
 
 
 
 
Dimecres 25 d'agost, a les 07,30 hi havia una activitat inusual al 
Club de Golf de Caldes de Montbuí, havien arribar, i anaven 
arribant, els 45 membres del Club de Golf "Els Dimarts al Sol" que 
iniciavem una nova jornada del nostre Champions Tour Dimarts al 
Sol. 
 
Molts ens retrobàvem amb un "vell" camp on havíem passat, també, 
bones estones. L'aspecte que presentaven els diferents tees i 
carrers era immillorable, m'atreviria a dir que mai l'havia vista tan 
espectacular, i hem de pensar que estàvem en un mes d'agost que 
havíem patit temperatures extremes superiors als 40º.  
 
Tal com anàvem arribant hom buscava els companys de partit per 
anar plegats al "forat" respectiu doncs a les 08,30, puntualment, va 
sonar el coet donant inici al torneig. Tot desitjant-nos bon partit, 
vàrem iniciar la competició.   
 

  
Forat 1, on van iniciar el torneig els "agraciats" de la foto segona. 
 
Finalment, tots hi vàrem acabar passant per aquest forat 1 amb el 
seu "dog leg" a la dreta que pot portar a voler escurçar el camí pewr 
damunt dels arbres de la dreta i que pot portat anar a la muntanya a 
buscar boles. 
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El dia, a més, va acompanyar. Va ser un matí caluròs però 
suportable allunyat de les temperatures extremes dels dies passats. 
Això va permetre uns resultat interessants tenint en compte, però, 
que hi havia molt "local player" que ens van rebre amb la bonhomia 
que traspua el golf mateix. 
 
 

 
 

     
 
   
Acabat el torneig i lliurades les targetes a l'efecte de confegir les 
classificacions, hom va optar per refrescar-se i prendre algun veure 
a la sala/bar del club tort esperant resultats. 
 
Abans d'entrar en aquest apartat, voldria posar aquí una foto que ja 
s'ha fet tradicional i imprescindible ens els torneigs de la Champions 
de Els Dimarts al Sol: 



 

 
 
Les nostres jugadores que competeixen partit rera partit al nostre 
costat. La foto no fa justícia a totes les que varen participar i tant 
sols serveix d'imatge d'un grup de companyes. 
 
Acabada la revisió de targetes, el Director Esportiu va procedir a la 
lectuta de guanyadors/guanyadores de les 3 categories. 
 
Handicap Femení: La primera classificada i guanyadora amb 41 
punts Stableford va ser la Sra. Maire Barcalà 
 

 
 

La Sra. Maite Barcalà, rep el trofeu de mans del 
President de Dimarts al Sol. 



Handicap Superior Masculí: El primer classificat amb 37 punts 
Stableford va ser el Sr. Ramon Planas 
 

  
 
Handicap Inferior Masculí: El primer classificat amb 41 punts 
Stableford va ser el Sr. Miguel López. 
 
En acabar l'acte el President va anunciar el proper Torneig que serà 
el proper dia 20 de Setembre al Club de Golf Llavaneres. 
 
Sense que es fes cap dinar oficial, alguns dels participants varen 
dinar al Restaurant El Portal Vell, on va acabar la festa d'aquest dia 
de golf. 
 

 
 
 
      FINS EL 20/09/21 AL GOLF LLAVANERES!!!!!! 

El Sr. Ramon Planas rep el trofeu de mans del 
President de Dimarts al Sol.  

Un banquet en tota regla.  
La presidien els "nuvis" 
Qui es casava? 


