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Benvinguts al programa
Els escolars catalans,
una prioritat

Necessitem ‘saba nova’ per al
creixement del golf

es de la FCGolf seguim treballant perquè més
escolars catalans tinguin un primer contacte amb
el golf, i el nostre programa “Golf a les Escoles” ens
permet ser optimistes que molts d’aquests nens que
no tenien contacte amb el golf comencin a conèixerlo, practicar-lo i acabin sent un dels nostres federats
i gaudint dels meravellosos camps amb què comptem
a Catalunya. Però això necessita treball, potser de
vegades poc vistós, tot i que aquesta llavor que estem
sembrant entre els escolars estem convençuts que
acabarà sent efectiva. És cert que pot convertir-se
en un èxit a llarg recorregut, per això necessita el
seu temps, la feina de molta gent a la federació i als
clubs i camps perquè doni fruit, bé val la pena. I en
aquest convenciment que la feina s’està fent bé, cada
vegada més escoles i nens han començat a conèixer
el golf i fer els seus primers passos en els centres
escolars, i després en els cursos gratuïts d’iniciació,
també entre els professors de les escoles que han
de donar les primeres instruccions als nens i nenes
catalans. La culminació anual de la feina realitzada
arriba amb el torneig “Golf a les Escoles”, on aquests
escolars comencen a conèixer de prop la competició
en un entorn completament de golf, que ha de servir de
“ganxo” perquè acabin veient el nostre esport com una
opció clara de diversió en un entorn natural. Creiem en
el nostre treball i estem convençuts que donarà els
seus fruits entre molts nens que ni sabien ni coneixien
les virtuts del golf, que són moltes.

uan es va decidir iniciar des de la FCGolf el
programa “Golf a les Escoles”, sempre vam tenir clar
que el futur passava per rejovenir la mitjana d’edat
dels federats. L’única manera d’aconseguir-ho era
apropar el nostre esport als més joves i no esperar
que arribessin a la majoria d’edat, quan ja podia ser
massa tard per inclinar-los a la pràctica del golf.
Havíem d’apropar-lo a les escoles, on s’inicia la
passió per l’esport dels més petits, i on comencen
a mostrar les seves preferències. Com que la
inèrcia natural és practicar esports més coneguts i
populars, era el lloc idoni per donar-nos a conèixer.
I aquest esforç en recursos humans i econòmics de
la FCGolf ja ha començat a donar els seus fruits i el
programa federatiu cada vegada arriba a més nens
i nenes de tot Catalunya. La nostra acció, a més
dels nens i nenes, és formar professors perquè, a
banda d’introduir-los al golf, puguin transmetre
aquests primers coneixements en els seus centres
escolars. L’esforç continua després, amb cursos
d’iniciació als alumnes, i amb el torneig final, on els
millors van a Madrid a competir amb altres escoles
que s’han iniciat amb el mateix programa en altres
comunitats autònomes. Som optimistes i creiem en
aquests joves com el relleu generacional que tant
està costant crear en el nostre esport i també a nivell
federatiu. Però a entusiasme i ganes de treballar
no ens guanya ningú; veient els fruits, sabem que
és el camí correcte, i comptem amb el suport de la
Federació i tots els federats. Per això tenim una eina
com la revista “Golf a les Escoles” on podreu conèixer
de primera mà totes les accions que desenvolupem,
que són moltes, i els centres als quals anem arribant
per tota la geografia catalana.

D

Q

Salutacions a tots,
Ramon Nogué
President de la FCGolf
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Josep Cairó
Responsable del Golf
Escolar FCGolf

Aconsegueix la teva

LLICÈNCIA FEDERATIVA
+ CURS GRATUÏT D’INICIACIÓ AL GOLF
per a l’alumne i també per al pare o mare
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Contacta amb nosaltres!
Tel. 93 414 52 62 - golfalesescoles@catgolf.com

La família de Golf a les Escoles
Escoles participants 2017 - 2018
Barcelona
Escola Montcau La Mola
Escola Josep Carner
Escola Vedruna Manlleu
Escola Fedac Vic
Escola Farigola
ISCAT - International School of
Catalunya
INS Olorda
Escola Mestral
Escola Joaquima Vedruna Terrassa
Escola França
Escola Pia Moià
Escola Roc Alabern
Escola Pere Viver i Aymerich
Escola Can Llong
Escola Grèvol - NEW!
Escola Pia Luz Casanova
Escola Fructuós Gelabert
Escola Rocafonda - NEW!
Escola Anxaneta
Escola Carlit
Escola Ginebró
INS La Romànica
Escola Jaume Balmes
Escola Fedac Sant Feliu
Escola Miquel Utrillo
Escola Maria Ossó
Escola Vila Olímpica - NEW!
St. Paul’s School
Escola Catalònia
Escola La Palmera - NEW!
Escola Decroly - NEW
La Salle Premià - NEW!
Escola Santa María del Pino -NEW!
Escola Diputació - NEW!
Escola Jaume I - NEW!
Escola Victor Català
Escola del Mar -NEW!
Escola Pàlcam
Escola Laia - NEW!
Escola Els Llorers
Escola Ítaca
Tarragona
INS Torredembarra
Escola Saavedra
Escola Bernardí Tolrà
Escola Salvador Espriu
Escola Mossèn Jacint Verdaguer - NEW!
Escola - INS L’ Agulla
INS Ramon Barbat
Escola Marià Fortuny - NEW!

Lleida
Escola Mòssen Albert Vives
Escola Pau Claris
Escola La Salle La Seu d’Urgell
Zer Urgellet
Escola Mater Salvatoris
Escola El Carme -NEW!
Escola Manuel Ortiz i Castelló - NEW!
Escola Joc de la Bola
Col·legi Terraferma
Girona
Escola Fanals d’Aro
Escola Pedralta
Escola Vedruna Palamós
Escola Vila-Romà
Escola Els Estanys
Escola Montserrat
Escola Cor de Maria
Escola Vedruna Palafrugell
Escola Sant Gabriel
Escola Doctor Arruga
Escola Carrilet
Escola Alfons I - NEW!
Escola Mare de Déu de Talló - NEW!
Escola Vedruna Puigcerdà - NEW!
Zer Baridà-Batllia - NEW!
Zer Cerdanya - NEW!
Escola Llums del Nord - NEW!
INS Pere Borrell - NEW!
Escola Alzina Reclamadora

Escoles
Clubs

Clubs adherits
Barcelona
Can Cuyàs Golf
Golf Montanyà
R.C.G. El Prat - El Vallès Golf
C.G. Vallromanes
C.G. Montbrú-Moià
Golf La Roca
C.G. Barcelona
Camp de Golf Municipal de Matadepera
C.G. Terramar
C.G. Llavaneres
Golf Sant Vicenç de Montalt
C.G. Sant Cugat
Tarragona
C.G. Reus Aigüesverds
Golf Costa Daurada
Lumine C.G.
Lleida
Raimat C.G.
Aravell Golf
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Girona
C.G. Camprodon
Mas Pagès Golf
Torremirona C.G.
Golf de Pals
C.G. Costa Brava
Peralada Golf
Empordà Golf
C.G. Aro-Mas Nou
Club de Golf Puigcerdà
Golf Girona
PGA Catalunya Resort - NEW!

Golf adaptat
Escola participant
Barcelona
CEE La Ginesta
Consorci Sant Gregori

El programa “Golf a les Escoles”
arriba cada vegada a més escolars
de Catalunya
Impulsat per la FCGolf, el programa que apropa el golf als nens i nenes catalans
avança a ritme vertiginós i a més centres, en el curs 2017-18

E

l Programa “Golf a les Escoles” avança a ritme
de creuer al curs escolar 2017-18, amb més escolars
catalans que tenen el primer contacte amb el golf en
els seus mateixos centres. Una actuació prioritària
per a la FCGolf, que vol que cada any més nens i nenes
puguin primer conèixer i després gaudir d’un esport
que combina competició, natura i salut, tot al mateix
temps. I és que al llarg del programa més de 7.000 nens
i nenes ja han practicat el golf per primera vegada a la
seva escola, el programa d’acció s’aplica a 77 escoles de
les diferents demarcacions catalanes i fins a 28 camps
i clubs catalans s’han adherit al programa, acollint
aquests joves jugadors que tot just s’inicien en el golf.

Formació al professorat i als escolars
El primer objectiu és oferir un curs gratuït d’iniciació
als professors i mestres del centre escolar perquè
es familiaritzin amb el golf. Després d’aquesta
introducció, els mateixos professors introdueixen el
golf en horari escolar, gràcies també a un kit de joc, que
serveix per a aquestes mateixes classes. Una activitat
molt nova, que sorprèn en moltes ocasions els pares i
mares, i que veuen amb molta simpatia, ja que és una
manera d’oferir nous al·licients esportius als nens i
nenes de l’escola. Un cop ho proven, molts d’ells senten
el ‘cuquet’ d’anar una mica més enllà, i el programa
ofereix a cada escola, l’opció que 20 escolars puguin
realitzar un curs gratuït d’iniciació al golf (unes quatre
hores), en el club o camp que, per distància o professor,
sigui de referència per a l’escola. Ja hem arribat a un
camp de golf!, cosa que deixa molt “al·lucinat” més
d’un. Encara que tota “l’aventura” del golf només acaba
de començar. Perquè un dels al·licients és gaudir d’un
“baptisme del golf”, en què podran visitar un camp i
conèixer-lo de primera mà, i això sempre sorprèn molt,
segur. I quan ja han començat a gaudir d’alguns dels

+ de 7.000 nens i
nenes practicant el
golf a la seva escola

aspectes del joc, encara que sigui a nivell introductori,
és el moment de provar el que significa la competició al
golf. I per això, la FCGolf organitza cada any el torneig
“Golf a les Escoles”. Allà es provaran davant d’altres
escoles que s’han iniciat en el programa i altres més
veteranes, en una trobada on arriben per competir
centres de tot Catalunya.

A la Final Nacional a Madrid
I els dos equips guanyadors: prova Iniciació (sense Hcp)
i prova Competició (amb Hcp), tindran l’oportunitat de
competir a la final nacional, que se celebra a Madrid,
i amb totes les despeses pagades! Sona increïble, no?
Per poder seguir de prop tota la feina que es realitza
en el programa “Golf a les Escoles”, comptem amb
una revista, que recull tot el que succeeix al llarg de la
temporada, i us seguim animant a enviar-nos fotos del
que heu après en la iniciació al golf. També, coincidint
amb Nadal, encoratgem totes les escoles participants
a enviar-nos postals nadalenques relacionades amb el
golf. El guanyador/a s’emporta un premi bestial: un curs
de golf de 10 hores, tant per a ell com per a un adult.
A més, la seva postal serà publicada com la imatge de
la FCGolf al llarg del Nadal. Què et sembla tot el que
ofereix el programa? En aquesta última temporada
escolar ja l’han posat en pràctica més escoles, i volem
que encara se n’afegeixin moltes més!

També apostem pel golf inclusiu
I tampoc ens oblidem de les escoles d’educació
especial, on també s’ha posat en marxa el golf adaptat,
com en els centres CEE La Ginesta, i el Consorci Sant
Gregori de Girona. Jugar a golf és descobrir un món nou
i molta diversió entre amics i en plena natura. Prova-ho
si encara no formes part de les escoles del programa
“Golf a les Escoles”! T’esperem pel pròxim curs!

77 col•legis

participants al
programa

28 clubs i camps

adherits al programa
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Entrevista a

MARCOS BOADA
Tècnic del programa “Golf Adaptat a les Escoles” al CEE La Ginesta
Per ser un esport que els alumnes no coneixien
abans, com s’ho van agafar al principi?

Creus que el golf és una bona eina per treballar
amb aquests escolars?

Des d’un principi van estar molt oberts a
l’aprenentatge del golf. Sent aquest un esport tan
individualista, em va xocar que s’ho prenguessin
com una activitat per gaudir en grup, fent molt
costat als seus companys i gaudint en conjunt dels
mèrits o millores de cadascun.

El golf és una fantàstica eina per a aquest col·lectiu,
ja que els permet desenvolupar habilitats a través
del joc individual, però realitzat amb el suport del
grup.

El golf els va agradar des de l’inici o va ser un
procés fins a enamorar-se?
L’aspecte del joc que més els agrada als alumnes
és el putt, en ser la culminació de l’objectiu, entrar
al forat, i d’aquesta forma assolir un repte nou i
divertit.
S’ha de fer una aproximació al golf d’una manera
diferent amb els nens d’educació especial?
Evidentment, l’aproximació ha de ser diferent per
no tenir els mitjans logístics habituals d’un camp
de golf, però l’objectiu ha de ser el mateix: fer-los
gaudir d’aquest esport, buscant objectius reals
i assumibles, així com desenvolupar habilitats
físiques i mentals.

© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com

El golf és una
fantàstica eina per a
aquest col·lectiu
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El CEE La Ginesta, protagonista a Golf Sant Vicenç de Montalt

G

olf Sant Vicenç de Montalt va acollir,
l’activitat que tancava el programa “Golf Adaptat
a les Escoles” al 2018, que va comptar amb el
CEE La Ginesta, que aquest és el segon any que
participa en el programa federatiu. En aquesta
jornada de cloenda, van estar presents els tècnics
Marcos Boada, tècnic del Programa “Golf Adaptat
a les Escoles” i professional de Golf Sant Vicenç
de Montalt i qui ha desenvolupat setmanalment
l’activitat al mateix centre escolar, a més d’Enric
López, tècnic del programa federatiu i vocal del
Comitè de Golf Adaptat de la FCGolf.

i amb l’objectiu d’apropar el golf a aquests joves
d’educació especial que no havien tingut contacte
amb aquest esport fins al moment. Agrair la
col·laboració de Golf Sant Vicenç de Montalt per
obrir les seves portes per a l’activitat, que segur
que tindrà continuació la pròxima temporada, amb
la presència de més centres d’educació especial
involucrats en el programa federatiu.

En la jornada de cloenda de la temporada, més de
20 alumnes del CEE La Ginesta van poder gaudir de
les magnífiques instal·lacions de Golf Sant Vicenç
de Montalt, on van realitzar algunes activitats
dirigides en el recorregut del Maresme.
Va ser un magnífic colofó al treball realitzat durant
tot el curs pels alumnes del centre CEE La Ginesta

© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com

La Fundació Johan Cruyff, la FCGolf i els millors futbolistes
promouen el golf a la Mar Bella

P

© Fundació Johan Cruyff

er segon any consecutiu, la Fundació Johan
Cruyff va reunir al Complex Esportiu de la Mar
Bella centenars de nens i nenes d’escoles
d’educació especial que van poder gaudir d’una
jornada d’esport, valors i sobretot diversió, amb la
presència d’estrelles del futbol com el tècnic del
Manchester City, Josep Guardiola, o l’exdefensa
del Barça Carles Puyol, compromesos amb la
fundació que dirigeixen els familiars del futbolista
desaparegut Johan Cruyff, que treballa per a la
inclusió dels joves a través de l’esport.
La FCGolf va tornar a ser un dels convidats a
participar en la jornada festiva com a col·laborador
de l’esdeveniment, i dins el programa formatiu
Golf a les Escoles, en aquest cas centrat en les
escoles d’educació especial, un dels objectius del
programa federatiu, que vol promocionar el golf
entre els escolars catalans.
Guardiola i Puyol es van acostar a la petita pista
de pràctiques i van fer alguns cops al divertit
joc instal·lat per la FCGolf, que va comptar amb
la col·laboració dels tècnics i professionals del
golf Marcos Boada i Francisco Pérez, que van
aconseguir que tots els nens i nenes assistents

poguessin provar el joc, dins del grup d’activitats
programades a la Mar Bella.
A la jornada matinal també es va fer una
presentació del Patronat de la Fundació, a la
qual van assistir personalitats de l’esport i on van
estar presents el president de la FCGolf, Ramon
Nogué, i el president del Comitè de Golf Adaptat,
Sebas Lorente. Sens dubte, una bona oportunitat
per donar a conèixer el golf a aquest col·lectiu
d’escolars d’educació especial, que forma part
de l’objectiu del programa Golf a les Escoles
d’apropar el nostre esport als escolars catalans en
un projecte inclusiu i integrador per a tots ells.
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El dia a dia del programa
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© Escola Mossèn Jacint Verdaguer

Els professors d’Educació Física
formen els seus alumnes

© Escola Els Estanys

© Escola Roc Alabern

Visitem per primer cop un camp de golf i realitzem
un baptisme de golf, i els alumnes reben un
merescut reconeixement
© Escola Els Llorers

© Escola Mossèn Jacint Verdaguer

1
2
3

La FCGolf forma els professors d’Educació Física dels
diferents col·legis d’arreu de Catalunya

© Escola L’Agulla

4
5
6
7

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

© Escola Sant Gabriel

© Escola Mossèn
Jacint Verdaguer

© Escola Albert Vives

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

© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com
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Els guanyadors del Torneig seran els representants de la
FCGolf a la Final Nacional!
© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com

© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com

NOVETAT! Ara és el seu torn: el professorat rep un
curs d’iniciació GRATUÏT!
© Golf de Pals

© Golf de Pals

© Golf de Pals
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Entrevista a

JOSEP ABAD
Propietari de l’Escola
Montcau-La Mola
Com va sorgir l’oportunitat d’incloure el golf al
programa escolar?
La nostra escola sempre ha mostrat una sensibilitat
especial pel món de l’esport, i sobretot pels esports
que tinguin en compte l’entorn. També cal dir que
dins de l’equip directiu de l’escola sempre hi ha
hagut una predilecció per l’esport del golf.
Tot això, sumat a l’inici ja fa uns anys del programa
“Golf a les Escoles”, va fer que el nostre centre
apostés fort per aquesta modalitat esportiva i
l’inclogués com a curricular durant l’etapa de
primària.
Quina va ser la primera reacció de pares i
professorat?
Des de bon principi el professorat, sobretot el grup
d’especialistes d’educació física, ha acollit l’activitat
d’una forma immillorable.
Què creu que està aportant la introducció del golf
a l’alumnat del centre?
El golf ens ha aportat en tots els àmbits formatius.
Cal tenir present que nosaltres som una escola
que creiem fermament en la formació golfística
del nen, és a dir, no només creiem en la formació
acadèmica dels alumnes sinó que el que volem
és formar persones. Així podem dir que el golf ens
aporta continguts propis de l’àrea d’educació física,
però també creiem que ens ajuda en les altres
assignatures, ja que aspectes com la concentració
o la focalització d’objectius són elementals en totes
les assignatures. També cal que tinguem present el
que ens aporta fora del currículum i fora de l’escola
pel que fa a valors i hàbits per al dia a dia.
Quants alumnes del centre reben anualment les
primeres classes de golf?
Nosaltres fem golf curricular de tercer fins a sisè de
primària. Això implica que aproximadament fan golf
un mínim d’un dia a la setmana uns 250 alumnes.
També cal dir que a primer i segon de primària
iniciem les activitats pròpies del programa “Golf a
les Escoles” i amb l’ajut del professional de golf de
l’escola, a uns 150 alumnes més, tot un èxit per al
nostre esport.
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Sou l’únic centre que té una pista pròpia de golf?
Pot ser. Per a nosaltres la veritat és que és tot un luxe,
tot i que estem plantejant des de fa temps col·locar
un putting green i ampliar així les instal·lacions de
l’escola. Però més important que les instal·lacions
crec que és la de disposar del Chema Iturmendi
fent les sessions d’EF amb nosaltres. Poder tenir un
professional del seu nivell i reconeixement treballant
cada dia amb els nens és tot un luxe.
Recomanaria a altres escoles que provessin
d’introduir-lo a la classe d’educació física?
I tant! Com ja he dit, creiem fermament que no
només ens aporta aspectes propis de l’educació
física, sinó que ens ajuda en la formació integral del
nostre alumnat. Per tant, animaria totes les escoles
que estiguin disposades a incloure’l a l’assignatura
d’EF que no s’ho pensin.
Ha canviat la mentalitat d’esport elitista de pares,
alumnes i professors després de practicar-lo per
primera vegada?
És veritat que molta gent tenia aquesta visió,
sobretot al principi. Però avui dia, després d’haver
pogut conèixer de prop la realitat de l’esport, crec
que aquesta visió ha canviat de forma clara. Sobretot
hi ha ajudat el programa “Golf a les Escoles” i les
activitats paral·leles que realitzem a l’escola en què
el golf té una importància vital.
Creu que és una bona manera de donar a conèixer
el golf des de la FCGolf apropant-lo als escolars
catalans?
Claríssimament. El programa “Golf a les Escoles” és
clau per poder acostar aquesta pràctica a l’alumnat
i als centres.
S’ha interessat vostè mateix per practicar-lo o la
resta de professorat?
Jo ja havia jugat a golf abans, però com he comentat
diversos professors de l’escola han fet sessions de
formació amb el professional de golf que tenim a
l’escola i molts altres professors que havien jugat
s’han tornat a enganxar.
Pots llegir l’entrevista sencera a www.golfalesescoles.com

Entrevista a

Entrevista a

Professor d’Educació Física
de l’Escola del Mar

Alumne de
l’Escola del Mar

Per què et va interessar introduir el golf dins
l’horari escolar del centre?

Què és el que més et va cridar l’atenció d’aquest
esport, al principi de practicar-lo?

Normalment cada any tractem d’introduir esports
nous dins de les nostres programacions. És una
bona manera de donar a conèixer noves disciplines
esportives i diversificar els aprenentatges. Cal anar
sorprenent els nens i nenes amb noves propostes
educatives per tal que el seu aprenentatge sigui el
més complet possible.

Que es juga completament a la natura. En tots
els sentits és un esport al·lucinant, no existeixen
paraules per descriure’l: si teniu l’opció de jugarlo, aneu-hi.

Creus que ha estat una experiència positiva, a
més de participar en el Torneig Golf a les Escoles
celebrat a Costa Daurada?

Sí, jo ja coneixia el golf abans que el practiquéssim
a l’escola i em va semblar molt interessant
practicar-lo a l’escola. Jugar amb els meus
companys va ser una superexperiència.

SERGI LÓPEZ GENÍS PARRA

Des del centre hem fet una valoració positiva del
programa “Golf a les Escoles” tot i que l’espai
de l’escola no sempre s’ajusta a les necessitats
de l’esport. Per altra banda, ens va brindar
l’oportunitat de poder visitar les instal·lacions
d’un camp de golf amb tècnics qualificats que
ens van ajudar a endinsar-nos en la dinàmica i
coneixement d’aquest esport, desconegut per la
gran majoria dels nostres alumnes.

Cal anar sorprenent els nens
i nenes amb noves propostes
educatives

Coneixies el golf abans d’arribar a l’escola, i et
va semblar interessant practicar-lo a la classe
d’educació física?

Et sembla prou divertit per practicar-lo fora de les
hores escolars?
Sí, em sembla molt divertit.
Voldries tornar a participar en el Torneig Golf a les
Escoles?
Sense cap dubte, m’encantaria, seria genial.
© Escola del Mar

Quins aspectes del joc els interessen més?
Tenen molt interès pel material de joc i les grans
distàncies que han de cobrir. Els sembla un
esport molt complex en un primer moment. El fet
de sumar-li la pràctica a l’aire lliure en entorns
naturals els sol crear força curiositat.
Què és el que aporta als alumnes la pràctica
d’aquest esport?
Els aporta concentració, serenitat, resiliència i
gaudir del contacte directe amb la natura. A part
de trencar tòpics, ja que normalment en tenen una
idea preconcebuda d’esport elitista.
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Barcelona. Escoles i clubs
Escola Jaume I

Escola Roc Alabern

Barcelona / Centre públic

Terrassa / Centre públic

Més de 70 alumes de 4t i 5è de primària van participar
per primera vegada en el Programa Golf a les Escoles!
Benvinguts!!

Els nois i noies del centre escolar Roc Alabern
practiquen el golf tant a dins com a fora de l’escola!
Ben fet!

© Escola Jaume I

© Escola Roc Alabern

© Escola Roc Alabern

© Escola Jaume I

© Escola Jaume I

Escola Catalònia
Barcelona / Centre públic
Els alumnes de l’Escola Catalònia sempre molt
aplicats, ja tenen un gran nivell de golf! Us esperem
en la propera edició del Torneig Golf a les Escoles!
© Escola Catalònia

© Escola Roc Alabern

© Escola Catalònia

© Escola Catalònia

© Escola Roc Alabern
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Barcelona
Escola Grèvol

Escola Miquel Utrillo

Barcelona / Centre concertat

Sitges / Centre públic

Encara que els alumnes del centre escolar Grèvol son
nous en el programa “Golf a les Escoles”, han après bé
les lliçons del seu professor i ja dominen el putt!

Els alumnes de l’Escola Miquel Utrillo es preparen
per donar el millor d’ells a la seva visita anual al C.G.
Terramar!

© Escola Grèvol
© Escola Miquel Utrillo
© Escola Grèvol

© Escola Grèvol

Escola Pàlcam
Barcelona / Centre concertat

© Escola Miquel Utrillo

Els alumnes de 4t de primària de l’Escola Pàlcam
no perden l’oportunitat de seguir aprenent aquest
esport a la seva classe d’Educació Física! Ben fet!

© Escola Miquel Utrillo

© Escola Pàlcam

© Escola Pàlcam

© Escola Pàlcam

© Escola Pàlcam

© Escola Miquel Utrillo
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Barcelona
Escola Vedruna Manlleu
Manlleu / Centre concertat
Els alumnes de 4t, 5è i 6è de primària han treballat
molt aquest curs i no es van perdre l’oportunitat
de participar en el Torneig Golf a les Escoles!! Ens
veurem en la propera edició!

Escola Joaquima
Vedruna Terrassa
Terrassa / Centre concertat
Aquest curs han sigut els alumnes de 3r i 5è de
primària els que han participat en el Programa Golf
a les Escoles! A part de ja practicar molt, s’ho han
passat superbé i esteu guapíssims!!
© Escola Joaquima Vedruna Terrassa

© Escola Vedruna Manlleu

© Escola Joaquima Vedruna Terrassa

© Escola Joaquima Vedruna Terrassa

© Escola Vedruna Manlleu

© Escola Joaquima Vedruna Terrassa

© Escola Vedruna Manlleu

16

Barcelona
El Vallès Golf
www.vallesgolf.com
Baptisme de golf Escola Els Llorers
Els alumnes de 4t de primària de l’Escola Els Llorers
donen els seus primers cops a El Vallès Golf!

Jornada de Formació de professorat
“Golf a les Escoles”
Un curs més El Vallès Golf va acollir la jornada de
formació per al professorat de més de 16 centres
escolars de Barcelona, gràcies al suport i col·laboració
de l’Institut de Barcelona Esports de l’Ajuntament de
Barcelona.
© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com

© Escola Els Llorers

© Escola Els Llorers

© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com

© Escola Els Llorers

© Escola Els Llorers

Baptisme de Golf Escola Roc Alabern
Els alumnes del centre escolar Roc Alabern visiten
per primera vegada un camp de golf, i veient com ho
fan de ben segur que no serà l’últim cop.

© Escola Roc Alabern

© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com

© Escola Roc Alabern
© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com
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Barcelona
El Vallès Golf

Club de Golf Terramar

www.vallesgolf.com

www.golfterramar.com

Baptisme de Golf
Escola Joaquima Vedruna Terrassa

Baptisme de Golf Escola Miquel Utrillo

Durant el curs acadèmic 2017-18 els alumnes de
3r i 5è de primària han participat un any més en el
programa “Golf a les Escoles” finalitzant l’activitat al
seu camp de referència! Ja sou uns veterans!

Aquest curs han sigut els alumnes de 5è de primària
els que han demostrat el seu gran nivell de golf al
C.G. Terramar, després de practicar el golf a la seva
escola! Felicitats, nois i noies!

© Escola Miquel Utrillo

© Escola Joaquima Vedruna Terrassa

© Escola Joaquima Vedruna Terrassa

© Escola Miquel Utrillo

© Escola Miquel Utrillo

Club de Golf Vallromanes
www.clubdegolfvallromanes.com
Baptisme de Golf Escola Decroly

© Escola Joaquima Vedruna Terrassa

Descripció: Els alumnes de l’Escola Decroly van
provar el golf per primera vegada al C.G. Vallromanes,
s’ho van passar tan bé que segur que ja tenen ganes
de posar-s’hi de nou!
© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com

© Escola Joaquima Vedruna Terrassa
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Girona. Escoles i clubs
Escola Fanals d’Aro

Escola Els Estanys

Platja d’Aro / Centre públic

Platja d’ Aro / Centre públic

Els alumnes de 5è de primària de l’Escola Fanals
d’Aro són molt disciplinats i segueixen practicant el
golf amb els seus companys de classe!

Aquets nois i noies de l’Escola Els Estanys no paren
de practicar el golf, ja sigui al pati o al gimnàs! També
han rebut el seu obsequi i el diploma! Felicitats!

© Escola Fanals d’Aro

© Escola Fanals d’Aro

© Escola Els Estanys

© Escola Fanals d’Aro

© Escola Fanals d’Aro

Escola Alfons I
Puigcerdà / Centre públic
El centre escolar Alfons I és el primer any que
participa en el programa “Golf a les Escoles”, esperem
que us hagi agradat i esperem trobar-vos de nou el
pròxim curs!

© Escola Alfons I

© Escola Els Estanys

© Escola Alfons I

© Escola Els Estanys

© Escola Alfons I

© Escola Els Estanys

© Escola Els Estanys
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Girona
Escola Sant Gabriel

Escola Vila-romà

Torroella de Montgrí / Centre concertat

Palamós/ Centre públic

L’Escola Sant Gabriel porta participant en el programa
“Golf a les Escoles” des dels seus inicis i els veterans
de la nostra petita però gran família. Benvinguts!

Els alumnes del centre escolar Vila-Romà van
comptar en una de les seves classes amb la visita del
professional del seu camp de referència, C.G. Costa
Brava, en Miguel Gil! Ens ha dit que ja esteu preparats
per competir!

© Escola Sant Gabriel

© Escola Sant Gabriel

© Escola Vila-romà

© Escola Sant Gabriel

© Escola Sant Gabriel

Baptisme de Golf Escola Sant Gabriel
El Golf de Pals va ser l’escenari de la visita dels
alumnes de 5è de primària de l’Escola Sant Gabriel
de Torroella de Montgrí, on van posar en pràctica
una vegada més tot el que aprenen a la seva classe
d’Educació Física, i s’ho van passar molt bé amb els
seus companys!

© Escola Sant Gabriel

© Escola Vila-romà

© Escola Sant Gabriel
© Escola Vila-romà

© Escola Sant Gabriel
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© Escola Sant Gabriel

© Escola Vila-romà

© Escola Vila-romà

Girona
Golf de Pals

Golf de Puigcerdà

www.golfdepals.com

www.golfsantmarc.com

Curs d’iniciació gratuït per a
professors d’Educació Física

Formació del programa “Golf a les Escoles”

Els professors i mestres dels centres escolars Carrilet
de Palafrugell i Cor de Maria de la Bisbal d’Empordà
van fer un curs d’iniciació gratuït a Golf de Pals. La
jornada va començar amb una breu explicació sobre
les nocions bàsiques del golf i de les activitats que es
realitzen al camp de golf amb els alumnes participants
del seu centre escolar, i seguidament van accedir a la
zona de pràctiques per començar a practicar i fer els
seus primers swings. Fins i tot, van arribar a fer una
competició per equips d’approach! Sens dubte va ser
una gran jornada, on tots els participants van gaudir
d’un dia de golf i on van tenir l’oportunitat de conèixer
i descobrir aquest esport.

© Golf de Pals

El Golf de Puigcerdà va realitzar la primera formació
per a professors d’Educació Física de més de 7
centres escolars de la zona de la Cerdanya, i que
van participar per primera vegada en el programa
“Golf a les Escoles” durant el curs acadèmic 201718. La jornada de formació organitzada pel Golf
de Puigcerdà i la Federació Catalana de Golf, i amb
la col·laboració de l’Ajuntament de Puigcerdà i del
Consell Comarcal de la Cerdanya, va ser tot un èxit i
els participants van gaudir molt del magnífic dia, on
van poder conèixer per primera vegada l’esport del
golf i com poder ensenyar-lo als seus alumnes durant
el curs!!

© Golf de Pals

© Golf de Puigcerdà

© Golf de Pals

© Golf de Puigcerdà

© Golf de Pals

© Golf de Puigcerdà

© Golf de Puigcerdà
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Tarragona. Escoles i clubs
Escola Mossèn Jacint Verdaguer
Segur de Calafell / Centre públic
Aquest ha sigut el primer curs que els alumnes de l’Escola Mossèn Jacint Verdaguer han participar en el programa
Golf a les Escoles! Esperem que us hagi agradat i que torneu a participar-hi!

© Escola Mossèn Jacint Verdaguer

© Escola Mossèn Jacint Verdaguer

© Escola Mossèn Jacint Verdaguer
© Escola Mossèn Jacint Verdaguer

© Escola Mossèn Jacint Verdaguer

© Escola Mossèn Jacint Verdaguer

Escola Saavedra

Golf Costa Daurada

El Catllar / Centre concertat

www.ciutatesportiva.com

Aquests dos alumnes de l’Escola Saavedra ens fan
arribar la foto amb el seu obsequi per haver participat
en la 5a edició del Concurs de Postals Nadalenques
Golf a les Escoles!! Encara que no guanyéssiu aquesta
edició, us felicitem pel vostre supertreball i esperem
la vostra participació en el concurs d’enguany!!

Curs d’iniciació gratuït per a professors
de l’Escola Mossèn Jacint Verdaguer
Part del claustre de l’Escola Mossèn Jacint Verdaguer
de Segur de Calafell no es va perdre l’oportunitat de
participar en el curs gratuït per a professors! Una
oportunitat única!
© Golf Costa Daurada

© Escola Saavedra
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Tarragona
Golf Costa Daurada
www.ciutatesportiva.com
Baptisme de Golf Escola
Mossèn Jacint Verdaguer

Baptisme de Golf
Escola l’Agulla El Catllar

Els alumnes de 5è i 6è de primària de l’Escola
Mossèn Jacint Verdaguer han après bé les lliçons dels
professionals del Golf Costa Daurada i ja han començat
ha donar els seus primers cops i a practicar el putt amb
els seus companys de classe! Ho feu molt bé!

El Golf Costa Daurada va obrir un curs més les seves
portes al centre escolar L’Agulla, on un any més
tots els seus alumnes van gaudir d’una inoblidable
jornada al seu camp de referència! Grans fotos de
família!

© Escola Mossèn Jacint Verdaguer

© Escola Mossèn Jacint Verdaguer

© Golf Costa Daurada

© Golf Costa Daurada

© Golf Costa Daurada

© Golf Costa Daurada

© Golf Costa Daurada

© Golf Costa Daurada

© Escola Mossèn Jacint Verdaguer

© Golf Costa Daurada

© Escola Mossèn Jacint Verdaguer

© Escola Mossèn Jacint Verdaguer

© Golf Costa Daurada

© Escola Mossèn Jacint Verdaguer

© Golf Costa Daurada

© Golf Costa Daurada
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Lleida. Escoles i clubs
Escola El Carme

Escola La Salle
La Seu d’Urgell

Lleida / Centre concertat
Aquesta ha sigut la primera vegada que els alumnes
de 6è de primària de l’Escola El Carme han participat
en el programa “Golf a les Escoles”! Els ha agradat
tant que no han deixat de jugar a golf ni al gimnàs ni
al pati!

© Escola El Carme

Font: Facebook La Salle La Seu d’Urgell
/ Centre concertat
Els alumnes de l’Escola La Salle La Seu d’Urgell
ja semblen uns experts en golf! Ens agrada molt
comptar amb la vostra participació cada any!

© Escola El Carme
© Escola La Salle La Seu d’Urgell

© Escola El Carme
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© Escola La Salle La Seu d’Urgell

© Escola El Carme

© Escola La Salle La Seu d’Urgell

© Escola El Carme

© Escola La Salle La Seu d’Urgell

Lleida
Raimat C.G.

Aravell Golf

www.raimatgolf.com

www.aravellgolfclub.com

Baptisme de golf de l’escola El Carme

Curs d’iniciació gratuït per als alumnes
de l’escola Albert Vives

Els alumnes de 6è de primària de l’Escola El Carme
de Lleida van rebre el seu bateig de golf a les
instal·lacions de Raimat Golf. Ens agrada veure-us
així d’atents a les explicacions dels professionals.

Els alumnes de l’Escola Albert Vives ja són uns experts
en golf i van fer el curs d’iniciació gratuït, per prepararse per al Torneig anual de Golf a les Escoles!

© Escola Albert Vives

© Escola El Carme

© Escola Albert Vives

© Escola El Carme

© Escola Albert Vives

© Escola El Carme
© Escola Albert Vives

© Escola El Carme

© Escola Albert Vives

© Escola Albert Vives
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Agenda - Activitats
Escola de Golf
El Vallès Golf
Escola de Golf Infantil per a tots els nens i nenes a
partir dels 5 anys. Dimarts i dijous de 17:30h a 19:00h.
Dissabtes de 10:00h a 12:00h o de 12:00h a 14:00h
i diumenges de 12:00h a 14:00h. Classes d’iniciació
particulars i col·lectives, classes de perfeccionament i
de camp.
Informació i reserves: 93 725 99 98
vallesgolf@rcgep.com
Cursos Setmana Santa 2019
Golf de Pals
Divendres 19/04 – Dissabte 20/04 – Diumenge
21/04. Nens i nenes d’entre 5 a 14 anys. Iniciació i
perfeccionament
Informació i reserves: 972 66 77 39
info@golfdepals.com
Cursos Estiu 2019
Golf de Pals
Casal multiesports per a nens i nenes d’entre 7 a 14
anys de 09.00h a 12.00h. Baby golf (de 4 a 6 anys) de
10.00h a 11.00h. Golf Plus (de 7 a 14 anys) de 18.30h a
20.00h.
Informació i reserves: 972 66 77 39
info@golfdepals.com

Golf quiz

Escola Juvenil de Golf
Club de Golf Puigcerdà
Escola anual juvenil. Cada dissabte de 10.00h a 12.30h.
Curs d’iniciació i perfeccionament de golf.
Informació i reserves: 972 883 411
info@clubdegolfpuigcerda.com
Cursos Golf
Aravell Golf
Cursos de golf per a persones que estan interessades
a aprendre o formar-se en el món del golf: cursos
d’iniciació, de perfeccionament o d’estratègia de joc.
Informació i reserves: 973 360 066
secretaria@aravellgolfclub.com
Escola Junior
Golf Montanyà
Escola Junior. Edats: de 5 a 21 anys. Data: de setembre a
juny. Preus especials alumnes Programa Golf a les Escoles.
Informació i reserves: 93 884 01 70
www.golfmontanya.com
Campus de golf
Golf Montanyà
Campus de golf durant Setmana Santa/Nadal/Estiu.
Edats: de 6 a 21 anys. Preus especials alumnes
Programa Golf a les Escoles.
Informació i reserves: 93 884 01 70
www.golfmontanya.com

Demostra’ns si t’has llegit la revista FCGolf – Golf a les Escoles núm. 5

1. Quin nombre d’escoles participen en el programa
Golf Adaptat a les Escoles?
a. 5
b. 2
c. 10
2. Camp de Golf on s’ha disputat el
IV Torneig Golf a les Escoles...
a. Golf Costa Daurada
b. Lumine Golf Club
c. Club de Golf Barcelona
3. Total de M’Agrada amb què la postal de Marcel
Gómez va guanyar el 5è Concurs de Postals
Nadalenques Golf a les Escoles...
a. 95 M’Agrada
b. 15 M’Agrada
c. 70 M’Agrada
4. On es va disputar la Final Nacional 2018?
a. Club de Golf Vallromanes
b. Port Aventura
c. Centro Nacional de Madrid
5. Quants clubs/camps de golf de la província
de Girona estan adherits al programa “Golf a les
Escoles”?
a. 4 clubs i camps de golf
b. 11 clubs i camps de golf
c. 7 clubs i camps de golf

6. A quina escola pertanyen el professor i alumne que
s’entrevisten a la pàgina 13?
a. Escola Ramon Llull
b. Escola del Mar
c. Escola Cor de Maria
7. Nom de l’ambaixador del programa “Golf a les
Escoles”...
a. Jordi Ríos
b. Ramon Nogué
c. Marcos Boada
8. Quina escola va ser la segona classificada en la
modalitat “amb hàndicap” en el IV Torneig Golf a les
Escoles?
a. Escola Montcau La Mola
b. Escola Mossèn Albert Vives
c. Escola Vedruna Manlleu
9. Els professors d’Educació Física i mestres de les
escoles poden aconseguir un curs d’iniciació al golf
gratuït?
a. No
b. Sí!
c. Sí però pròximament
10. Nom dels jugadors que es van emportar el bronze a
la Lliga hàndicap de la final nacional...
a. Nina Julia i Maximilian Ferstl
b. Cloe Mateu i Oriol Broca
c. Nina Torra i Jan Alemany
Nota: solucions dels passatemps a la pàgina 38.
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La postal de Marcel Gómez (5è curs) del Centre Escolar
Mossèn Albert Vives (la Seu d’Urgell) va ser la guanyadora
de la 5a edició del concurs de Postals Nadalenques Golf

a les Escoles!!

El dibuix de Marcel Gómez (5è curs) va ser el guanyador del V Concurs de Postals Nadalenques Golf a les Escoles

amb un total de 70 “M’agrada” a la pàgina oficial de Facebook de la FCGolf. A més a més que la seva postal va ser
la imatge oficial de la Federació durant les passades festes de Nadal, el guanyador va ser obsequiat amb un curs
d’ iniciació per a ell i un adult al seu club/camp de referència. En la cinquena edició del concurs van participar
un total d’11 centres escolars participants en el Programa Golf a les Escoles del curs acadèmic 2017-18: Escola
Vila-romà (Palamós), Escola Sant Gabriel (Torroella de Montgrí), Escola Miquel Utrillo (Sitges), Escola Montcau La
Mola (Matadepera), Escola Mossèn Albert Vives (La Seu d’Urgell), Escola Els Estanys (Platja d’Aro), Escola Vedruna
Puigcerdà (Puigcerdà), Escola Saavedra (Tarragona), Escola Carme Vedruna Manlleu (Manlleu), INS Olorda (Sant
Feliu de Llobregat) i Escola Pere Viver i Aymerich (Terrassa).
Des de la FCGolf donem les gràcies a totes les persones que heu participat amb les vostres votacions, als
professors i famílies, i en especial als alumnes que heu participat aquest any enviant-nos els vostres dibuixos.
A tots vosaltres moltes gràcies i enhorabona al guanyador, en Marcel Gómez, de 5è curs de primària del centre
escolar Albert Vives de la Seu d’Urgell!

Postal
guanyadora
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Montcau-La Mola guanya la 4a edició
del Torneig Golf a les Escoles
Amb rècord de participació en aquesta quarta edició, el centre escolar de
Matadepera va ser el guanyador absolut al Golf Costa Daurada, en emportarse la victòria en la competició amb hàndicap i sense hàndicap.

L’

Escola Montcau-La Mola, un dels centres
pioners en la pràctica del golf en horari escolar,
va ser el guanyador absolut del IV Torneig Golf
a les Escoles, que es va disputar al Golf Costa
Daurada amb la presència de 12 escoles i un total
de 25 equips participants d’arreu de Catalunya. La
competició, que es va dividir en dues modalitats de
joc, amb hàndicap (on van sortir al camp a disputar
nou forats) i sense hàndicap (un petit recorregut
de tres forats i competició al putting green), la va
dominar l’escola de Matadepera, tot i que la resta
van fer un magnífic torneig i van lluitar fins al final.
En la categoria sense hàndicap, Montcau-La
Mola va sumar 23 cops, mentre que l’ISCAT de la
Garriga va ser segon a només un cop de distància.
En categoria hàndicap, victòria també per a
Montcau-La Mola (45 punts), i segona plaça per
a l’escola Mossèn Albert Vives de la Seu d’Urgell,
amb 24. Els guanyadors van rebre un trofeu, una

motxilla adidas i una entrada per a Aqualeón; el
seu centre escolar, un trofeu i un kit d’iniciació al
golf, i el seu camp de referència (El Vallès Golf),
a més d’un trofeu, material escolar de golf. Tant
els guanyadors com els segons classificats estan
convidats a participar en la final nacional, que es
va disputar al Centro Nacional de Golf de Madrid
els dies 29 i 30 setembre.
En aquesta edició, la més nombrosa de
les disputades fins avui, van participar les
escoles Mossèn Jacint Verdaguer (Segur de
Calafell), Mossèn Albert Vives (la Seu d’Urgell),
Vedruna Manlleu (Manlleu), Montcau-La Mola
(Matadepera), Farigola (Seva), La Salle (la Seu
d’Urgell), ZER Urgellet (Castellciutat-Lleida), Pau
Claris (la Seu d’Urgell), Saavedra (Tarragona),
Escola del Mar (Barcelona), International School
of Catalunya ISCAT (La Garriga) i Escola l’Agulla
(el Catllar). Tots els participants, més de 80 nens

© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com
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© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com
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i nenes, van rebre un welcome pack i després van
donar el millor d’ells a la competició, acompanyats
en tot moment pels seus familiars, professors i
mestres i professionals dels camps de golf. L’actor
i ambaixador del programa “Golf a les Escoles”,
Jordi Ríos, va donar el cop d’honor abans del
torneig i també va ser el mestre de cerimònies.

En aquesta trobada anual ens van acompanyar els
espònsors oficials, adidas, TaylorMade i Finques
Bourgeois, a més dels partners federatius, La
Roca Village, Wunder Training, Golf Estudio,
NACEX, Coca-Cola, Aneto Natural, Dilmah i, com
a col·laborador especial per a aquest torneig,
Aqualeón.

A l’acte de cloenda, després d’un berenar amb
barbacoa que van gaudir tots els nens i nenes i els
seus acompanyants, hi van participar el senyor
Josep Cairó, responsable de la Junta Directiva
del programa “Golf a les Escoles”; el senyor Joan
Plana, representant territorial per l’Esport a
Tarragona; la senyora Maria Elisa Vedrina, regidora
d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona; la senyora
Estefanía Serrano, presidenta del Consell Esportiu
del Tarragonès; la senyora Goretti Gatell, regidora
d’Esports de l’Ajuntament del Catllar; el senyor
Joan Monzó, gerent del Golf Costa Daurada, i el
senyor Joan Carles Campillo, delegat infantil del
Golf Costa Daurada.

Moltes felicitats a tots els equips, i especialment
als guanyadors d’aquesta exitosa edició del
Torneig Golf a les Escoles!
© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com
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Equips participants al
4t torneig Golf a les Escoles
r
yado
Guan nse
se ap
ic
hànd

Escola Montcau La Mola (1)

30

r
yado
Guan ap
c
i
hànd

Escola Montcau La Mola (3)

Escola Saavedra (1)

Escola Saavedra (2)

Escola Saavedra (3)

Escola Vedruna Manlleu (1)

Escola Vedruna Manlleu (2)

Zer Urgellet (1)

Escola La Salle La Seu d’Urgell (1)

Escola l’Agulla

Escola Pau Claris (1)

Escola Mn. Albert Vives (1)

ISCAT

Escola Farigola (1)

Escola Farigola (2)

Escola Montcau La Mola (2)

Mn. Jacint Verdaguer (1)

Mn. Jacint Verdaguer (2)

Del Mar (1)

Del Mar (2)

Escola La Salle La Seu d’Urgell (2)

Mn. Albert Vives (2)

Escola Vedruna Manlleu (3)

Del Mar (3)
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Classificacions 4t torneig Golf a les Escoles
19 de Maig de 2018 · Golf Costa Daurada

Classificacions generals sense hàndicap
ESCOLA

32

JUGADORS

RESULTAT
3 FORATS

RESULTAT
6 FORATS PUTT

RESULTAT
TOTAL

CLASSIFICACIÓ
FINAL

Escola Saavedra (1)

Cel Salinas Salas
Lluc Del Amo Valls
Arnau Gisbert Gea
Christ Miguel Lagutan

16

18

34

17è

Escola Saavedra (2)

Núria Vendrell De Haro
Raydrian Kent Pacson Leal
John Fred Miguel Lagutan

18

14

32

13è

Escola Saavedra (3)

Jordi Fidalgo Fernandes
Khatarina Chilla Días
Ismael Dahman Calderon
Nor Oudri

16

22

38

19è

Escola Vedruna
Manlleu (1)

Jordina Comajoan Garcia
Guifré Surinyac Farran
Núria Font Grabalosa
Laia Serra Riu

10

16

26

4t

Escola Vedruna
Manlleu (2)

Biel Guiteras Cumpián
Narcís Vilà Camps
Roger Serra Pujol
Marc Wombacher Cros

15

15

30

10è

Zer Urgellet (1)

Pau Gil González
Aina Gil González
Neus Galobart Vilardell
Antía González Barja

13

19

32

13è

Escola La Salle
La Seu d’Urgell (1)

Aina Font Martínez
Biel Font Martínez
Valeri Melsió Cristòfol
Xènia Guàrdia Boronat

15

18

33

16è

Escola l’Agulla

Sergi Ortega Cascales
Jan Garcia Driessen
David Sabater Benito
Gerard Sabater Benito

12

20

32

13è

Escola Pau Claris (1)

Laia Lombarte Jiménez
Laia Pino Planavila

13

16

29

7è

Escola Mn.
Albert Vives (1)

Laia Marcé Alba
Aina Villaró Rodríguez
José Martín Juan
Tomás Da Silva Gago

13

16

29

7è

ISCAT

Álvaro Martí Cruz
Sandro Llobet Jurado

11

13

24

2n

Escola Farigola (1)

Jana Soler Maymó
Gil Valldeoriola Morell
Queral Soler Maymó
Pau Esteban Busquets

10

16

26

4t

Escola Farigola (2)

Gerard Ubinyana Roqueta
Martí Esparó Corts
Aleix Arisa Guzmán
Carla Vila Nadal

15

16

31

11è

Escola Montcau
La Mola (1)

Gina Esquiroz Barberà
Sofia Torredemer González
Josefina Broto Torredemer
Clara Barrionuevo Quinteros

11

12

23

1r

Escola Montcau
La Mola (2)

Armand Gracia Muñoz
Guillem Duch Caresia
Enzo Sagas Drissi
Martí Ejarque Roldan

14

10

24

2n

Mn. Jacint
Verdaguer (1)

Núria Vidal Padrón
Melania Hernández Méndez

13

16

29

7è

Mn. Jacint
Verdaguer (2)

Joel Osper Muros
Ilyas Halim Chahbi
Michael Aaron Mendieta Arias
Zutoia Roldán Bastán

19

17

36

18è

Escola del Mar (1)

Ariadna Garris Barutel
Unai Rodríguez Miguel
Pol Martínez Beyret

17

14

31

11è

Escola del Mar (2)

Arnau Caño Pascual
Joel Rodríguez Miguel
Quim Blesa Gómez

12

16

28

6è

Classificacions 4t torneig Golf a les Escoles
19 de maig de 2018 · Golf Costa Daurada

Classificacions Generals amb hàndicap
ESCOLA

JUGADORS

RESULTAT
9 FORATS

CLASSIFICACIÓ
FINAL

Escola La Salle
La Seu d’Urgell (2)

Biel Puigdemasa Puigdemasa
Dani Álvarez Badalamenti

22

3r

Escola Mn.
Albert Vives (2)

Samuel Monzón Ramírez
Mar Juncosa Santiago

24

2n

Escola Montcau
La Mola (3)

Maximilian Ferstl Castello
Nina Julia Boquet
Jana Julia Boquet
Cloe Mateo Villaronga

45

1r

Escola Vedruna Manlleu (3)

Nina Torra Prat
Jan Arimany Martínez

4

5è

Escola del Mar (3)

Genís Parra Piquemal

10

4t

Sponsors

Amb la col·laboració de:

Partners

Amb el suport de:
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34
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Pluja de premis per a les escoles catalanes
a la final nacional del torneig Golf a les
Escoles

E

l Centre Nacional de Golf va ser talismà per
a les tres escoles de la FCGolf que van acudir
a la 2a edició de la Final Nacional de Golf a
les Escoles, en què van participar un total de
vuit federacions autonòmiques, amb els seus
respectius campions. I els nostres tres centres,
Mossèn Albert Vives, International School of
Catalonia (ISCAT) i Montcau-La Mola, van realitzar
un gran paper en el recorregut madrileny, al llarg
de les dues jornades de joc, que van finalitzar amb
el lliurament de premis. Les nostres escoles van
estar representades en el torneig nacional amb
els seus jugadors, un representant de la FCGolf,
un representant de l’escola, i també del camp de
referència, que van ser El Vallès Golf (Montcau La
Mola), Aravell Golf (Albert Vives) i Golf Montanyà
(ISCAT). I després de dues emocionants jornades
de joc, en què van mostrar les seves habilitats,
tant en la competició de la Lliga Hàndicap com a la
Lliga Iniciació, els tres centres escolars catalans
van aconseguir protagonisme en el lliurament de
medalles.

© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com
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Lliga Hàndicap

En la categoria per equips, a la Lliga Hàndicap,
l’escola Montcau-La Mola va aconseguir la tercera
plaça, amb Nina Julia Boquet i Maximilian Ferstl,
que es van emportar el bronze després d’acumular
61 punts. Cloe Mateu i Oriol Broca (Montcau-La
Mola) van finalitzar novens, amb 43 punts, mentre
que Samuel Monzón i Mar Juncosa (Mossèn Albert
Vives), van ser desens, amb 40. En la categoria
Individual de Primera Categoria Indistinta Hàndicap,
Samuel Monzón quart, amb 35 punts, Cloe Mateu,
setena, amb 32, Nina Julia, vuitena (31), Maximilan
Ferstl, desè (30). A Segona Categoria benjamí i
aleví, Oriol Broca va ser novè, amb 11 punts i el Marc
Juncosa, tretzè, amb 5 punts.
© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com
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Lliga Iniciació
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A la Lliga Iniciació, el benjamí del centre ISCAT
Álvaro Martí, va aconseguir la segona plaça, amb
82 punts. L’alevina Josefina Broto (Montcau La
Mola1), va ser tercera, amb 81, mentre que el
benjamí d’ISCAT, Sandro Llobet, va acabar cinquè,
amb 80. Per la seva banda, Gina Esquiroz (Montcau
La Mola2), va ser desena (72), Carla Barrionuevo,
13a, amb 70, i Sofia Torredemer (Montcau La Mola
2), va acabar amb 61 punts. En la competició per
equips, ISCAT, format per Álvaro Martí i Sandro
Llobet, van finalitzar segons, amb 162 punts. La
sisena plaça va ser per a la parella Josefina Broto
i Sofia Torredemer (Montcau La Mola1), amb 142
punts. Carla Barrionuevo i Gina Esquiroz (Montcau
La Mola2) van finalitzar en la setena plaça, amb
142 punts. Sens dubte, un gran cap de setmana al
Centre Nacional de Golf, amb els nostres equips
gaudint del seu premi en la passada edició del
torneig Golf a les Escoles, celebrat al Golf Costa
Daurada. Felicitats a tots!

37

M

ai hauríem pensat que el cinquè
número de la revista Golf a les Escoles es fes
realitat. Per l’equip de la FCGolf és un somni
complert, i això és gràcies a VOSALTRES, a
tots els que formeu part de la petita però
GRAN FAMÍLIA DE GOLF A LES ESCOLES.
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Solucions al quiz de la pàgina 26
1. B - 2
2. A - Golf Costa Daurada
3. C - 70 M’Agrada
4. C - Centro Nacional de Madrid
5. B - 11 clubs i camps de golf
6. B - Escola del Mar
7. A - Jordi Ríos
8. B - Escola Mossèn Albert Vives
9. B - Sí!
10. A - Nina Julia i Maximilian Ferstl
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Si has encertat menys de 5 preguntes...
EM SEMBLA QUE NO HAS ESTAT
GAIRE ATENT...
Si has encertat entre 5 i 7 preguntes...
ESTÀS A UN PAS DE SER UN EXPERT EN EL
PROGRAMA GOLF A LES ESCOLES... FES-LI UNA
ALTRA ULLADA!
Si has encertat 10 preguntes...
ENHORABONA, ETS UN EXPERT/A EN EL
PROGRAMA GOLF A LES ESCOLES!!

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

VISITA’NS!
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