
Infantil Mixt 

CE Tortosa          28 (6,15,24)  
CH Móra la Nova 17 (4,11,12) 

Partit que enfrontava al CE Tortosa enfront  CH Móra la nova. Encontre sense massa història ja 

que l’equip tortosí sempre va anar per davant al marcador i, on aquesta setmana es van tornar 

a trobar amb bones sensacions en atac i en defensa. 

El primer quart amb un resultat de 6 a 4 i el segon quart amb un 15 a 11 a la mitja part. 

Les tortosines en un tercer quart espectacular van adquirir un avantatge que ja seria 

inassequible per a les de la Ribera amb un marcador de 24-12. Així van anar administrant el 

marcador fins al final del encontre amb el resultat final de 28-17.  

Aqueta setmana cal destacar el debut de Sofia García, aleví, on va poder gaudir de minuts amb 

les infantils i així continuar la dinàmica de pujar jugadores dels equips inferiors.  

C.E. TORTOSA: 

- Yannick, Cinta Duran, Núria Perez, Carla Llovet, Mar Nieto, Àngela Callarisa, Cinta 

Llatje, Noa cid i Didac 

 

Infantil Masculí 

CE Tortosa  28  
H Sant Joan Despí “B” 17 

 

Cadet Femení 

CH Canovelles  30 (17)  
CE Tortosa  23 (11) 

Onzena jornada de la segona fase, de l’equip cadet femení del CE Tortosa, i segona derrota de 

les noies entrenades per Rosa Chertó i Nerea Cardona. 

No va poder ser, es desplaçaven a la pista del Canovelles, equip que compta per victòries tots 

els partits de la segona fase, excepte el jugat a la nostra pista. Es tracta d’un equip fort a casa, 

en primer lloc per l’exigència tant defensiva com ofensiva que disposa, i en segon lloc per la 

pressió que genera l’afició local, que tot plegat ho converteix en un camp realment difícil de 

puntuar.  

El partit va començar molt malament per a les tortosines, un parcial local de 5-1 que va 

condicionar el matx. Rosa va aturar el partit, i el signe va canviar, però la diferència de -4 no es 

va poder treure de sobre en tota la primera part. -3, -4, -2, i així anaven passant, fins a uns 

minuts finals fatals que van deixar el marcador 17-11 al descans. 

En l’inici de la segona part, una sèrie de desencerts visitants, començant per 3 penals errats, 

sumats a un parell de llançaments als pals, va permetre a l’equip local obrir una seriosa 

escletxa de 10 gols que ja va ser insalvable per a les cadets. D’aquí a la fi, partit igualat i un 

bon “rush” final de partit va permetre endreçar una mica el marcador fins al 30-23 final. 



Tot i la derrota, l’equip cadet femení del CE Tortosa, continua tenint intactes les opcions de 

classificació pel TOP4, solament els falta aconseguir un puntet en els 3 darrers partits que 

resten de campionat. 

Destacar aquesta setmana el bon partit d’Arantxa Bel, amb 5 gols com a 5 sols. 

La propera jornada, es desplaçaran a la pista de l’H Cooperativa Sant Boi, en la recerca del 

punt que els a de donar matemàticament la classificació pel TOP4. 

C.E. TORTOSA: 

- Porteres: Maria Subirats 

- Jugadores: Idoia Clemente, Arantxa Bel, Núria Aragonés, Paula Yelamo, Anna 

Subirats, Judith Nicol, Blanca Viñas, Elba Martorell, Nerea Accensi i Emma Ortiz 

 

Cadet Masculí 

CH Cambrils 19 (9)  
CE Tortosa 23 (12) 

Nova victòria del cadet a la pista del Cambrils però, a pesar de tot no va ser un partit brillant 

dels tortosins contra un rival inferior. 

C.E. TORTOSA: 

- Porters: Pau, Ignasi 

- Jugadors: Aleix Sastre, Albacar, Aleix Sabater, Hector, Marc, Albert, Escobedo, Iker, 

Enric, Pere, Andreu M, Eduard 

 

Juvenil Masculí 

La Salle Bonanova Atlètic 38 (17)  
CE Tortosa   24 (7) 

Nova derrota dels juvenils continuant marcada per la falta d‘efectius i de les lesions. Malgrat tot 

bona segona part del tortosins. 

C.E. TORTOSA: 

- Porters: Iván, Ignasi 

- Jugadors: Pere, Enric, J. Ignasi, Andreu, Miravalls, Nil, Àngel, Lluís 

 

Sènior Femení 

CH Martorell 27   
CE Tortosa 25 

 



Sènior Masculí 

CE Tortosa   42 (17)   
H Lleida Pardinyes “Groc” 19 (7) 

Aquest diumenge l’equip tortosí tenia el seu penúltim partit de la primera fase. El seu rival, 

l’equip B del Pardinyes ja descendit matemàticament  a causa dels resultats del dia anterior. 

Tanmateix, des dels inicis, el sènior va saber imposar el seu joc i anar augmentat la distància al 

marcador tot i les moltes errades en tirs clars. Cal dir que els visitants, no portaven ni un sol 

canvi i que el seu joc es basava en intentar fer gols al contraatac i sinó fer atacs llargs que poc 

podien fer per superar la defensa local. La primera part va finalitzar amb un còmode marcador, 

17-7. 

A la represa va seguir la mateixa dinàmica, amb els tortosins dominant però amb molt més 

intercanvi de contraatacs per part dels dos equips. Durant uns 10 minuts de la segona part els 

visitants van jugar amb un menys a causa de molèsties en un dels seus jugadors que no va 

poder ser substituït perquè no portaven cap canvi. El partit va acabar amb un 42-19. 

La setmana que ve, l’equip masculí s’enfrontarà al segon classificat del seu grup, l’Escola PIA 

Granollers. Aquest, ha estat l’únic equip que ha aconseguit guanyar als tortosins com a locals. 

Cal recordar que al ser un dels tres classificats per a la 2ª fase, és molt important guanyar per 

tal d’arrastrar dos punts. 

   

   

 


