
M’agradaria convidar-te a jugar a golf i veuràs com t’agradarà. 

 

Sóc soci del Club de Golf i Pitch and Putt de Palamós on allà ens vam trobar 

un grup cada vegada més nombrós de dones i homes sense distinció 

d'edats, amb la finalitat de divertir-nos jugant aquest excel· lent i atractiu 

esport i en la majoria d'ocasions per celebrar reunions gastronòmiques 

després dels jocs, i així anar fent créixer la nostra amistat. 

 

Motius perquè juguis a golf: 

 

Si t'agrada el verd, aquest és el teu esport 

Encara que no ho sembli, t’ajudarà a mantenir-te en bona forma física en 

mobilitzar tota la musculatura, en caminar i efectuar els cops. 

Reduiràs els problemes cardiovasculars. 

És molt divertit i transmet valors esportius, comportament i educació. 

T'escapes de la rutina. 

Diversió en companyia de persones que potser no coneixes, però que 

després segur seran els teus amics. 

Pots practicar-lo sense que depengui de l'edat, mai és  tard per començar. 

 

Com començar?: 

 

Com que ets el meu amic t'acompanyaré al camp de pràctiques perquè facis 

uns cops amb un pal de golf i sentis aquesta sensació. 

Si t'agrada, llavors hauràs d'assistir a unes classes amb un professor de golf 

que ja estan en els clubs de golf i t'ensenyaran les primeres passes que has 

de seguir. 

Després  el nostre club et donarà tota la informació per al tràmit de la 

llicència federativa perquè puguis jugar. 

Inicialment no cal l'adquisició d'equip (pals i sabates), però podràs comprar-

ho de segona mà o els més econòmics, i que després en poc temps els 

podràs canviar per altres millors. 

 

Què jugar, Golf o Pitch and Putt?: 

 

Podràs jugar les dues especialitats o només una. Dins del nostre club hi ha 

persones que només juguen Pitch and Putt i d'altres que juguen les dues i 

sobre això et donaré les explicacions oportunes perquè tu ho decideixis. 

 

Sobretot: 

 

El Club de Golf i Pitch and Putt de Palamós t'ajudarà en tot el referent a 

informació i t'orientarà per a la pràctica de l'esport i podràs comptar no 

només amb la meva ajuda sinó  també amb la de la resta de membres del 

Club perquè la teva iniciació sigui adequada i obtinguis en el més curt 

temps possible la diversió que aquest esport t'oferirà. 

 



Fes-te soci ara i gaudiràs de la PROMOCIÓ  que estem fen fins a 31-12-16: 

i sense quota d’alta, tant sols la quota anual de 60.-€. Més informació 

fullet adjunt. 

 

Més informació: Club Golf i P&P Palamós. Telèfon: 686 17 63 65 

 

Mail:clubgolf.palamos@gmail.com 

 

Pàgina web: www.clubgolfpalamos.cat 

 

T’esperem, 

 

La Junta Directiva 

 

http://www.clubgolfpalamos.cat/

