4 i 5 de juny de 2011

Aquesta setmana és l'última d'entrenaments
Per l'inici de les obres als vestidors del pavelló.
Fins la temporada vinent!

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.

Josep Planas, homenatjat al dinar de final de temporada
En josep és membre de la junta directiva des que va arribar i també fa de delegat
del primer equip.

La mascota del club ja té nom: Esteveta!
Després de rebre molts comentaris al web, proposant noms per la girafa, per fi ja
en té un. El dia de la cloenda, durant el dinar, tots els assistents van participar en
la votació. "Esteveta", amb més del triple de vots que el segon classificat, va ser
l'opció més votada.
Així doncs, quan la veieu pel pavelló, ja la podeu saludar pel seu nom!

150 persones van gaudir del dinar de final de temporada
El diumenge 29 de maig va tenir lloc el tradicional àpat de cloenda de la
temporada, adreçat a totes les persones vinculades al club. Enguany, va ser un
dinar a càrrec del restaurant Pere Punyetes, concretament una paella al pavelló.

El gimnàs Mètric "La Serra" fa una oferta d'estiu a tots els jugadors/es i
pares del club
Al dinar de cloenda, es va escollir el juvenil masculí com a equip més en forma del club.
Aquest gimnàs ofereix un "pack estiu", per només 15 euros al mes als jugadors/es i membres del nostre
club.

Aquest juliol, curs d'entrenador i àrbitre a Palau
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.

Reviseu al web els possibles canvis d'horaris

JUVENIL MASCULÍ - SANT MARTI ADRIANENC A
Dissabte, 4 de juny de 2011 a les 16:15h. P. Els Quatre Hereus, Sant Esteve de Palautordera.

Reviseu al web els possibles canvis d'horaris

H SANT CUGAT - CADET MASCULÍ
Dissabte, 4 de juny de 2011 a les 10:45h. PAV. MUN. PALAFRUGELL, .

