
PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT TEMPORADA 2017-18 I 
NOVETATS ESPORTIVES 
 
 
David Llatge deixa la coordinació de l’handbol escolar del club i Alejandro 
Castro s’incorpora a l’staff tècnic 
 
 
El proper dissabte dia 30 de setembre per la tarda, el C.E. Tortosa farà la 
presentació dels seus equips d’handbol per a la temporada 2017-2018 : Escola 
cucafera d’handbol, infantil femení, infantil masculí, cadet femení, cadet 
masculí, juvenil masculí, sènior femení i sènior femení. També destacar la 
campanya de promoció que com tots els anys desenvolupa als centres escolars 
de la ciutat on col·labora amb una vintena d’equips. 
 
Dins de les novetats d’aquesta nova temporada, s’ha de destacar que després 
de molts anys d’un molt bon treball, David Llatge Guimerà deixarà de dirigir i 
col·laborar directament amb la base del club. Jugador en etapa escolar a 
l’escola Ferreries i infantil, cadet, juvenil i sénior amb el C.E. Tortosa, sempre 
treballant formant xiquets i xiquetes que han nodrit els equips del nostre club i 
formant als nostres monitors/es. Responsable de l’escola cucafera d’handbol, 
de l’handbol escolar a la nostra ciutat durant els últims anys i tècnic del club en 
la col·laboració existent amb el Consell Esportiu del Baix Ebre per a la 
dinamització del mini-handbol i organització dels Jocs Esportius de Catalunya 
en edat escolar. Per motius laborals no podrà fer-se’n càrrec directament, però 
seguirà col·laborant-hi com a membre de la junta directiva de l’entitat i fent de 
monitor d’algun d’aquests equips, treballant bàsicament per a la promoció de 
l’handbol femení a la ciutat.  
 
La novetat és la incorporació d’un nou tècnic i jugador que ha arribat al club 
aquest estiu. Alejandro Castro Borrego. Amb vint-i-vuit anys. ve de Badajoz 
amb una àmplia experiència com a jugador de la Asociación Pacense de 
Balonmano ( APC ), PINES Balonmano Badajoz i Unión de Balonmano 
Pacense. Jugador habitual en les convocatòries de la selecció extremeña 
d’handbol en la seva etapa com a juvenil i jugador sénior a la segona estatal 
extremeña entrenant habitualment amb l’equip de primera estatal. Campió i 
sotscampió diverses vegades de la lliga, copa i supercopa d’Extremadura. Una 
important lesió de genoll li va impedir jugar durant la temporada 2014-2015, de 
la qual està totalment recuperat. S’ha adaptat perfectament a la ciutat i al club i 
en poc temps enten i comença a parlar català. Amb àmplia experiència també 
com entrenador de base al col·legi Maristes de Badajoz, s’encarregarà 
d’entrenar l’equip infantil femení del club, i fer de segon entrenador del cadet 
masculí. També col·laborarà en les tasques de promoció, escola cucafera 
d’handbol i handbol escolar amb Nil Teruel Cubí ( director tècnic del club ), el 
qual es farà responsable de les tasques que fins el moment desenvolupava 
David Llatge Guimerà. 
 
 



 


