
Infantil Masculí 

CH Salou 14 (6)  
CE Tortosa 24 (15) 

Els nois de l'infantil masculí van aconseguir la victòria en el primer desplaçament de la 

temporada. Un bon treball en defensa, acompanyat de l'encert dels dos porters sota els pals 

amb bones aturades, va permetre arribar a la mitja part del partit amb un còmode resultat de 6 

a 15. 

Després del descans, semblava que la línia del partit seria la mateixa, però quan portaven uns 

10 minuts, un parcial de 4-1 dels locals va fet sonar l'alerta. El temps demanat per l'entrenadora 

va ser clau per reconduir la situació. Seguint les seves instruccions l'equip es va reorganitzat de 

nou. Amb la defensa controlada i diversos contraatacs es va tornar a eixamplar la diferència de 

gols fins arribar al final amb el 14-24 definitiu.  

 

Cadet Femení 

CEH Vendrell  10 (5)  
CE Tortosa 34 (18) 

Còmoda victòria de les cadets del Tortosa en l’inici de temporada. Jugaven contra un equip 

sense drets; i el que havia de ser un partit sense massa al·licients, va produir una bona 

compenetració de l’equip que va deixar molt bones sensacions. 

Tot i tenir tres baixes importants a l’equip, les noies d’Alejandro i Isaac van estar intenses en 

defensa i ordenades en atac. Un parcial d’1 a 4 al minut 5 feia preveure la tònica del partit. 

Les tortosines van manar en tot moment al marcador i això va servir per a que les jugadores 

anessin agafant confiança tant individual com col·lectiva. A la fi de la primera part es va arribar 

amb un clar 5-18. 

Dos parcials seguits d’1 a 3 a l’inici de la segona part, van servir per a eixamplar una mica més 

el marcador per acabar en un 10-34 definitiu. 

Una dada important va ser el gran joc col·lectiu i que totes les jugadores es van estrenar a la 

graella de gols. 

La propera setmana contra l’Ascó B “més i millor”. 

 

Cadet Masculí  

CE Tortosa   21  
OAR Gràcia Sabadell “Verd” 19 

Encara que finalment els cadets del Centre d’Esports es van emportar la victòria, va ser un 

partit molt mal jugat amb moltes pèrdues de pilota i jugades innecessàries. 

Esperem que en els propers partits es fiquen les piles. Hi ha molt per fer!! 

 



Juvenil Masculí  

H Ribes 38  
CE Tortosa 22 

 

Sènior Masculí  

CH Ràpid Cornellà 43 (22)   
CE Tortosa  21 (10) 

Derrota contundent de l'equip sènior masculí que es desplaçava el passat divendres a la pista 

del Cornellà a la Catalunya central. Des de bon principi ja sabien que els locals no els posarien 

les coses fàcils, tant per nivell de joc, amb grans sortides al contraatac, com per l’afició. 

La primera part va estar molt desigualada amb el tortosins fora del partit i amb els locals 

intentant allunyar-se en el marcador a traves d’un gran nombre de contraatacs aprofitant les 

errades dels ebrencs. Tot feia preveure que no seria el dia per els tortosins ja que en poc 

menys de 10 minuts ja es portava un parcial de 9-1 a favor dels locals. Finalment la primera 

meitat finalitzava amb un 22-10 que deixava al sènior amb un clar desavantatge. 

Pel que fa la segona meitat, els tortosins van començar més forts i amb menys errades de 

pilota de tal manera que feia preveure que tot estaria molt més igualat. Però l'equip local altre 

cop va aprofitar molt bé les errades dels ebrencs: pèrdues en atac, llançaments errats... de tal 

manera que seguien eixamplant la distància en el marcador, a més a més, cal dir que 

disposaven laterals molt potents amb gent que es movia molt bé i amb un gran desequilibri pel 

que fa al moment de crear jugada d’atac. Els tortosins però no van baixar els braços fins el final 

del partit i aconseguiren maquillar un poc el marcador no obstant van acabar perdent el partit .  

La setmana vinent els ebrencs rebran al H. Ribes, on intentaran aconseguir la primera victòria 

de la temporada. 


