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Pals, 10 de març de 2021 

 
 
Golf de Pals segueix apostant por un Resort de Golf més 
sostenible  
 

 

Golf de Pals ha aprofitat les restriccions de la pandèmia per fer reformes buscant 
una millora en el camp, una eficiència en el manteniment i una responsabilitat 
amb el medi ambient, per fer de l'únic Resort de Golf de la Costa Brava amb 
accés directe a la mar, més sostenible. 
 

 

Durant tot l'hivern s'han realitzat importants treballs de desbrossament al camp per 

facilitar el joc i treballs de poda per millorar la insolació i tenir més hores de llum en 

els tees, aconseguint així que la gespa tingui un millor desenvolupament. 

 

Després d'haver renovat totalment els tees dels forats 1, 10, 11 i 18, ha arribat el 

moment dels de forat 2 i 6. La renovació inclou el canvi integral de sistema de reg de 

les dues plataformes amb l'objectiu d'un reg més eficient i una reducció del consum 

d'aigua. Igual que en el tee 11 s'ha introduït una barreja d'espècies tant de clima càlid 

(Bermuda) com de clima fred (Poa Pratensis), per intentar adaptar-se al màxim a les 

condicions del clima de la zona. Els treballs del forat 6 ja estan acabats i el tee obert 

al joc amb uns resultats espectaculars. El tee del forat 2 estarà a punt per ser jugat 

en els propers dies. 

 

Paral·lelament a aquestes inversions, Golf de Pals està fent proves per introduir a poc 

a poc maquinària elèctrica que substitueixi l'actual (que utilitza combustible, com el 

gasoil) per robots, el que suposaria una reducció del combustible fòssil i 

conseqüentment una reducció d'emissió de gasos d'efecte hivernacle (CO2) i ha 

l'eficiència en el camp. Actualment, s'han implementats robats d’autosega en el 

camp de pràctiques i en el forat 1. 

 

De la mateixa manera, La Costa Beach & Golf Resort****, amb accés directe al camp 

de golf i al mar, ha substituït el sistema i circuit de climatització per un sistema més 

eficient i respectuós amb el medi ambient. També disposa de carregadors per a 

cotxes elèctrics convencionals i dedicats a TESLA amb el sistema Fast Charge. 

 

Tot el Resort treballa en conjunt per ser cada vegada més sostenible, implementant 

progressivament diferents mesures més efectives i respectuoses amb el medi 

ambient. 

 

 

Per més informació:  
mireia.planas@golfdepals.com 

+34.618.62.03.76 


