25 i 26 de desembre de 2010

L'infantil masculí es proclama campió de lliga
L'infantil masculí, entrenat per en Jordi Planas i en Marc Morales, s'ha proclamat
campió de lliga després de derrotar el Vilamajor a domicili. El nostre equip ha
estat imbatut al llarg de tota la lligueta i se n'ha acomiadat per la porta grant:
vencent de 21 gols al camp del segon classificat.
El nostre infantil ha demostrat que està preparat per assolir la classificació per
jugar la competició de la federació catalana. Per fer-ho, haurà d'arribar a la final
del TOP 4 que es disputarà els dies 15 i 22 de gener a Sant Esteve.
Felicitats a tots els jugadors i cos tècnic, mares i pares! Endavant!

Ja han arribat les samarretes d'entrenament
Tots els jugadors i jugadores del club poden passar a recollir-la pel pavelló,
encara que no hi ha entrenaments, avui dijous 23 de desembre, de 6 a 9 de la
tarda. Aquesta samarreta és un obsequi del club que va inclosa amb la quota
de matriculació dels jugadors/es.
Si algú desitja adquirir-ne una per regalar o per a una altra persona que no
sigui jugador/a, pot fer-ho abonant el preu de la samarreta, que és de 8 euros.

El partit de "velles glòries", el dia 28 a les 9
Cada any s'acostuma a celebrar un partit d'antics jugadors del club que, tot i
estar retirats, encara conserven les ganes de reunir-se un cop l'any per jugar
un partidet.
Enguany, a més dels habituals, també hi sou convocats aquells jugadors dels
veterans del nostre club a qui us vingui de gust participar-hi i els jugadors
sèniors que vulgueu.
El partit tindrà lloc el dia dels Sant Innocents, dimarts 28, a les 9 del vespre.
Us hi esperem!

El 2 de gener, cap nen sense joguina
Del CH Sant Esteve, els jugadors i jugadores convocats per disputar aquest partit amb la selecció del
Baix Montseny són:
Femení: Paula Barrau, Anna Ventura, Judit Obach, Joana Pujol, Sònia Iglesias, Sara Duran i Júlia
Pujol. Masculí: David Pedrajas, Jordi Planas, Agustí Altimira i Pau Bosch.

Tomeu Aspa, convocat amb la selecció catalana per jugar el
Campionat d'Espanya infantil
Del 3 al 9 de gener, tindrà lloc a Cáceres (Extremadura) el Campionat d'Espanya de seleccions
territorials. Com sempre, la catalana és una de les aspirants al títol.
En Tomeu Aspa, jugador del nostre club, ha estat convocat per prendre part en aquest torneig,
després de mesos d'entrenaments i concentracions.

Te'n recordes?
En aquesta secció hi anirem publicant aquests records, en forma d'imatges,
vídeos o explicacions (en funció del material disponible). Si te'n recordes
d'algun moment viscut o una temporada inoblidable, posa't en contacte amb
nosaltres i també l'inclourem. Per comunicar-te amb el club, la millor manera
és a través de la Secretaria Virtual.
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