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Ahir dijous, els components
de la selecció catalana de
pitch & putt van aterrar a

l'aeroport de Dublin sobre les 14
hores amb l'equipatge carregat
d'il·lusióper afrontar el seu tercer
Campionat d'Europa, que es
disputarà al camp de
McDonagh fins diu-
menge. Després de fer
un quart lloc a Chelms-
ford (Anglaterra, 1999)
i un brillant segon a
Lloret de Mar (2001),
enguany les aspiracio-
ns dels nou membres
de l'expedició catalana
són ambicioses: “Igua-
lar o millorar el resul-
tat que vàrem aconse-
guir a casa ara fa dos
anys. Una altra cosa
ens decepcionaria”,
confessa un dels juga-
dors, Josep Pellicer.

Dels set contricants
amb els que es veurà
les cares Catalunya (Irlanda, Ho-
landa, França, Itàlia, GranBretan-
ya, Noruega i San Marino), només
la selecció amfitriona pot provo-
carautènticsproblemes a Catalun-
ya si no hi ha sorpreses d'última
hora. “Excepte Noruega i San Ma-
rino, dels que no en tenim referèn-

cies perquè debuten, la resta de
països són vells coneguts i en més
d'una ocasió els hem guanyat”,
diu Josep Pellicer. Irlanda és
l'excepció. “És una potència per la
tradició d'aquest esport i juga a
casa en camps de mides curtes als
que estan molt acostumats.
L'única manera d'evitar enfron-

tar-nos-hi abans de la final és fer
un bon resultat en la primera jor-
nada, ja que els cops fets decidiran
la configuració dels grups”, expli-
ca Pellicer, que ha jugat tots els
encontres internacionals amb Ca-
talunyades del 97 iés campió abso-
lut de Catalunya strokeplay 2001.

L'equip català ha entrenat de
forma conjunta per aquest acon-
teixement des de finals del mes de
juny tots els diumenges, a Sant
Cebrià de Vallalta i a Lloret
Papalús. De forma individual, ca-
dascun d'ells practica gairebé a
diari en diferents instal·lacions
d'arreu de Catalunya. Josep Pelli-

cer ho fa al par 3 de
Can Cuyàs.

Optimisme
A l'expedició es respi-
r a o p t i m i s m e .
Pràcticament tots els
components juguen
junts des del principi.
“Fa molts anys que ju-
guem plegats i ens
agrada fer-ho. Els ju-
gadors que partici-
pem a Irlanda som els
mateixos que vam ju-
gara Lloret el 2001, ex-
cepte un. Enguany,
Paco Salido ha entrat
per Marc Lloret”, ex-
p l i c a P e l l i c e r .

L'expedició completa la formen:
Jordi Saborit, Ginés Fernández,
Paco Salido, Josep Pellicer, Ra-
mon Carrera, James Marshall i
Jaume Pallarès. El capità 'no juga-
dor' serà Joan Jordi Roura i el tèc-
nic, l'exjugador d'hoquei patins
Xavier Ponsdomènech �
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Irlanda és el rival a
batre per Catalunya

La selecció catalana de pitch & putt espera millorar o repetir el resultat aconseguit a Lloret l'any 2001

Josep Pellicer s'ho mira amb optimisme

Guoliang ha trencat la seva
ratxa negativa a l'Open In-
ternacional de Vic, impo-

sant-se al jugador que li va impe-
dir pujar al graó més alt del podi
les dues primeres ocasions que va
disputar el torneig, He Zhi Wen.

Els anys 2000 i 2001, Zhi Wen,
actual campió d'Espanya, va evi-
tar el triomf de Guoliang i el 2002
va ser Carlos Machado (Cajasur
Priego) qui el va derrotar en la
seva tercera final.

Zhi Wen ha disputat aquest any
la final amb l'objectiu d'afegir el
que hagués estat el seu setè títol de
l'Open Internacional de Vic. Jua-
nito, com se'l coneix popularment,
va escombrar Guo-
liang al primer joc
(11-2), però tot seguit
l'aspirant va reaccio-
nar i es va fer amb el
triomf final del partit
amb un resultat de 1-3
a favor.

Si Guoliang ha po-
guttrencar la ratxa ne-
gativa que l'impedia guanyar
l'Open Internacional de Vic, Wu
Xue no ha estat capaç d'impedir
un nou triomf de Shen Yanfei, ara
jugadora del CN Mataró Quadis.

Les millors representants cata-
lanes van ser Sara Ramírez (Tech
Luz La Zubia) i Roser Vilà (Foto-
prix Vic), que van caure als quarts
de final davant de les esmentades
Erdelji i Qian, respectivament.

A l'Open Català el campió ha
estat Josep Martínez, procedent
del CTT Vilafranca, que ha derro-

tat a la final Julio Andrade (IES
Mollet), mentre que a la prova in-
fantil s'ha imposat Marcos Sán-
chez (Falcons Matreyco), que ha
batut a Carlos Muñoz, del CTT Ri-
pollet.

D'aniversari
El XVIII Open Internacional de
Vic - GranPremi DiputaciódeBar-
celona ha servit per inaugurar els
actes de celebració del 25è aniver-
sari del club organitzador, el CTT
Vic. El president de l'entitat, En-
ric Roca, ha volgut agrair als socis
i aficionats el seu esforç durant
tots aquests anys i ha aprofitat la
p r e s è n c i a a l a l l o t j a d e

l'expresident-diputat
de l'Àrea d'Esports de
la Diputació de Barce-
lona Albert Batlle per
retre-li un homenatge.

Una de les jugado-
res històriques del
CTT Vic, Marta Ylla-
C a t a l à , h a e s t a t
l'encarregada de lliu-

rar-li una placa commemorativa
de l'ocasió. A més de Batlle, van
assistir a la jornada final de la
competicióla representantterrito-
rial de la Secretaria General de
l'Esport de la Generalitat, Mònica
Amat; l'alcalde de Vic,Jacint Codi-
na; els regidors de l'Ajuntament
Lourdes Miquel, Santi Crusellas i
Josep Anglada; el president de la
FCTT, Jordi Prat, i el president de
la Representació Territorial de
Barcelona de la FCTT, Ramon Ro-
dríguez �
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Guoliang i Shen
Yanfei, guanyadors
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El torneig va
servir també per
celebrar el 25è
aniversari del
CTT Vic, club
organitzador


