Infantil Masculí
H La Garriga
CE Tortosa

34
29

Cadet Femení
CE Tortosa
JH La Llagosta

28 (10)
23 (12)

Darrera jornada de la segona fase, de l’equip cadet femení del CE Tortosa, i dotzena victòria de
les noies entrenades per Rosa Chertó i Nerea Cardona.
Tot i la diferència al marcador no va ser un partit fàcil. Un cop assolida la classificació pel TOP4
i sense la motivació dels punts, l’equip ha baixat una mica la intensitat.
Les noies van sortir molt adormides, sense intensitat defensiva i amb un encert de cara a
porteria molt baix. Les noies de La Llagosta, amb un joc molt seriós i molt constant, anaven
fent, i cada cop l’avantatge visitant es feia més gran. Amb això al 20’ de la primera part el
marcador reflectia un 6-12 que no s’havia vist en tota la temporada al pavelló tortosí.
Un temps mort de Rosa i un canvi d’aptitud, va donar un altre aire a l’equip i ja es va notar al
marcador al descans (10-12).
La segona part ja va ser més reconeixible, més endreçades en defensa i amb la punteria més
afinada, a poc a poc es va anar entrant dins del partit i establir una diferència sempre de +3 o
+4 que va permetre tancar bé el partit.
Totes les noies van estar molt correctes, però aquesta setmana destacarem a Anna Subirats
amb 6 gols com a 6 sols.
Amb això s’ha tancat la temporada regular, tant la primera fase com la segona, i ara solament
queda esperar el cap de setmana de 19-20 de maig, on aquí a la nostra ciutat, es disputarà el
TOP4 per esdevenir qui serà el campió de Primera Catalana cadet femení d’aquesta
temporada.
Serà molt complicat, però solament ens queda, tant a les noies, com als seguidors i l’afició
d’handbol tortosina, gaudir d’aquest esdeveniment esportiu i que guanyi el millor.
C.E. TORTOSA:
- Porteres: Maria Subirats
- Jugadores: Idoia Clemente, Arantxa Bel, Núria Aragonés, Paula Yelamo, Anna
Subirats, Judith Nicol, Blanca Viñas, Elba Martorell, Àngela Callarissa

Cadet Masculí
CH Cardedeu 35 (15)
CE Tortosa
33 (13)
Derrota del cadet masculí a la pista del líder. Malgrat això molt bon partit dels tortosins que no
van perdre mai la cara al partit i que haguessin pogut guanyar en una mica més d’encert en el
tram final del partit.
C.E. TORTOSA:
- Porters: Pau
- Jugadors: Aleix Sastre, Albacar, Aleix Sabater, Hector, Marc, Albert, Eduard, Iker,
Enric, Pere, Andreu M, J. Ignasi

Juvenil Masculí
CH Vilanova Hipersimply
CE Tortosa

30 (18)
24 (12)

Derrota dels juvenils però no van perdre mai la cara al partit, es nota la incorporació dels
lesionats. Cal destaca que la segona part la van empatar.
C.E. TORTOSA:
- Porters: Ivan
- Jugadors: Enric, J. Ignasi, Andreu, Miravalls, Nil, Ángel, Lluis, Pedro, Calaf

Sènior Femení
UE Sarrià
CE Tortosa

26 (11)
25 (11)

Aquest cap de setmana el Sènior Femení del Centre d'Esports Tortosa es va desplaçar a Sarrià
de Ter on va disputar el seu últim partit oficial de la temporada.
L’encontre es va iniciar amb una gran intensitat per part dels dos equips, amb un resultat
d'empat a 11 a la primera part. Va ser un partit molt igualat, amb un gran treball per part dels
dos equips, on el visitant tenia la pressió de necessitar mínim un empat per classificar-se per al
Top4. Finalment el resultat va ser favorable per a les de Sarrià amb 26-25.

Sènior Masculí
CE Tortosa
CEH BCN Sants

32 (18)
21 (11)

Primer enfrontament de la segona fase del Tortosa a casa contra el Sants i primera victòria per
als locals.
El partit es va decidir gràcies a una gran defensa dels locals que van aconseguir tant a la
primera part una avantatja de 7 gols com al final del partit augmentant aquesta diferència fins a
11 (32-21).
El Tortosa va dominar el partit durant els 60 minuts i amb un atac molt fluït i efectiu va fer
possible la primera victòria per decidir el campió de 3a catalana.

