
 

 

Nota de premsa: 
Pals, 23 de Març de  2022 

 

Golf de Pals celebrarà el 27 de març un torneig benèfic per 

ajudar als afectats pel volcà Cumbre Vieja de la Palma 

 
Desprès de gairebé 4 mesos de que s’apagués el volcà Cumbre Vieja de la Palma, Golf 

de Pals celebrarà el diumenge 27 de març un torneig benèfic per recaptar fons, amb 

l'objectiu d'ajudar aquelles famílies que ho varen perdre tot en els 86 dies que el volcà 

va estar en erupció.  

 

La Real Federació Espanyola de Golf (RFEG) amb la col·laboració de Federacions 

Autonòmiques i clubs de golf, han impulsat una iniciativa solidaria anomenada “El 

Golf amb La Palma" per ajudar a les famílies afectades per l’erupció del volcà Cumbre 

Vieja. Golf de Pals ha estat un dels camps de golf catalans que ha volgut sumar-se a 

aquesta iniciativa. 

 

El diumenge 27 de març es celebrarà el torneig “El Golf de Pals amb la Palma” en 

modalitat stableford. Durant el torneig hi haurà un avituallament ofert per La Costa 

Beach & Golf Resort, qui també s’ha volgut sumar a la iniciativa. Una vegada finalitzat 

el torneig es procedirà a l'entrega de premis als guanyadors en categoria masculina i 

femenina segons handicap i el guanyador en stratch indistint. Els trofeus pels 

guanyadors són una aportació de la RFEG, un trofeu dissenyat en forma de illa de la 

Palma. A part, el Golf de Pals farà un sorteig entre tots els participants per agrair-los la 

seva participació en aquest esdeveniment solidari i sortejarà estades en hotels i green 

fees en tots els camps de la Costa Brava i d'altres, a part de material de golf. 

 

Golf de Pals farà tot el possible per aconseguir la màxima participació, tot i que les 

persones que malauradament no puguin participar podran igualment fer la seva 

donació mitjançant un enllaç que trobaran a la pàgina web del Golf de Pals. 

 

La Directora d’Operacions del Golf de Pals ens comenta: El Golf de Pals no va dubtar 

en afegir-se a la convocatòria de la RFEG, organitzant un torneig per recaptar fons 

pels damnificats del volcà, així com la resta de membres de l'Associació de Camps de 

golf de la Costa Brava que han volgut participar amb l'iniciativa oferint green fees i 

estades als seus hotels pel sorteig.  
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