
 

 

Hola, 

La nostra intenció era realitzar reunions amb els diferents grups de pares i mares dels equips 

per informar de l'inici de temporada, tot i que hem decidit no fer-les presencialment, a causa 

de la situació de pandèmia que vivim. 

Ens sembla que el més responsable és emetre aquesta nota informativa on intentem recollir 

els aspectes més importants que pretenem traslladar-vos: 

 

1. Protocols de COVID-19. 

2. Situació esportiva dels diferents equips. 

3. Sistemes de competició. 

4. Situació econòmica. 

 

1. Protocols de COVID-19. 

 

Des del mes passat de juliol, quan vam recuperar l'activitat, el Club ha estat complint els 

diferents protocols de prevenció. Igualment, hem llançat el nostre propi protocol, seguint les 

recomanacions de les autoritats sanitàries. 

Aquests protocols afecten la vida quotidiana d’el Club, sobretot pel que fa a la presència de 

públic en els entrenaments, i fins a la data d'avui, afectarà a l'assistència de partits. 

Com bé sabeu, la utilització de vestuari està prohibida, i tot i que estem en converses amb 

l'Ajuntament, entenem la postura de l'consistori de ser cauts. 

És de vital importància el compliment de les normes establertes per poder seguir amb 

l'activitat esportiva de l'Club, i és per això que us preguem que les compliu. 

Una d'aquestes, és la presentació de declaració responsable cada dimarts, a l'igual que ser 

responsables a l'hora de no permetre l'assistència als entrenaments si hi ha risc per al grup. 

Els diferents protocols dels municipis on anem a jugar provocaran que ens haguem d'adaptar a 

les diferents situacions que se'ns plantegen. 

 

2. Situació esportiva dels diferents equips. 

 

Per a aquesta temporada comptem amb els següents equips: 

 

 

 

Respecte a la temporada passada hem perdut l'equip Màster, que davant la situació 

d'incertesa han decidit no córrer els riscos d'haver de sotmetre a quarantenes per les 

conseqüències de salut que poden comportar i les sociolaborals. 

L'equip de Special, a dia d'avui, tampoc iniciarà la temporada per raons similars a les 

explicades anteriorment. 

EQUIP ENTRENADOR Nº JUGADORS CATEGORIA 
ALEVÍ Joaquín Jorquera  CEVO 

INFANTIL Marc Martínez  2ª Catalana 

CADET Ángel Castro  2ª Catalana 

JUVENIL Toni Guijarro  1ª Catalana 

SENIOR B Ángel Castro  4ª Catalana 

SENIOR A Toni Guijarro  Lliga Catalana 



 

El grup Benjamí no disposa de nens suficients, encara que esperem que al llarg de la 

temporada puguem confeccionar un grup. 

Ens alegrem de poder confirmar un equip d'infantils i un altre de Sèniors, que ajudarà 

enormement a el creixement de el Club. 

 

3. Sistemes de competició. 

 

A causa de la situació de pandèmia i com a mesura de prevenció les competicions s'han 

modificat, i el nou sistema de competició persegueix reduir el nombre de partits, la seva 

freqüència, i la mobilitat. 

És per això que els equips de base, Infantil, Cadet i Juvenil jugaran en grups de proximitat 

geogràfica i cada quinze dies. Aquestes competicions s'aniran realitzant per fases. 

 I els equips Sènior jugaran també cada quinze dies, però dos partits cada cap de setmana, per 

poder complir amb el calendari preestablert. 

L'equip Aleví té previst l'inici de la competició al novembre. 

A continuació, us detallem els grups de competició de les diferents categories: 

 

Infantil:       Cadet: 
JOVENTUT HANDBOL MATARÓ NEGRE    CH PALAUTORDERA-SALICRU BLANC 

CH CANOVELLES      HC LAIETÀ ARGENTONA CAD MASC B 

CH PARETS       CH CANOVELLES NEGRE 

CH PALAUTORDERA-SALICRU BLANC 

HC LAIETÀ ARGENTONA-MARESME INF M 

CLUB HANDBOL CARDEDEU VERMELL 

CH SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA BLANC 

 

Juvenil: 
CLUB HANDBOL VILAMAJOR 

CH BAIX MONTSENY 

CLUB HANDBOL CARDEDEU BLANC 

JOVENTUT HANDBOL MATARÓ NEGRE 

AEH LES FRANQUESES NEGRE 

 

Els calendaris es poden consultar a la pàgina de club, www.uehcalella.cat. 

 

 

4. Situació econòmica. 

 

Certament podem dir que la nostra situació es estable i sanejada,  tot i així ens segueix 

preocupant. Una part molt important del nostre pressupost rau en els ingressos atípics de 

l'organització de les barraques de festa major i de la les quines de Nadal. 

Una d'aquestes activitats, com molt bé sabeu, no s'han pogut realitzar, i les quines son dubte, i 

en qualsevol cas no tindrien l'aforament de l'edició passada. 

És per això que posem un èmfasi especial en què les famílies entenguin que els ingressos per 

les quotes dels jugadors passen a tenir una importància crítica i us demanem rigorositat en els 

pagaments de les mateixes. 

 

 



 

 

 

Des del Club podem derivar qualsevol situació que requereixi ajudes socials a l'ajuntament 

perquè es pugui trobar una solució. La nostra filosofia és la de no deixar ningú sense poder 

formar part de la nostra família. 

 

Esperem que aviat ens puguem reunir i compartir el nostre esport des dels nostres valors de 

família, gaudint a les grades dels nostres jugadors. 

Us agraïm enormement la vostra comprensió, i no dubteu en fer-nos arribar qualsevol 

inquietud que se us sorgeixi, estem a la vostra disposició. 

 

 

La Junta Directiva 


