
SORT DISPAR PER ALS EQUIPS DEL CE 

TORTOSA 

 

Infantil Femení 

CE Tortosa 18 (7)  
HC Perelló 21 (8) 

Un inici del primer temps molt equilibrats molt equilibrat entre els 2 equips, tècnica i físicament, 

deixava amb un petit avantatge a les del Perelló 1-3. Les de Tortosa van aconseguir retallar 

distàncies però, a pesar dels intents de llançament a porteria la pilota no volia entrar, i el 

Perelló es va mantenir per davant al marcador fins al descans amb un resultat de 7-

8.                                     

En l’inici del segon temps, les visitants van aprofitar algunes pèrdues de pilota i errades en la 

defensa de les tortosines per eixamplar la distància fins els 4 gols (12-16). Les del Centre 

d’Esports no van parar de lluitar, però amb pèrdues en atac i alguns errors en defensa, 

combinat amb els rapidíssims contraatacs de les perellonenques, deixava al minut 21 un 

resultat al marcador de 17-20. Finalment, tot i millorar el joc en els últims minuts no van 

aconseguir reduir las distància i es va quedar un resultat de 18-21.  

 

Infantil Masculí 

CH Vilanova i la Geltrú 19 (6)  
CE Tortosa  28 (15) 

Els infantils del Tortosa Van arribar a Vilanova amb tots els jugadors disponibles per primera 

vegada en tota la temporada. Era una oportunitat per veure què pot fer aquest equip. Els 

primers 5 minuts va haver igualtat a la pista i també en el marcador (2-2). A partir d'aquest 

moment els visitants van reforçar la defensa i van estar més encertats en atac, posant-se per 

davant i arribant al minut 10 amb un. 3-5. A partir d'aquest moment, els tortosins van estar 

imparables. El rival no sabia com trencar la ferma defensa, amb freqüents pèrdues de pilota 

que aprofitaven els del Centre d'Esports per sortir al contraatac amb decisió i encert. Es van 

veure gols espectaculars des de totes les posicions, amb passades i jugades de força qualitat. 

També cal destacar decisives aturades dels porters. Tot plegat els va portat a la mitja part amb 

un 6-15. 

A la represa, la dinàmica del partit va canviar. Els tortosins es van relaxar en defensa, cosa que 

va permetre als vilanovins acabar les jugades d'atac, els contraatacs dels visitants van 

disminuir i es va veure igualtat sobre la pista per part dels dos equips fins arribar a l'instant final 

amb un 19-28 al marcador. 

Nova victòria dels nois que permet a l'equip mantenir-se en la zona alta de la classificació.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cadet Femení 

CE Tortosa 31 (15)  
HC Perelló 22 (7) 

Victòria treballada de les cadets del Tortosa. Concentració i actitud des del minut 1 van ser 

claus per a arribar al resultat assolit.  

Una gran defensa a la primera part va permetre marxar al marcador des del minut 5 i arribar al 

descans amb un marcador favorable de 15-7. 

A la segona part, un descens en intensitat de joc va provocar que les visitants retallessin 

distàncies fins al minut 50. A partir d’aquí, les noies d’Alejandro i Isaac es van tornar a endollar 

fins al 31-22 final. 

Destacar aquesta setmana el gran treball col·lectiu i els 6 gols des de l’extrem de Núria 

Aragonés. 

La propera setmana rebran al Club Escola Handbol Vendrell. 

 

Cadet Masculí  

BM La Roca 1953 39 (21)  
CE Tortosa  23 (11) 

Els tortosins segueixen sense guanyar a domicili. 

La primera part va ser molt fluixa, plena d’imprecisions i errades per part de l'equip tortosí. 

A la represa es va millorar en defensa i es va fer més bloc, tot i així la diferència al marcador ja 

era inassolible . 

El proper cap de setmana els cadets es desplacen a Sabadell. 

 

Juvenil Masculí  

La Salle Bonanova Atlètic 30  
CE Tortosa   22 

 



Sènior Femení 

CE Tortosa  27 (13)   
CH Ràpid Cornellà 21 (15) 

El passat diumenge, el sènior femení del Centre d'Esports Tortosa va disputar un partit contra 

un rival molt fort com el C.H Terrassa. 

Bon inici de les tortosines amb un parcial de 4-1. Poc a poc les rivals van entrar al partit i 

juntament a pèrdues de pilota en atac de l'equip tortosí que donaven peu a sortides ràpides al 

contraatac va deixar un marcador de 13-15 al descans. 

A la represa les forces seguien igualades i feia que el marcador fos ajustat. Finalment, una 

bona defensa va obrir distàncies i les ebrenques van guanyar els dos punts amb un marcador 

de 27-21. 

La setmana que ve tenen un partit molt complicat fora de casa contra el Santpedor. 

 

Sènior Masculí  

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

Derrota clara de l'equip sènior masculí que es desplaçava el passat dissabte a la pista del 

Sants. Des de bon principi ja es veia que els locals els posarien les coses complicades, tant per 

nivell de joc, amb grans transicions defensa atac, com pel gran nivell ofensiu. 

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

intentant allunyar-se al marcador a través d’un gran nombre d’imprecisions dels ebrencs. Tot 

feia preveure que no seria el dia pels de Tortosa ja que en poc menys de 10 minuts ja es 

portava un parcial de 7-3 a favor dels locals. Finalment la primera meitat va deixar un 14 - 4 al 

descans amb una clar desavantatge pels ebrencs. 

Pel que fa la segona meitat, els tortosins van començar més forts i en la intenció de donar la 

cara. Amb menys errades de pilota, feia preveure que tot estaria molt més igualat, i així va ser. 

Els del Centre d’Esports, amb molt bones accions ofensives i amb un nivell elevat pel que fa a 

la part defensiva va donar la cara fins als últims minuts. Tot i així, l'equip local altre cop va 

aprofitar molt bé les petites errades dels sèniors i l’avantatge aconseguit els primers minuts, per 

no deixar reaccionar als visitants i així conservar la distància al marcador, a més a més, cal dir 

que disposaven de 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. Finalment, tot i la bona segona part 

dels tortosins, aquets acabaren caient per un resultat de 28-19.  

La setmana vinent rebran al SA Súria, on intentaran aconseguir una nova victòria. 

 


