
Sènior Femení 

Aquest passat dissabte, es va disputar al pavelló del Temple un Torneig amistós entre els 

equips de categoria sènior femení del CE Tortosa, CH Ascó i el CH Vilamajor. Per a les 

tortosines era la primera presa de contacte després d’iniciar la setmana passada la 

pretemporada. I al mancar-los la porteria els altres equips es van oferir a cedir les seves 

porteres per als dos encontres. 

El sènior femení serà dirigit aquesta temporada per Nil Teruel. Aquest any l’equip està format 

en gran part per juvenils de primer i segon any i les 5 sèniors restants. Un equip molt jove que 

encara s’ha de conèixer tot i que les sensacions són molt positives.   

Els dos encontres, el primer contra l’Ascó i el segon contra el Vilamajor, es van perdre d’una 

diferencia de 10 gols. Tenint en compte que el Vilamajor la temporada passada va quedar 

primer de Lliga Catalana, una categoria superior, a la que també pertany l’Ascó, el resultat és 

positiu. El tercer partit, entre el Vilamajor i l’Ascó, el va guanyar l’equip de Vilamajor que va 

quedar campió del torneig. 

Per a les tortosines encara queden dos encontres amistosos més abans de començar la 

temporada la primera setmana d’octubre.  

 

Sènior Masculí ( IV Torneig Joan Sabaté Geladó) 

CE Tortosa 31 (17)   
CH Cambrils 32 (15) 

Els tortosins van demostrar durant els 60’  una actitud molt positiva i en cap moment van baixar 

els braços contra un rival de dos categories superior. 

Aquest joc intens tant en atac com en defensa va provocar que s'arribés a la mitja part amb el 

resultat de 17-15 a favor dels ebrencs.  

La segona part va ser igual que la primera amb intensitat tant en atac com en defensa però les 

errades de llançament dels locals, provocaven que el partit arribés en empat al tram final. A 

falta de 10s per acabar el partit l'equip rival demana temps mort i preparen una jugada que 

acaba amb gol i amb el resultat final de 31-32. 


