
 
 

 

 
 

Cel amenaçador? Pluja a dojo? aquestes preguntes planaven sobre 
els organitzadors de l'esdeveniment però també sobre els jugadors. 
El primer que vàrem fer molts dels que anàvem a jugar, quan ens 
vàrem despertar, va ser mirar si el cel en "beneïa" o es mantenia 
seré. La veritat és que el "nostre" Tomás Molina i cia, ens tenien 
ben amoïnats. Però, segons el President Grau, Sant Pere va 
escoltar els seus precs i el dia va ser perfecte per jugar a golf, una 
cosa diferent és si els jugadors estaven en la mateixa situació. 
 
 

 
El grup de senyores que sempre participa activament, ens mostra a més l'estat del cal ple de 
núbols. 
 

Aquesta edició del torneig va comptar amb una bona participació. 
S'ha de reconèixer l'esforç, principalment, del Sr. Ferran Grau 
entossudit a aconseguir aquesta bona participació. Va ser un èxit 
malgrat les pessimistes expectatives de pluja. El cert més que, més 
tard, si que va ploure i força, segons quins indrets, però tot ja havia 
passat. 

GOLF 
LLAVANERES 
20 de Setembre de 2021 



 
 

 
Cues per abonar el greenfee, a l'arribada al club. 
 

 
El torneig es va desenvolupar, doncs, amb una molt bona 
temperatura i a les 09,00 es va donar la sortida amb el tret de rigor, i 
cadascú va iniciar-lo des del forat respectiu. 
 
El camp presentava un aspecte esplèndid, amb uns carrers 
impecables i uns greens molt ben cuidats malgrat que algú va dir 
que una mica lents. Ja se sap, quan un està acostumat a jugar en 
greens-mirall, la resta esdevé una enganyifa :-) 
 
 Acabat el torneig  vàrem anar al Mas Nadal del mateix Sant Andreu 
de Llavaneres on es va servir el dinar en un ambient distés i molt 
agradable. Acabat el dinar, es va produir el lliurament de premis i el 
tradicional sorteig de regals. 
 
Per part del Director Esportiu del Club, Sr. Eduard Abad, es va 
procedir a la proclamació dels guanyadors en cada categoria: 
 
 Handicap Femení: la guanyadora va ser la Senyora Maria Blanco 
Urzais amb 38 punts stableford. No assistia al dinar i per això no 
s'acompanya foto del lliurament. 
 
 
Handicap Inferior Masculí: En aquest cas el guanyador va ser el 
Sr. Jose Miguel Simó Boladeras, empatat amb altres dos 
participants a 36 punts stableford imposant-se per la diferència de 
handicap- Com en el cas anterior no hi ha fotografia del moment del 
lliurament. 



 
Handicap Superior Masculí: Finalment el guanyador del grup ,és 
nombrós, va ser el Sr. Antonio Andel Franco, amb 39 punts 
stableford. 
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No voldria acabar aquesta crònica sense fer esment de la nostra 
reportera Carmen Loustau, que en cada partit ens ofereix les seves 
fotografies que, posteriorment, es pengen al Facebook en el grup 
de Dimarts al Sol. 
 

 

Momentt en que el Sr. Antonio Andel, rep el 
trofeig del mans del President de "Dimarts al 
Sol" Sr. Ferran Grau 

Carmen Loustau, rebent una ampolla de ví 
del sorteig. Per una vegada va sortir 

fotografiada. 

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=2bfe26a439&attid=0.15&permmsgid=msg-f:1711616478315226961&th=17c0e21e55af2751&view=att&disp=safe


 
Cal també esmentar el guanyador del ja tradicional porquet de 
"Dimarts al Sol", el Sr. Bartolomé Risueño Martos. 
 

 
 
 
Per acabar aquesta "crònica" també s'ha de fer esment de la feina 
que fa el Sr. Jose Luis Riu per aconseguir uns bons camps i al millor 
preu possible. 
 
Fins la propera edició el dia 19 d'0ctubre al Club de Golf Costa 
Daurada. 

Aquí teniu el Sr. Risueño amb el 
porquet a la má.  
Ara cal omplir-lo!! 


