
l’informatiu 
Assemblea de socis 
 
Els proper 23 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.  

 
 

Carnets de Socis 
Aprofitant el dia de la presentació del club es van començar a repartir 
els carnets de socis. Aquest any s´han repartit al començament de 
temporada perquè tothom pugui gaudir dels descomptes que implica 
poder ser soci/a.  
Al mateix temps val recordar que el fet de ser soci/a dona dret a 
participar a l’assemblea de forma activa i ajuda a que la massa social 
del club, valor essencial de qualsevol club esportiu, cada cop sigui més 
gran. És per això que us fem arribar en aquest mail el full informatiu i 
d’inscripció per la present temporada.  A més, el fet de soci del 
C.H.Palautordera cada cop permetrà tenir més avantatges, ara per ara 

obtenim descomptes a: 
 Alguer: 5%de descompte en llibres 

 Daema Aventura : 10% en festes d’aniversari 

 Frox: 5% de descompte 

 Caterina Bosch: 10% de descompte en la primera visita 

 XP esports: 10% de descompte en material esportiu 

 Mas tres puig: venta de verdura i productes ecològics. Entrega personalitzada al pavelló  

 L’Om de Sant Esteve: condicions preferents  

 
 
 

novembre 2018 



     Presentació dels equips de la temporada  
18-19 

 
Tot i no poder fer la presentació a l’Ajuntament, tal i com teníem previst, i haver d’anular la rua pel 
poble, la presentació va tornar a ser tot un èxit. Vam canviar el format de la foto final i vam acabar amb 
una gran xocolatada amb tots els membres del club.  
 

 
 
Podeu veure mes fotos de la presentació a :  
https://www.flickr.com/photos/148242421@N07/albums 
https://www.facebook.com/Club.Handbol.Palautordera/?tn-str=k*F 
 
En el acte de presentació jugadors/es del sèniors i de les categories inferiors del club van llegir un 
manifest per tal de fer arribar un missatge a tota l’afició però sobretot als familiars dels jugadors/es 
arran de la importància d’animar amb respecte. 

 
 
 
 
 

https://www.flickr.com/photos/148242421@N07/albums
https://www.facebook.com/Club.Handbol.Palautordera/?tn-str=k*F


Derby Palau-Sant Esteve 
 

Amb un pavelló  de nou ple de gom a gom, es va disputar el gran 
derbi del Baix Montseny.  En un partit molt disputat a la primera 
part,  però amb una gran segona part jugada per part del Palau, 
es va aconseguir una important victòria 
 
A destacar el fet de 
que el partit va ser 
retransmès per 
televisió i va tenir un 

gran ressò , tant per l’aparició als mitjans de comunicació 
com per la difusió del resultat.  

 
 

 

Festa Major 
Aquest any el Club ha tornat a participar 
activament en la Festa Major del poble, muntant 
un altre cop la Barraca de l´handbol al Reguissol. 
Tot i la pluja del darrer dia, i el Palau ha tornat a 
animar la festa i a ser present els tres dies de 
Barraques. 

 
  

                                           
El Palau a Egipte 

El Marc Amargant se´ns ha marxat 5 setmanes a Egipte a fer-se 
càrrec de la seva selecció absoluta que està preparant els 
propers Mundials d´handbol. El Marc anirà a substituir a un altre 
il·lustre Palauenc, com és el David Davis, que fins era el 
seleccionador, però que degut al seu recent fitxatge pel 
Vesprem , durant aquestes 5 setmanes ha hagut de necessitar el 
suport d’en Marc. Li desitgem tota la sort del món, que gaudeixi 
d’aquesta experiència i que porti el nom del Palau pel món. 
 

https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/11506/palauenc/marc/amargant/es/fa/carrec/mes/s
eleccio/egipcia/handbol 
 
 
 



La Panera solidaria canvia de 
data 
Aquest any el club no farà loteria de Nadal. Enlloc de la loteria, al Nadal farem 
la panera solidaria que normalment fèiem a la primavera.  Coincidint amb el 
sorteig de la grossa de Nadal, el 31 de Desembre, realitzarem el sorteig. La 
idea és que tothom qui vulgui col·laborar, tant a nivell individual com a nivell 
col·lectiu, ho pugui fer. Els diferents equips es podran organitzar per fer la 
seva aportació per la Panera també.  
 

 
 
Campus de Tecnificació de Nadal  
 
Els propers 27 i 28  de Desembre i el 2,3 i 4 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 col·laborar amb 
l’Ajuntament en la organització del Torneig Teccat de promoció de 
l’handbol femení. En aquest torneig hi participen equips d’alt nivell 
de les categories infantil, cadet i juvenil femenines i les seleccions 
catalanes que estan preparant els Campionats d’Espanya. . Durant el 
torneig es fan entrenaments d’aquests equips, xerrades i partits.  
 
 


