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Calçotada

El proper dia 18 de febrer realitzarem la Calçotada
del club al pavelló.
La Calçotada és oberta a tothom i ademés
tindrem jocs i proves dins el que hem anomenat
“CABRA BOJA CHALLENGE”. En breu penjarem el
cartell informatiu, però ja us podem anar
avançant, que per a participar al Challenge,
haureu de fer grups de 6 persones, on una haurà
de ser major de d’edat i que si veniu disfressats,
obtindreu més punts i que us podeu apuntar al bar...

Carnets de Socis

Durant el mes de febrer es repartiran els carnets
de socis de la present temporada. Recordeu que
tots els jugadors/es del són socis del club i que
tothom qui vulgui fer-se´n només ens ho ha de fer
saber a les oficines del club o a través de la pàgina
web del club en l’apartat de socis
http://chpalau.com/socis/

Torneig Anaitasuna

El Club està acabant d’enllestir l’opció d’allotjament
de cara el Torneig d’Anaitasuna. El proper divendres
2 de febrer es convoca a totes les famílies
interessades, a una reunió informativa al respecte del
Torneig a les 18:45 a pavelló.
Recordem que el Torneig es
realitzarà durant Setmana Santa,
els dies 29, 30, 31 de març i 1
d’abril que va adreçat a les
categories
infantil,
cadet i juvenil.

Campionats
d’Espanya per
seleccions

Durant el Nadal es van realitzar a
Galicia els campionats d’Espanya
d´handbol
de
Seleccions
Territorials. Catalunya va fer un
gran paper, aconseguint arribar a
les finals de les 6 categories i
aconseguint l’or en 5. La Laia
Roca, jugadora de l’Infantil
Femení va aconseguir l’or en la
seva categoria, i n’estem molt orgullosos. Per altre banda en Gerard Blanes i en Pau Peyra, tots
dos formats en les categories inferiors del Palau, també van aconseguir l’or en categoria
juvenil. Enhorabona, estem molt orgullosos.

Dinar de Nadal

Els passat 17 de desembre es va realitzar
el dinar de Nadal en col·laboració de la
Marató de tv3. Va ser tot un èxit i vam
aconseguir recollir la quantitat de 650€
per col·laborar-hi.

Primers equips del club

El primer equip masculí disputarà a partir d’ara una sèrie de
partits molt importants per assegurar la permanència,
necessiten tot el nostre suport. Per altra banda, el sènior
femení està efectuant una
excel·lent temporada i ja te
gairebé
assegurada
la
permanència a la categoria.

Pagament de quotes

Recordeu que heu de tenir al dia el vostre
pagament de la quota de la presenta temporada.

