Infantil Femení
H Sant Quirze “B”
CE Tortosa

22 (10)
32 (16)

Primera victòria de la segona fase per a les infantils, entrenades per Georgina i Nil, en el segon
partit d’aquesta lliga.
La imatge del partit recordava a qualsevol de la fase regular on, l’equip tortosí, es va mostrar
superior a quasi tots els rivals.
Així doncs, un bon inici visitant ja deixava un parcial als primers 15’ de 4-9. Bon joc tortosí, amb
bon moviment de pilota, ràpids contraatacs i ben plantades en defensa. Amb això 10-16 al
descans.
A la segona part més del mateix, les noies locals es veien desbordades pel joc de les del
Centre d’Esports que va durar fins al final del matx.
El pròxim partit es jugaran les garrofes contra el CH Canovelles, “ni más ni menos”, rival directe
de la fase regular i que solament va perdre un partit, i precisament va ser al pavelló tortosí.
L’equip, per vicissituds del calendari, jugarà els propers tres partits a casa on, definitivament, es
marcarà l’esdevenir dins d’aquesta segona fase que dona opcions de jugar l’anhelat TOP4. Les
noies continuen molt encertades de cara a la porteria contraria, i fer constar que en aquestes
dues jornades ja s’han posicionat com a equip màxim golejador amb 59 gols en dos partits.
Destacar aquesta setmana el gran treball d’Anna Subirats amb 10 gols com a 10 sols.
Mencionar també que l’expedició tortosina, després de jugar a Sant Quirze al matí, va gaudir
d’un vespre d’handbol espectacular, visitant el Palau Blaugrana per poder seguir en directe el
partit de quarts de final de Champions League entre el Barça i el Kiel. El partit i la part posterior
de signatures i fotografies dels jugadors envers les noies, va tancar un dia d’handbol
espectacular pel grup.
C.E. TORTOSA:
- Porteres: Julene Vaquer, Maria Subirats
- Jugadores: Idoia Clemente (3), Ángela Callarisa, Blanca Viñas (9), Cinta Durán, Núria
Aragonés (4), Laia Miravalls, Anna Subirats (10), Cinta Miralles (4), Elba Martorell(2) i Núria
Pérez

Infantil Masculí
CE Tortosa
CH Cambrils

14 (10)
13 (8)

Els infantils comencen la copa federació amb una victòria contra un Cambrils que no els ho va
posar gens fàcil.
Després d’arribar a una mitja part amb un resultat de 10-8 on semblava que estava tot fet, en el
segon temps el marcador va estar molt igualat fins aconseguir el 14-13 final.
C.E. TORTOSA:
- Porters: Pau B. (7 aturades), Aleix A. (4 aturades)
- Jugadores: Oriol Perez(6), Aleix Sastre (2), Sergi Mestre (2), Hèctor Estrada (1),
Josep Calvet (1), Andreu Sabater (1), Pol Pellisa (1), Adrià Cid, Aleix Sabater, Josep Escurriola,
Didac Altozano i Oriol Gombau.

Cadet Masculí
CH Terrassa
CE Tortosa

28 (14)
31 (12)

Molt bon partit del cadet en un encontre igualat que no es va resoldre fins als últims 10 minuts
en un parcial favorable als tortosins de 7 a 4.
C.E. TORTOSA:
- Porters: Ignasi (21 aturades)
- Jugadores: Eduard (3 ), Alex () , Joan Ignasi () , Miller (6), Enric (1), Andreu (2) ,
Miravalls (6), Angel (), Pedro (10), Calaf () , Pere (3)

Sènior Masculí “A”
H Ègara
CE Tortosa

35 (17)
25 (9)

