1 i 2 d'octubre de 2010

Salutació del president
En Xavier Àngel és el nou president del club, agafant el relleu d'en Salvador
Pou. En aquesta salutació fa una breu repassada a les persones que integren
l'organigrama del club i els objectius de l'entitat per aquesta nova temporada
2010/11. (Llegiu-ho sencer al web)

El juvenil masculí obté el passaport de Lliga Catalana
Els dies 24, 25 i 26 de setembre es va celebrar a Granollers el sector classificatori per a Lliga
Catalana. Els homes de Josep Maria Masip van tenir un inici difícil, on els nervis van passar factura,
però van resoldre els altres dos partits amb solvència, fet que els ha permès passar com un dels
millors segons classificats dels diferents grups.

Sant Esteve celebra la primera diada de l’handbol femení de la
comarca
El dissabte 25 de setembre el Club Handbol Sant Esteve de Palautordera va
celebrar a les seves instal·lacions esportives la 1a Diada de l’Handbol Femení de
la comarca, que consistia en diferents tornejos i activitats per les famílies. Al
matí, l’hípica Can Vila va oferir una activitat complementària a les nenes per
muntar a cavall i amb poni i fer una ruta amb carro.

L'escenari és un millor espai d'entrenament gràcies a la nova
porteria pintada a la paret
Aquest setembre han començat els entrenaments dels nens i les nenes més
menuts del club. En alguns casos, hi ha grups que han de fer servir l'escenari
per falta de disponibilitat de pista.
A partir d'ara, entrenar-hi és més còmode, gràcies a una porteria que hem
pintat a la paret. Amb aquest recurs es poden fer molts més exercicis i jocs
orientats als jugadors més joves. A més a més, en aquest espai també s'hi
poden fer exercicis específics en grups reduïts o treball de porter.

AMISTÓS: INFANTIL MASCULÍ - H CARDEDEU
Dissabte, 2 d'octubre de 2010 a les 11:00h. Pavelló municipal Els Quatre Hereus, Sant Esteve de
Palautordera.

H SANT CUGAT - CADET MASCULÍ
Dissabte, 2 d'octubre de 2010. PAV. POLIESPORTIU VILABLAREIX. VILABLAREIX (GIRONA).

GEiEG 30 - SÈNIOR MASCULÍ 31
Treballada victòria en el debut a la lliga del sènior masculí.

CH SANT ESTEVE SESROVIRES 34 - JUVENIL MASCULÍ 41
Dissabte, 2 d'octubre de 2010 a les 19:00h. PAV. MUN. ST ESTEVE SES, SANT ESTEVE SESROVIRES.
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