
Cadet Femení 

CE Tortosa   27 (12) 
H Sant Joan Despí “B”  26 (14) 

Duel de gran nivell entre dos equips on la igualtat va ser la nota predominant durant els 

seixanta minuts, oferint un bon espectacle que finalment es va resoldre per la mínima a favor 

de les tortosines. 

En aquest partit, que correspon a la recuperació del que no es va poder jugar dintre de les “16 

Hores d’Handbol” es van donar dos factors inusuals, per una part l’hora de celebració 

(divendres nit) i per l’altra, veure la graderia del pavelló del Temple gairebé plena de públic, que 

no va deixar d’animar al seu equip. 

Magnífic treball de tot l’equip, tant ofensivament com en defensa i també molt bona l’aportació 

de la portera, amb parades de mèrit, aconseguint aturar el darrer atac del conjunt visitant, 

evitant d’aquesta manera l’empat. 

Amb aquesta victòria les noies de Rosa s’asseguren de forma definitiva la sisena plaça a la 

taula de classificació, dintre del seu grup. 

C.E. TORTOSA: 

- Porteres: Alejandra 

- Jugadores: Arantxa, Paula Y., Judith, Paula C., Emma, Maria, Ariadna, Nuria, Blanca i 

Cinta 

 

Cadet Femení 

CE Tortosa   27 (14) 
CE Molins de Rei (SDE) 37 (19) 

L’equip tortosí va jugar amb intermitències i sense fer-ho al màxim de les seves possibilitats a 

causa probablement d’haver disputat un altre partit quinze hores abans i que el conjunt de 

Molins competeix sense drets per alinear jugadores de categoria superior. 

Inicialment van tenir molts problemes per poder superar la defensa visitant, marcant tant sols 1 

gol en els primers 10 minuts. Llavors ja van entrar al partit, però anant sempre per sota del 

marcador amb una diferència que oscil·lava entre 5 i 6 gols. Fins els darrers cinc minuts les 

visitants no van ampliar l’avantatge, fruit del cansament de les locals pel partit del dia anterior. 

Rosa, amb bon criteri, va donar minuts a les noies que van tenir menys protagonisme la nit 

abans contra el Sant Joan Despí. 

El proper cap de setmana es desplacen a la pista de l’equip de Sant Andreu de la Barca, que 

serà la darrera jornada de competició del cadet femení. 

C.E. TORTOSA: 

- Porteres: Alejandra (18, 1p aturades) 

- Jugadores: Arantxa (4), Paula Y. (6), Judith, Paula C. (3), Emma, María (4, 1p), 

Ariadna (1, 1p), Idoia (1), Anna (3), Blanca (3), Cinta 



Cadet Masculí 

HE Castelldefels 34 (17)    
CE Tortosa  28 (13)  

Molt bon partit dels cadets a casa del 3r classificat a pesar de tindre 3 baixes abans del partit i 

1 durant. 

C.E. TORTOSA: 

- Porters: Ignasi (12 aturades) 

- Jugadores: Eduard ( ), Alex (3) , Joan Ignasi (5) , Miller (6), Enric (2), Andreu (5) , 

Miravalls (5), Angel (), Pedro (), Calaf () , Pere (2) 

 

Sènior Masculí “A” 

CH Vilamajor “B” 27 (10)    
CE Tortosa  32 (15) 

C.E. TORTOSA: 

- Porters: J. Corral, D. Romeu 

 - Jugadors: Jaume, M. Katriel, R. Amela, J. Martorell, Xexu, Kresmar, M. Centelles, 

Juanjo, J. Audí, J. Pitarch 

 


