Infantil Femení
CE Tortosa
KH-7 BM Granollers Sporting

24 (12)
29 (13)

Tercera derrota de la segona fase per a les infantils entrenades per Georgina i Nil, en la quarta
jornada d’aquesta lliga.
Tot i la voluntat de les noies, entrenadors i un gran nombre de seguidors que es va apropar al
pavelló de Ferreries, finalment no es va poder aconseguir la victòria, davant un equip molt jove
però molt ben treballat, que sense ser res de l’altre mon, sí que va ser superior a l’equip del CE
Tortosa.
La primera part va ser molt igualada, marcador juntet i, tot i anar a remolc tot el parcial, les
noies tortosines van arribar al descans un gol baix. (12-13).
A la represa, un gol inicial tortosí per empatar el partit, feia creure al públic present que avui si
que seria el dia, però el bon fer de les visitants va anar funcionant i els hi va permetre agafar un
avantatge de 3-4 gols que van ser insalvables per l’equip local.
Destacar que el CE Tortosa, els hi ha fet 51 gols en dos partits al totpoderós KH-7 BM.
GRANOLLERS SPORTING, fita que no ha aconseguit cap equip del grup en aquesta lligueta
de la segona fase.
Ara les possibilitats de classificació per l’anhelat TOP4, es compliquen una mica, però falten
dues jornades més i veurem com és la resposta de l’equip.
La setmana vinent rebran a la nostra pista a l’H Sant Quirze “B”, cuer del grup, que compta tots
els seus partits amb derrotes.
C.E. TORTOSA:
- Porteres: Julene Vaquer, Maria Subirats
- Jugadores: Idoia Clemente (1), Ángela Callarisa, Blanca Viñas (7), Cinta Durán, Núria
Aragonés (1), Laia Miravalls (1), Anna Subirats (6), Cinta Miralles (2), Elba Martorell (5) i Núria
Pérez (1)

Infantil Masculí
CE Tortosa
CH Vila-Seca

36 (20)
17 (5)

Tercera victòria en el tercer partit de copa per als infantils. Partit poc complicat on la superioritat
de l’equip local es va notar en tot moment. A la mitja part el resultat era de 20-5 ja.
C.E. TORTOSA:
- Porters: Pau B. (18 aturades), Aleix A. (15 aturades)
- Jugadors: Marc Lopez (9), Albert Verge (7), Jordi Fabregat (5), Oriol Gombau (4),
Aleix Sabater (3), Andreu Sabater (3), Sergi Mestre (2), Francesc Teruel (2), Hèctor Estrada (1),
Josep Calvet (2), Adrià Cid i Josep Escurriola

Cadet Masculí
CE Tortosa
CH Vilanova-Hipersimply “A”

24 (8)
23 (8)

Segona victòria consecutiva a la copa del cadet masculí en un partit molt igualat com reflexa el
marcador.
C.E. TORTOSA:
- Porters: Ignasi (11, 2 p aturades )
- Jugadors: Eduard (1 ), Alex (1) , Joan Ignasi () , Miller (3), Enric (1), Andreu S () ,
Miravalls (4), Angel (), Pedro (9), Calaf (3) , Pere (2)

Sènior Femení
CE Tortosa
HE Castelldefels “B”

35 (19)
19 (10)

Partit molt important per les Tortosines que havien d'aconseguir com a mínim empatar per
classificar-se pel TOP 4.
Partit sense massa història, l'equip del Castelldefels es presentava al partit amb una jugadora
menys, tot i això van plantar cara i van lluitar fins al final. El marcador a la primera part va ser
de 19-10.
A la segona part el rendiment de l'equip contrari va baixar degut a l'esforç realitzat a la primera
part i faltant uns 10 minuts per acabar el partit van perdre a una jugadora per lesió acabant el
partir amb 4 jugadores de camp + la portera.
Aquest resultat va permetre acabar aquesta fase primeres de grup ja que les Franqueses va
perdre a casa del Banyoles. Felicitar a les noies de Nil per la gran temporada realitzada.
C.E. TORTOSA:
- Porteres: Alba, Nerea
- Jugadores: Montse, Eryka, Mari, Rosa, Julia, Georgina, Núria i Maria

Sènior Masculí “A”
CH Martoerll
CE Tortosa

32 (13)
34 (15)

