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Club de Golf i P&P Palamós 

Promoció 2016 

Fes-te soci abans del 2017 i no 

es cobrarà la quota d’inscripció. 

Fes-te soci i estalvia 50€. 

Participa del Club de Golf i P&P 

Palamós .... 

   T'esperem 
 

 



El Club de Golf i P&P Palamós es va fundar el 15 

de Desembre del 2006 per un grup d'afeccio-

nats a aquest esport. Fou designat President de 

l'entitat el senyor Josep Mercader. 

En la data esmentada, un grup d'amics i coneguts, 

va formar la Junta Gestora, van buscar el suport 

d'altres afeccionats fins arribar a ser 48, que foren 

els socis fundadors. 

Van entrar a la Secretaria General de l'Esport de la 

Generalitat de Catalunya la documentació neces-

sària per tal de fundar el primer Club de Golf i 

Pitch and Putt de Palamós, club sense camp. 

L' Ajuntament de la vila, va recolzar aquesta inici-

ativa i ens va oferir les instal·lacions del Pavelló 

Municipal d'Esports com a seu del Club, lloc on 

tenim el local social. 

Deu anys d'existència, es motiu d'orgull i satisfac-

ció. El somni d'una colla d'amics i afeccionats a 

aquest esport, avui és una realitat amb el nom de 

Club de Golf i P&P Palamós. Actualment, el club té 

més de 161 socis. 

Organitzem 15 campionats temporada i d'aquest 

destaquem el Golf a la Sorra, a la Platja Gran de 

Palamós i el torneig de golf Vila de Palamós, dins 

els actes de la Festa Major. 

Qui som? Avantatges de ser soci 
del club 
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Club de Golf i P&P Palamós 

 Competicions socials mensu-
als. 

 Equips de competició a IN-
TERCLUBS i SEMAR. Partici-
pa-hi. 

 Sortides socials entre setmana 
a diferents camps de Golf i 
Pitch & Putt. 

 Juga en els millors camps de 
Golf i Pitch & Putt del nostre 
entorn. 

 Els millors preus i condicions.  

 

QUOTA D'INSCRIPCIÓ : 50 € (Promoció 2016) 

QUOTA SOCI ANUAL : 60 € 

FesFes--te  te  
SociSoci  

  


