Infantil Mixte
CE Tortosa
CH Vila-seca

23 (5,9,17)
21 (5,13,16)

Partit disputat entre CE Tortosa i CH Vila-seca. Un partit d’aquells que fa afició, molt igualat en
els quatre temps.
El primer temps amb un empat a cinc gols. El segon temps els vila-secans es van posar amb
avantatge de quatre gols i s’arribà a la mitja part en un 9-13.
En l’inici del tercer temps les tortosines van fer un començament fulminant, acabant aquest
amb un lleuger avantatge d’un gol 17-16, el mes difícil ja estava fet. Aprofitant l’empenta, les
infantils es situen en quatre gols d’avantatge a falta de 4 minuts per al final del partit però una
sèrie d’errades de les locals col·loca un 22-21 a falta d’1 minut per la fi amb possessió del Vilaseca. Un mal atac i un gol a l’últim segon situa el definitiu 23-21.
C.E. TORTOSA:
- Mar Nieto, Oriol Gombau, Cinta Durant, Kevin Espuny, Laia Miravalls, Àngela
Callarisa, Núria Pérez i Paula Paredes

Infantil Masculí
CH Sant Miquel
CE Tortosa

24
26

Partit molt disputat des del seu inici. Una primera part molt renyida i un final d'infart que li va
donar la victòria a l'equip tortosí.

Cadet Femení
CE Tortosa
Vilanova del Camí CH

27 (14)
22 (9)

Vuitena jornada de la segona fase, de l’equip cadet femení del CE Tortosa, i setena victòria de
les noies entrenades per Rosa Chertó.
Partit amb un inici molt igualat, 5-4 al minut 10 i que solament al final de la primera part l’equip
tortosí va poder trencar una mica la dinàmica equilibrada que portava l’encontre, amb això, 149 al descans.
A la segona part, un inici local una mica desdibuixat, va permetre a les jugadores visitants
endinsar-se al partit, minut 40’ empat a 16-16. Llavors, un temps mort demanat per Rosa, va
servir per despertar a les noies, que ara sí, ja van obrir una escletxa definitiva per endur-se el
partit.
Comentar, que l’equip, després d’un inici de segona fase espectacular, porta els tres darrers
partits una mica baix d’intensitat, sense la gana que pareixia haver-hi al principi. Esperem que
es pugui corregir, ja que ara arriben els partits realment decisius per a la classificació final de
l’anhelat Top-4.

Totes les noies van estar prou correctes, però destacar aquesta setmana el bon partit d’Anna
Subirats amb 5 gols com a 5 sols.
La propera jornada es desplaçaran a la pista del H. Palautordera-Salicrú “Verd”, en un partit
molt important per calibrar les aspiracions de l’equip tortosí dins del grup.
C.E. TORTOSA:
- Porteres: Maria Subirats
- Jugadores: Idoia Clemente, Arantxa Bel, Núria Aragonés, Paula Yelamo, Anna
Subirats, Judith Nicol, Blanca Viñas, Paula Calvet, Elba Martorell, Cinta Miralles, Àngela
Callarissa, Nerea Accensi.

Cadet Masculí
H Salou
CE Tortosa

18 (6)
26 (11)

Molt bon partit i molt bona victòria del cadets a la pista del Salou, un rival directe, i que permet
als tortosins mantenir la 4ª plaça de la classificació
.C.E. TORTOSA:
- Porters: Pau
- Jugadors: Aleix Sastre, Andreu S, Albacar, Aleix Sabater, Héctor, Marc, Albert, Ayuso,
Joan, Enric, Pere, Andreu M., J. Ignasi

Juvenil Masculí
CE Tortosa
OAR Gràcia Sabadell

24 (13)
48 (24)

Nova derrota del juvenil masculí contra el líder del grup continuant en la dinàmica perdedora
per la falta de efectius.
C.E. TORTOSA:
- Porters: Iván, Ignasi
- Jugadors: Ayuso, Andreu, Enric, Eduard, J. Ignasi, Miravalls, Àngel, Lluís

Sènior Femení
CE Tortosa
UE Sarrià

22 (12)
23 (13)

Les sèniors perden a casa davant d'un gran equip.
La primera part comença amb moltes errades de llançament per part de les tortosines i l'equip
visitant estava molt encertat fent un parcial de 9-13. Al final d'aquesta, les noies es posen les
piles i es situen a tant sols un gol, acabant 12-13.
Inicia la segona part amb la mateixa tònica i no van poder posar-se per davant. Acabant amb
un 22-23.
Una llàstima deixar-se els 2 punts a casa.

Sènior Masculí
CE Molins de Rei – 2015 “B”
CE Tortosa

29 (14)
31 (13)

Aquest cap de setmana el CE Tortosa visitava un dels camps més complicats de la competició,
el del Molins de Rei.
Els locals plantejaven un partit intens, amb un atac molt veloç dirigit pel central amb
penetracions i llançaments exteriors per part dels laterals que, juntament a la 6-0 plantejada pel
Tortosa, feia que els locals acabessin un amunt a la mitja part (14-13).
En la segona part, el canvi de defensa del Tortosa a 5-1 va interrompre la bona circulació del
Molins que, acompanyat de l'efectivitat de cara a porta dels tortosins, va capgirar el marcador a
favor dels visitants.
Així els del Centre d’Esports, gràcies a una 5-1 molt intensa i una gran efectivitat en atac, van
aconseguir la victòria per 29-31 en un partit molt complicat.
Gràcies a aquesta victòria els sèniors es col•loquen a 1 punt de l'ascens.

