
Infantil Femení 

CE Tortosa 13 
H Ribes 1 27 

 

Infantil Masculí 

CE Tortosa 33 (17)  
H Sant Miquel 4 (3) 

Els nois de l'infantil masculí van aconseguir la tercera victòria consecutiva en un còmode partit 

contra l’H. Sant Miquel. 

L'equip va arribar al partit amb l'absència per lesió d'un dels dos porters però també amb l'staff 

complet gràcies a la incorporació de la segona entrenadora. Ja en els primers minuts, un 

parcial de 5-1 a favor dels locals feia intuir la superioritat dels tortosins, que van estar ben 

situats en defensa i encertats en atac. Fins la meitat de la primera part els visitants van 

aguantar bastant, amb diverses aturades del porter, però a partir d'aquest moment els del 

Centre d’Esports van eixamplar la diferència de gols, ferms en defensa i el porter encertat, amb 

diverses passades interceptades als contraris que facilitaven el contraatac i l'encert dels 

extrems anotant des de la seva zona. Tot plegat va permetre arribar a mitja part amb el resultat 

de 17-3. 

A la represa, el partit va continuar amb el domini total dels locals, ben situats en defensa i 

encertats en atac, fet que sumat al cansament dels contraris, amb un equip escàs, va deixar un 

marcador definitiu de 33-4. 

Bones vibracions d'aquest equip per encarar la visita a Granollers la propera jornada. 

 

Cadet Femení 

CE Tortosa 26 (12) 
CH Ascó “B” 23 (14) 

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

les noies entrenades per Alejandro i Isaac. 

Partit molt ajustat durant els primers 55 minuts de partit, amb diferències d’un o dos gols per 

cada equip o molta estona empatats, però un final de partit més solvent i efectiu de les 

tortosines, va permetre que poguessin guanyar el partit. 

Totes les noies van estar molt correctes, però destacarem aquesta setmana el bon fer d’Àngela 

Callarisa amb 7 gols com a 7 sols. 

La propera setmana es desplaçaran a la pista del CH Amposta. 

 

 

 



Cadet Masculí 

H Palautordera - Salicru 41  
CE Tortosa   30 

Partit molt lluitat encara que al final no van poder aconseguir la victòria. 

Una primera part bastant controlada, encara que molt fluixa en defensa. 

Una segona part, on els nervis dels jugadors van portar a perdre bastantes pilotes, errar uns 

quants tirs a porteria i fer que el partit se’ls hi anés de les mans. 

 

Juvenil Masculí  

CE Tortosa  18  
HC Laietà Argentona 27 

 

Sènior Femení  

H Lleida Pardinyes “Groc” 20 (9)   
CE Tortosa   22 (11) 

Després dels 10 primers minuts de partit amb alternances al marcador, les tortosines es van 

posar al davant i no van amollar fins al final, però sempre en petites avantatges. 

La dinàmica de joc de les dues parts va ser molt similar. A l’equador de la segona semblava el 

partit decidit amb una renda de 4 gols però llavors, les noies de Nil van entrar en uns moments 

d’imprecisió en el joc i les lleidatanes van reduir la diferència a 1 gol. Tot i això, van saber 

aguantar la pressió i no perdre la concentració. El fet de no rebre cap gol en els 5 darrers 

minuts va ser decisiu per guanyar el partit. 

Destacar la bona actitud en l’aspecte defensiu de tot el grup, així com les aturades de mèrit de 

la nostra portera Paula Estorach. 

El proper dissabte rebran el conjunt del Cornellà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sènior Masculí  

CE Tortosa 28 (13)   
H Ribes 23 (10) 

Primera victòria dels tortosins en la tercera jornada de lliga disputada el passat diumenge al 

migdia a Tortosa, al pavelló de Ferreries, on s’enfrontaven a l’handbol Ribes, equip recent 

ascendit la temporada anterior al igual que els de Tortosa. 

Des dels primer minuts de partit els locals van intentar imposar-se en defensa per poder obrir 

forat ràpidament al marcador a base de contraatacs tot i que els visitants no posaven les coses 

fàcils amb una defensa profunda per intentar provocar errors i precipitacions en el joc dels 

tortosins. Tot i això, els ebrencs van poder mantenir durant tota la primera meitat un avantatge 

al marcador que oscil·lava entre els 3 i 4 gols, fins arribar al descans. 

A la represa, la dinàmica del partit va continuar sent la mateixa, tot i que els visitant anaven 

intercanviant sistemes defensius per intentar pressionar i aprofitar els minuts en que jugaven en 

superioritat a causa d’algunes exclusions, als ebrencs no els van tremolar les cames i van 

saber mantenir la renda al marcador, que en alguns moments van poder augmentar fins arribar 

als 7 gols i així poder jugar amb tranquil·litat els darrers minuts de partit, arribant a un marcador 

final de 28 a 23 a la fi dels 60 minuts. 


