ser Ariadna Castro (13ª), Mariona Maeso (17ª), Myriam Marfa (20ª), Mariona Espín (25ª), Anna 
Millet (31ª), Ares Boira (45ª) i Estela Nadal (46ª).
En categoria infantil també van participar les següents jugadores catalanes: Judith Castro 
(20ª), Águeda Cortilla (22ª), Elisenda Sánchez (26ª), Mª Jesús Boira (26ª), Judith Rodríguez 
(29ª), Eva Domingo (31ª), Paz Marfa (31ª), Patricia Barjaji (34ª), Maria Piñeiro (43ª) i Natalia 
Roca (45ª). 

federació cOMitè JuvENiL

JONAMA i SÁNcHEZ guanyen a Son Antem
Exhibició dels jugadors catalans en el I Puntuable Zonal Juvenil de Catalunya i Balears

Els golfistes catalans Andrea Jonama (CG Terramar) i Alberto 
Sánchez (Sant Joan) es van proclamar campions femení i 

masculí en la categoria cadet del I Puntuable Zonal Juvenil de 
Catalunya i Balears. La competició es va celebrar al camp ma-
llorquí de Son Antem. La jugadora del Club de Golf Terramar (foto) 
va superar per quatre cops a la segona classificada, la també 
catalana Sonia Sánchez. Per la seva banda, el golfista del Golf 
Sant Joan es va endur el triomf gràcies a una excel lent targeta 
de 73 cops a la segona volta. Alberto Sánchez es va imposar a 

Albert Arribas, subcampió, i a Erik Hedberg. Pel que fa referència 
a la competició infantil, cal destacar l’actuació de la jugadora de 
Reus Eva Domingo, que va aconseguir la victòria amb un total 
de 152 cops. Judith Castro va aconseguir el subcampionat. En 
categoria masculina, domini balear amb la victòria del mallorquí 
Miquel Tous i el segon lloc del seu germà Joan Tous. Miguel va 
superar Joan per quatre cops. En resum, bona actuació dels 
jugadors catalans, que van fer el ple en cadets i es van repartir la 
glòria amb els balears en infantils. 



ENTREVISTA A MARTA ESTEVE, 
presidenta del Comitè Femení

Per Albert Simó

Quins són els seus principals objectius com a nova 
presidenta del Comitè Femení?

Continuar la feina duta a terme per les meves predecessores 
en el càrrec, de les quals guardo un molt bon record. D’altra 
banda, consolidar i reforçar les nostres competicions, com La 
Lligueta i el Quadrangular, i provar de recuperar els matches 
amb altres territorials. També és una de les meves prioritats 
fomentar i crear un bon ambient entre totes les dones que 
juguem al golf.

Es considera continuista respecte la labor de la seva 
predecessora al càrrec?
La Laura Vilá és una gran amiga meva i companya de golf de 
la que he après molt, ja que porta des de petita practicant el 
golf i la seva família ha estat molt vinculada a aquest esport. 
Considero que ha realitzat una bona tasca tan a nivell espor-
tiu, doblant el nombre de jugadores en el Quadrangular, com 
personal, el que li ha valgut una gran estima per part de les 
jugadores. És un honor que m’hagi ofert aquesta responsabi-
litat i agafo el relleu amb molta il·lusió seguint la línia indicada.

Considera que seria positiu dur a terme determinades 
accions per donar a conèixer l’esport del golf específi-
cament entre les dones? Quines serien?
M’encantaria poder realitzar accions específiques per fomentar 
l’esport del golf entre les dones. Una d’elles seria, per exemple, 
organitzar clinics a Golf Sant Joan.

És cert que les dones estan menys obertes que els homes 
a participar en competicions de golf?
Crec sincerament que el nivell de participació de les dones 
és bastant alt, tant en La Lligueta com en el Quadrangular. La 
participació és altíssima i, tant a nivell sènior com júnior, el 
nivell és molt important i les jugadores es mostren molt com-
petitives en tot moment.

Pensant en les jugadores, com es podria potenciar l’atractiu 
de competicions emblemàtiques com La Lligueta?
Considero que és vital en un moment tan difícil com el que vivim 
intentar mantenir i fomentar les competicions que organitzem, 
La Lligueta i el Quadrangular. Per això he treballat per aconseguir 
unes empreses col·laboradores que ens acompanyaran durant 
tot l’any donant obsequis i premis a les nostres jugadores. 
Aprofito, doncs, l’avinentesa per agrair la confiança que ens 
han dipositat Pepa Paper, Natura Bissé, Desayunos Matías, 
Romàntics i Fitness Nestlé. 

FEDERACIÓ COMITÈ FEMENÍ

El CG BARCELONA S’ESTRENA 
amb triomf al Quadrangular
Les jugadores del club barceloní lideren la classifica-
ció amb un total de 74 punts

El passat dia 19 de gener es va disputar 
al Club de Golf Llavaneras la prèvia del 

XV Quadrangular Femení de Clubs, que va 
finalitzar amb el Club de Golf Barcelona 
com a primer classificat, per davant del 
Club Golf Sant Joan i el Club Golf Vallroma-
nes. L’equip del CG Barcelona –format per Irene Mlatiati, Teresa 
Arias, Susana Aguilar, Eva Uya, Elvira Boldu i Narcisa Báez-, va 
sumar un total de 74 punts, dos més que les jugadores de Sant 
Joan. L’equip de Terramar, en 8ª posició, va quedar eliminat del 
Quadrangular però, com a premi de consolació, les integrants de 
l’equip, tindran ocasió de gaudir d’un clinic impartit pel director 
tècnic de la Federació Catalana de Golf, Ricardo Boada, que es 
desenvoluparà durant el mes de juny. 

L’INTERCLUBS 
va passar per Empordà i Reus
Terramar lidera La Lligueta després de disputar-se les 
dues primeres jornades

Empordà Golf i Rues Aigüesverds van ser l’escenari de les dues pri-
meres jornades del XXXVII Interclubs Femení, popularment conegut 

com La Lligueta. En l’Empordà Golf es va registrar un triple empat a 
la primera posició entre Terramar, Empordà i Vallromanes. L’equip del 
Club de Golf Terramar, format per María Mustera, Alicia Noguer, Beatriz 
Welsch, Desiré Llacuna, Françoise Lavech, Britta Marc, Monica Blanch i 
Lola D’Armes, es va convertir en el primer líder de la classificació general 
per major nombre de ups. La competició també va estar marcada per 
la igualtat durant la segona jornada disputada al recorregut de Reus 
Aigüesverds. Llavaneres va aconseguir la primera posició amb un equip 
format per Mònica Trallero, Maria Llum Mur, Silvia Llovet, Yun Wen Hu, 
Maria Trallero, Marta Güell, Paola Garriga-Nogués i Patricia Echarte. 
Malgrat això, la seva bona actuació no els ha servit per fer-se amb el 
lideratge de la Lligueta que, per un major nombre d’ups (10 a 18), està 
en mans de les jugadores de Terramar. Per la seva banda, Empordà, 
amb 11 punts (5 en aquesta segona jornada), va caure fins la tercera 
posició, mentre que Vallromanes (colíder després de la primera prova) 
es va desplomar fins la novena plaça al perdre tots els partits.
En aquesta edició del torneig, la Federació Catalana de Golf ha comptat 
amb el suport de diverses empreses, que han realitzat aportacions en 
forma de producte de cara a oferir un valor afegit a les jugadores. Entre 
elles, es troben Pepa Paper, Matías Buenos Días, Zumos Romàntics i 
Sveltesse Barritas de Nestlé. 
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centRe de 
tecnificació 
a les comarques de Girona
El PGA Golf de Catalunya acollirà 
les instal·lacions d’aquest centre

Les instal·lacions del PGA Golf de Cata-
lunya acolliran el centre de tecnificació 

de la demarcació de Girona. La mesura ha 
estat impulsada per les reiterades peticions 
en aquest sentit dutes a terme per part dels 
propis alumnes i dels seus pares. Les famílies 
gironines reclamaven una modificació de la 
ubicació del centre per motius geogràfics i 
de reducció de desplaçaments. 

eLS PRoGRameS deL comitè de tecnificació
Obertes les preinscripcions pel Eagle-Car i Eagle-Blume 2011-2012

durant aquest mes de març, s’ha obert el procés de preinscripcions pels programes 
del Comitè de Tecnificació de la FCG Eagle-Car i Eagle-Blume 2011-2012. L’objectiu 

d’aquests programes és garantir la millor formació als joves jugadors catalans en el marc 
del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat i la Blume d’Esplugues de Llobregat. Tots dos 
programes d’alt rendiment es distingeixen pels requisits i les edats dels esportistes que en 
formen part. El programa Eagle-Car es desenvolupa durant el curs lectiu i permet combinar 
estudis de batxillerat i universitaris a les instal·lacions del CAR de Sant Cugat. 
D’altra banda, l’Eagle-Blume –que es desenvolupa també durant el mateix període ofereix 
l’opció de compatibilitzar estudis d’ESO i batxillerat a la residència Blume d’Esplugues de 
Llobregat i a Golf Sant Joan. Per accedir a més informació sobre tots dos programes, podeu 
posar-vos en contacte amb la Federació Catalana de Golf al telèfon 93 414 52 62. 

durant la present edició de Junior & Baby Cup que, 
durant aquest 2011, passa a ser el circuit oficial del 

Comitè de Tecnificació de la Federació Catalana de Golf, 
tècnics federatius han estat presents a la competició 
amb l’objectiu de detectar joves talents, de cara a poder 
incorporar alguns d’ells als centres de tecnificació. Apart 
de seguir les evolucions dels golfistes, la Federació Cata-
lana de Golf també col·labora amb aquest circuit aportant 
àrbitres per a totes les proves. Junior Baby & Cup és un 
circuit que en els últims anys ha estat important per al golf 
de base català. En aquest sentit, la Federació Catalana 
de Golf va considerar oportú donar suport iniciatives que 
afavoreixin la pràctica d’aquest esport a Catalunya 

LeS PRomeSeS de 
la Junior Baby cup
La Federació Catalana de Golf vol 
detectar joves talents en aquest circuit



La majoria dels jugadors, tant amateurs 
com professionals, solen viure en deter-

minades circumstàncies el pat com un cop 
psicològicament clau per al seu resultat, el que 
provoca que la responsabilitat de l’eficàcia del 
cop recaigui sobre l’esfera psicològica. Per 
aquesta raó és molt important treballar els 
factors psicològics que influeixen en el pat per 
aconseguir superar aquestes barreres men-
tals. Cal partir de que tot jugador ha de tenir 
la seva pròpia RUTINA de pat. Aquesta rutina 
forma part del cop i amb ella obtindrem tota la 
informació necessària per saber amb què ens 
trobarem a l’hora de prendre la millor decisió, 
per poder col·locar-nos i rematar l’acció amb 
l’execució final. Algunes de les problemàti-
ques psicològiques del pat són sovint l’excés 
de tensió, la manca de confiança, estar pen-
dent del resultat o el dubte. Per solucionar-les 
cal començar per ser bastant respectuós amb 
la rutina del pat, és a dir, no saltar-se cap pas 
i creure incondicionalment en ella.
L’excés de tensió moltes vegades comença 
abans de trepitjar el green, de manera que si 
busquem els senyals de desajust de l’activació 
i treballem en reajustar-la, es podrà guanyar 
molt en la resolució del problema. En saber 
que l’excés de tensió és la causa de l’error, 
la rutina anirà dirigida a aconseguir baixar 
el nivell de tensió, és a dir, introduir petites 
coses que hi contribueixin. Per exemple, fer 
un checking de com estan les parts claus del 
cos (mans, avantbraços, espatlles) i buscar 
relaxació en elles, introduir respiracions abans 
dels swing, buscar fluïdesa en els swing de 
pràctica, deixar la mirada en un punt que ajudi 
a no tensar i sí, en canvi, a ser eficaç.
Quan el problema és la falta de confiança, 
normalment passa per repetits errors en el 
pat i això provoca una excessiva obsessió. 
Principalment, el que cal fer és centrar-se 
més en la causa i en el perquè, i no tant en 
les conseqüències del resultat. Normalment 
aquestes causes solen ser mentals, per la 
qual cosa s’hauran de resoldre de la mateixa 
manera. El que vull dir és que de vegades 
passa que es comencen a buscar elements 
tècnics per resoldre un aspecte mental i, clar, 
no se sol resoldre. És cert que hi ha ocasions 
que la causa també pot semblar que sigui 
tècnica, però cal pensar que si la cosa estava 
anant bé, hi ha més tendència a que aquesta 
sigui mental. Durant la competició és molt fàcil 
caure en l’error de pensar en excés en això i 
sobretot en el pat, per ser l’últim cop, ja que en 
ell recau la definició del resultat final del forat. 
El més important és que en el moment en què 
siguem conscients que estem mentalment 
pensant en el resultat, s’ha de canviar aquest 
pensament per un altre de més utilitat, i si pot 
ser, s’ha d’intentar definir prèviament quins 

pensaments són en els que recondueixen la 
ment, ja que així es guanyarà rapidesa i eficà-
cia. Poden ser pensaments que sumin con-
fiança, tranquil·litat i més atenció en la tasca. 
La qüestió és tancar aquest cercle negatiu del 
pensament i donar-li un gir cap a la positivitat.
Pel que fa als pensaments de dubte a l’hora 
de executar el pat, aquests hauran de des-
aparèixer abans del cop. És molt important 
no executar el cop si hi ha dubtes. Si es do-
nés el cas, el millor és sortir-se de l’stance 
i reiniciar des d’un parell de passos previs 
la rutina per colpejar amb convenciment. 
Per fer desaparèixer el dubte cal marcar uns 
criteris de decisió personals, que m’ajudin a 
decidir amb facilitat i seguretat. És a dir, si hi 
ha dubte si la caiguda és de dreta a esquerra o 
a l’inrevés, s’ha de marcar el criteri de decisió 
més convenient sobre la base de cada persona 
i el seu golf. Tenint en compte la caiguda se’ns 
presentaran diferents opcions: la que primer 
vam veure, la que més domina, la que menys 
perill té, etc. D’aquesta manera s’aconseguirà 
tirar més convençut, i tot i que pot ser que la 
decisió final no sigui la millor, sí disminuirà el 
marge d’error.
Com s’ha pogut comprovar després de tota 
aquesta explicació de factors psicològics 
que influeixen en el pat, es pot entendre millor 
perquè aquest cop s’arriba a sentir com una 
acció psicològicament clau. Així doncs, no 
oblidem entrenar tots aquests factors, que es 
donaran en la competició quan practiquem el 
pat. Així podrem aconseguir més efectivitat i 
més satisfacció. 

EL PAT, 
COP PSICOLÒGICAMENT CLAU

Eva Molleja
(www.evamolleja.com)
Llicenciada en Psicologia per la 
Universitat de Sevilla, Màster en 
Psicologia esportiva per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
i Màster Europeu per la Universitat 
Lliure d’Amsterdam. És psicòloga de 
la Federació Catalana de Golf. Vin-
culada a diverses entitats de prestigi 
esportiu com al CAR de Sant Cugat, 
Residència Blume (Esplugues) i cen-
tres de formació pràctica com la UAB 
i Escola Catalana de l’Esport. Docto-
rada en Psicologia de l’aprenentatge 
per la UAB. Picóloga amb més de 
11 anys de trajectòria professional 
i amb molta experiència en el camp 
de la Psicologia esportiva.

federació COMITè dE TECNIfICACIó
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ARAVELL GOLF

tOrneIg de Sant VaLentÍ
19 de febrer de 2011

Scramble equips de 3
CLASSIFICACIÓ
Equips
1er Joan J. Rodríguez Rocasalvas
      Antoni Sanchez Puerta
      Miquel Pomares Nortes

CG BONMONT

tOrneIg de La CaLÇOtada
20 de gener de 2011

Stableford fourball
CLASSIFICACIÓ
Handicap parelles
1a Salvador Andres i Eduard Colom, 45
2a Ricardo Genvoa i Ignasi Gaminde, 41
3a Nicholas Buchli i Amauri Liriano, 41

tOrneIg neW Year
3 de gener de 2011

Stableford individual
CLASSIFICACIÓ
Handicap indistint
1er Pere Curto Escardo, 44
2a Mercè Aliana Viver, 41
3er Salvador Balcells Perez, 38

CG CAMPRODON

XI trOFeU IMPerIa

Stableford individual
CLASSIFICACIÓ
Handicap indistint
1er Pier Luigi Galloni, 37
2on Carlos Durán Bastè, 37
3er Iago Feliubadalo, 36

XIV CaLZadO deSVaLLS 
SegUrOS

Stableford individual
CLASSIFICACIÓ
Handicap indistint
1er Luis Vancells Amat, 38
2on Xavier Esteve García, 37
3er Carlos Hospital Torrent, 36

CAN BOSCH SANT FELIU

XV tOrneIg LaUdOS
12 de febrer de 2011

Stableford individual i medal
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior masculí
1er Lluís Vilarasau
2on Sergio Miguel de Almenara
3er Juan romero Tejero
Handicap superior masculí
1er Alberto Naya Montbrú
2on Lluís Figueras Segui
3er Francisco Javier Bagan
Handicap femení
1er Rosa Font Calvo
2a Francisca Álvarez Guerrero
3a Maria Luisa Nieto

tOrneIg de nadaL
18 de desembre de 2011

Greensome chapman
CLASSIFICACIÓ
Parelles
1a Ramon Bassas i Eduardo Corta
2a Daniel González i Román Romero
3a Lluís Blanch i Manuel Tena

CAN CUYÀS GOLF

3ª JOrnada JUnIOr 
& BaBY CUP
12 i 13 de febrer de 2011

Stableford individual i medal
CLASSIFICACIONS
Handicap indistint
1er Albert Querol Duro, 45
2on Gonzalo Macaya, 40
3er Alex Maseda Coves, 39
Scratch
1er Marc Ruiz Estany, 14
2on Carlos Busquier Soler, 13
3er Eudal Camacho Ramonet, 13
Handicap medal
1er Quim Vidal Mora, 48
2on Carlos Claveria Espius, 51
3er Paula Solà Relat, 52
Scratch medal
1a Natalia Roca Jornet, 67
2on Carlos Vargas Patiño, 67
3er Antoni Ulier Cabrera, 67

LLIga FeMenIna 5a SnCIa
22 de febrer de 2011

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior
1a Marta Creus de Fortuny, 39
2a María Viñuales Solé, 39
3a María Martínez Quesada, 35
Handicap superior
1a Ana Alcañiz Horta, 39
2a Montse Planas Sans, 36
3a Isabel Rojo Chastanet, 35

3a jornada del circuit.

L’equip guanyador.

Un grup de jugadors.

new Year trophy.



Scratch
1a Marta Creus de Fortuny, 28
2a María Viñuales Solé, 25
3a María Martínez Quesada, 24

CG COSTA BRAVA

TROFEU DE NADAL
18 de desembre de 2010

Strokeplay
CLASSIFICACIONS
Handicap masculí
1er Antonio Martínez Planas, 68
2on Juan Fdez. de Vilalta, 68
3er Alberto Torrado Bardes, 70
Handicap femení
1a Judith Castro Roldán, 67
2a Eulalia Casassas, 68
3a Ariadna Castro Roldán, 69

XXXVI COPA PALLÉ
29 de gener de 2011

Stableford Copa Canadá
CLASSIFICACIÓ
Parelles
1a Dolores Romero i Andrés Rueda, 69
2a Jordi Closa i Enric Font, 68
3a Guillermo Arola i Begoña Castillo, 66

CG COSTA DORADA 
TARRAGONA

TROFEU COMITÉ COMPETICIÓ
6 de febrer de 2011

Medalplay
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior indistint

1er Antonio Cuadros 
2on Carlos Sarmiento 
Handicap superior indistint
1er Juan Morral
2a María Carmen Torres
Scratch masculí
1er Joan Tombas, 75
Scratch femení
1a Ariadna Tombas, 84
Sèniors
1er Àngel Llopis

I TROFEU CULINARIUM 
SOCIAL FEMENÍ
15 de febrer de 2011

Medalplay
CLASSIFICACIÓ
Handicap
1a Catalina Boque
2a Coral Vázquez
3a Esther Lozano
4a Pilar Rosellò
5na María Isabel Rivero

EMPORDÀ GOLF 
RESORT

CAMPIONAT DEL 
BAIX EMPORDÀ

Medalplay scratch
CLASSIFICACIONS
Scratch masculí
1er Víctor Bertrán Crous, 145
2on Álvaro Oleart Pérez, 180
Scratch femení
1a María Jesús Boira, 136
2a Carolina González García, 142
2a categoria masculí
1er Lucas Regas Moreno
2a categoria femení
1er Olga Ríos, 147

CONCURS DE NADAL

Stableford fourball
CLASSIFICACIONS
Handicap parelles
1a José R. Prado i Jeff Schroder, 44
2a Xavier Irurita i David Buenaventura, 43
Handicap sènior parelles
1a Miquel Vila i Josep M. Alemany, 42

GOLF GIRONA

X FORO CUP 2011
15 de gener de 2011

Stableford individual
CLASSIFICACIÓ
Handicap INDISTINT
1er Victor Badja Monsset
2on Juan Malagrida Miquel
3er Emili Andreu Aymamí

TORNEIG TONGOLF 2011
12 i 13 de febrer de 2011

Stableford individual
CLASSIFICACIÓ
Handicap indistint
1er Jordi Sicra Campmajó
2on Iván Ariza Roca
3er Víctor de Frutos Bosque

CG D’ARO – MAS NOU

TORNEIG FORAT 19
29 de gener de 2011

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior
1er Antonio Lineros, 35
2on Carlos Dentici, 34
3er Ian Morwood, 28
Handicap superior
1er Eudosio Barrera, 40
2on José María Coll, 33
3er Sergi Viernes, 31

Guanyadors 1ª jornada

Les guanyadores.
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Handicap femení
1a Mercedes Soler Esteve, 32
2a Catalina Von Grosschmd, 29
3a Michelle Chobillon, 27
Scratch indistint
1a Carlos Dentici, 23
2on Antonio Lineros, 20
3a Mercedes Soler, 18

tOrneIg reIS MagS
6 de gener de 2011

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior
1er David Martínez Maso 35
2on Thomas Dahm 32
3er Alfred Gangl 31
Handicap superior
1er Aleix Masachs Fatjó 37
2on Paulino Solas 32
3a Sissi Hesse 30
Scratch indistint
1er David Martínez Maso 28
2on David Tops Fulla 26
3er Alfred Gangl 24
Handicap femení
1a Sissi Hesse 30
2a Cristina Casoliva 29
3a Irene Duque Antoni 25

GOLF DE CALDES

gCt 2011 PrOVa daMM
11, 12 i 13 de febrer de 2011

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior masculí
1er Antoni Camps Rosa, 38
2on Manuel Moreno Borrego, 38

Handicap superior masculí
1er Paulino Hernández, 39
2on Francisco Hoya, 39
Handicap femení
1a Clara Draper Viada, 33
2a Carmen Dalmases, 27

gran PreMI deL VaLLÈS
25, 26 i 27 de febrer de 2011

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior masculí
1er Ricard Pol Verge, 39
2on Agustí Hernández, 37
Handicap superior masculí
1er Joaquin Ristol Pont, 38
2on José Prat Morera, 36
Handicap femení
1a Maria Pilar Vinardell, 36
2a Montserrat Talamas, 34

CG MONTBRÚ-MOIÀ

tOrneIg de reIS
15 de gener de 2011

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior
1er Josep Pujol Navarro
2on Javier López Mecinas
Handicap superior masculí
1er Carlos Planas Giralt
2on Victoria Millán de Frutos
Scratch
1er Adrià Arnaus Antunez

tOrneIg de Sant VaLentÍ
13 de febrer de 2011

Stableford fourball
CLASSIFICACIONS
Handicap parelles
1a Jordi Ubalde i José Yáñez
2a Lidia Antunez i Gloria Mascaró
3a Marc Avellaneda i Javier López
Scratch
1a Joan Puigdollers i Antoni Cortada

PERALADA GOLF

X JUnIOr & BaBY CUP
16 de gener de 2011

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap superior júnior 
1er Carlos Domínguez, 44
2on Erika Martí Martínez, 41
3er Agustín Checa Ibáñez, 40
Scratch superior júnior
1er Carlos Domínguez, 26
2a Erika Martí Martínez, 22
3er Roger Orteu Irurre, 17
Handicap inferior júnior 
1er José Clos Saldón, 67
2on Álvaro Carol Estrems, 67
3er Aleix Güell Oleart, 68
Scratch inferior júnior
1er Jordi Flotats Pozo, 72
2on José Clos Saldón, 74
3er Álvaro Carol Estrems, 76
Handicap superior baby 
1a Alicia Martínez Ortuño, 21
2on Nicolás Bueno Massó, 20
3er Jordi Márquez Ritz, 17
Scratch superior baby
1a Alicia Martínez Ortuño, 5
2on Nicolás Bueno Massó, 3
3er Andrés Manzano García, 3

grand PrIX 2011
22 i 23 de gener de 2011

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Scratch masculí acumulat
1er Jordi Flotats Pozo, 154
2on Lluís Fornells Rivas, 157
3er Marc García Pinto, 159
Scratch femení acumulat
1a Ivón Reijers Navas, 150
2a Paula Mustienes Ferrer, 155
3a Ariadna Castro Roldán, 157

Sr. alfred gangl

guanyador handicap inferior.

Cartell Junior & Baby Cup.

Ivón reijers navas.



GOLF PLATJA DE PALS

CIRCUIT CATALÀ DE GOLF
14, 15 i 16 de gener de 2011

Stableford
CLASSIFICACIONS
Handicap individual
1er Joaquim Lapasset, 37
2on Michel Sanjaime, 37
3er Carlos Montero Román, 36
Handicap greensome
1a Joan Girbau i Joel Girbau, 39
2a Lluís Girbau i Pol Girbau, 39

RAIMAT GOLF CLUB

CAMPEONATO DEL CLUB

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap masculí
1er Carlos Rojo
Handicap femení
1a Anna Pigem

TORNEIG DE NADAL
19 de desembre de 2010

Stableford greensome
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior masculí
1a J. Estadella i C. Mateos, 22
2a J.R. Gabas i J. Pigem, 22

CG SANT CUGAT

TROFEU VALDÉS-CASAS 
PARES I FILLS

Greensome
CLASSIFICACIONS
Handicap parelles
1a C. Larrañaga i Carla Larrañaga
2a S. Roca-Cusachs i P. Roca-Cusachs
Scratch parelles
1a A. Domingo i C. Domingo

TROFEU VALDÉS-CASAS 
MATRIMONIS

Greensome
CLASSIFICACIONS
Handicap parelles
1a G. Morillo i O. Palomar
2a V. Valdés i P. Roca-Cusachs
Scratch parelles
1a G. Vallarín i M. Costa
Noces d’Argent
1a T. Mas i J.M. Echevarria

GOLF SANT JOAN

TORNEIG PARES I FILLS G. 
SANT JOAN
9 de gener de 2011

Stableford
CLASSIFICACIÓ
Parelles pares i fills
1a C. Le Monnier i C. Le Monier, 43
2a J. Visa i R. Visa, 40
3a J. Codina i C. Codina, 40
4a M. Espín i C. Campos, 39
5na E. Rousaud i A. Rousaud, 39

LLIGA GOLF SANT JOAN
12 de febrer de 2011

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior
1er Manuel Fuster, 38
2on Roberto Capilla, 37
3er José Mª Pérez, 35
Handicap superior 
1er José María Maseda, 42
2on Octavio Cid, 38
3er José M. Rodríguez, 36
Handicap júnior
1er Joan Pau Jane, 44
2a Eva Menéndez, 44
3er Josep Toneu Gómez, 41
Handicap femení
1a Mª Ángeles Escudero, 39
2a Mª Teresa Colomer, 36
3a Adelaida Fernández, 36

GOLF SERRES DE PALS

III TORNEIG DEL CALÇOT
19 de febrer de 2011

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap masculí
1er Casiano Ruiz
Handicap femení
1a Cristina Vila
Scratch
1er Gaby Elia

CG TERRAMAR

TORNEIG NADALENC
17 i 18 de desembre de 2010

Stableford parelles
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior parelles
1a M. Ballagrida i J. Comamala, 68
Handicap superior parelles
1a Elena Cabañas i Pedro Castellet, 74
Handicap sènior parelles
1a Isabel Bruix i Mariano Ayora, 74

PRO-AM MEMORIAL 
F. GARCÍA-MUNTÉ
8 de gener de 2011

Medalplay
CLASSIFICACIONS
Equips
1er Equip Bragulat:
Juan Antonio Bragulat
Javier Comamala
Mariano Ballagrida
Francisco Cisa Picart
2on Equip Hospital:
Txomin Hospital
Ernesto Romeu Armengol
Alfonso García Alonso
Rafael González-Adrio
3er Equip Mateo:
Antonio José Mateo
Rafael Gallardo
Marcos Manzanares
Nicolás Demont

Guanyadora handicap femení.

Parella guanyadora handicap superior.

Parelles guanyadores.

Els guanyadors.

Equip guanyador.



passatemps

66I67

Us proposem 
Una altra forma 
de jUgar al golf: 
a casa, 
tranqUil·lament, 
i en català. segUr 
qUe també és divertit 
i difícil.
es tracta de fer 
l’escaqUer del golf 
qUe Us presentem. 
si poseU les 
paraUles correctes 
i col·loqUeU les 
lletres al seU lloc, 
Us sortirà Un text 
qUe és Un fragment 
d’Una de les regles 
de golf. per tal 
d’acabar la volta 
estipUlada, Us 
recomanem l’ús 
d’Un diccionari 
de la llengUa 
catalana.
podeU veUre el text 
de l’escaqUer en 
aqUesta mateixa 
pàgina, però primer 
intenteU resoldre’l 
sense mirar-ho. 
sort.
Per josep ros, àrbitre de la fcg

text de l’escaqUer:
“abans d’executar un cop des 
de qualsevol part del camp, el 
jugador pot fer que la bandera 
sigui atesa, treta o sostinguda 
enlaire per indicar la posició 
del forat”
fem una petita anàlisi del text, 
i de la regla on correspont, a la 
norma (pàgina 17)

1         T 2         R 3         J 4         T 5         C 6         U 7         S 8          I 9         D 10       T 11       S 12       K

13       S 14      G 15       R 16       U 17       T 18       K 19       A 20      O 21       V 22       H

23       E 24       B 25       V 26       P 27       N 28       A 29       C 30       U 31      G 32       U 33       D 34       F

35       F 36        I 37      M 38      Q 39      E 40       S 41       D 42      O 43       S 44       B

,

45       C

46       P 47      M 48       R 49       L 50       P 51      G 52       D 53       U 54       H 55       L 56       E

57       U 58       C 59       A 60       R 61       V 62       T 63       L 64       A 65       C 66       A 67       L

68       N 69       H 70       B 71       J 72       B 73       C 74        I 75        I 76       J 77       C 78       D 79       L

80       K 81       B 82       K 83       S 84      M 85      O 86       N 87      Q 88       J 89      O 90       V

91       T 92       E 93       J 94       C 95       L 96       N 97       P 98      M 99      M 100     L 101     A 102     R 103    Q

104    G 105    O 106     R 107     K 108     V 109     N 110     L 111     I 112     A 113     O 114     D

115     J 116     A 117     F 118     Q 119     R 120     F 121     H 122     J 123     N 124     C 125     U 126     P

127     V 128    M 129     C 130     L 131     B

L’ESCAQUER del golf
A   Doblega, fa sucumbir, sota un pes, sota una càrrega excessiva............

B   Accions d’emportar-se amb si per la violència, per seducció............................. 

C   Dissipades........................................................................

D   Persona que llegeix pel seu compte alguna obra.............................................

E   Molèstia causada per la continuïtat o la repetició d’una cosa que no interessa.................

F   (pop) Beu begudes alcohòliques.........................................................................................

G   Dit del parlar excessivament lliure, obscè..........................................................................

H   Soques de la vinya.............................................................................................................

I    En un cos de dues cares, la distància de l’una a l’altra...............................................

J    Examen de les parts constituents d’un tot, separadament o en llur 

      relació a aquest........................................................................................

K   No drets, que fan corba o s’inclinen més a un costat que a l’altre............................

L   Peix de cos oval i molt aplanat, la boca lateral 

     i els ulls al costat dret...............................................................

M  Trec la brutícia, les taques...............................................................................

N   Fa dòcil, redueix a l’obediència, doma..............................................................

O   Fa seu; pren després de previ examen o deliberació......................................

P    Massa de neu o de glaç que es desprèn i es precipita muntanya avall...................

Q   (fig.) Complet, en què res no fa defecte............................................................................

R    Situes.......................................................................................................

S    Cercar d’igualar o superar algú en alguna cosa...............................................

T    Entonació particular, manera de pronunciar peculiar dels habitants....

       d’una contrada................................................................................................

U    Ferir en la dignitat personal, ultratjar.......................................................

V    Fas entrar dins un lloc.....................................................................................

 101 112 28 64 19 66 59 116 

74      36     75      111     8

12      18     107    82      80

 58      5       65      77    129     94      73    124     45     29

63     100     79     67      49      95    130    110    55

3      93     71    115     76      88     122

48       2     102     60     15     106    119

32      57      30     16      6        53    125   

70      81      44     131    24     72

33      9       41     78      52     114 

99      84      37     98      47     128

86     68     123    109    96      27

 7      43      11      40     13      83

1       17     10      62       4      91

127    108     25      61     21      90

42      20     89     105     85     113

97     126     46     50      26

56      39     23     92

103     87      38    118

34    120   117     35

31     104    14      51

121     69     54      22
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