Infantil Femení
CE Tortosa
CH Ascó “B”

17 (8)
16 (10)

Jornada de recuperació per a les noies de l’infantil entrenades per Georgina i Nil. Partit disputat
entre setmana, concretament en dimarts, ja que no hi havia ningun de cap de setmana
disponible.
No sabem si va ser per això, perquè les xiquetes estan en exàmens o pel motiu que sigui, però,
van jugar un partit força dolent. Aquesta situació va propiciar, davant la sorpresa dels fidels
seguidors locals, un marcador d’1-4 a falta de 8 minuts per acabar la primera part. Un bon
sprint final, no obstant, va obrir una mica les portes a la remuntada.
A la segona part, més del mateix. Toves en defensa i molt desafortunades de cara a la porteria
contraria, va portar el partit a un marcador molt ajustat fins i tot al darrer minut, on la sort va
afavorir a les locals i es van imposar per un gol. S’ha de fer constar, que igual com es va
decantar per la banda tortosina, s’hagués pogut decantar per la banda de l’equip d’Ascó.
Tancaran la lliga a la pista de Les Franqueses i el proper dilluns 03-04 hi haurà el sorteig on
sabran els tres equips que s’enfrontaran a la segona fase del campionat.
Destacar també que la nostra jugadora Elba Martorell continua de baixa per un problema
muscular. Desitjar una prompta recuperació, ja que es una peça molt important per l’equip.
C.E. TORTOSA:
- Porteres: Julene Vaquer, Maria Subirats
- Jugadores: Idoia Clemente (4), Ángela Callarisa (3) , Blanca Viñas (4), Cinta Durán,
Núria Aragonés (1) , Laia Miravalls, Cinta Miralles (2), Anna Subirats (3) i Núria Pérez

AEH Les Franqueses
CE Tortosa

15 (6)
15 (7)

Partit intranscendent per l’equip tortosí, i al mateix temps important per a les locals per la
possibilitat de quedar terceres del grup, lloc que dóna opcions de jugar la segona fase.
Però les noies entrenades per Georgina i Nil no entenen de romanços i van sortir, igual que
l’equip tècnic i els seguidors, a guanyar el partit, com cada setmana, i aquesta no havia de ser
una excepció.
L’equip va notar les baixes de Cinta Miralles i Elba Martorell, però tot i això van competir durant
tot el partit. La igualtat fou la tònica dominant durant tot l’encontre i s’arribava al descans amb
un 6-7 per a les visitants.
A la segona part més del mateix i així fins al final on s’ha de dir que qualsevol dels dos equips
s’hagués pogut emportar el matx.
L’equip està a l’espera del sorteig del dilluns 03-04 per veure els rivals que es trobaran a la
segona fase.
Destacar aquesta setmana a Anna Subirats amb 6 gols com a 6 sols.

C.E. TORTOSA:
- Porteres: Julene Vaquer, Maria Subirats
- Jugadores: Idoia Clemente (3), Ángela Callarisa (1) , Blanca Viñas (3), Cinta Durán
(1), Núria Aragonés (1) , Laia Miravalls,, Anna Subirats (6) i Núria Pérez

Infantil Masculí
La Salle Montcada
CE Tortosa

15 (7)
16 (11)

Partit molt intens en el que els jugadors del Tortosa ho van donar tot. Cal destacar la gran
actuació del porter Pau Benaiges. La primera part va acabar en un 7-11, però va ser durant la
segona en la que es va viure un joc més agressiu i fins l’últim minut els tortosins no es van
proclamar guanyadors, aconseguint així el tercer lloc de la classificació.
C.E. TORTOSA:
- Porters: Pau Benaiges (25 aturades)
- Jugadores: Marc Lopez (9), Sergi Mestre (2), Pau Albacar (1), Andreu Sabater (1),
Aleix Sabater (1), Francesc Teruel (1), Pol Pellisa (1), Albert Verge, Josep Calvet, Josep
Escurriola, Didac Altozano i Hèctor Estrada

Cadet Femení
CH Sant Anderu de la Barca
CE Tortosa

11 (5)
33 (13)

Partit de comiat del cadet femení de la competició de primera catalana contra un rival que va
resultar fàcil de doblegar.
La dinàmica de joc de les dues parts va ser molt similar. Uns primers quinze minuts amb un joc
no gaire brillant i els quinze següents amb molta més intensitat i un bon treball en defensa, com
demostra el fet que tants sols van encaixar un gol entre els minuts 16 i 30 de cada part i la
portera Maria que va jugar en aquests intervals, quasi no va haver d’intervenir.
El partit va ser poc vistos perquè els atacs de les locals van ser molt llargs, ratllant sempre el
passiu. En canvi, les tortosines van desenvolupat un joc amb un ritme més ràpid. La solvència
defensiva va permetre la recuperació de pilotes i poder fer ús del contraatac en múltiples
ocasions.
Balanç positiu per la trajectòria duta a terme per l’equip cadet femení, tant en l’aspecte esportiu,
com per la seva qualitat humana que ha demostrat al llarg de tota la competició, amb menció
especial a la entrenadora per la seva dedicació i tacte envers les noies.
C.E. TORTOSA:
- Porteres: Alexandra (13 aturades) Maria S. (4 aturades)
- Jugadores: Arantxa (3), Paula Y. (7, 1p), Judith (1, 1p), Emma (2, 1p), Ariadna (2),
Nuria (2), Anna (8), Blanca (5)

Cadet Masculí
CH Móra la Nova
CE Tortosa

36 (17)
31 (10)

Partit avançat i, a pesar de la derrota, bon partit dels cadets. S’ha de tindre en compte que el
l’equip de Móra la Nova juga la competició amb juvenils i no compta a la classificació. També
s’ha de comentar que el parcial de la segona part va ser de 19-21 favorable als tortosins.
C.E. TORTOSA:
- Porters: Ignasi (11 aturades)
- Jugadores: Eduard (4 ), Alex (4) , Joan Ignasi (2) , Miller (2), Enric (2), Andreu (1) ,
Miravalls (3), Angel (1), Pedro (10), Calaf (1) , Pere (1)

CE Tortosa
H Parets

24 (11)
29 (13)

Derrota dels tortosins en un partit igualat a la primera part i en el que en els 10 primers minuts
de la segona, la falta d’encert dels ebrencs els va condemnar a la derrota. Malgrat tot, bon
partits dels cadets contra el segon classificat.
C.E. TORTOSA:
- Porters: Ignasi (20 aturades)
- Jugadores: Eduard, Alex (2) , Joan Ignasi, Miller (2), Enric (5), Andreu (1) , Miravalls
(1), Angel (1), Pedro (6), Calaf (1) , Pere (5)

Sènior Femení
CE Tortosa
AEH Les Franqueses

29 (14)
21 (8)

Aquest cap de setmana el sènior femení va donar inici a la segona fase de la primera catalana
amb victòria com a local.
El partit va començar amb un parcial de 0-2 però les tortosines van saber reaccionar i, amb un
parcial de 3-0, els va permetre situar-se per davant al marcador. Poc a poc van anar allunyantse de l’equip de Les Franqueses arribant al descans amb una diferència de 6 gols (14-8).
Al principi de la segona meitat, les ebrenques van sofrir una davallada en la intensitat defensiva
que, juntament amb errades de llançament, va permetre acostar-se al marcador a les visitants
fins a situar-se a només tres gols. Tot i això, una nova reacció local va propiciar una escapada
al marcador ja definitiva per guanyar a l'únic equip imbatut, fins al moment, de la categoria.
La propera setmana les tortosines es desplacen a Castelldefels per disputar el segon partit de
la fase contra el primer classificat del grup A.

Sènior Masculí “A”
CE Tortosa
BM Barberà

29 (16)
41 (18)

En aquest jornada els tortosins rebien al quart classificat. Es tractava, doncs, d'un equip de la
part alta immers en la lluita per les places de play-off d'ascens.
A l'inici del partit els visitants van agafar una petita avantatja. Tot i els desajustos defensius, un
bon atac va permetre als sèniors no perdre-li la cara al partit, marxant al descans amb un 16-18
desfavorable.
A la segona part, l'equip local va sortir molt endollat aconseguint empatar el partit quan
quedaven encara 20 minuts per disputar-se. No obstant, enlloc de continuar amb la inèrcia
guanyadora, un seguit d'imprecisions van treure del partit als tortosins. A partir d'aquest
moment el nivell local va caure en picat, el Barberà es va créixer i els del Centre d’Esports van
encaixar un parcial negatiu de 12 gols, arribant al final 29-41.
Amb aquesta derrota el següent partit a casa de l'OAR Gràcia, màxim rival per la permanència,
agafa una connotació de final per tal de continuar a segona catalana.

