
                      

 

 

 

La Federació Catalana de Golf traspassa la gestió de Golf Sant Joan a 
Metropolitan Golf Barcelona 

 

El passat mes de desembre del 2013, la Federació Catalana de Golf va culminar 
un procés iniciat en el mes de maig d’enguany, en el qual la seva Assemblea va 
decidir que després de 19 anys, era el moment de traspassar la gestió del Golf Sant 
Joan a una altra companyia, seguint les directrius de l'estratègia general per a 
Federacions esportives consistent a centrar els seus esforços en l’activitat 
federativa i no en la gestió d'instal·lacions. 

 
Durant aquests gairebé 20 anys, Golf Sant Joan ha complert amb el seu objectiu, la 
promoció del golf a Catalunya, i la col·laboració en projectes socials a través de 
l'esport, creant jugadors i atenent a més de 25.000 persones que han passat per les 
seves instal·lacions. 

 
Metropolitan Golf Barcelona, companyia de caràcter familiar, rellança Golf Sant 
Joan amb el mateix esperit que va moure a Seve Ballesteros a dissenyar aquest 
recorregut inaugurat en 1994; i el de la Federació Espanyola i Catalana de Golf 
en crear un golf obert i accessible per a una gran àrea de població i el turisme 
internacional. 
 
Tot això per a la promoció i difusió del Golf, un esport bo per a tots. 

La Conselleria Catalana d´Esports a través del seu Secretari el Sr. Ivan Tibau i 
Ragolta, han estat participis d'aquesta operació que qualifiquen de molt 
avantatjosa per a l'esport, doncs es mantindrà tota l'activitat esportiva federativa 
en les instal·lacions de Metropolitan Golf Barcelona qui a més potenciarà i 
ampliarà capacitat i qualitat del camp i la seva escola de golf. 

 
Barcelona a 29 de gener del 2014 
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