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AO PRESIDENTE DA FUNDACIÓN 

MONTECASTROVE, D. JOSÉ RAMÓN VIDAL JUVIÑO 

 

D. Daniel Estévez Fernández, secretario do Club Chan do Fento, e no seu nome e 

representación,  

EXPOÑO 

Considerando a chegada do verán nos vindeiros días, o incremento da velocidade de 

crecemento da herba xa se está a notar no campo de golf e cremos preciso aproveitar o 

residuo orgánico xerado co seu corte, para así garantir a súa recollida tralo cortado e non o 

depósito nas lagoas ou noutras zonas do campo, como puidemos ver nos últimos días 

nalgunhas zonas do Campo de Golf de Meis. 

Considerando que, coa chegada do verán, o uso da cafetería e restaurante da Casa Club 

do campo de golf verase incrementado no número de usuarios, con comidas e pinchos tralos 

torneos, cremos necesario aproveitar o residuo orgánico xerado. 

Considerando que a Deputación de Pontevedra puxo en marcha en 2015 o Plan 

Revitaliza para impulsar un modelo de residuos baseado na compostaxe e no tratamento a 

kilómetro cero dos biorresiduos municipais, e que o Concello de Meis adheriuse o ano 

pasado ao mesmo e recentemente estreou o primeiro centro de compostaxe comunitaria. 

SOLICITO 

A valoración por parte da Fundación e, subsidiariamente, do Concello de Meis e da 

Deputación de Pontevedra, sobre a instalación, e a posta en marcha canto antes de 

composteiros no Campo de Golf de Meis, para aproveitar todos os residuos orgánicos 

indicados anteriormente, que son moitísimos, dada a cantidade de herba e materia arbórea, 

e así dar un paso máis cara a sostenibilidade e ao compromiso co medioambiente e o 

aproveitamento dos residuos orgánicos naturais que dende o Club Chan do Fento 

promulgamos dende que cheguei a esta Xunta Directiva. 

Sen máis, e para que conste aos efectos debidos, asino a presente solicitude en Meis, a 

18 de xuño de 2020 

 

 

Daniel Estévez Fernández 


