
 
 
 

 
 
 
El President de Dimarts al Sol és la imatge de la benvinguda al Golf 
d'Aro on, a les 09,00 h s'inicia la quarta jornada de la Champions 
Tour "Dimarts al Sol". En aquesta ocasió la sortida va ser pels tee 
de l'1 i del 10 amb sortides cada 8 minuts. Poc a poc van anar 
sortint cadascun dels 58 jugadors que ens vàrem desplaçar fins a 
Platja d'Aro. 
 
No podia faltar la imatge, ja clàssica, del grup de les senyores que 
van participar en aquesta jornada: 
 

CLUB DE GOLF D'ARO 
      
2 de Juny de 2021 



      
 Abans de començar...                                     ...i al final. 
 
L'aspecte immillorable del camp animava als participants a fer una 
jornada memorable. Per alguns es van complir desitjos, d'altres van 
jugar...que ja era important.  
 
El dia es va presentar variable, amb sol, núvols i a estones una 
mica de boira que va fer que no es pogués gaudir plenament del 
paisatge que s'oferia als nostres ulls. 
 

 
Vista del forat 2, par 3. 
 
Els diferents partits anaven pel camp i es creuaven amb altres 
grups comentant les vicissituds del torneig i les dificultats en que es 
trobaven. Algun comentari sobre el forat 11 i els metres d'avantatge 
que tenien les dames :-).... 
 



La jornada en general es va desenvolupar sense cap incident i va 
resultar llarga (pel temps emprat en el recorregut) que va fer que el 
dinar, el lliurament de trofeus i sorteig de regals també patis un 
retard considerable. 
 
Complert el tràmit de l'alimentació es va procedir a uns parlaments 
per explicar l'acord de col·laboració amb el DECATHLON-Sant 
Cugat i fer un avanç dels propers partits. 
 
Acte seguit es va procedir al lliurament de trofeus als guanyadors 
que van ser: 
 
Handicap Femení, la guanyadora va ser la Sra. Maria Blanco, amb 
36 punts stableford, per segona vegada consecutiva. No va poder 
assistir al lliurament de trofeus. 
 
 
Handicap Superior Masculí, el primer classificat va ser el Sr. 
Francisco Martínez amb 38 punts Stableford. 
 

 
 
Handicap Inferior Masculí, el primer classificat ha estat el Sr. 
Ferran Grau amb un total de 36 punts Stableford. 
 

 
 
  

El Sr. Francisco Martínez rep el trofeu de mans 
del President de Dimarts al Sol. 

El Sr. Ferran Grau rep el trofeu de mans del 
Vicepresident de Dimarts al Sol. 



 
L'acte va acabar una vegada fet el sorteig dels regals i amb la mara 
"precipitada" dels presents atès que s'havia allargat molt tot plegat. 
 
Abans d'acabar, una curiositat: Sabíeu que el mestre del cinema del 
suspens Alfred Hitchcock era un amant del golf i que va jugar, 
precisament al Golf d'Aro?  Hi ha un foto que així ho "acredita":  :-) 
 
 

    
Nota: Les fotos ha estat fetes per Carmen Loustau; Marián Bosch, Leonor 
Gregorio, Ferran Grau, Enrique Rubio. 
Totes les fotos les podreu trobar al grup de Dimarts al Sol de Facebook. 


