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l’informatiu 
 

 
 Equips classificats per Lliga Catalana 
  Aquest any hi ha hagut tres equips que han jugat fases per jugar a lliga catalana. 
  - El Juvenil masculí va jugar una fase molt renyida, aconseguint empatar dos partits i 

guanyar-ne un. Tot i no haver perdut cap partit i el bon paper realitzat no va 

aconseguir classificar-se per lliga.  Ara toca donar guerra a primera catalana!!!  

 

-El Cadet femení va disputar la seva fase contra el Mataró, el Gavà i l’Ascó. Rivals molts 

durs en una fase de lliga catalana. Tot i això, les Palauenques es van mostrar molt 

superiores, i tot el treball de pretemporada va donar el seus fruits, imposant-se clarament 

en els tres partits. Ara toca preparar-se per una lliga molt i molt competida. Al final del 

darrer partit, en una mostra de fairplay, es va fer un tercer temps on els equips del Palau i 

l’Ascó van fer un dinar plegats al pavelló. Grans valors!!!! 

 

-L’infantil masculi també ha assolit la classificació a lliga catalana de forma 

exitosa. Van guanyar els partits de forma clara, però el que és més 

important, el joc de l’equip va anar de menys a més durant la fase. Poder 

competir de tu a tu amb els millors euqips de la categoria serà segur tot 

un repte per aquest equip.  

 
Trobada minihandbol 
del Consell Esportiu

 
      El passat 29 de setembre al Palau Arena es va realitzar les 

trobades de minihndbol del Consell Esportiu del Vallès 

Oriental. La trobada és el tret de sortiad de la temporada 

d´handbol dels més petits i va ser tot un èxit de participació.  

octubre 2018 
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Presentació(Nou Format) 
Aquest any la presentació canvia de 

format. Volem que la nostre presentació s’obri al poble 

i que tothom qui vulgui hi pugui participar. El dissabte 

27 d’Octubre, es farà la presentació del club a les 16:00 

a l’Ajuntament del poble. Des d’allà es farà una rua 

pels carrers de Palau animada amb percusions i gralles 

fins arribar al pavelló. Allà tot seguit es farà la foto de 

club i es disputaran els partits dels dos primers equips. 

El sènior femení jugarà contra el B.M. La Roca i el primer equip contra el Poblenou. Tothom qui vulgui 

compartir la presentació i la rua amb nosaltres serà molt benvingut. 
 

Festa Major Palau 
 

Com cada any el club participa activament a la Festa Major del 

poble. Al parc Reguissol tornarem a muntar-hi la barraca i ens 

agradaria comptar amb tots vosaltres. Aquest any hi ha tres dies de 

barraques, dijous 11,divendres 12 i dissabte 13. Hi serem totes les 

nits de la Festa Major estarem !!!! Entrepans, begudes, refrescos...i 

alguna coseta més . Hi esteu tots convidats. !!! 

 

 

Vine a la Barraca del Palau!! 

 
 
 
 
 



3 
 

 
 

Derby Palau-Sant Esteve 
 

Aquest any el derby a casa contra el Sant Esteve es juga el 

diumenge 21 d’Octubre a les 18:00 i es transmetrà per televisió ( 

Xarxa de televisions locals)  

     Per tal de controlar l’accés al recinte, degut a l’aforament limitat 

del pavelló, i amb l’objectiu de valorar la fidelitat dels nostres 

socis i alhora promocionar l´handbol amb els jugadors del club, 

s´ha decidit regular l’entrada al partit de la següent manera:  

-Al partit només es podrà accedir a través d’invitacions i/o 

entrades, i aquestes seran GRATUÏTES  tant per els socis/es com 

per els jugadors/es del club. 

-Els socis del club podran disposar d’una entrada per soci * 

-Els jugadors del C.H.Palautordera fins a categoria infantil podran disposar de dues invitacions per jugador. * 

-Els jugadors del C.H.Palautordera de categoria cadet en amunt podran disposar d’una invitació per jugador. * 

-Totes les entrades per socis i jugadors es podran passar a recollir per les oficines del club els dies 15,16,17 i 18.  

-En funció de la disponibilitat d’aforament, el divendres 19 de Gener de 18h fins a 20h es posaran entrades a la 

venta per la resta d’afeccionats al preu de 5 euros.  

*Cal recordar que tots els jugadors/es del club són alhora socis/es 

*Tothom qui vulgui pot passar aquests dies a recollir al seu carnet de soci/a,regular la seva situació com a soci/a o donar-se de alta  de la present 

temporada.  

 
      
  Inici temporada dels sèniors 

Aquest any el primer equip ha 

començat fort la lliga, amb dues 

victòries de prestigi. Primer de tot es 

va aconseguir la victòria a  un sempre 

dificil  pista d’un renovat Sant Vicenç. 

Aquest any el Sant Vicenç compte amb 

moltes noves incorporacions i ben 

segur que acabarant fent un molt bona  
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any. I el darrer cap de setmana, amb un gran ambient al pavelló, es va guanyar al potent Sant Quirze, un equip 

construit per aspirar a estar jugant per estar a fases. A veure si es pot aconseguir mantenir aquesta bona 

dinàmica.  

Pel que fa el sènior femení, amb un equip molt més nombrós aquest any, no va poder aconseguir la victòria en 

la primera jornada contra el sempre potent Granollers. Es va notar que a l’equip encara li falta rodatge, i de 

ben segur amb el pas de les jornades anirà a més. A seguir treballant tots/es.  

El segón equip masculí començarà el cap de setmana del 6-7 d’Ocutubre la temporada amb un equip molt jove 

que aspira a arribar tan lluny com pugui.  

 

Ajuts de l’ajuntament per a la pràctica 
esportiva. 

Us adjuntem el full informatiu de l’Ajuntament per a la pràctica esportiva. Us recordem que per sol·licitar 

l’ajut heu d’haver fet la inscripció i haver pasat a pagar un rebut inicial de 50 euros que us segellarem i 

haureu d’entregar a l’Ajuntament  
 

 
Projecte valors  
 
a)Protocol agressions sexistes 

Dins el projecte de valors, membres del club han assistit aquests dies a la 

formació realitzada per l’Ajuntament de Palautordera titulada “Protocol 

d’actuació contra agressions 

masclistes”.Aquesta formació 

consta de tres sessions i la propera serà el 

dissabte 6 d’octubre. 

 

 

 



5 
 

 

b)Afició  

D’altre banda, des del club estem molt orgullosos de l’ambient que cada cop més acompanya a tots els 

partits del club, les grades cada cop estan més plenes i això ens fa molta il·lusió i us volíem agrair tot 

aquest suport.  Cal recordar també però, que des del club volem impulsar que el nostre públic sigui 

respectuós amb els equips rivals i els àrbitres, que animem al Palau tant com poguem però que els més 

petits del club quan vinguin a veure els partits es puguin contagiar d’una atmosfera sana, educativa i 

alegre. És per això que us recordem la pancarta que vam penjar ja fa dos temporades enfocada al públic  

 
c)Diagnòstic del club  
                Fent un pas més dins el projecte d’hanbol i valors del club l’Associació nova miranda, especialitzada en 

mediació i gestió de conflictes, realitzarà un diagnòstic del club per valorar els nostres principis rectors, analitzar-

nos i poder encarar el futur de forma més conscient i organitzada  
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Inscripcions,pagaments,revisions 
mèdiques, afiliacions i roba.  

  

És molt important que efectueu les següents tasques el més aviat possible: 

 Inscripcions a la web del club: tots els jugadors/es 

 Pagaments quotes: tots els jugadors/es 

 Revisións mèdiques i afiliacions a través de misquad : tots els jigadors/es a partir d’alevins. 

 Comprar la roba 

 

Les inscripcions, com més aviat les realitzeu a www.chpalau.com  abans podrem tenir els equips inscrits i 

les fitxes passades. Alhora ens permetrà repartir les pilotes i poder realitzar els carnets de socis.  

Recordem que és molt important que en el cas de triar el pagament fraccionat de la quota, el primer 

pagament de 140€ cal fer-lo abans del 15 de setembre, ja que sino no es podrà tramitar la fitxa federativa 

corresponent.  

Si alguna familia té problemes per a realitzar els pagaments de les quotes, que no s’amoïni i contacti amb 

el club per a trobar una solució. El club us ajudarà. 
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Servei de fisioteràpia 
 

Us tornem a recordar que tenim un servei de fisioteràpia obert i gratuït per  TOTS  els jugadors/es del 

club. Aquest servei l’ imparteix l’Aimar Orio, col.Nº 1.1.49, és fisioterapeuta i osteòpata,postgrau de 

“Fisioteràpia Manipulativa Articular”, ”Cadenes musculars” i “Fisioteràpia  manual ortopèdica” i 

immunòleg.   

 
 
 

 
VISCA EL PALAU !!! 
 

HORARIS                                             
 Dilluns de 17 a 21 h 
 Divendres de 17 a 21 h 
 Dissabte de 10 a 13h 

 

COM RESERVAR HORA ? 
És un servei a hores convingudes. 

És IMPRESCINDIBLE trucar 
abans al telèfon 639 096 550  

 


