6 DE 7 AMB UN SÈNIOR FEMENÍ IMBATUT
Infantil Femení
CH Vilamajor
CE Tortosa

26 (14)
35 (18)

Les infantils del Tortosa es van posar ràpidament per davant al marcador des de l'inici del partit
gràcies a una millora en defensa respecte a partits anteriors que aconseguia bloquejar la
majoria d'iniciatives de les dos millors jugadores de l'equip contrari. En quan a l'atac també es
van començar a veure algunes, encara que contades, bones jugades elaborades.
La segona part continuà amb el domini de les tortosines i la distància de gols es va anar
eixamplant parcial a parcial fins al contundent 26-35 final.
Encara que cal treballar molt i polir moltes coses, ja s'intueix una estructura d'equip, que poc a
poc aconseguirà molts més èxits.

Infantil Masculí
CE Tortosa
OAR Gràcia Sabadell “Verd”

32 (15)
16 (9)

Els infantils consoliden la segona posició amb una còmoda victòria a casa.
Als primers 5 minuts de joc, amb un 4-0 al marcador, ja s'entreveia la superioritat dels locals
davant de l'equip sabadellenc. Això va provocar la relaxació tant en defensa com en atac, amb
diversos llançaments errats. Així s'arribà a la mitja part amb el resultat de 15-9.
A la represa, els locals van sortir amb més ganes i van recuperar el seu estil habitual. Millorant
en defensa i ensenyant als visitants una de les seves millors armes: el contraatac. Al minut 10
el resultat era ja 22-11 i els tortosins demostraven que no deixarien escapar la victòria. Els de

Sabadell no sabien com trencar la línia de defensa, que s'anticipava i tallava una vegada i una
altra les jugades d'atac, fet que sumat a la bona actuació dels porters va portar el marcador al
resultat de 32-16 amb el xiulet de fi de partit.
Una altra victòria al sac d'aquest equip que a casa sembla imparable.

Cadet Femení
CE Tortosa
CEH Vendrell

43 (21)
15 (8)

Sisena jornada de la primera fase de l’equip cadet femení del CE Tortosa, i sisena victòria de
les noies entrenades per Alejandro i Isaac.
Partit sense molta història com reflecteix el marcador final. Molta superioritat tortosina des del
principi fins al final.
Totes les noies van estar molt correctes, però destacarem aquesta setmana el bon fer de Núria
Aragonés amb 8 gols com a 8 sols.

Cadet Masculí
OAR Gràcia Sabadell “Verd”
CE Tortosa

24 (16)
25 (10)

Per fi, després de 4 partits victòria dels tortosins, ajustada i emocionant però victòria que és el
que compta.
La primera part va estar repartida per als dos equips. Primer del Tortosa anant per davant de 2
gols fins al minut (15) i perdent de 6 gols a la mitja part.
A la represa però, els tortosins es van posar les piles, i gràcies a una gran defensa, bones
aturades del porter i prou encert en els atacs, van poder remuntar fins posar-se per davant de 3
gols, tot i així els locals van lluitar fins l'últim moment, perdent tant sols d'1 gol.

Juvenil Masculí
CE Tortosa
28
H Gavà “Blau” 27

Sènior Femení
H Santpedor
CE Tortosa

21 (8)
28 (14)

Les sèniors van començar el partit fluixes en defensa i això va fer que tampoc estiguessin
encertades en atac, arribant al minut 13 de la primera part amb un 6-3. Un temps mort demanat
per l'entrenador va fer que reaccionessin fins a arribar a un 8-14.
La segona part va seguir en la mateixa tònica, van millorar en defensa i en atac van poder
solucionar la defensa oberta que va presentar l'equip local, acabant el partit amb un 21-28.
Una victòria més que s'emporten cap a Tortosa, hauran de seguir treballant per rebre la
setmana vinent l'Handbol Rubí.

Sènior Masculí
CE Tortosa
SA Súria

25 (14)
27 (11)

Partit molt disputat des de l'inici fins al final del partit. L'actual líder de la Segona Catalana va
patir a la primera part per superar la forta defensa dels tortosins, que sumat a un bon atac, va
suposar un avantatge de 3 gols a la meitat del partit (14-11).
Però, a causa del desgast dels ebrencs, un altre cop, castigat per diverses lesions, els de Súria
van aconseguir remuntar el partit a base de ràpids contraatacs i una molt bona defensa.

