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CAT

“QUALSEVOL POT GUANYAR UNA PARTIDA DE PITCH
& PUTT, SENSE TENIR EN COMPTE SEXE NI EDAT”n Andorra va ser l’escenari de

la Copa del Món de pitch &
putt, la competició més
important d’aquest esport a
nivell internacional. Víctor
Moscatel, president de la
Federació Catalana de Pitch &
Putt, així com de la Federació
Internacional de Pitch & Putt,
ens parla de la Copa del Món,
del bon moment que viu
actualment el pitch & putt
català, i dels propers reptes de
la Federació Catalana.
El cap de setmana passat es
va disputar la Copa del Món
a Andorra. Quina valoració
en feu?
Com a federació catalana
l’equip que portàvem era un
dels equips més competitius
que podem tenir en aquests
moments. Els tres jugadors que
van representar els colors de
Catalunya s’havien guanyat el
lloc lluitant en una fase prèvia
de qualificació, i en aquests
moments era l’equip més
preparat que podíem portar.
També és veritat que venia la
millor selecció irlandesa de tots
els temps, potser els millors
jugadors que han pogut triar
en aquests moments, i era
molt difícil batre’ls. Irlanda
quasi sempre està un pel per
davant nostre, fa molt més
temps que juguen al pitch &
putt que Catalunya.
Com es valora l’organització
d’aquest campionat a
Andorra des de la Federació
Internacional?
Els campionats a la Federació
Internacional de Pitch & Putt
(FIPPA) són de modus
voluntari. Sempre hi ha alguna
associació que presenta
candidatura, i si es presenta
més d’una triem la que creiem
que és més adequada.
Intentem sempre triar
candidatures que no hagin
acollit cap campionat. El fet de
celebrar la Copa del Món a
Andorra, per als catalans i els

països i associacions del sud
d’Europa és com més proper.
Això no vol dir que sigui un
avantatge, perquè els
irlandesos són una potència
pràcticament inabastable i
costa molt de batre’ls. Però sí
que és més fàcil batre’ls fora
del seu país, ja que a Irlanda
mai han perdut una partida. A
nivell de campionat, la Copa
del Món és el campionat
d’equips més important que té
la Federació Internacional de
Pitch & Putt. Aquest any han
participat totes les seleccions
de la Federació internacional
menys l’australiana, que no ha
pogut trobar un equip que es
pogués desplaçar en aquestes
dates.
Aquests dies estan posant
punt final molts
campionats. Quina valoració
fa d’aquesta temporada
que finalitza?
La temporada de pitch & putt a
Catalunya ha estat prou bona.
La part més intensa de
competició ha acabat ara
abans de l’estiu, en la qual
tenim una de les competicions
més importants, el Campionat
de Catalunya per equips.
Aquest campionat està format
per quatre divisions amb un
grup a Primera, dos grups a
Segona i a Tercera i quatre
grups a Quarta. Això fa que
cada cap de setmana que hi ha
competició uns 2.000 jugadors
de diferents clubs es
distribueixen per tots els
camps de pitch & putt de
Catalunya. A més del
Campionat de Catalunya per
equips tenim dos rànquings; el
rànquing EPPA amb els millors
internacionals i que es disputa
els dos primers mesos de l’any,
i el rànquing català, que
comença quan finalitza l’EPPA i
s’allarga fins a la tardor. A

banda, també celebrem
campionats júniors, sèniors,
femenins, etc. La competitivitat
a Catalunya és alta. Va haver-hi
una temporada en què 15-20
jugadors dominaven l’alta
competició del pitch & putt
català, però des de fa uns anys,
i especialment aquesta
temporada, estem veient que
surten més jugadors que fan
ombra a aquestes figures ja
consagrades, el que diu molt
de la bona salut de la qual
gaudeix el pitch & putt català
en aquests moments.
Fa només uns dies es va
disputar el Campionat de
Catalunya per categories on
un nen de només 11 anys,
Alex Albinyana, es va

proclamar campió. Quin
futur li espera al pitch &
putt català?
Des de la Federació Catalana
treballem molt amb els nens.
Tot el tema de base des de ben
petitets està ben cobert amb
competicions de juvenils de
totes les edats. Tenim una
categoria d’iniciació en la qual,
com són molt petitets, només
juguen nou forats i després ja
comencen a jugar els 18 forats,
el camp sencer. A més, a nivell

formatiu tenim un conveni
amb l’INEF de Catalunya, amb
els centres de Lleida i
Barcelona, a través del qual a
tercer curs i dins de
l’assignatura d’esports
emergents hi ha el pitch &
putt. Ja fa tres anys que ho
vam posar en marxa i això ens
assegura també el futur, no
només de jugadors, sinó també
de gent que conegui el pitch &
putt i pugui donar formació.
Què diferencia el pitch &
putt d’altres esports?
El pitch & putt neix d’un altre
esport, i això és bo i dolent. A
totes les famílies quan vens
d’una saga d’actors, sembla
que estàs marcat; i als esports
passa el mateix, quan sents

que surts d’una altra modalitat
sembla que també estàs
marcat. En els temps en què
vivim sembla que els estigmes
que ens crea el nostre germà
gran són una mica perjudicials:
el temps de joc, el
malbaratament de recursos
naturals, el preu. Els camps de
pitch & putt tenen una
superfície més petita, el que
vol dir que no s’han de
malbaratar tants recursos
naturals. Nosaltres estem

aplicant les més modernes
tecnologies a totes les
instal·lacions, no només per
defensar el medi ambient, que
també, sinó perquè els bens
escassos com l’aigua o
l’electricitat són cars i
d’aquesta manera optimitzem
recursos perquè les
instal·lacions siguin més
sostenibles. Per altra banda, el
preu i el temps són altres dels
aspectes a tenir en compte.
Jugar al pitch & putt és molt
econòmic i les partides són
més curtes. També és
important que, com que és un
esport en el qual no prima la
potència física perquè les
distàncies són més curtes,
tothom està en igualtat de

condicions. Abans
comentàvem que un nen d’11
anys ha guanyat el Campionat
de Categories competint contra
homes i dones de totes les
edats. Això vol dir que
qualsevol pot guanyar una
partida de pitch & putt, sense
tenir en compte sexe ni edat.
Què aporta el pitch & putt
als seus practicants?
Donats els temps difícils que
estàvem vivint, vam voler
analitzar des d’una assessoria

externa què aportava el pitch &
putt a la gent que el volia
practicar. El primer és un
contacte amb la natura, una
relaxació que aconsegueixes
fora de l’àmbit de la gran ciutat
i que té un valor afegit
importantíssim. La gent que
prova el pitch & putt li agrada
tant que ni que plogui o faci
fred deixen de practicar-lo. Un
altre dels valors que aporta és
que és un esport modern. En la
societat en què vivim no
disposem de temps i hi ha una
sèrie de valors que són
escassos, i aquests valors són
els que ens aporta el pitch &
putt. És un esport jove,
emocionant, divertit i molt
social, ja que, tot i ser un
esport individual, en les
partides normalment van tres o
quatre persones jugant.
Quins són els propers reptes
de la federació?
Evidentment el creixement, la
part més important de
qualsevol esport. L’assessora-
ment extern que vam tenir
també ens va dir que tenim
molt camí per recórrer, perquè
només un 20-25% de la
població catalana sap realment
què és el pitch & putt. Això vol
dir que si avui tenim 12.000
llicències, només amb un 25%
de la població catalana,
estadísticament quan tota la
societat catalana ens conegui
quadruplicarem llicències, però
segurament seran més, perquè
el pitch & putt serà més
popular i serà més fàcil captar
més gent. La nostra tasca en
aquests moments sobretot és
el creixement en col·lectius
importants per a nosaltres,
com és la gent jove i les dones.
Això no vol dir que abando-
nem els altres, però aquests
potser són els que més
treballarem properament H
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“El pitch & putt
és un esport jove,
emocionant,
divertit i
molt social”

“Cada cap de
setmana de
competició uns
2.000 jugadors es
distribueixen pels
camps de pitch &
putt de Catalunya”


