
Infantil Femení 

CH Amposta 19  
CE Tortosa 10 

 

Infantil Masculí 

KH-7 BM Granollers Atlètic 25 (13)  
CE Tortosa   24 (14) 

L’infantil masculí perd la imbatibilitat a la catedral de l'handbol català en un partit molt igualat. 

 

Els tortosins van arribar a Granollers com a líders del seu grup i sense haver perdut cap partit. 

En els primers moments el marcador 2-0 semblava indicar que tant l'entitat del rival com de la 

pista on es desenvolupava el matx els hi passarien factura i es veurien abocats a un resultat 

advers de forma contundent, però res més lluny de la realitat. Una vegada superat el factor 

camp, es va arribar en no res a un 2-3 i, els del Centre d’Esports, van competir cara a cara amb 

els rivals en uns minuts molt igualats. Es van adonar que eren capaços de qualsevol cosa amb 

un bon treball del central, encert dels marcadors, control defensiu i bones aturades de l'únic 

porter disponible pel partit, arribant al descans amb un esperançador però també just 13-14. 

 

L'inici de la segona part va ser molt diferent. Els de Granollers van avançar la línia de defensa 

fins al mig camp, fet que els va possibilitar aturar l'equip tortosí, interceptant passades i 

contraatacant. El parcial de 6-0 va posar als locals al capdavant amb un còmode 19-14. Al 

minut 11 va arribar el primer gol dels tortosins a la segona part... i amb ell la seva reacció. Van 

reforçar la defensa i van competir en atac fins arribar a igualar el partit. Tot era possible. 

Finalment el xiulet de fi de partit va deixat el marcador amb el resultat definitiu de 25-24. 

 

Felicitar als nois que van competir de tu a tu amb un gran rival. Molt bon paper de l'equip. Bona 

feina entrenadores!!! Esperem expectants el partit de tornada. A reveure amics de Granollers!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cadet Femení 

CE Tortosa 23 (8)  
CH Amposta 21 (12) 

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

les noies entrenades per Alejandro i Isaac. 

Partit marcat per les absències de l’equip tortosí que va comptar fins a 4 baixes importants a 

l’inici del partit. Destacar que a la mitja part ja es va poder incorporar la nostra gran portera 

Maria, i el signe del partit ja va canviar. 

Però aquestes baixes a la primera part es van notar molt, i l’equip ampostí molt motivat i molt 

endreçat en defensa, va saber aprofitar la situació i va tenir fins i tot una diferència de +6 per 

ells. Una petita reacció local va permetre arribar al descans amb un preocupant 8-12. 

A la segona part, d’una banda l’arribada de Maria a la porteria i la reestructuració de l’equip, va 

permetre, tot i les baixes d’Anna Subirats i Núria Aragonés, que l’equip ja fos més reconeixible. 

Amb això es va poder recuperar el desavantatge i aconseguir una treballada victòria per 23-21. 

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

Clemente amb 6 gols com a 6 sols. 

La propera setmana es desplaçaran a la pista de CH Salou. 

 

Cadet Masculí  

CE Tortosa  26  
CH Igualada “B” 29 

 

Juvenil Masculí  

CEH Vendrell 26  
CE Tortosa 29 

 

Sènior Femení 

CE Tortosa  28 (18)   
CH Ràpid Cornellà 14 (4) 

Aquest cap de setmana les sèniors van jugar el primer partit de la temporada a casa i va ser 

enfront del Club Handbol Ràpid Cornellà. 

Les tortosines van començar el partit encertades en atac i fluixes en defensa, però poc a poc 

van millorar i no deixaven que les visitants tinguessin oportunitat d'ajustar el marcador. Deixant 

un clar 18 a 4 a la mitja part. 

 

A la segona part les locals es van relaxar més en defensa fet que les del Cornellà maquillessin 

el resultat amb un 28-14. 



 

Sènior Masculí  

H La Garriga 24 (10)   
CE Tortosa 27 (13) 

Segona victòria a 2ª Catalan dels tortosins en un partit en què va destacar la bona defesa dels 

ebrencs i els ràpids contraatacs que van acabar amb l'equip local. A la mitja part, els tortosins 

ja portaven un cert avantatge (10-13), però el bon joc associatiu dels ebrencs va consolidar la 

segona victòria consecutiva després d'un dur inici de competició. 

 

 


