MEMÒRIA ACTIVITATS FGA
Iniciàvem l’any 2017, amb la bona noticia de que
desprès de varies reunions amb el Ministeri d’Esports i
d’Educació, es podria a començar fer classes de golf a les
escoles com activitat extraescolar.
En un primer moment, govern volia introduir el golf
com una activitat extraescolar que si tenia èxit,
probablement s’ampliaria com una unitat didàctica en
educació física en el futur.
Ara fa un any, que es va començar com a prova pilot en
uns centres escolars determinats, i a data d’avui, excepte
el sistema francès i confessional(excepte Sagrada Família)
i alguna escola andorrana, en la majoria s’ha introduït el
golf com activitat extraescolar.
Tal és l’èxit, que ja hi participen més de 250 nens en
el golf extraescolar, per aquest motiu, aquest any, el
Ministeri d’Educació ha proposat signar un acord de
col·laboració, al qual la Junta Directiva ha donat el seu
vist-i-plau, i properament el signarà el President, i
esperem que pugui ser l’entrada, per a que el golf pugui
ser tractat com a una unitat didàctica dins de
l’assignatura d’educació física, és un objectiu que esperem
que pugui ser una realitat abans d’acabar el mandat actual.
També es va introduir el golf a l’Escola
Especialitzada Nostra Senyora Meritxell, durant l’estiu del
2017, i que ha estat tot un èxit, estant encantats els
responsables de dit centre escolar. I tal és l’èxit, que
aquest any 2018 ja us ho anticipo, que aquesta activitat la
estem duent també amb èxit a la Residència el Cedre.
I també tenim una demanda que
properament, al Col·legi Sant Ermengol.
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Posats en contacte amb el Club Piolet, el golf va
ésser acceptat immediatament com una activitat esportiva
més d’aquest club, i la última sessió va tindre inclòs lloc
a l’estació d’esquí de Pal.
Està en curs en el golf escolar, la imminent formació
dels monitors de Govern, amb els tècnics de la federació
catalana i el nostre director esportiu.
Com ja es va mencionar l’any passat, es va contractar
al Sr.Yusect Monzon, que és qui dirigeix les activitats del
golf escolar i forma els monitors que proporciona Govern.

Aquest any, al nostre tècnic li hem ampliat el
contracte, degut a la seva dedicació, i l’hem anomenat
Gestor Esportiu de la FGA. I en el seu dia, se li va
entregar la targeta de jugador professional de la FGA, tal
com ja tenen la Sra. Leticia Ras Anderica, el Sr. Victor
Debuisson, i els nostres tres professionals andorrans,
Maria Creus, Kevin Esteve i Ramon Armengol.
Durant l’any 2017, es va iniciar la tecnificació al
camp d’Aravell, i ha tingut continuïtat amb 3 sessions més,
creant dos grups, en funció del nivell dels nens i joves, i
actualment tenim un grup de nens petits, dirigits pel
nostre tècnic esportiu, i un altre tècnic, contractat a la
de la federació catalana que hem contractat per dirigir i
seguir als joves més grans.
Dins d’aquest programa de formació, també tenim
negociacions avançades amb el Ministeri d’Esports,
concretament amb el Sr.Beal, perquè el Govern prevegi unes
ajudes econòmiques als nostres professionals. Aquestes
ajudes seran en funció del projecte esportiu que presentin
els interessats, i el criteri que regularà la FGA.
Aquest 2017, s’ha creat la pàgina web de la FGA, i
així és com s’ha donat a conèixer la nostra federació també
a les xarxes socials, i tot gràcies al company Carles
Teule, que de manera no lucrativa ha fet una feina
admirable i al qual li agraïm la seva labor i
professionalitat, i el seguiment de dita pàgina web i
altres xarxes socials.
S’acordat de participar en els Jocs del Mediterrani, a
celebrar aquest 2018 a Tarragona, sempre i quan el COA
accepti que puguem enviar jugadors a participar en dit
esdeveniment.
Per poder participar en dits jocs, teníem un problema,
i era, que es tenia que ser membre de la International Golf
Federation(IGF).
No només es va aconseguir ser membre de la IGF, sinó
també de la R&A Golf Association, les quals van acceptar a
la nostra federació, com a membre sense cap cost.
A nivell internacional, estem inscrits al màxim nivell
al que podíem arribar com a federació de golf.
Agraïm tant al President, la tasca portada a terme,
per arribar a aquestes fites internacionals.

Es va participar a l’assemblea general de l’EGA,
celebrada a Lausana, per part del President i
Vicepresident, a on els diferents participants a la EGA no
van apreciar, de que no hi hauria Golf als Jocs del Petits
Estats.
A iniciativa de la FGA, reunits amb el president de
Malta, Sr. William Beck, i de veure la problemàtica de que
en els pròxims jocs dels petits estats no hi hauria golf,
es va decidir que les dues delegacions haurien de treballar
per confeccionar un protocol per tirar endavant una
competició, participada pels petits estats d’Europa i que
Malta podria ser la primera etapa, i en la segona etapa, es
podria fer al Principat d’Andorra, amb el propòsit que de
cara al futur, aquest torneig perduri en el temps, ja que
els Comitès Olímpics no son receptius amb el nostre esport.
El R&A la USGA, i d’altres organismes internacionals,
han acordat, que a curt termini hagi un sol handicap a
nivell internacional, el que podria beneficar a la nostra
federació, en futur pròxim, com sembla que pot passar abans
del 2020.
Agrair al nostre patrocinador principal, l’entitat
bancària Crèdit Andorrà, per la qual vam tornar a tenir una
subvenció d’aproximadament Quinze mil euros, agraint a dita
entitat bancària, el seu suport a la Federació i al golf
andorrà. El nostre agraïment també als nostres
patrocinadors, Financera d’Assegurances, el M.I.Govern
d’Andorra i Aravell Club i al Golf del Soldeu.
I per últim, esperem els suggeriments per part de tots
els federats, per anar avançant tots junts, en el
creixement de la Federació en tots els sentits, i en aquest
esport tant apassionant com és el golf.
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