
JORNADA INCLUSIVA DE L’ESPORT DEL GOLF. 
 
 
El passat dia 9 de Desembre, organitzat pel CLUB de GOLF ELS DIMARTS AL 
SOL amb la col·laboració del Club de Golf Sant Vicenç de Montalt, va tenir lloc 
una jornada ¨particular¨(en tota l'extensió de la paraula). Vam acollir a un grup 
de noies i nois de l'Entitat APINDEP que treballa amb persones amb diversitat 
funcional.  

 
Acompanyats del Fisioterapeuta de l'Associació Marc Catarino, l'Alex, el Bruno, 
el Carles, la Glòria, el Manel, el Nadir, el Roger i la Silvia van tenir contacte amb 
l'esport del Golf. Membres del Club de Golf Els Dimarts al Sol varen encarregar-
se de donar el primers coneixements del nostre esport, iniciant amb el putter al 
putting green després que el Director Esportiu del Club els hi expliqués las bases 
del golf. Les noies i nois varen estar patejant una estona per agafar el toc del 
putter.  

 
 
Després, cadascú amb  buggies, es varen dirigir a la zona de pràctiques on, sota 
la indicació de jugadors experimentats, els van mostrar alguns altres pals abans 
de que ells mateixos provessin a tirar algunes boles amb un ferro, amb sort 
diferents, però satisfactòries.  



Acte seguit varen fer un recorregut pel camp, encantats amb els buggies, i 
finalment es va produir un petit campionat de putters en diferents greens. 
 
 
 
 
Per acabar es va servir un aperitiu, obsequi del Club de Golf Sant Vicenç de 
Montalt. 
La jornada, que va començar amb un temps força ventós i fred per fora, va ser 
molt càlida i gratificant per a tots. 
És una iniciativa a repetir pel que representa d'inclusió i per la satisfacció tant 
dels qui donen com pels qui reben els inputs d'aquest esport que, per ell mateix, 
permet socialitzar i establir noves relacions plaents. Per complertar aquesta 
col·laboració els dies 15 i 16 de Desembre hem organitzat un Torneig de Golf  
benèfic a benefici, igualment, d’APINDEP. 
 


