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Dinar de Nadal
Aquest any tornem a realitzar el dinar de Nadal solidari amb 

La Marató de TV3. El dia 17 de desembre

un dinar Nadalenc amb escudella i canelons per recaptar 

diners i poder donar-los a la Marató de 

 

Assemblea 

de socis 
    Els passat 24 de 

Novembre es va  

l’assemblea general de 

socis al Pavelló. Des del 

club volem donar les 

gràcies a tots els 

assistents, aquest any va 

venir més gent que en les 

darreres edicions i ens 

agradaria que en el futur 

encara vingués molta 

més gent. 
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Dinar de Nadal 
Aquest any tornem a realitzar el dinar de Nadal solidari amb 

17 de desembre a les 14:00 farem 

un dinar Nadalenc amb escudella i canelons per recaptar 

los a la Marató de TV3. Aquest dinar 

també serveix per 

acomiadar tots junts 

l’any. 

El preu del ticket serà 

de 12 euros  i es podrà 

comprar al Bar del 

pavelló.  

 
Alguns equips ja han tirat endavant iniciatives solidaries 

per col·laborar també amb La Marató. 
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Campus de tecnificació de Nadal 
Aquest any tornem a fer el campus de tecnificació de Nadal. Us passem varies informacions al 

respecte. 

• Dies: 

Setmana 1 : 27, 28, 29 de 

Desembre 

        Setmana 2 : 2,3,4 i 5 de Gener  

• Preus : 

Primera setmana 30 euros 

Segona setmana 40 euros  

Campus complert 60 euros 

Un sol dia 15 euros 

• Regal sorpresa per a tots 

els participants. 

• Inscripcions via Whatsapp 

al 647555719 

 

 

 

Berenar de Nadal 
El dimarts 19 de desembre farem el ja tradicional dinar de Nadal. A partir de les 17.15h de la 

tarda farem un berenar per tots els jugadors/es del club i per tots els entrenadors/es.  

 

 



Animació a les grades 

 
 

Des del club volem agrair enormement el suport que reben els jugadors des de la grada. 

Imatges com aquesta ens fa sentir molt orgullosos. 

 
Però alhora volem remarcar que som un club compromès 

amb valors com poden ser el respecte i l’esportivitat. A la 

grada hi ha molts jugadors/es joves que han de veure bons 

exemples. Vine, vibra, anima, gaudeix...però fes-ho amb 

respecte cap el rival i cap als àrbitres. Alhora hauríem de 

respectar també les nostres instal·lacions per evitar imatges 

com aquesta de la qual no ens sentim tant orgullosos.  

 

 

 

 

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.  
 

 

 



Obres a la pista Joan Cañellas
Fins el mes de març hi haurà 

Ens haurem d’adaptar una mica a les circumstàncies.

Els equips fins a cadets que facin servir la pista Joan Cañellas, si hi ha disponibilitat s´hauran de 

dutxar als vestuaris del camp de futbol . En cas de que no hi hagi disponibilitat podran anar al 

pavelló i compartir espais amb els qui allà estiguin entrenant

 

 

Loteria de Nadal
Us recordem que 

abans del 15 de 

desembre haurien 

d’estar entregats 

tots els talonaris i 

si es pot que 

estiguin venuts. 

La millora manera 

es entregar-los a 

través dels 

delegats, però en 

el cas de que no 

es pugui es poden 

portar els 

divendres a les 

oficines del club.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obres a la pista Joan Cañellas 
 obres d’adequació de la zona de vestuaris a la pista Joan Cañellas. 

una mica a les circumstàncies. 

Els equips fins a cadets que facin servir la pista Joan Cañellas, si hi ha disponibilitat s´hauran de 

dutxar als vestuaris del camp de futbol . En cas de que no hi hagi disponibilitat podran anar al 

espais amb els qui allà estiguin entrenant. 

Loteria de Nadal 

de la zona de vestuaris a la pista Joan Cañellas. 

Els equips fins a cadets que facin servir la pista Joan Cañellas, si hi ha disponibilitat s´hauran de 

dutxar als vestuaris del camp de futbol . En cas de que no hi hagi disponibilitat podran anar al 

 



Pagament de quotes 
Tots aquells qui paguin la quota  de la present temporada de forma fraccionada, recordar que 

abans del 30 de desembre haurien de fer efectiu el segon pagament.  

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 


