
 
 
 
 
 
 
Gairebé fa dos mesos, quan vàrem trobar-nos al Club de Golf Llavaneres, ens 
vàrem despertar amb els ulls mirant al cel. Aquesta vegada, el cap de setmana 
ens permetia pensar que no hi hauria cap problema, però els meteoròlegs de 
butxaca ens avisaven o advertien que el dilluns pluja, raó per la qual al mirar el 
cel ens vàrem alleujar una mica: no plovia i no semblava que anés a ploure.  
No va ser així però la minsa pluja que va caure no ens va destorbar per 
celebrar el torneig amb normalitat. 
 
A les 08,30 h ja estaven alguns membres de la Junta preparats per repartir les 
targetes i cobrar els greenfees per posar-nos en marxa a les 09,45 que sonava 
la sirena per iniciar el torneig. 
 
 

 
 
 

GOLF  
SANT CUGAT 
15 de Novembre de 2021 

Abans de començar, no podia faltar la foto de les golfistes del nostre Club, de les que som fans 
declarats. Sempre ens donen ànims i ens transmeten les seves ganes de jugar. Gràcies. 



El camp presentava un bon aspecte i va propiciar uns molt bons resultats, el 
problema principal es presentava pels qui no coneixien massa el camp doncs, 
sota una aparença dolça, presentava força dificultats, però els números al final 
del recorregut van ser espectaculars i així van donar com a guanyadors de les 
diferents categories resultats al voltant dels 40 o més punts. 
 
Handicap indistint Femenì la guanyadora va ser la Senyora Carmen Loustau 
Jimenez amb 39 punts Stableford. 
 
 

 
 
 
Handicap Inferior Masculí: El guanyador va ser el Sr. Antoni Mas Roura, amb 
uns extraordinaris 45 punts Stableford:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Handicap Superior Masculí:  va proclamar-se guanyador el Sr. Rafael 
Rodríguez Serra, amb uns 41 punts Stableford. Com passa sovint, el Sr. 
Rodríguez no era present en el repartiment de premis raó per la qual no 
disposem d'imatge del lliurament del trofeu. 
 
El torneig va estar en la línia dels que anem realitzant amb una molt bona 
participació i amb un ambient molt sà i esportiu. Cal felicitar tothom per això i 
fer esment especial pel Sr. Ferran Grau que ha treballat per aconseguir la 

La Sra. Carmen Loustau rebent el trofeig de mans 
del Sr. Ferran Grau, President de Els Dimarts al Sol. 

El Sr. Antoni Mas rebent el trofeig de mans del Sr. 
Ferran Grau, President de Els Dimarts al Sol. 



participació indicada. També fer referència a la tasca realitzada pel Sr. José 
Luis Riu amb el Club de Golf Sant Cugat especialment. 
 
Acabat el Torneig ens vàrem desplaçar al Restaurant Rosso del mateix Sant 
Cugat on, amb algun entrebanc, vàrem degustar el menú que ens havien 
preparat. 
 
 

 
 
Al final de l'àpat es va procedir al sorteig de regals, amb sort dispar (ja se sap 
en un sorteig). 
 
El President va aprofitar el moment per anunciar el proper partit de la 
Champions, a celebrar al Club de Golf Sant Vicenç de Montalt els dies 15 i 16 
de Desembre. S'aprofitarà l'últim torneig de l'any perque, ensems, sigui un 
Torneig Benèfic a benefici de l'Associació APINDEP. 
 
 
 
 
 
 
Fotos: CARMEN LOUSTAU. Les fotos les penjarem a la web de Dimarts al Sol en un (o uns) 
pdf per tal que tothom hi tingui accés. 


