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En aquests moments de tanta incertesa i 
dificultat per practicar l’esport i així evitar la 
propagació del coronavirus, hem de dir-vos que el 
golf és un dels esports més segurs de practicar. 
L’aprenem, practiquem i juguem a la natura, separats 
físicament dels nostres companys de partida, i en 
instal·lacions on es guarden totes les mesures de 
seguretat i prevenció, a l’aire lliure i lluny de poder 
contraure el virus. Això és molt important, i a més 
ens dona l’oportunitat de fer noves i bones amistats 
amb persones que comparteixen valors i l’amor per la 
pràctica de l’esport. 
Per això, us animo que us acosteu a un camp de 
golf amb els vostres pares, i gaudireu plegats 
d’una instal·lació esportiva i familiar, que pensa 
en la seguretat de tots els seus jugadors i també 
els visitants. El golf és un motiu de diversió i a més 
es practica un esport en el qual es treballa el físic, 
caminant molt, i també el cervell, ja que cada cop 
necessita ser pensat abans d’executar-lo. Treballes 
les parts més importants del teu cos!
Possiblement, molts de vosaltres ja heu conegut el 
golf des dels vostres centres escolars gràcies a la feina 
dels professors d’Educació Física en el programa Golf 
a les Escoles. És important que conegueu no només 
els materials (pals) que fem servir sinó com utilitzar-
los, perquè quan aneu a un camp de golf de veritat 
els pugueu posar en pràctica. Ja veuràs que divertit 
resulta picar la bola i veure-la volar a llarga distància! 
Estic segur que el golf t’atraparà, com va fer amb mi 
i milers de jugadors que abans només el coneixien de 
referència, però mai l’havien practicat. Agafa aquest 
pal de golf, i prepara’t per viure una aventura divertida 
i diferent de la resta d’esports!

Ramon Nogué
President de la FCGolf

Josep Cairó
Responsable del Golf 

Escolar FCGolf 
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Benvinguts al programa

El golf, un esport segur 
i saludable

El programa Golf a les Escoles de la FCGolf segueix 
el seu camí en aquest 2020 encara condicionat 
per aquesta pandèmia del coronavirus, que està 
dificultant no solament el programa federatiu sinó les 
nostres vides, i especialment la possibilitat de gaudir 
del golf, l’esport que tant ens agrada practicar. Però 
cal ser optimistes i pensar que aviat podrem tornar a 
la nostra activitat habitual, i amb més ganes de jugar 
a golf. Per això, és important que els clubs estiguin 
preparats per acollir no només els seus jugadors 
habituals sinó també tots els joves escolars que 
s’han interessat pel nostre esport i necessiten un lloc 
on practicar-lo.
Els clubs i camps de golf han d’obrir les seves 
instal·lacions perquè el futur del nostre esport trobi 
un lloc on gaudir-lo, ja sigui de manera individual 
o potser integrat a l’escola del club, on trobarà el 
suport i els coneixements per avançar en el seu joc, 
cosa important per gaudir d’una manera total. Perquè 
el golf és un esport difícil, tots ho sabem, però hem de 
fer-o divertit perquè els que comencen a coneixe’l es 
quedin ‘enganxats’.
Tots els escolars catalans que s’acosten per primera 
vegada al golf a les seves escoles necessiten seguir 
progressant i potser, acompanyats dels seus pares, 
que també s’introdueixen per primera vegada al golf, 
coneixe’l més de prop des d’una instal·lació. Hem 
d’acollir-los, que se sentin còmodes i donar-los les 
eines per desenvolupar-lo. No és un procés fàcil, però 
amb la voluntat de tots, i amb un canvi de mentalitat 
necessari, serà més fàcil que aquests nens i nenes 
que descobreixen el golf per primera vegada sentin 
el desig de practicar-lo fora de l’entorn escolar i se 
sentin acollits en els camps i clubs catalans. Aquest 
és el repte.

Els clubs han d’obrir-se als 
escolars catalans
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La família de Golf a les Escoles
El programa de la FCGolf, que té com a objectiu apropar el golf als 
escolars catalans, ha arribat a més centres de Catalunya.   

El programa Golf a les Escoles de la FCGolf 
segueix augmentant el nombre de centres escolars 
que han introduït com a esport de referència el 
golf durant l’horari escolar, i gràcies al procés de 
formació de professorat que després transmet 
els seus coneixements als alumnes de les seves 
escoles. 

Un programa que compta amb el suport dels 
centres i que també sedueix els pares dels nens 
i nenes, que s’acosten per primera vegada al golf 
gràcies als seus fills. I és que en el curs 2018-
19 van participar en el programa un total de 70 
escoles, demostrant l’interès dels centres i el seu 
professorat per donar a conèixer el golf en els seus 
centres. I fruit d’aquest interès, un dels moments 
culminants va ser el torneig Golf a les Escoles, 
disputat al bonic recorregut de C.G. Camprodon, 
on van participar 60 escolars, amb 20 equips en 
joc. D’aquesta magnífica jornada a Camprodon, 
els campions en les dues categories, Iniciació i 
Hàndicap, van anar a la final nacional a Madrid, 
amb la presència de tres escoles catalanes, 
convidades per la FCGolf. 

Durant el curs acadèmic es van seguir 
desenvolupant les activitats que ofereix el 
programa Golf a les Escoles de la FCGolf, com el 
curs gratuït d’iniciació al golf de 4 hores dirigit als 
mestres i professors dels centres participants i 
el curs d’iniciació al golf gratuït de 4 hores per 
alumnes i pares a més de l’activitat de cloenda/
baptisme de golf al club/camp de  referència, on 
els alumnes van poder posar en pràctica tot el que 
havien après a la classe d’E.F.

Totes aquestes activitats van ser la culminació 
del curs escolar, que podran reviure a la revista 
Golf a les Escoles que es distribueix en els centres 
adherits del programa 
 
Recordeu que també podeu consultar totes les 
activitats i l’actualitat del programa a www.
golfalesescoles.com. Si no estàs registrat, fes-
ho, perquè rebreu la newsletter digital amb tota la 
informació del programa. 

© Escola Grèvol

2018 - 2019
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Barcelona
Escola Vedruna Manlleu
Escola Fedac Vic 
Escola Farigola 
Escola ISCAT
Escola Mestral 
Escola Pia Luz Casanova
Escola La Ginesta - NEW!
Escola Pia Moià
Escola Jaume Balmes
Escola Pere Viver i Aymerich
Escola Pàlcam
Escola Can Llong
Escola Fructuós Gelabert 
Escola França
Escola del Mar 
Escola La Salle Comtal
Escola Rocafonda
Escola Àngels Garriga - NEW!
Escola Anxaneta
Escola Ramon Llull
Escola Cor de Maria Sabastida 
Escola Josep Carner
Escola Montcau La Mola 
Escola Antoni Brusi - NEW!
Escola Víctor Català 
Escola Seat - NEW!
Escola Catalònia 
Escola El Sagrer
Escola Lluís Vives 
Escola Miquel Utrillo
Escola Decroly
Escola Enric Granados 
Escola Sant Josep Teresianes - NEW!
Escola Laia 
Escola Grèvol 
Escola Jaume I
Escola La Palmera
INS Olorda
Escola Ginebró

Tarragona
Escola Saavedra
Escola Bernardí Tolrà
Escola Mossèn Jacint Verdaguer
INS Torredembarra
Escola Els Àngels 
Escola Agulla
Escola La Canonja - NEW!
Escola La Candela - NEW!
Escola Baltasar Segú - NEW!
Escola Mare de Déu del Lledó - NEW!
Escola Marcel·lí Domingo - NEW!

Escoles i clubs participants 
2018 - 2019
Escoles participants

Lleida
Escola Mòssen Albert Vives 
Escola Pau Claris 
Escola La Salle La Seu d’Urgell
Zer Urgellet 
Col·legi Terraferma
Escola Joc de la Bola
Escola Mater Salvatoris
Escola Rosa Campà

Girona
Escola Vila-romà
Escola Els Estanys 
Escola Puig de les Cadiretes - NEW!
Escola Vedruna Palamós
Escola Montserrat 
Escola Cor de Maria 
Escola Sant Gabriel 
Escola Doctor Arruga 
Escola Carrilet 
Escola Llevantí de Mar
Escola Alzina Reclamadora 
INS Pere Borrell

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
Golf La Garriga 

Tarragona
Gaudí Reus G.C.
Golf Costa Daurada 
Lumine Golf Club
C.G. Bonmont - NEW!

Lleida
Raimat G.C.
Aravell Golf & Country Club

Girona
C.G. Camprodon 
Mas Pagès Golf 
C.G. Torremirona 
Golf de Pals 
C.G. Costa Brava
Peralada Golf 
Empordà Golf 
C.G. d’Aro Mas Nou
Club de Golf Sant Marc 
Golf Girona
PGA Catalunya Resort

Escoles

Clubs

20
18
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Per a l’alumne i també 
per al pare o la mare, 

CURS GRATUÏT 
D’INICIACIÓ AL GOLF
+ LLICÈNCIA FEDERATIVA

Tel. 93 414 52 62 - golfalesescoles@catgolf.com

Contacta amb nosaltres!
www.golfalesescoles.com · www.catgolf.com

© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com
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1 La FCGolf, 
juntament amb 
els professionals 
dels clubs/camps, 
imparteixen 
una formació 
als professors 
d’Educació Física 
de diferents 
col·legis d’arreu 
de Catalunya. 2 Els professors 

d’Educació 
Física inicien el 
Programa Golf 
a les Escoles 
amb els seus 
alumnes al seu 
centre escolar.

3 Visitem per 
primer cop un 
camp de golf 
i realitzem 
un baptisme 
de golf. Els 
alumnes reben 
un merescut 
reconeixement! 4 Curs d’iniciació 

GRATUÏT i 
llicència per 
als alumnes 
participants. 

© FCGolf

© FCGolf

© Escola Sant Gabriel

© FCGolf

© FCGolf

© Escola Pàlcam
© Escola Ginebró

© Escola Fedac Vic

© Escola Sant Gabriel

© Raimat G.C. - Escola Joc de la Bola

© Escola Vila-romà

© Escola Sant Josep Teresianes © Escola Àngels Garriga
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5 Torneig Golf a 
les Escoles – 
Ha arribat l’hora 
de competir!

6 Els guanyadors 
del torneig 
representen la 
FCGolf a la final 
nacional!

7 Arriba el 
moment del 
professorat – 
Curs d’iniciació 
GRATUÏT!

8 NOVETAT!
Curs d’iniciació 
GRATUÏT pels 
pares, mares o 
tutor

© FCGolf © FCGolf

© FCGolf

© FCGolf

© FCGolf

© FCGolf

© FCGolf

© Escola Vila-romà

© Escola Vila Romà

© FCGolf

© FCGolf

© FCGolf

2018 - 2019
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Els alumnes de 4t de primària de l’Escola Ginebró ja 
són uns experts en golf i ho fan súper bé!!   

Llinars del Vallès / Centre concertat

© Escola Ginebró

Aquests alumn@s estan molt concentrats i semblen 
uns professionals!! Seguiu així!  

Barcelona / Centre concertat

© Escola Ginebró

© Escola Grèvol

© Escola Grèvol

© Escola Grèvol

© Escola Grèvol

El centre Catalònia ja fa molts cursos que participa en 
el programa Golf a les Escoles i els seus alumnes ja són 
uns veterans! Gràcies per la vostra participació!    

Escola Catalònia  
Barcelona  / Centre públic

© Escola Catalònia

© Escola Catalònia

© Escola Ginebró

© Escola Catalònia

2018-2019
Barcelona
Escoles i clubs
Escola Ginebró Escola Grèvol 
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Barcelona

L’Escola Enric Granados ha participat en el programa 
Golf a les Escoles amb els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de 
primària! I ho fan genial!! 

Escola Enric Granados 
Barcelona / Centre públic

Els alumnes de l’Escola Mestral són molt aplicats! Us 
esperem en la pròxima edició del Torneig Golf a les 
Escoles!   

Escola Mestral  
Barcelona / Centre concertat

© Escola Mestral

© Escola Enric Granados

© Escola Enric Granados

© Escola Enric Granados

Els alumnes de 4t de primària de l’Escola Pàlcam 
s’entrenen per al seu baptisme de golf al camp de 
golf. Sou uns cracks!    

Escola Pàlcam 
Barcelona / Centre concertat

© Escola Pàlcam

© Escola Pàlcam © Escola Pàlcam

2018 - 2019

© Escola Mestral

© Escola Mestral
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Barcelona

Baptisme de Golf Escola Pàlcam 
Desprès d’haver practicat el golf a classe d’E.F. al 
col·le, els alumnes de l’Escola Pàlcam van poder fer 
els seus primers cops en un camp de golf de veritat! 

Camp de Golf Municipal 
de Matadepera 
www.golfmatadepera.cat

© Escola Pàlcam

© Escola Pàlcam

© Escola Pàlcam

Golf La Garriga 
www.golflagarriga.com

© Escola Ginebró

© Escola Ginebró © Escola Ginebró

Activitat Escola Ginebró
Després de practicar molt en el seu centre escolar, 
els alumnes de l’Escola Ginebró han demostrat el seu 
gran nivell a la visita al Golf La Garriga! Felicitats!  

Club de Golf Barcelona 
www.golfbarcelona.com
Activitat Escola Sant Josep de Teresianes
Els alumnes de l’Escola Sant Josep de Teresianes van 
provar el Golf per primera vegada al C.G. Barcelona! 
Esperem trobar-vos de nou!    

© Escola Sant Josep de Teresianes

© Escola Sant Josep de Teresianes

© Escola Sant Josep de Teresianes

© Escola Sant Josep de Teresianes
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Barcelona

Baptisme de Golf Escola Fedac Vic
Golf Montanyà va obrir les seves portes un curs més 
als alumnes de l’Escola Fedac i van gaudir d’una gran 
jornada de Golf!   

Golf Montanyà
www.golfmontanya.com

© Escola Fedac Vic © Escola Fedac Vic

© Escola Fedac Vic © Escola Fedac Vic

Golf Sant Vicenç 
de Montalt
wwww.golfsantvicens.es

Club de Golf Terramar
www.golfterramar.com
Activitat Escola Miquel Utrillo
Els alumnes de l’Escola Miquel Utrillo van fer la seva 
visita anual al C.G. Terramar, on van gaudir d’una 
magnífica jornada de golf!     

© Escola Miquel Utrillo

© Escola Àngels Garriga

Baptisme de Golf Escola Àngels Garriga
Els alumnes de l’Escola Àngels Garriga van visitar el 
Golf Sant Vicenç de Montalt i van estar súper atents a 
les lliçons dels professionals!  

© Escola Àngels Garriga

© Escola Àngels Garriga

© Escola Miquel Utrillo

© Escola Miquel Utrillo

© Escola Miquel Utrillo

2018 - 2019
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Girona
Escoles i clubs

L’Escola Sant Gabriel ens acompanya curs rere curs 
des dels inicis del Programa Golf a les Escoles! En una 
de les classes, els va acompanyar en Marc Deulofeu, 
professional del Golf de Pals, on els alumnes van 
estar molt atents a les seves explicacions!    

Escola Sant Gabriel
Torroella de Montgrí / Centre concertat 

Un any més els alumnes de l’Escola Vila-romà 
participen en el Programa Golf a les Escoles. I han 
comptat amb la visita de Miguel Gil – Professional del 
seu camp de referència: C.G. Costa Brava. Us esperem 
el pròxim curs!    

Escola Vila-romà
Palamós / Centre públic

© Escola Sant Gabriel

© Escola Sant Gabriel

© Escola Sant Gabriel

2018-2019

© Escola Vila-romà

© Escola Vila-romà

© Escola Vila-romà

© Escola Vila-romà
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Baptisme de Golf Escola Vila-romà
Els alumnes de l’Escola Vila-romà s’ho han passat 
molt bé al Club de Golf Costa Brava, on han pogut fer 
els primers cops a un camp de golf! Bravo!  

Club de Golf 
Costa Brava
www.golfcostabrava.com

Girona

© Escola Vila-romà © Escola Vila-romà

Curs iniciació professors Escola Vila-romà
Aquesta vegada han sigut els professors i mestres de 
l’Escola Vila-romà els que han gaudit a Club de Golf 
Costa Brava d’un curs d’iniciació!  

Activitat Escola Sant Gabriel
Els alumnes de l’Escola Sant Gabriel han pogut posar 
en pràctica al camp de golf tot el que han après a la 
seva classe d’Educació Física. Ho feu genial!!  

Golf de Pals
www.golfdepals.com

© Escola Vila-romà

© Golf de Pals

© Golf de Pals

© Golf de Pals

© Golf de Pals

© Escola Vila-romà

© Escola Vila-romà © Escola Vila-romà

2018 - 2019
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Els alumnes més petits de l’Escola Els Àngels han 
practicat el golf per primera vegada i ja semblen uns 
professionals!    

Tarragona / centre públic 

© Escola Els Àngels

L’Escola Saavedra forma part del Programa Golf a les 
Escoles des dels seus inicis i els seus alumnes ja són 
uns veterans!   

Tarragona / Centre públic
Escola Els Àngels

Tarragona
Escoles i clubs 2018-2019

© Escola Els Àngels © Escola Els Àngels

El centre escolar Mare de Déu del Lledó ha participat 
per primera vegada en el Programa Golf a les Escoles! 
Esperem que us hagi agradat!     

Tarragona / Centre públic

Escola Mare de Déu 
del Lledó 

© Escola Mare de Déu del Lledó

© Escola Mare de Déu del Lledó Escola Mare de Déu del Lledó

Escola Saavedra 

© Escola Saavedra

© Escola Saavedra

© Escola Saavedra

© Escola Saavedra
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Tarragona

Activitat: Trobada Pedagògica de Formació Professorat d’E.F.
El programa Golf a les Escoles de la FCGolf va realitzar una trobada pedagògica de formació de professorat 
d’Educació Física a les magnífiques instal·lacions de Golf Costa Daurada, on els tècnics federatius, així com el 
professional del mateix club, van donar als professors una introducció al golf, primer de manera teòrica i més tard 
a la zona de pràctiques, on pràcticament tots i totes van agafar per primera vegada un pal de golf. Els objectius del 
programa són fomentar la pràctica del golf en l’etapa educativa, orientant els professors perquè puguin transmetre 
els seus coneixements als alumnes d’una manera àgil i senzilla i que més tard molts d’ells puguin visitar un camp 
de golf, com van fer els professors en aquesta jornada didàctica.
Va ser una matinal molt productiva, amb el suport del Consell Esportiu del Tarragonès, també implicat en la 
introducció a les escoles de pràctiques esportives novedoses com el golf. Una jornada molt ben aprofitada, de 
la qual van sortir les bases per acostar el golf a més escoles, el gran objectiu del programa federatiu Golf a les 
Escoles.  

Golf Costa Daurada
www.golfcostadaurada.com

© Golf Costa Daurada © Golf Costa Daurada

© Golf Costa Daurada © Golf Costa Daurada

17

2018 - 2019
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Lleida
Escoles i clubs

Els alumnes de l’Escola La Salle La Seu d’Urgell han 
comptat amb la visita del professional del seu camp 
de referència, Aravell Golf & Country Club, Yussect 
Monzón, qui els ha explicat la tècnica correcta i ha 
proposat diferents jocs! Així ens ho ha explicat el 
mestre d’.E.F., l’Albert Martí.   

Escola La Salle 
La Seu d’Urgell 
Font: Twitter La Salle La Seu d’Urgell / 
Centre concertat

2018-2019

Activitat Escola Joc de la Bola
Els alumnes de l’Escola Joc de la Bola van assistir 
al seu camp de referència, Raimat G.C., i van gaudir 
d’una magnífica jornada de golf on van posar en 
pràctica tot el que havien après a classe d’.E.F. 

Raimat Golf Club
www.raimatgolf.com

© La Salle La Seu d’Urgell

© La Salle La Seu d’Urgell

© La Salle La Seu d’Urgell

© Raimat Golf Club

© Raimat Golf Club

© Raimat Golf Club
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Montcau La Mola 1, format per Sofia Torredemer, 
Josefina Broto, Carla Barrionuevo i Gina Esquiroz, 
que van sumar un total de 24 cops, seguit de 
l’equip Vedruna Manlleu 2, amb Mar Capdevila i 
Ona Dot, amb 25.

En la Categoria Hàndicap, clar triomf per a l’equip 
Montcau La Mola 3, format per Nina Julià i Max 
Ferstl, amb 21 punts, seguits de La Salle 4 (La Seu 
d’Urgell), format per Biel Puigdemasa i Samuel 
Monzón, amb 16 punts. Després de la matinal de 
competició, en què la pluja va fer presència de 
manera intermitent però sense interferir en la 
jornada, es va realitzar el lliurament de premis, 
que va dirigir l’ambaixador del programa Golf a les 
Escoles, l’actor i humorista Jordi Ríos, acompanyat 
del president de la FCGolf, Sr. Ramon Nogué, el 
president de C.G. Camprodon, Sr. Pepe Font, i 
l’alcalde de la localitat gironina, Sr. Francisco 
Xavier Sala Pujol. Els jugadors van recollir els 

El 5è torneig Golf a les Escoles viu una 
divertida jornada al C.G. Camprodon

La 5a edició del torneig Golf a les Escoles, 
organitzat per la FCGolf, va resultar un èxit total 
al C.G. Camprodon, amb la presència de 60 nens 
i 20 equips de joc, pertanyents a vuit escoles 
catalanes, i on la victòria final, tant en la categoria 
Iniciació com Hàndicap, va correspondre a l’Escola 
Montcau La Mola, un dels centres que aposta molt 
pel golf i que ho tradueix en victòries en el torneig 
federatiu.

La jornada va arrencar amb la inscripció de tots els 
equips i cadascun d’ells va rebre un Welcome Pack 
amb productes dels patrocinadors i una samarreta 
federativa. A continuació, el professional Toni 
Enciso (president de l’Associació de Professionals 
de Golf de Catalunya) va realitzar el Cop d’Honor 
que arrencava el torneig oficialment al migdia en 
un gran ambient festiu. I després de quatre hores 
de competició, la victòria en la categoria Iniciació 
(sense Hàndicap) va correspondre a l’Equip 

© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com
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seus premis, i els equips guanyadors també van 
aconseguir premis per a la seva escola i camp o 
club de referència, a més d’un bitllet per a la final 
nacional del torneig Golf a les Escoles, que es va 
celebrar al Centro Nacional de Golf de Madrid al 
mes de novembre. 

Després del lliurament de trofeus i premis, tots 
els participants van poder gaudir d’un merescut 
berenar que tancava una jornada de competició 
dels escolars catalans, que van gaudir d’un magnífic 
camp en un enclavament natural de gran bellesa. 

Com en totes les competicions de la FCGolf, 
ens van acompanyar al C.G. Camprodon els 
patrocinadors principals, Adidas TaylorMade i 
Finques Bourgeois, a més dels partners La Roca 
Village, Wunder Training, Golf Estudio, NACEX, 
Aneto Natural i Gourmet Tea. Per a aquesta ocasió, 
també van col·laborar Aqualeón i l’Associació de 
Professionals de Golf de Catalunya.

Moltes felicitats als equips guanyadors i a tots els 
participants de la 5a edició del torneig Golf a les 
Escoles!  

© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com © Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com
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Equips participants al 
5è torneig Golf a les Escoles

Escola Montcau La Mola

Escola Vedruna Manlleu Escola La Salle La Seu d’Urgell Escola Rosa Campà

Equip 

Guanyador

Iniciació + 

Competició

21

Mn. Albert Vives Escola del Mar Escola Saavedra

ISCAT

21

2018 - 2019
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V Torneig Golf a les Escoles – C.G. Camprodon – 11 de maig de 2019

© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com

2018 - 2019



24

ESCOLA JUGADORS RESULTAT
3 FORATS

RESULTAT
6 FORATS PUTT

RESULTAT
TOTAL

CLASSIFICACIÓ
FINAL

Escola Vedruna Manlleu (1)
Alba Carbó Càmara
Arnau Ferrer Serrat
Berta Ruiz Peix

15 17 32 9è

Escola Vedruna Manlleu (2) Mar Capdevila González
Ona Dot Armengol 11 14 25 2n

Escola La Salle La Seu d’Urgell (1)
Biel Font Martínez
Guillem Rispa Torrejón
Aina Font Martínez

16 18 34 11è

Escola La Salle La Seu d’Urgell (2)
Jana Marginet Galobart
Valeri Melsió Cristòfol
Neus Fenès Aláez

14 16 30 5è

Escola Rosa Campà (1)
Neus Galobart Vilardell
Manel Farràs Monge
Guillem Farràs Monge

15 15 30 5è

Escola Rosa Campà (2)
Pau Gil González
Ares Fàrras Monge
Aina Gil González
Selena Costa Gómez

13 15 28 4t

Escola Mn. Albert Vives (1)
Laia Marcé Alba
José Martín Juan
Tomas Da Silva Gago
Aina Villaró Rodríguez

14 16 30 5è

Escola Mn. Albert Vives (2)
Emma Martín Juan
Aina Barrio Justo
Sofia Flores de la Fe

14 23 37 13è

Escola del Mar (1) Omar Ayman Mohamed
Ariadna Garris Barutel 13 17 30 5è

Escola Saavedra (1)
Jan Kaled Montes Passini
Safae Tabache
Lluc Del Amo Valls
Aitana Algar Vera

19 15 34 11è

Escola Saavedra (2)
Sabrina Fernández Ng
Iker Casanova Veliz
Marwa Tabache Fouchal
Cel Salinas Salas

17 16 33 10è

Escola Montcau La Mola (1)
Sofia Torredemer González
Josefina Broto Torredemer
Carla Barrionuevo Quinteros
Gina Esquiroz Barberà

9 15 24 1r

Escola Montcau La Mola (2)
Rosa Calveras Comellas
Elena Casas Ponisco
Claudia Torres Creus
Ximena Meler Saldaña

13 13 26 3r

Classificacions 5è Torneig Golf a les Escoles
11 de maig de 2019  · Club de Golf Camprodon

Classificacions generals sense hàndicap

© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com © Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com
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Classificacions Generals amb hàndicap

ESCOLA JUGADORS RESULTAT
9 FORATS

CLASSIFICACIÓ
FINAL

Escola Vedruna Manlleu (3) Nina Torra Codina
Jan Arimany Martínez 5 6è

Escola La Salle La Seu d’Urgell (3) Daniel Álvarez Badalamenti
Aleix Marginet Galobart 10 4t

Escola La Salle La Seu d’Urgell (4) Samuel Monzón Ramírez
Biel Puigdemasa Puidemasa 16 2n

ISCAT Sandro Llobet Jurado
Álvaro Martí Cruz 9 5è

Escola Montcau La Mola (3) Nina Julià Boquet
Max Ferstl Castelló 21 1r

Escola del Mar (2) Genís Parra Piquemal 12 3r

Escola Mn. Albert Vives (3) Mar Juncosa Santiago 3 7è

Amb la col·laboració de: Amb el suport de:

Sponsors Partners

© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com
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Els escolars catalans brillen a la 
3a Final Lliga Escolar de Golf a Madrid

El Centro Nacional de Golf, a Madrid, va ser 
l’escenari de la final de la 3a Lliga Nacional Escolar, 
en què van participar tres escoles catalanes, 
Montcau La Mola, Vedruna Manlleu i La Salle 
La Seu d’Urgell, que van acudir a la competició 
amb quatre equips, en els tornejos d’Iniciació i 
Hàndicap.
 
Després de dues magnífiques jornades de 
competició, amb el suport dels pares i mares, els 
tècnics de la FCGolf, i els professors dels seus 

© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com

centres, els nostres equips van realitzar un gran 
paper, en dues divertides jornades de joc a Madrid. 
El paper més destacat el van realitzar les alevines 
de l’Escola Montcau La Mola, Josefina Broto i 
Gina Esquiroz, que amb un total de 162 punts van 
finalitzar com el segon millor equip en la modalitat 
Iniciació. Les dues jugadores van sumar 81 punts 
de manera individual, per aquests 162 totals. Ona 
Dot i Mar Capdevila, de Vedruna Manlleu, van 
acabar en la setena plaça, amb 146 punts.
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En la classificació individual Hàndicap, de 1a 
Categoria, Samuel Monzón (La Salle) va signar 31 
punts seguit de Nina Julià, de Montcau la Mola, 
amb 29 punts i Max Ferstl, amb 26. En 2a Categoria 
Benjamí i Aleví, Biel Puigdemasa (La Salle) va 
finalitzar vuitè, amb 26 punts. En la classificació 
final per Equips Hàndicap, l’Equip de La Salle La 
Seu, format per Samuel Monzón i Biel Puigdemasa 
va finalitzar en el vuitè lloc, amb 57 punts, mentre 
que Montcau La Mola, amb Max Ferstl i Nina Julià, 
van acabar al desè lloc, amb 55.

Els nostres equips, al costat dels seus familiars 
i tècnics, van gaudir d’aquestes dues jornades 
de joc, que va reunir 65 participants en la Lliga 
Hàndicap i 26 en Iniciació. En aquesta final 
de la Lliga Nacional van acudir 11 federacions 
autonòmiques, entre elles la FCGolf, que van 
viatjar a Madrid amb els guanyadors de l’última 
edició del torneig Golf a les Escoles, que es 
va disputar a C.G. Camprodon. L’objectiu del 
programa és apropar els escolars catalans al golf 
i, els més destacats, poder competir en tornejos 
com el de Madrid. Un programa que creix cada any, 
amb més nens i nenes que adopten el golf com el 
seu esport de referència, amb l’objectiu que el 
nostre esport creixi en practicants i federats en 
els pròxims anys.

Gràcies a tots els que van fer possible l’expedició 
de la FCGolf al Centre Nacional de Golf a Madrid! 
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Entrevista a

Per què creus que ha tingut tant èxit el programa 
Golf a les Escoles al teu centre?
Crec que ha tingut èxit per diferents causes, com 
la implicació dels mestres d’Educació Física dels 
cursos que ho hem ensenyat, també ha estat 
molt important la confiança en nosaltres i en el 
programa de la direcció de l’escola  i  un xic de sort 
en el Torneig de Golf a les Escoles, vàrem guanyar 
la primera edició i hem aconseguit bons resultats 
en els altres amb dos alumnes a la Final Nacional 
2019 del passat novembre. Aquest últim aspecte 
ha resultat motivador per als alumnes.

Com van reaccionar els pares i mares?
Va ser amb sorpresa perquè és un esport poc 
proper als nostres alumnes, ja que el camp de golf 
més proper ens queda molt lluny.

Són molt competitius els nens i nenes o s’ho 
prenen com un joc?
Hi ha alumnes de tot, però està clar que el factor 
competició ajuda a la motivació de molts dels 
alumnes.

Què t’ha sobtat del programa?
Les facilitats que ens donen als participants del 
programa. Se’ns deixa el material amb absoluta 
confiança i no sempre quan participem en programes 
d’aquest tipus hi ha tantes facilitats i és d’agrair.

Creus que variar les pràctiques esportives a 
l’escola és positiu?
És molt positiu perquè trenques els rols dels 
alumnes. Fer activitats diferents fa que comencin 
de zero. És important també perquè aprenen nous 
moviments del cos que fa que millorin la seva 
capacitat de desenvolupament físic i qui sap si 
descobreixen la seva disciplina esportiva.

ALBERT ARIMANY
Professor d’Educació Física de l’Escola Vedruna Manlleu

El programa ha tingut 
èxit per la implicació dels 
professors i el centre i els 
bons resultats esportius

Val la pena l’experiència del Torneig Golf a les 
Escoles?
Val molt la pena, cada any és una gran festa. Els 
alumnes gaudeixen molt, els queda gravat per 
sempre i les famílies tenen un contacte amb aquest 
esport que és del tot inesperat per la majoria. Jo 
recomanaria a tots els centres que participin al 
programa que intentin venir al torneig perquè no 
els decebrà gens. 

©  3a Final Lliga Escolar De Golf a Madrid
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GERARD LÓPEZ MARTÍ
Entrevista a

Alumne de l’Escola Vedruna Manlleu

Coneixies el golf abans de rebre les primeres 
classes a l’escola? 
Sí, però no hi havia jugat mai.

Què et va semblar des del primer moment? 
Molt xulo, sobretot quan la pilota la colpejava i 
anava lluny i alta.

El trobes difícil o no ha estat tan complicat? 
No ha estat tan complicat perquè si la picaves per 
sota t’anava més alta i més lluny. Això és un truc 
que ens va ensenyar l’Albert, i també que no es 
podia colpejar molt forta sinó amb un cop sec.

ORIOL DEMASON VILARDELL 
Entrevista a

Coneixies el golf abans de rebre les primeres 
classes a l’escola? 
Sí, l’havia vist per la tele i per les pel·lícules i el 
meu cosí fa dos anys hi va jugar a l’escola.

Què et va semblar des del primer moment? 
Com que no sabia com es jugava em semblava 
avorrit, però ara em sembla més divertit perquè a 
col·le ens han ensenyat com es juga i ens ho han 
deixat provar.

El trobes difícil o no ha estat tan complicat? 
Sí, em va costar una mica perquè no sabia col·locar 
bé el pal però al final me’n vaig sortir.

Us agrada com ho expliquen els profes d’Educació 
Física? 
Sí, ens ho han explicat molt bé i també ens ho han 
deixat provar al pati de l’escola.

Vols seguir jugant i competint?
Sí, m’agradaria, però jo jugo a bàsquet i no tindria 
temps per a tot. 

Us agrada com ho expliquen els profes d’Educació 
Física? 
Sí, perquè l’Albert ens posava en grups, baixàvem 
al pati i cada grup es posava en un quadrat i anàvem 
colpejant la pilota. Dos érem els que colpejàvem la 
pilota i els altres dos eren els recollidors. Era per 
veure qui la tirava més alta i més lluny.

Vols seguir jugant i competint?
Sí que m’agradaria jugar-hi de tant en tant, però 
no puc competir perquè jo ja jugo a futbol i tinc 
partits cada cap de setmana. 

M’agrada quan la pilota va 
lluny i alta

Alumne de l’Escola Vedruna Manlleu

Quan he après, em sembla 
més divertit

2018 - 2019

©  Escola Vedruna Manlleu
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JORDI RÍOSEntrevista a
L’actor Jordi Ríos, l’ambaixador del programa Golf a les Escoles de 
la FCGolf, ens explica el que significa el golf a la seva vida   

Què és el que més et sorprèn quan veus un nen o 
nena el que fan amb un pal de golf a la mà?
La facilitat amb què ho fan tot.

Ets prou pacient per introduir a un altre les 
nocions bàsiques del golf?
Sí. Fa 25 anys que jugo i he fet les primeres lliçons a 
molts amics i coneguts. Alguns no es van enganxar 
i d’altres són hàndicaps més baixos que jo.

Treballar com a actor et permet gaudir del golf 
prou temps?
Sobretot quan fas temporades de teatre, vas al 
revés del món. No tens caps de setmana lliures ni 
festius, però entre setmana tens lliure.

Et vas imaginar mai que per la teva passió pel golf 
acabaries sent l’ambaixador del programa Golf a 
les Escoles de la FCGolf?
Gràcies al golf m’han passat moltes coses bones i 
la majoria eren inimaginables. Com ser ambaixador 
d’un projecte tan xulo com aquest.

Gràcies al golf m’han passat moltes coses bones i la majoria 
eren inimaginables

Em pots definir en poques paraules el que significa 
el golf per a tu?
El golf té un paral·lelisme amb la vida en el que no 
deixes mai d’aprendre i on tens alts i baixos que 
has de gestionar per avançar.

T’agrada jugar al golf més que veure els millors 
professionals per la tele o les dues coses?
M’agrada molt més jugar-lo, però m’apassiona 
mirar “els majors”. Però si no estan els grans, cada 
vegada em costa mes enganxar-me.

Ets molt exigent amb tu mateix jugant?
Sí. Massa.

Ets millor actor que jugador de golf o són dues 
coses diferents?
Són molt diferents. Però per sort sóc millor actor.

Quin petit consell donaries als nens i nenes que 
comencen a jugar?
Que somiïn ben amunt. 

© Jordi Rios al 5è Torneig Golf a les Escoles
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El curs 2019-2020 va veure interrompuda la seva activitat programada en arribar la pandèmia del 
coronavirus. Tot i així, abans del març es van posar en marxa més activitats, com el curs gratuït de formació 
de professors, on van rebre instrucció durant quatre hores dels cops fonamentals en el golf. I també es va 
oferir l’oportunitat de realitzar un curs previ al mes de març i gratuït d’iniciació per a alumnes i pares de 
diferents centres escolars pertanyents al programa. Amb les escoles que van arribar a temps per completar 
el programa, vam organitzar junt amb el seu club/camp de golf de referència els baptismes de golf, on els 
alumnes poden realitzar la visita al camp de golf i tenir l’experiència real de l’esport.

Un total de 76 escoles han estat involucrades en el programa durant aquest curs. La culminació del curs és 
competir en el torneig anual Golf a les Escoles. Malauradament, la pandèmia va clausurar el curs escolar i 
no es va poder realitzar el torneig en la data prevista. Una oportunitat per competir i posar en pràctica tot el 
que heu après! A més d’animar-vos a participar en aquesta nova edició del torneig, ja estem preparant el VII 
Concurs de Postals Nadalenques Golf a les Escoles. Tot queda una mica lluny en el temps, però comenceu 
a pensar en els vostres dibuixos nadalencs. El guanyador veurà la seva postal publicada com a imatge de la 
FCGolf a la seva web durant tot el Nadal. Entra al web www.golfalesescoles.com i tindràs tota la informació. 

Un curs 2019-2020 
alterat pel coronavirus

Natura, distància, salut, 
esport, família, seguretat, 
aire lliure.

Més informació:
www.golfalesescoles.com

2019 - 2020
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Barcelona
Escola Vedruna Manlleu
Escola Farigola 
Escola Fedac Vic 
Escola Josep Carner
Institut Investigador Blanxart - NEW!
Escola El Sagrer
Escola Grèvol 
Escola Montcau La Mola 
Escola Víctor Català 
Escola Catalònia 
Escola Ferrer i Guàrdia
Escola França
Escola Rocafonda
Esola Anxaneta
Escola Gravi - NEW!
Escola Enric Granados 
Escola Can Llong
Escola Joaquima Vedruna Terrassa
Escola La Salle Comtal
Escola Pere Viver i Aymerich
Escola Fructuós Gelabert 
Escola Seat 
Escola Maria Ossó
Escola Miquel Utrillo
Escola Ramon Llull
St. Paul’s School 
Escola Esteve Barrachina - NEW!
Escola Pia Sitges - NEW!
Escola Agnès de Sitges -NEW!
Escola Pia Moià
Escola Ginebró 
Escola Laia 
Escola Tabor - NEW!
Escola Sant Ferran - NEW!
Institut Olorda
Escola Mestral 
Escola La Salle Premià
Escola Decroly
Escola del Mar 
Escola IPSE - NEW!
Escola Sant Josep Teresianes
Escola Pia Luz Casanova
Escola Verns - NEW!

Tarragona
Escola Agulla
Escola Marcel·lí Domingo
Escola Mare de Déu del Lledó 
Escola Saavedra
Institut Torredembarra
Institut Ramon de la Torre - NEW!
Escola La Canonja
Escola Bernardí Tolrà
Escola Mossèn Jacint Verdaguer
Escola Centcelles - NEW!
Escola Marcel·lí Esquius -NEW!
Escola Mare de Déu de la Roca - NEW!
Escola Joan Miró - NEW!

Escoles i clubs participants 
2019 - 2020
Escoles participants

Lleida
Escola Pau Claris 
Escola Mòssen Albert Vives 
Escola La Salle La Seu d’Urgell
Escola Rosa Campà
Escola Joc de la Bola
Col·legi Terraferma
Escola Manuel Ortiz i Castelló
Escola Mater Salvatoris
Escola Mare de Déu de Talló

Girona
Escola Montserrat 
Escola Cor de Maria 
Escola Doctor Arruga 
Escola Sant Gabriel 
Escola Carrilet 
Institut Pere Borrell
Escola Vila-romà
Escola Puig de les Cadiretes
Escola Els Estanys 
Escola Alzina Reclamadora 
Escola Doctor Robert - NEW!

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 
Golf La Garriga

Tarragona
Gaudí Reus Golf Club
Golf Costa Daurada
Lumine G.C.
C.G. Bonmont

Lleida
Raimat G.C.
Aravell Golf & Country Club 

Girona
C.G. Camprodon
Mas Pagès Golf
Torremirona C.G.
Golf de Pals 
C.G. Costa Brava 
Peralada Golf 
Empordà Golf 
C.G. d’Aro - Mas Nou 
C.G. Puigcerdà 
Golf Girona 
PGA Catalunya Resort 

Escoles

Clubs
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La Maria Torres, guanyadora del VI 
Concurs de Postals Nadalenques 
Golf a les Escoles

La guanyadora de la sisena edició del CONCURS DE POSTALS NADALENQUES GOLF A LES ESCOLES va ser 
la Maria Torres (5è curs) del centre escolar Miquel Utrillo (Sitges), i va rebre el seu merescut premi: un lot de 
productes de la Federació Catalana de Golf i un xec vàlid per a un curs d’iniciació en golf per a ella i un adult.
El dibuix de la Maria va ser el guanyador amb un total de 212  “M’agrada” a la pàgina oficial de Facebook de la 
FCGolf i van participar-hi un total de 10 centres escolars participants en el Programa Golf a les Escoles d’aquest 
curs acadèmic 2019-20: Escola Vila-romà (Palamós), Escola Miquel Utrillo (Sitges), Escola Montcau La Mola 
(Matadepera), Col·legi Mossèn Albert Vives (La Seu d’Urgell), Escola Els Estanys (Platja d’Aro), Escola Vedruna 
Manlleu (Manlleu), INS Olorda (Sant Feliu de Llobregat), Escola Catalònia (Barcelona), Escola Mare de Déu del 
Lledó (La Pobla de Mafumet) i Escola Pere Viver (Terrassa).
Felicitats a la guanyadora i gràcies a tots els participants, familiars i professors! Sense vosaltres no s’hauria estat 
possible! 

Postal
guanyadora
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2019-2020
Barcelona
Escoles i clubs

34

Els alumnes de l’Escola La Salle Premià practiquen el 
golf súper bé! Quins professionals!     

Escola La Salle Premià  
Premià de Mar / Centre concertat

© Escola La Salle Premià © Escola La Salle Premià 

Més de 16 estudiants del grau de Magisteri d’Educació 
Física de la Universitat de Vic es preparen per ser 
futurs professors d’Educació Física. Han pogut 
conèixer el Programa Golf a les Escoles de la mà del  
Golf Montanyà. Esperem que us hagi agradat!    

Universitat de Vic 

© Universitat de Vic

© Universitat de Vic

© Universitat de Vic

Aquest curs han sigut els alumnes de 1r d’ESO els 
que han visitat el Golf Montanyà per batejar-se en 
golf. Ho feu molt bé!    

Escola FEDAC Vic 
Vic / Centre concertat

© Escola Fedac Vic

© Escola Fedac Vic © Escola Fedac Vic

Els alumnes de l’Escola Vedruna Manlleu de 4t, 5è i 
6è de primària han practicat el golf a la seva classe 
d’Educació Física. Us esperem en el Torneig Golf a les 
Escoles!  

Escola Vedruna Manlleu 
Manlleu / Centre concertat

© Escola Vedruna Manlleu

© Escola Vedruna Manlleu
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Barcelona
El Vallès Golf
www.vallesgolf.com

Formació Professorat Educació Física
EL C.G. Terramar, amb el suport del departament 
d’Esports de l’Ajuntament de Sitges i la FCGolf, va 
organitzar una formació per a professors d’E.F. dels 
centres escolars de la localitat de Sitges. Esperem la 
vostra participació en el programa Golf a les Escoles!    

C.G. Terramar
www. golfterramar.com

Formació Professorat d’Educació Física
Com cada curs acadèmic, el programa Golf a les 
Escoles i l’Institut Barcelona Esports organitzen una 
trobada pedagògica a El Vallès Golf. Aquest any més 
de 30 professors d’E.F. hi van participar. El matinal va 
estar guiat pels tècnics del programa:  Joan Barceló, 
Francisco Perez i Marc Deulofeu. Esperem que hàgiu 
gaudit de l’experiència!   

Curs d’iniciació gratuït alumnes i pares
El Montanyà Golf va acollir la primera jornada de cursos 
d’iniciació gratuïts per a un grup d’alumnes i els seus 
pares de l’Escola Vedruna Manlleu. Tots els participants 
van gaudir d’un gran dia de golf i família!      

Golf Montanyà
www.golfmontanya.com

© Federació Catalana de Golf

© C.G. Terramar

© C.G. Terramar

© C.G. Terramar © C.G. Terramar

© Golf Montanyà

© Golf Montanyà

© Golf Montanyà

2019 - 2020
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Girona
Escoles i clubs

Com cada curs els alumnes de 6è de primària de l’escola Vila-romà van comptar amb la visita del professional de C.G. 
d’ Aro - Mas Nou Joan Anglada. Amb les seves lliçons i consells aquests alumnes dominen a la perfecció el golf!     

Escola Vila-romà
Palamós / Centre públic

2019-2020

© Escola Vila-romà

© Esccola Vila-romà © Escola Vila-romà
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L’institut Ramon de la Torre de Torredembarra participa per primera vegada en el programa Golf a les Escoles i 
ho fan amb 90 alumnes de 1r ESO. Tenen molta sort de comptar amb una gran superfície al costat de l’escola per 
practicar. Sou uns cracks!      

Torredembarra / Centre públic 

© INS Ramon de la Torre

INS Ramon de la Torre

Tarragona
Escoles i clubs 2019-2020

© INS Ramon de la Torre

Formació Professorat Educació Física
Més de 8 professors procedents dels centres escolars de les localitats de Miami Platja i Mont-roig del Camp van 
participar en una trobada pedagògica organitzada pel C.G. Bonmont per conèixer de primera mà el Programa Golf a les 
Escoles. La jornada va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i va estar dirigida pel tècnic 
Francisco Pérez. Us esperem el pròxim curs!     

C.G. Bonmont
www.bonmont.es

© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com © Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com
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Enric López: “el golf suma en el 
col·lectiu discapacitat”
Des de fa molts anys tinc la sort i oportunitat de 
poder acostar el golf a tota mena de persones, nens 
des de tres anys, adolescents, adults, gent de la 
tercera edat, però hi ha un col·lectiu que per a mi és 
especial, que són les persones discapacitades.
Des de fa uns deu anys des del meu lloc de treball 
impulsem un projecte per obrir un programa de golf 
adaptat per a persones discapacitades, i una mica 
més tard es crea el Comitè de Golf Adaptat de la 
Federació Catalana de Golf.

Podem dir que el projecte s’ha consolidat i les accions 
que es realitzen, encara que no són totes les que ens 
agradarien, sí que han tingut bona acceptació i en 
alguns casos s’han convertit en part de l’activitat 
setmanal d’aquestes persones i són una via per a la 
integració, que és un dels nostres fins.

A la pregunta: Què aporta el golf al col·lectiu 
discapacitat? El primer que em ve al cap és donar 
l’oportunitat de gaudir d’un esport apassionant 
adaptant-lo perquè no hi hagi límits ni barreres 
per a ningú.

Sabem que hi ha molts tipus de discapacitats, però 
en el golf les dividim en dues: físiques o intel·lectuals.

• En el primer cas, que són discapacitats físiques, 
els objectius no són diferents a qualsevol golfista: 
és jugar un esport per passar-lo bé, millorar i/o 
competir per aconseguir el seu màxim nivell i 
l’única cosa diferent és la tècnica i el material 
emprat per adaptar-se amb les capacitats del 
jugador a les necessitats del joc.

• En el segon cas, que són les discapacitats 
intel·lectuals, els objectius són uns altres; el 
primer és de caràcter social, per aportar una 
activitat diferent i divertida que els ajudi a tenir 
més qualitat de vida. El segon és amb finalitats 
terapèutiques, ja que la motivació de l’activitat 
els obliga a exercitar-se físicament, i per últim hi 
ha l’acceptació i integració social, ja que practicar 
el golf dins de les instal·lacions vol dir compartir 
un espai amb tota mena de persones i en la 
majoria de casos és un motiu per acostar aquest 
col·lectiu als membres o usuaris d’un camp de 
golf, compartint activitat.

No volia deixar de comentar que després 
d’aquestes línies hi ha una raó de fons que també 
ens arriba fins aquí i és un dels pilars en el nostre 
treball, que és la transmissió de valors. Això que 
es diu tan ràpid és una cosa que quan treballes 
o estàs a l’entorn de persones discapacitades 
s’aprèn en totes dues direccions, tant per qui 
col·labora, com per qui reviu l’activitat, i és una 
cosa que cal potenciar en la nostra societat. 

Enric López García
Vocal Comitè de Golf Adaptat FCGolf
Director de l’Acadèmia de Golf de PGA Catalunya 
Resort

© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com
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Dr. Antoni Trilla: “El golf és l’esport 
més segur i una benedicció en aquests 
temps difícils”
El doctor Antoni Trilla (Barcelona, 1956) és un reconegut epidemiòleg, que està treballant 
molt dur per lluitar contra la Covid-19. Catedràtic de Medicina Preventiva de la UB, és degà 
de la facultat de Medicina i assessor del Govern per lluitar contra la pandèmia. Un àvid 
golfista, soci de C.G. Terramar, ens explica la seva experiència amb el golf i quins beneficis 
ens aporta la seva pràctica. 

Ens agradaria saber com és la seva relació amb el 
món del golf.
Va començar quan vaig iniciar la meva etapa de 
residència,  l’any 81. La meva dona i jo estiuejàvem 
a Sitges i vam anar un dia al C.G. Terramar, ens va 
agradar i vaig intentar jugar. Amb el temps, soc 
soci i intento jugar el que puc. Quan era més jove 
més i ara de més gran una mica menys, i amb tanta 
feina, ara molt poc, cosa que em sap molt greu.

Què el va enganxar del golf?
Crec que l’ambient, el fet de poder caminar a 
l’aire lliure i també una sensació que era un 
joc tècnicament complex, i per a la ment, molt 
didàctic. En el golf, has de prendre moltes 
decisions i ser conscient de les teves limitacions 
a l’hora de realitzar un cop. Aquest joc mental de 
jugar estratègicament i reconèixer els teus límits, 
t’ensenya molt mentalment a ser humil.

Quines coses més destacaria d’aquest joc?
També em va fer molta gràcia que en el reglament 
als que juguen amb tu els diuen, en anglès, fellow 
competitors (companys de competició), i això és 
la mostra del fair play original. Qui juga amb mi no 
és el meu rival, sinó el meu company competidor. 
Aporta uns valors importants. També destacaria 
l’honestedat que requereix,  per no fer-se trampes 
a un mateix.

Per a la formació dels nens ha de ser molt bo, no?
El golf t’ajuda a aprendre molt de la vida. Gary 
Player era un gran jugador de bunker i s’entrenava 
fins que la ficava dins. Sempre deia que com més 
s’entrenava, més sort tenia. Requereix molta 
feina, especialment mental.

El golf és un dels esports més segurs amb la 
pandèmia?
Jo ho considero una benedicció. Si els camps 
segueixen oberts i tenim una mica de precaució a 
les zones tancades com els restaurants i vestidors, 
des del punt de vista del coronavirus, és l’esport 
que té menys risc de tots: no hi ha contacte físic, 
la gent pot caminar a la distància, és a l’aire lliure, 
i crec que és ideal en aquests moments de tanta 
tensió, poder gaudir de 18 forats a l’aire lliure... 
Crec que és excel·lent.

Una salutació a tots els federats i us animo a tots a 
jugar a golf, us ho recomano. 

Pots llegir tota l’entrevista a: 
www.golfalesescoles.com

© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com
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Golf Costa Daurada 
Infantils i Adults: Dimarts: Nens 17.30h - 18.30h. 
Dimecres: Nens i Adults  18.00h - 20.00h. Dijous: Nens 
17.30h - 19.00h. Dissabtes: Adults 10.00h - 12.00h i Nens 
de 16.00h - 17.00h. Diumenges: Nens 10.00h - 13.00h
Preus nens: 1 h setmanal – 55€ mensuals  no soci/40€ 
socis. 2h setmanals: 75€ mensuals no soci/60€ socis. 
3h setmanals: 95€ mensuals no soci/80€ socis
Preus adults: 1 h setmanal – 60€ mensuals  no soci/ 
45€ socis. 2h setmanals: 80€ mensuals no soci/65€ 
socis. 3h setmanals: 100€ mensuals no soci/85€ socis.
Informació i reserves: 977 65 33 61 
reservas@golfcostadaurada.com 

El Vallès Golf 
PROGRAMA PAR: 2h de classe a la setmana (Caps de 
setmana). Dissabtes de 10:00h a 12:00h i/o de 12:00h a 
14:00h. Diumenges de 12:00h a 14:00h. Sortides al camp 
cada 15 dies. Campionats mensuals. Preu: 65€/mes.
PROGRAMA BIRDIE: 1’30h de classe setmanals entre 
setmana. Dijous de 17:30h a 19:00h. Sortida al camp 
cada 15 dies. Campionats mensuals. Preu: 50€/mes.
PROGRAMA EAGLE: 3’30h de classe setmanals. 1’30 
hores entre setmana + 2h  caps de setmana. Dijous  
de 17:30h a 19:00h. Dissabtes 10:00h a 12:00h i/o 
de 12:00h a 14:00h. Diumenges de 12:00h a 14:00h. 
Sortida al camp totes les setmanes. Campionats 
mensuals i tornejos oficials. Preu: 80€/mes.
Les edats dels nens van dels 5-6 anys fins al 21 anys. 
Durada del curs:  Del 12 de setembre 2020 al 19 de 
juny 2021.
Informació i reserves: 93 725 99 98 
vallesgolf@rcgep.com 

Golf Montanyà 
Escola Júnior: Cada trimestre (tardor, hivern i 
primavera): 10 sessions de 2h + 3 sortides al camp de 
2h amb professor + 3 sortides al camp de 2h sense 
professor. Edats: de 5 a 21 anys. Preu:  Socis 165€. 
Alumnes Programa Golf a les Escoles 165€. No Socis: 
245€. Preus especials en les competicions per a Júniors 
de club (Socis: 10 €. Alumnes Escola: 15 €. Altres 
jugadors: 30 €).
Campus de Nadal, Setmana Santa, Estiu (consulta’ns)
Escola Adults: Grups de 4 a 6 persones. Matinal: 
12.00h a 14.00h. Preu: 25€ / pp. Tarda: 15:30h a 
18:30h. (1h  Zona de pràctiques + 2h de sortida a 
camp). Preu: 60 €/pp
Informació i reserves: 93 884 01 70 
info@golfmontanya.com 

Camp de Golf Municipal de Matadepera
Taller de golf per a escoles. Durada de l’activitat: 2,5h 
per alumnes de les escoles de primària i secundària. 
Preu: De 10 a 20 participants 8,00€/persona. De 21 a 
30 participants 7,00€/persona. De + 31 participants 
6,00€/persona
Golf en família: Classes col·lectives d’iniciació. 
Edat: a partir dels 6 anys. 2 persones:  20€/persona 
feiners - 25€/persona festius i caps de setmana. 
Pack Familiar: de 3 a 5 persones: 55€. Grups de 6 
persones o més: 8€/persona (Preus per hora)
Escola de golf infantil: Entre setmana 12h mínim 
5 persones. 1 trimestre 96€. 3 trimestres 244,8€. 
Diumenges: 18h. Mínim 5 persones. 1 trimestre: 
144€. 3 trimestres: 367,2€. Família nombrosa o 
monoparental, 25% descompte. 

Perfeccionament de golf infantil 
Individual: 25€. De 2 a 4 persones: 35€. 
De 4 a 6 persones: 45€. (Preu per grups i hores) 
Perfeccionament de golf d’adults: 10h 2 persones mínim. 
175€ preu/persona. Individual: 35€. De 2 a 4 Persones: 
45€. De 4 a 6 persones: 55€  (preus per grup i hora) 
Iniciació: Curs hàndicap adults. 10h. Preu per 1 
persona: 199€/persona. Preu per 2 persones: 150€/
persona (300€ curs). Preu a partir 3 persones:  100€/
persona (inclòs 3 persones)
Obtenció HCP: Preu per persona: 250€ (indistint el 
nombre d’inscrits): 10h
Informació i reserves: 93 730 05 16 
mtdp.golf@matadepera.cat 

Aravell Golf & Country Club 
Escola de Golf Junior: Curs anual o per trimestre. 
Edat: de 6 a 15 anys. Horari: de 10.00h a 11.30h 
o de 11.30h a 13.00h. Dates Tardor: Diumenge 27 
de setembre, 4, 11, 18, 15 d’octubre, 8-15-22-19 de 
novembre, 13 de desembre. Dates Hivern: Diumenge 
20 de desembre, 10, 17, 24, 31 de gener, 7, 14, 21, 28 
de febrer, 7 i 21 març. Dates primavera: 18 i 25 d’abril, 
2, 9, 16, 23 i 30 de maig, 6, 13, 20 i 27de juny. Preus: 
Tardor 100€. Hivern: 110€. Primavera: 110€. Anual: 
290€. Preus socis Aravell, fills/net de soci: Tardor 80€. 
Hivern: 90€. Primavera: 90€. Anual: 240€. 
Escola de golf adults: Curs anual o per trimestre. 
Edat: A partir 16 anys. Horari: de 11.00h a 12.30h. 
Dates: Tardor. Diumenges 27 setembre. 4, 11, 18 i 25 
d’octubre, 8, 15, 22 i 29 de novembre i 13 de desembre. 
Hivern: Diumenge 20 de desembre, 10-17-24 i 31 
gener, 7, 14, 21 i 28 de febrer, 7 i 21 de març. Primavera: 
Diumenges 18 i 25 d’abril, 2, 9, 16, 23 i 30 de maig. 6, 
13, 20 i 27 de juny. Preus: Tardor: 120€. Hivern: 120€. 
Primavera: 120€. Anual: 320€.
Informació i reserves: 973 360 066 
secretaria@aravellgolfclub.com 

Lumine Golf Club 
Junior School. Dates: del 3 d’octubre al 26 juny. Cada 
dissabte. 1h. Preus: matricula 60€. Preu: 45€ mensual. 
Informació i reserves: 977 12 90 70 
golf.academy@lumine.com

PGA Golf de Catalunya 
Sergio García Junior Academy: Formant golfistes 
junior des dels primers anys d’edat fins a l’elit. 
Programes d’entrenament entre setmana i/o 
dissabtes, per a nois i noies de 3 a 21 anys. 
Professionals qualificats que adapten l’ensenyament 
al nivell de cada jugador i gràcies a la última 
tecnologia disponible a The Golf Hub. Tornejos 
quinzenals. 
Informació i reserves: www.pgacatalunya.com -  
proshop@pgacatalunya.com -  972 472577

Golf de Pals
Escola de Golf Tardor – Hivern. Classes per nens i 
adults. 
Baby & Junior Golf (5-14 anys). Dissabtes de 0930h a 
11.00h i Diumenges de 9.30h a 11.00h.  Preu: 60€/mes 
Grup Adults. Dissabtes de 11.00h a 12.30h i 
Diumenges de 11.00h a 12.30h. Preu: 60€/mes.

Informació i reserves: www.golfdepals.com 
- 972 667 739

Activitats - Extraescolars
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Golf quiz Demostra’ns si t’has llegit la revista FCGolf – Golf a les Escoles núm. 6

1. Nombre d’escoles participants en el curs 
 acadèmic 2018-2019?
 a. 10 escoles participants  
 b. 25 escoles participants 
 c. 70 escoles participants  

2. Nom del guanyador/a del VI Concurs de 
 Postals Nadalenques Golf a les Escoles... 
 a. Maria Torres   
 b. Jordi Ríos   
 c. Ramon Nogué  

3. On es va celebrar el 5è Torneig de Golf 
 a les Escoles?
 a. Club de Golf Barcelona  
 b. Club de Golf Camprodon  
 c. Club de Golf Costa Brava

4. L’actor i humorista Jordi Ríos és...
 a. Professional de golf  
 b. Tècnic de la Federació Catalana de Golf  
 c. Ambaixador del Programa Golf a les Escoles 

5. Ciutat on es va disputar la 3a Final de la 
 Lliga Escolar de Golf... 
 a. Madrid  
 b. Barcelona  
 c. Sevilla 

6. Escola guanyadora del 5è Torneig Golf a les 
 Escoles (Iniciació i Hàndicap)...
 a. Escola Vedruna Manlleu  
 b. Escola Montcau La Mola  
 c. Escola La Salle La Seu d’Urgell

7. Nombre de clubs/camps adherits en el curs  
 acadèmic 2019-20 de la província de Lleida?
 a. 7 clubs/camps adherits  
 b. 5 clubs/camps adherits  
 c. 2 clubs/camps adherits 

8. Golf Adaptat – Quin és el nom del vocal del  
 Comitè de Golf Adaptat de la FCGolf?
 a. Enric López  
 b. Leo Messi  
 c. Albert Arimany 

9. Quants M’agrada al compte de Facebook 
 va tenir el dibuix guanyador del VI Concurs de  
 Postals Nadalenques Golf a les Escoles? 
 a. 212 M’agrada  
 b. 305 M’agrada 
 c. 157 M’agrada 

10. Si tant saps de la revista Golf a les Escoles,  
 quin número és aquesta edició?  
 a. Núm. 4 
 b. Núm. 7 
 c. Núm. 6

41
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Malgrat que la Covid-19 no ens ho ha posat fàcil aquest any, el programa Golf a les Escoles continua el 
seu camí, contribuint al bon manteniment del benestar físic i emocional de tots, tan necessari en aquests 
moments. 
El golf és natura, salut, família, valors, diversió, competició... Però, sobretot, és un esport segur!
Des de l’equip del programa Golf a les Escoles, i com a acomiadament d’aquest número, us volem fer arribar 
un especial i afectuós agraïment a tots els que formeu part d’aquesta petita però gran família: per la vostra 
confiança, responsabilitat i fidelitat. A tots els que ens heu ajudat a fer possible aquest nou número de la que 
és la vostra revista,  a tots els clubs i camps de golf catalans que obriu les vostres portes a tots els participants 
del programa i als seus professionals i tècnics per a la seva dedicació incondicional, a tots els mestres i 
professors dels diferents centres escolars que ens acompanyeu curs rere curs, a tots els nens i nenes per 
il·lusionar-vos en conèixer el nostre esport, i als seus pares i mares que ens donen l’oportunitat... GRÀCIES!! 

Luz Ortega 
Responsable Programa Golf a les Escoles FCGolf

Solucions al quiz de la pàgina 41
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1. C - 70 escoles participants  

2. A - Maria Torres   

3. B - Club de Golf Camprodon   

4. C - Ambaixador del programa Golf a les Escoles    

5. A - Madrid  

6. B - Escola Montcau La Mola  

7. C - 2 clubs/camps adherits   

8. A - Enric López  

9. A - 212 M’agrada 

10. C - Núm. 6

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!! 

© Federació Catalana de Golf - www.catgolf.com
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VISITA’NS!

subscriu-te al nostre
NEWSLETTER
Consulta la nostra
REVISTA DIGITAL, VÍDEOS i NOTÍCIES
No et perdis el vídeo oficial de 
GOLF A LES ESCOLES




