11 i 12 de juny de 2011

Comencen les obres al pavelló
Aquesta setmana la brigada municipal ha començat a acondicionar el pavelló per les obres d'apuntalament
i de reforma dels vestidors que s'hi fan aquest estiu. De moment, la pista està tapada amb les lones per
protegir el parquet de la pols.

El cadet masculí finalitza quart classificat de segona catalana en la
despedida d'un gran entrenador del nostre club: Josep Masip
El cadet masculí va participar el passat cap de setmana a la 'Final Four' de segona
catalana a Palafrugell.
Divendres al vespre, a la Fonda, els jugadors, entrenadors i delegats es van reunir
per fer el sopar de final de temporada. El club va aprofitar aquest moment per fer
un petit obsequi a en Josep Masip i entregar-li una placa commemorativa en
agraïment per la seva tasca en la formació de joves jugadors al club els darrers
anys.

El juvenil masculí acaba la temporada amb derrota però per la porta gran
El juvenil masculí va finalitzar la temporada en caure eliminat a la semifinal de la Copa Catalunya pel Sant
Martí Adrianenc. El nostre equip va anar molta estona per davant en el marcador, però al final no va poder
guanyar el partit.

Vols anar a TV3 de públic? Tenim 8 invitacions!
La propera setmana, el programa de TV3 'Divendres' que s'emet cada tarda, està
dedicat a la vila de Sant Esteve. El Club Handbol Sant Esteve disposa de 8
invitacions per anar al plató com a públic. Cal ser major de 16 anys i almenys hi ha
d'haver un major d'edat entre els 8.
Si vols anar-hi introdueix un missatge a continuació.

La setmana vinent, avisarem a tots els jugadors/es per reservar la roba de
l'any que ve
La propera setmana acondicionarem un espai perquè els jugadors/es s'emprovin i
puguin reservar la seva indumentària de l'any que ve i així tenir-la puntualment a
l'inici de la temporada. Us detallarem aviat aquesta informació.
El club agraeix a en Dani Gutiérrez la seva gran tasca que ens ha ajudat a prendre
la millor decisió per als propers anys.

El CH Sant Esteve organitza un "mini casal" a l'escola Vallmanya, per les
tardes de jornada intensiva
Els nens que es queden al menjador es poden apuntar a aquest casal, que es farà al pati de l'escola
Vallmanya. Seran 5 dies (14, 15 i 16, 20 i 21 de juny), de tres a cinc de la tarda. El preu per nen és de 15
euros tot el casal. Les inscripcions s'han de fer a la consergeria de l'escola Vallmanya, on també us en
donaran més informació. El responsable del casal és en Juli Gómez i els monitors seran entrenadors de la
base del club.

Dilluns que ve, últim dia per inscriure's al curs d'entrenador
L'H Palautordera, l'H Vilamajor i el CH Sant Esteve feia temps que preparàvem
aquest curs, després que el de l'any passat quedés suspès.
El curs s'impartirà del 4 al 15 de juliol, de dilluns a divendres, de 16h a 20h. Totes
les persones interessades poseu-vos en contacte amb en Jordi Planas, tant abans
de fer la inscripció, com després per ser entrenadors i/o àrbitres del club.

