
 
 

 

 
 
Heu tingut mai la sensació d'estar a un lloc i pensar que esteu a un 
altre? Jo la vaig tenir tan aviat vaig arribar al Golf Costa Daurada. 
Des del lloc on es recollien el buggies, el GPS que no et deixava 
circular per llocs que abans hi passaves tranquil·lament, etc em van 
donar una visió inicial que el camp o les instal·lacions havien 
canviat i per molt millor. 
 
Efectivament el camp presentava un aspecte immillorable, la 
senyalització era molt bona (encara que millorable en algun sentit) i 
a sobre el temps i la temperatura ens van acompanyar per donar-
nos una opció d'un magnífic dia de golf. 
 
Hi va haver-hi qui ho va aprofitar molt bé fent molt bons resultats, en 
aquest sentit el primer classificat i guanyador de la Categoria 
Handicap inferior masculí, va ser el Sr. Jaime Martínez Segura amb 
40 punts stableford 
  
 

 
 

GOLF COSTA 
DAURADA 

19 d'Octubre de 2021 

El Sr. Jaime Martínez és felicitat pel 
President de Dimarts al Sol Sr. Ferran 
Grau amb un "simulacre" de lliurament 
de premi. 



 
 
En el Handicap Superior Masculí es va produir un triple empat en la 
primera posició: Sr. Oriol Camps Cervera, Sr. Antonio Peruga 
Puyuelo i Sr. Ramon Teixidó Satorres amb 37 punts Stableford, i 
per la diferència de handicap es va proclamar vencedor el Sr. Oriol 
Camps. 
 

   
 
 
Pel que fa al Handicap Indistint Femení, la guanyadora va ser la 
Sra. Míriam Bosch Toldrà amb 36 punts Stableford. 
 

 
 
 
 
Com es pot comprovar no hi va haver lliurament dels trofeus del 
torneig per una qüestió d'intendència que se solucionarà en el 
proper torneig que serà el proper 15 de novembre en el Golf Sant 
Cugat. 
 

El Sr. Oriol Camps agafant forces abans  
d'iniciar el torneig en companyia del Sr. 
Antonio Gil. 
 

La Sra. Míriam Bosch és felicitada pel 
President de Dimarts al Sol Sr. Ferran 
Grau i rep la copa per iniciar un brindis. 



No hi pot faltar, com en totes les edicions d'aquesta Champìons, la 
fotografia de les companyes i amigues que ens acompanyen en 
cada torneig.  
 

 
 
En aquesta ocasió es va fer la fotografia en l'interior del Restaurant 
atès que els horaris de sortida eren escalonats i no va ser possible 
reunir-les abans. 
 
Ja que la fotografia es va fer en el Restaurant del Club, aprofito 
l'avinentesa per destacar la bondat de les diverses viandes 
servides, algú em va suggerir que de 10 i així ho faig constar. 
 
Acabo com he començat, realment el nou lloc al que vaig arribar va 
superar àmpliament les meves expectatives. Un club molt complert i 
molt cuidat. Enhorabona. Hi tornarem. Si se'm permet, tan sols 
demanaria que, a més d'assenyalar les distàncies des del terra dels 
carrers, es complementessin amb les barres blanques, grogues i 
vermelles que ajuden força als qui coneixem menys el camp. 
 
Fins molt aviat a Sant Cugat. Anoteu 15 de Novembre.  
 
   


