
 
 
 

 
 
22 de Juny de 2021, molts estan ja preparant les revetlles, fent les 
coques o comprant els petards, però un grup de 80 s'enfronten als 
18 forats del Camp de Golf LA ROCA. Es tracta d'un camp "jove", 
llarg i farcit de "búnker" que t'obliguen a estar molt a l'aguait per 
evitar-los. 
 
El dia va ser esplèndid sol i calor, però amb uns lleugera brisa que 
feia més suportable la força calenta del sol. 
 
No podia faltar la foto del component femení de "Els Dimarts al Sol" 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí les teniu, serveix pet donar fer de 
la constància i també per veure que 
augmenta el nombre de participants a 
cada partit. Enhorabona. 
 

 



Però tornem a l'inici d'aquesta crònica, el dia es va presentar radiant 
el que provocava dubtes sobre la calor que ens amenaçava atès 
que estàvem a un camp amb pocs llocs ombrívols. Els 
paraigües/para-sols s'obrien en diversos forats. El camp, però, 
presentava un molt bon aspecte. La dificultat de la llargària i dels 
búnkers, com dèiem, es va minorar per una sortida més avançada i 
unes banderes amables que podien ser atacades sense massa 
problemes. Els resultats així ho van acreditar amb 4 resultats per 
sobre dels 40 punts stableford. Una molt bona puntuació dels quatre 
i també per darrera d'aquests, resultats força més interessants que 
en els partits anteriors. 
 
Destacar en el handicap inferior masculí els 43 i 41 punts del dos 
primers classificats (Gabriel Mojica i Lázaro Custodio) i els 41 dels 
dos primers classificats el handicap superior (Tomas Termens i 
Jordi Molina).  Fer palès també els 34 punts de Maria Blanco en 
handicap femení, com ja ens té acostumats. 
 
 

 
 

I va haver qui va poder descansar i prendre el sol durant el recorregut. Altres  contemplaven el 
paissatge o meditaven la jugada. 
 
 
En acabar el torneig ja ens vàrem dirigir cap el restaurant on estava 
previst fer el dinar que s'havia organitzat amb il·lusió per allò de 
tornar a fer els dinars en conjunt. Sense entrar en detalls, el crt és 
que no va respondre a les expectatives que des de l'organització 
s'havia preparat i previst. Les esperes es van fer gairebé 
insorportables, però també van ser moments distesos amb 
espectacles inclosos: ball per fer avinent la diversitat en aquest club 
:-). 



En la foto teniu en acció dues parelles: Pere Martínez "Xixet"/Leonor 
Gregorio i la més sorprenent Ferran Grau i Jose Luis Riu; després 
laMarina Colás va rellevar a José Luis Riu 
 

 
 
Després dels àpats i el "descans" entre plat i plat es va procedir al 
lliurament de trofeus als guanyadors que van ser els següents: 
 
Handicap Femení la guanyadora va ser, com ja s'ha dit, la Sra. 
Maria Blanco amb 34 punts stableford per tercera vegada 
conecutiva 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

  
 
Handicap Superior Masculí:  El guanyador va ser el Sr. Tomás 
Termens amb 41 punts stableford, empatat amb el Sr. Jordi Molina, 
desfet l'empat seguint les normes de la FCG. No disposem de la 
foto del moment del lliurament del trofeu per part del President del 
Club Els Dimarts al Sol. 
 
a6e61e3a-61dc-44 ... 9fe2a 
Handicap Superior Masculí, el primer classificat va ser el Sr. 
Gabriel Mojica amb un total de 43 punts stableford. 
 

 

La Sra. Marian Bosch recull el trofeu de la Sra. 
Maria Blanco que no va poder assistir al 
repartiment de. premis 
 

El Sr. Gabriel Mojica rep el trofeu de 
guanyador en Hcp Inferior de mans del 
Sr. Ferran Grau, Presiddnt del Dimarts al 
Sol. 



 

 
 
Amb el repartiment dels trofeus i sorteig de regals, va acabar una 
llarga jornada de golf, i esperem retrobar-vos a tots els proper dia 
21 de Juliol al Golf Barcelona. 
 
 
Nota: Fotos de Ferran Grau, Enrique Rubio, Carmen Loustau, Leonor Gregorio, 
Joseph Lamperez, Josep Mendoza. Totes les fotos estaran penjades al grup de 
Dimarts al Sol de Facebook 
 
 
 


