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Assemblea de socis
 

Els proper 24 de Novembre a 

Des del club es convida a tots els 

 

Calendari d’activitats del Club
Temporada 2017

12 Novembre 

24 de Novembre 

17 de Desembre 

27,28, 29 de 

Desembre i el 2,3,4 i 5 de 

Gener 

29 i 30 de Desembre 

11 de Març 

Setmana Santa 

23 d’Abril 

20 de Maig 

16 de Juny 

 

Partit Barça-
 

El proper  12 de Novembre farem una sortida al Palau Blaugrana a veure el 

partit de Champions entre el Barça i el Rhein Neckar Lwen.

Quan tinguem l´horari i les característiques de la sortida us informarem a 

traves de la web i del facebook. 

informatiu

Assemblea de socis 

Els proper 24 de Novembre a les 19:00 h es realitzarà l’assemblea general de socis al Pavelló. 

Des del club es convida a tots els socis es del club a participar-hi.  

Calendari d’activitats del Club 

Temporada 2017-18 
Sortida a veure el partit de Champions Barça 

Rheine Neckar Lwen  

Assemblea de Socis 

Dinar de Nadal en col·laboració amb la 

TV3 

Desembre i el 2,3,4 i 5 de Campus de Tecnificació de Nadal  

Torneig Teccat d´Handbol Femení  

Torneig Handbolicat per categories de 

prebenjamins a alevins 

Torneig Anaitasuna per categories d’infantil a 

Juvenils 

Sorteig de la Panera Solidaria 

Torneig Fènix 

Sopar de Final de Temporada  

*Pendent de confirmar  
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Campus de Tecnificació de Nadal  
 

Els propers 27,28, 29 de Desembre i el 2,3,4 i 5 de Gener es tornarà a realitzar el Casal de 

Tecnificació d´Handbol a les instal·lacions del C.H. Palautordera. En breu es publicarà a la 

pàgina web del club les característiques, preus, horaris...d’aquesta activitat.  
 

Torneig Teccat 
 

Els propers  29  i 30 de Desembre tornarem a participar en 

la organització del Torneig Teccat de promoció de l’handbol 

femení. Aquest torneig participen equips d’alt nivell de les 

categories infantil, cadet i juvenil femenines. Durant el 

torneig es fan entrenaments d’aquests equips, xerrades i 

partits.  
 

 

Presentació dels equips 

de la temporada 17-18 
 

La presentació dels equips del club va ser tot un 

èxit, enguany tenim ja més de 250 jugadors/es amb  

34 entradors distribuïts en 24 equips, tot un èxit pel 

club.  

 

 
 

Podeu veure les fotos de la presentació a :  

https://www.flickr.com/photos/148242421@N07/sets/72157689341220506 

 



 

Derby Palau-Sant Esteve 
 

Amb un pavelló ple de gom a gom es va disputar el gran derby del Baix Montseny.  El Palau 

va aconseguir la victòria després d’un partit vibrant que no es va decidir fins els darrers 

moments. A l’inici del partit els dos equips van sortir conjuntament a la pista portant una 

gran senyera i el gran Joan Cañellas va fer el servei d´honor des del centre de la pista.  

 

 
 
 

 

Festa Major 
 

La Barraca de la Festa Major va tornar a ser un gran èxit, tant alhora de fer el sopar 

popular com en la posterior festa, que es va allargar fins altes hores de la matinada. 

 

 

Gala Mundo Deportivo  
 

El passat 27 d’Octubre les nostres 

sèniors van assistir a la gala Trofeu 

Campions del Mundo Deportivo 

convidades per haver assolit 

láscens de categoria la temporada 

anterior.  

El proper partit al pavelló, oferiran 

el trofeu a l'afició, així que no les 

podem fallar i hem d'omplir les 

grades per felicitar-les. 

 

Moltes felicitats 

noies!!!!! 

 
 


