28 i 29 de maig de 2011

Atenció! Aquest diumenge fem el dinar de final de temporada. Cal comprar
el tiquet abans de dissabte!!
Aquest diumenge el club celebra el dinar de cloenda de la temporada. Enguany
farem una paella a càrrec del Restaurant Pere Punyetes.
Els tiquets s'han de treure a l'oficina del pavelló, AVUI i DEMÀ DE 17H A 20H.
El preu del tiquet és de 9€ pels adults i 6€ per als nens (fins a cadets).
Menú: Amanida verda i paella. Pa, aigua i vi o refresc. Síndria i cafè.
Veurem fotos dels equips i donarem alguns premis com el d'"equip més en forma".

El benjamí "2" està pendent de saber l'horari del partit a La Garriga
El coordinador de La Garriga ha avisat que el partit no es podrà disputar a les 13h del dissabte, i que
està pendent que li confirmin l'horari del partit: DISSABTE A LES 16H.
Esperem avisar els pares el més aviat possible.

El club muntarà una pantalla gegant per veure la final de la Lliga de
Campions de futbol
El Sant Esteve pretén reeditar l'èxit de públic de l'anterior vegada, i així complir un
doble objectiu: fer gaudir de l'espectacle a tots els assistents i recaptar diners per
fer front a la difícil situació econòmica del club.
L'entrada serà a 2 € i es podrà accedir al pavelló a partir de les 19:30h. A més
d'una samarreta oficial del FCB, també sortejarem moltes coses més, com un sopar
per a dues persones o un massatge-regal, entre d'altres.

El club organitza una 'setmana de portes obertes' amb activitats per als
nens i nenes de l'escola Vallmanya
Aquesta activitat, organitzada per l'Escola d'Handbol del club i amb la col·laboració
de la direcció del centre, pretén donar a conèixer el nostre esport i la tasca
educativa que el CH Sant Esteve realitza.
Paral·lelament, fins el 3 de juny, de 17h a 19h, les oficines del club restaran
obertes per dur a terme la preinscripció de jugadors/es.

El cadet se la juga a La Bonanova
Aquest dissabte l'equip cadet s'enfornta a la Salle Bonanova, en el partit de tornada quarts de final de
segona catalana. En el partit d'anada, celebrat a Sant Esteve dissabte passat, els nois d'en Josep Masip
van aconseguir guanyar per cinc gols de diferència.
L'equip haurà de sortir concentrat per aprofitar aquest avantatge i poder-se classificar per la "final four"
que es disputarà la setmana següent.

INFANTIL MASCULÍ *** DESCANSA ***
Jornada de descans.

SÈNIOR MASCULÍ *** DESCANSA ***
Jornada de descans.

SÈNIOR FEMENÍ *** DESCANSA ***
Jornada de descans.

JUVENIL FEMENÍ *** DESCANSA ***
Jornada de descans.

Aquesta setmana no hi ha partits al pavelló... PERQUÈ MUNTAREM LA PANTALLA GEGAAAAANT DE LA
FINAL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE!

Reviseu al web els possibles canvis d'horaris

CE LES FRANQUESES - BENJAMÍ "1"
Dissabte, 28 de maig de 2011 a les 09:00h. ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL, FRANQUESES VALLÈS.

EE MONTMELO - BENJAMÍ FEMENÍ

Dissabte, 28 de maig de 2011 a les 09:00h. Pavelló Municipal, MONTMELO.

CE LA SALLE BONANOVA - CADET MASCULÍ
Dissabte, 28 de maig de 2011 a les 11:00h. POLIESPORTIU LA SALLE , BARCELONA.

JOVENTUT H MATARÓ - ALEVÍ FEMENÍ
Dissabte, 28 de maig de 2011 a les 11:00h. PAV. TERESA M. ROCA, MATARÓ.

BM LA ROCA - PREBENJAMÍ
Dissabte, 28 de maig de 2011 a les 11:45h. PAVELLÓ NOU, LA ROCA DEL VALLÈS.

H LA GARRIGA - TAMAYO - BENJAMÍ "2"
Dissabte, 28 de maig de 2011. ZONA ESPORTIVA CAN NOGUERA, LA GARRIGA.
HORARI CONFIRMAT: 16:00H

