
Infantil Mixt 

CE Tortosa   20 
AE Hospitalet de l’Infant 19 

 

 

Infantil Masculí 

CE Tortosa 28  
CH Canovelles 19 

 

Cadet Femení 

CH Canovelles  21 (12)  
CE Tortosa  14 (8) 

Penúltima jornada de la segona fase, de l’equip cadet femení del CE Tortosa, i onzena victòria 

de les noies entrenades per Rosa Chertó i Nerea Cardona. 

Un cop assolida la classificació pel TOP4 per fi un partit afrontat amb tranquil·litat i sense el 

neguit d’aconseguir la victòria si o si per continuar amb la lluita. 

Al no haver pressió va ser un partit relaxat, l’equip anava jugant i, sense portar la directa 

posada, anava fent sense cap exageració. Sempre amb un avantatge còmode de 3-4 gols a 

favor. Amb això al descans 12-8 per les tortosines. 

A la segona part, més del mateix, el fet de tenir més canvis que l’equip visitant, va permetre a 

Rosa i Nerea oxigenar l’equip, i a poc a poc anar ampliant l’avantatge fins el 21-14 final. 

L’equip es presentava amb les baixes d’Idoia Clemente i Paula Yelamo. Destacar aquesta 

setmana que els gols van estar molt repartits, totes les noies van estar molt correctes, i si que 

cal mencionar els dos golets d’Emma Ortiz i també de Paula Calvet. 

Destacar el gran partit de Maria Subirats, ja no per les aturades que va fer, incloent-hi 5 penals 

aturats, sinó perquè aquesta setmana inclús va marcar des de la seva porteria en veure a la 

portera visitant avançada. 

La propera jornada, rebran al Joventut Handbol La Llagosta, en el darrer partit de la segona 

fase i que tanca la temporada regular. 

C.E. TORTOSA: 

- Porteres: Maria Subirats 

- Jugadores: Arantxa Bel, Núria Aragonés, Anna Subirats, Judith Nicol, Blanca Viñas, 

Elba Martorell, Àngela Callarissa, Paula Calvet, Nerea Accensi i Emma Ortiz 

 

 

 



Cadet Masculí 

CE Tortosa 32 (19)  
CH Canovelles 25 (13) 

Continuant en la dinàmica guanyadora, nova victòria del cadet masculí contra el Canovelles en 

un partit intens el qual es va decidir en els últims 5 minuts de la primera part en que els 

tortosins van fer un parcial de 6 a 1.  

A la segona part el cadet va saber mantenir la renda al marcador. 

C.E. TORTOSA: 

- Porters: Pau, Ignasi 

- Jugadors: Hector, Pere, Enric, Edu, Alex, Aleix Sabater, Marc, Albacar, Albert, A. 

Sastre, A Moreno, Iker 

 

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 

H Sant Vicenç “B” 33   
CE Tortosa  28 

 


