
Infantil Femení 

CH Ascó “B” 14 
CE Tortosa 23 

 

Infantil Masculí 

CE Tortosa  41 (21) 
CH Martorell “Groc” 18 (9) 

L'infantil masculí conserva la imbatibilitat a casa després d'un còmode partit contra el Martorell.  

El nois del Centre d'Esports havien de superar un gran handicap com era l'absència dels dos 

porters de l'equip. Havien de suplir aquesta absència amb un treball molt ferm en defensa, per 

donar suport al jugador que, amb moltes ganes, estava disposat a defensar la porteria.  

Els visitants van estar encertats en atac i forts en defensa durant els primes 5 minuts, cosa que 

va permetre la igualtat en el marcador amb un 4-4. Però a partir d'aquest moment els tortosins 

van estar imparables. El gran treball del pivot controlant els atacs, l'encert en els tirs, la 

concentració en defensa de tots els jugadors i, sobretot, el gran treball del porter sota els pals, 

va fer que s'arribés a la mitja part amb el resultat de 21-9. 

A la represa, res va canviar en relació a la primera part. Els locals van continuar eixamplant la 

diferència al marcador. El porter va estar impecable, fins i tot aturant els tirs de 7 metres, i els 

jugadors anaven una vegada i una altra, fins arribar al resultat de 41-18 al final del partit. 

Superada la prova nois. Bona feina de conjunt en un equip molt ben avingut, que gaudeix cada 

vegada més amb aquest esport. 

 

 



 

Cadet Femení 

CH Salou 11 (4) 
CE Tortosa 32 (16) 

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

les noies entrenades per Alejandro i Isaac. 

Partit sense molta història com reflexa 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 

Cinta Durán amb 4 gols com a 4 sols. 

Destacar també aquesta setmana la lesió en un entrenament de la nostra 

jugadora Carmen González, desitjar-li una ràpida recuperació. Ànims Carmen! 

La setmana vinent rebran al H.C. Perelló. 

 

Cadet Masculí 

CE Tortosa     31  
H Sant Llorenç – Sant Feliu de Llobregat “A” 44 

 

Juvenil Masculí  

CE Tortosa  18  
HC Laietà Argentona 27 

 

Sènior Femení  

H Sant Joan Despí “B” 18 (10)   
CE Tortosa  26 (16) 

El sènior femení va jugar aquest cap de setmana a casa del Sant Joan Despí, on va aconseguir 

la victòria.  

El partit va començar favorable per a les tortosines que van fer un parcial de 5-0 durant els 

primers minuts del partit. A la mitja part el resultat era 10-16 i aquesta diferència de gols entre 

els dos equips es va mantenir durant tot l'encontre. Cal destacar l'actuació en defensa de 

l'equip tortosí que va ser clau per a que el resultat final fos 18-26, aconseguint així la quarta 

victòria de la temporada.  

 

 

 



Sènior Masculí  

CE Tortosa 26 (14)   
H Rubí  24 (12) 

Victòria ajustada dels tortosins el passat diumenge al migdia, en el partit disputat al pavelló de 

Ferreries, on s’enfrontaven a un equip recent ascendit a la categoria la darrera temporada al 

igual que els de Tortosa. 

El match va començar amb moltes imprecisions dels locals en atac que juntament amb una 

defensa molt tova, que deixava llançar amb facilitat als de Rubí des de la línia dels 6 metres, va 

permetre als visitants obrir ràpidament distàncies al marcador que durant els primers minuts 

oscil·laven entre els 4 i 5 gols. Un cop superats els primers 15 minuts els tortosins es van posar 

les piles en atac i van enfortir la defensa, això els va permetre anar retallant distàncies poc a 

poc fins poder empatar el partit i, finalment en els darrers minuts, agafar un petit avantatge de 2 

gols amb el qual s’arribava a la conclusió de la primera meitat. 

A la represa, els dos equips van fer esforços per poder agafar una renda àmplia al marcador, 

però cap dels dos va poder-se imposar en defensa, fent que el marcador anés variant amb 

avantatges d’entre 1 i 2 gols tant per un equip com per l’altre. El partit es va decidir en els 

darrers minuts, on un llançament de penal dels visitants al pal, seguit d’una aturada del porter 

local a un llançament des dels 6 metres en el següent atac, combinat amb dos gols dels 

tortosins va permetre als locals situar-se 2 gols amunt al marcador a falta de 30 segons per al 

final, i que tot i la pressió dels de Rubí a tota la pista per forçar alguna errada, ja no es va 

moure més, arribant al final dels 60 minuts amb un resultat de 26 a 24 per als de Tortosa. 

 

 


