
2 DE MAIG DE 2022 

Tan sols veure la data del torneig, m’han vin-

gut al cap aquells versos de la nostra infante-

sa, d’un tal Bernardo López, (del que poca co-

sa més se’n sap), sí  aquells que començaven: 

“Oigo Patria tu aflicción 
Y escucho el triste lamento 
Que forman tocando a muerto 
La campana y el cañón”… 
 

És que enguany, per mor de diverses circums-

tàncies  hem jugat un 23 F i ara un 2 de Maig, 

dates ambdues de records diferents . 

En tot cas el Club de Golf Sant Vicenç ens va 

rebre amb un temps inicialment plujós o, si 

més no, humit, per després deixar pas a un dia 

esplèndid  i, fins i tot calorós.  

 

Els buggies ens esperaven a la zona d’aparca-

ment convenientment identificats pels noms i 

cognoms de les parelles . 

El tret de sortida es va produir puntualment a 

les 09,00 h del matí i els 61 jugadors ocupaven 

15 dels 18 forats del s que disposa el camp. 

 S´ha de fer esment que, algunes jugadores 

entre elles la nostra fotògrafa, no varen par-

ticipar per que representaven al CGSVM en 

el quadrangular de la FCG, amb bons resul-

tats. Per aquesta raó, hi haurà molt poques 

fotografies del torneig. 

Atès que la sortida va ser a tret, els partici-

pants varen acabar tots alhora. 



 

Acte seguit ens desplaçàrem al Restaurant 

Mas Nadal on es va tenir lloc l’àpat en funció 

del que cadascú havia sol·licitat. El resultat 

va ser desigual i va haver-hi algun comentari 

negatiu que la JD estudiarà, 

Finalitzat el dinar, es va procedir a la lectura 

de resultats i lliurament dels trofeus. 

 

En Categoria Femenina,  Stableford, la gua-

nyadora va ser la Senyora MARIAN BOSCH 

TOLDRÀ  amb 38 punts Stableford. 

En Categoria Handicap Superior Masculí, el 

guanyador va ser el Sr. Oriol Camps Cervera, 

amb 40 punts Stableford. El trofeu se li lliura-

rà en una altre moment atès que no hi era en 

el moment del lliurament de trofeus, 

 

 

 

 

Finalment, en Categoria Handicap Inferior 

Masculí, el guanyador va ser el Sr. Joan An-

tonell Cubarons amb 44 punts Stableford. 

   Agrair a tothom la participació en aquest 

torneig  i ens veiem aviat al Club de Golf 

D’Aro. 

 La Sra. Marian Bosch rebent el trofeo de campiona del tornaeig de 

mans del  President deL CGDAS Sr. Ferran Grau 

El Sr. Joan Antonell rebent el trofeu de guanyador sdel 
torneig de mans del Vicepresident del CGDAS Sr. Ramon 
Planas 


