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La comarca de l'Alt Empordà
ja té pitch & putt. Es tracta
delPitch & Putt CastellóEm-

puriabrava, un recorregut de 18
forats i sis hectàrees i mitja inau-
gurat a l'octubre de 2003. El camp,
que va acollir fa uns díes un
amistòs entre les seleccions de Ca-
talunya i Itàlia de l'especialitat, té
unes característiques ideals per al
jugador de golf iniciat: “És un
campdivertit, difícilperò entretin-
gut. Es van fer molts moviments
de terres per aconseguir els desni-
vells adeqüats. A més, els obsta-
cles artificials tenen molt protago-
nisme. Hi ha dos greens que aca-
ben en dos llacs”, explica Joan Sa-
badí, encarregat del camp.

Segons diu Sabadí, “s'hi han

plantat 1.474 arbres autòctons del
país, entre els que hi ha pins,
roures i oliveres, tots adeqüats a
la tramuntana”. El Pitch & Putt
Castelló Empuriabrava té unes
mides que van entre el pitch &

putt i el camp gran. El forat més
llarg (3) té 115 m. i el més curt (13)
en té 71. A més, hi ha dues sorti-
des, una de 1540 m. i una altra més
curta de 1335. La instal·laciógau-
deix, a més, d 'un camp de

pràctiques cobert amb 21 estores i
200 m. de llargada. Un putting-
green i una zona d'approach com-
pleten la zona esportiva, que tam-
bé té una casa club amb vestidors i
servei de lloguer de material.

Projectes a curt termini
El Pitch & Putt Castelló Empuria-
brava té previst finalitzar a la pri-
mavera vinent la il·luminaciódel
camp de pràctiques i la part supe-
rior de la casa club, on hi haurà el
local social. A més, Joan Sabadí
no descarta “il·luminar tot el
camp en el futur. Tot dependrà del
rendiment que doni la instal·lació
però de moment tothom està molt
content”, assegura. El disseny és
de Joan Anglada i Joaquim Frigo-
la és el greenkeeper. Horari: de sol
a sol. Telèfon: 972 15 62 10 �

GOLF CATALÀ
Fa tres mesos es va inaugurar el Pitch & Putt Castelló Empuriabrava, un divertit recorregut de 18 forats

L'Alt Empordà estrena camp
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Catalunya va guanyar 11 a 1
a Itàlia en el matx que van
jugar el 24 i 25 de gener al

Pitch& Putt Castelló Empuriabra-
va, a l'Alt Empordà. En la darrera
jornada el domini dels catalans va
ser absolut guanyant els 6 partits
individuals que restaven. Elscata-
lans van lluitar en cada partit com
si es tractés del darrer punt deci-
siu. La forta competència per ju-

gar competicions internacionals
representant a Catalunya fa que
tots els jugadors donin el millor
d’ells mateixos.

Tots els partits es van disputar
en la modalitat de matxplay, és a
dir per forats i no per cops. Aques-
tamodalitat moltes vegadesexage-
ra la diferència de joc entre dos
equips ja que un punt pot ser deci-
dit per un únic cop. L’equip italià

va jugar bé però va ser incapaç de
guanyar més d’un partit als cata-
lans.

A l’entrega de premis va assis-
tir Rafel Niubó, secretari general
de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Cabezas, presi-
dent del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i Josep Rodà tinent d’al-
calde de l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries �

Catalunya va guanyar 11-1 al Pitch & Putt Castelló Empuriabrava

La selecció catalana apallissa Itàlia

Les dues seleccions, italiana i catalana, amb el secretari general de l'Esport i altres autoritats

Josep Pellicer guanya a Sant
Jaume El jugador de Can Cuyàs es va
imposar en la primera de les tres
proves que componen el Triangular
Sant Jaume-Lleida-Urgell de pitch &
putt, amb 51 cops. Per darrere del
guanyador de la prova celebrada a
Golf Centre Sant Jaume van quedar
Paco Salido (53) i Daniel Stuart (54).
Amb 55 cops es van classificar
Salvador Torres i José Manuel
Trigueros. El campionat continuarà a
Can Rafel els díes 28 i 29 de febrer i la
darrera cita serà al Pitch & Putt Lleida
els díes 6 i 7 de març �

Primera cita de l'Hexagonal Golf
Serres de Pals va ser l'escenari de la
primera jornada del Gran Premi de
Catalunya–Hexagonal Codorniu
Inversisi 2004, que enguany celebra la
seva trentavuitena edició. La prova va
durar quatre díes amb característiques
climatològiques variades. L'equip
guanyador de camp (dijous) va ser el
format per Ll. Caula, R. Sabria, J.
Esgleyes i X. Sabria (223). El de
divendres: J. Valle, A. Pujol, J. López i
J.Ma. Serra (226). El de dissabte: Ma.J.
Ibars, A. Vilella, M. de la Riva i C. Bores
(231) i el de diumenge: J. Sabria, A.
Font, J. Palacios i L.M. Berenguel
(224). L'equip guanyador de camp
general va ser el format per E. Rovira,
C. Morales, A. Danés i Ma T. Alberch
(222). El guanyador individual
handicap masculí va ser Mariano
Ayora (69) i la guanyadora, Pilar Fauro
(72) �

Primer líder de la general per equips


