
Aleví - Infantil Masculí 

CEH Vendrell 20 
CE Tortosa 29 

Segon partit de la temporada i primera victòria dels més petits. 

Es preveia un partit complicat a la pista del que era el líder, tot i això, no es van deixar intimidar. 

Amb actitud, ganes i les idees clares, es van posar per davant al marcador des del primer 

minut. 

Una petita baixada d'intensitat en la tercera part va permetre retallar distàncies als locals, però 

tot i això les 2 primeres parts van permetre que la distància es mantingui en 4 gols. En la quarta 

part recuperant la mateixa dinàmica del principi va permetre que es tornin a distanciar amb el 

que es va obtenir una còmoda victòria. 

 

Infantil Femení 

CE Tortosa 26 (13) 
CH Amposta 14 (7) 

Segon partit contra l’Amposta, en el qual es va presentar massa confiat per haver guanyat a un 

Tortosa sense experiència a la primera ronda. Però la realitat va ser un altra i les tortosines en 

pocs minuts els hi van deixar clar la seva evolució.  

Durant els primers 5 minuts, les del Centre d’Esports es van distanciar al marcador amb un 

parcial de 6 - 1 i als 10 minuts la diferència va augmentar fins al 9-1 on les d’Amposta no 

sabien com reaccionar envers al que estava passant. A partir d’aquest moment i fins les 

visitants van reaccionar una mica i aconseguiren arribar al minut 20 amb un 10 – 4 al marcador. 

Finalment, amb un joc més igualat, s’arriba al descans amb un 13 – 7 gràcies a les múltiples 

recuperacions de pilota, una millora en defensa i aprofitant bé les oportunitats d’atac estàtic. 

L’inici del  segon temps no va ser bo per a les de Tortosa que, amb una relaxació durant els 

primers 5 minuts, es van deixar remuntar dos goles. Però gràcies a la ràpida reacció dels 

entrenadors, van aconseguir que les infantils no perdessin ritme i continuessin amb la tònica de 

la primera part augmentant la diferència al marcador. Amb les locals molt motivades, la 

distància al marcador va anar en augment fins al final del partit amb un resultat de 26 a 14.   

Felicitar a les noies pel bon joc i per la seva actitud guanyadora.  

 

 

 

 

 

  

 



Infantil Masculí 

CE Tortosa  34 (17) 
CH Sant Andreu 7   (4) 

L'infantil masculí suma una nova i còmoda victòria i continua en segona posició. 

Els barcelonins, que arriben a Tortosa quarts en la classificació, enceten el marcador en els 

primers instants del matx. Els tortosins es posen en alerta, entenent que calia concentrar-se i 

reaccionar. S'organitzen en defensa i reforcen l'atac, aconseguint un parcial de 7-1 al minut 10 

que els permet controlar el partit.  El domini del joc per part dels pivots, l'encert dels laterals 

cara porteria i la concentració dels extrems fa que el resultat a la mitja part sigui de 17-4. 

Amb la represa tot continua igual. El rival te dificultats per completar les jugades d'atac, gairebé 

passen 10 minuts quan marquen el primer gol de la segona part. Les recuperacions de pilota 

dels tortosins els permeten contraatacar i marcar una vegada i una altra, eixamplant cada 

vegada més la diferència de gols. Les aturades dels porters locals són contínues. L'equip 

continua ben situat en defensa. És difícil guanyar a aquest equip a casa. Amb el xiulet de fi de 

partit arriba el resultat definitiu: 34-7. 

Continua la bona ratxa d'aquest equip que conserva la imbatibilitat a domicili. Descans 

merescut el de la setmana vinent. 

 

 

 

 

 

 



Cadet Femení 

CH Amposta 24 (11) 
CE Tortosa 20 (10) 

Setena jornada de la primera fase de l’equip cadet femení del CE Tortosa, i primera derrota de 

les noies entrenades per Alejandro i Isaac. 

Partit marcat pel gran nombre de baixes que a hores d’ara pateix l’equip tortosí, fins a 4 aquest 

cap de setmana, que fa que el potencial global de l’equip es vegi afectat. 

A banda d’aquestes baixes que limiten la rotació a un canvi, comentar també l’evolució de 

l’equip ampostí que a banda de tot, va jugar un bon partit. 

 

Cadet Masculí 

CH Igualada “B” 29 (13)  
CE Tortosa  21 (10) 

Partit molt fluix dels tortosins amb correctiu inclòs. 

Lluny de treure un bon resultat que és el que estava previst i el que tots pensaven, es va veure 

un partit que va anar de més a menys. Els primers parcials 2-2, 4-4, 7-6 fins arribar al 13-10 a 

la mitja part. 

La segona part, tot i pensant que es podien recuperar i fins i tot guanyar veient que els contraris 

no tenien ni feien res per ser superiors, la cosa va anar de mal en pitjor. Els tortosins es van 

acabar d'enfonsar. 

 

Juvenil Masculí  

CE Tortosa 25  
Liceo Francés 29 

Partit igualat on el problema va estar en els llançaments.  

La primera part va ser força igualada on els tortosins se’n van anar al descans perdent de 2 

gols. 

Al començament de la segona part, van arrancar fluixos i els van fer un parcial de 0 - 3, posant-

se a 5 gols de diferència. Les diferències van estar tota la estona entre els 3 i 5 gols a favor 

dels visitants a causa majoritàriament de la gran quantitat de llançaments errats. Final del partit 

derrota per 25-29. 

 

 

 

 

 



Sènior Femení  

CH Cardedeu 27 (16)   
CE Tortosa 23 (9) 

Aquest cap de setmana el sènior femení va jugar a casa del Cardedeu. 

Un mal inici de la primera part de les tortosines en errades defensives i ofensives, feien que 

l'equip local ho aprofités. A la mitja part el marcador era 16-9. 

La segona part va ser molt diferent. Les ebrenques van sortir arreglant les errades de la 

primera part però tot i millorar-ho no va ser suficient per guanyar el partit. 

La setmana vinent hi ha descans però treballaran de valent per a la pròxima jornada on jugaran 

a casa contra el CJH Mataró B. 

 

Sènior Masculí  

CE Tortosa   20 (10)   
Llavaneres – Caldes d’Estrac  18 (10) 

Victòria ajustada dels tortosins en el partit disputat el passat diumenge a la tarda al pavelló de 

Ferreries, on s’enfrontaven els de la capital de l’Ebre i el Llavaneres, en un matx molt igualat de 

principi a fi. 

Durant els primers minuts tot i la igualtat en el joc els visitants van obrir un forat de 5 gols al 

marcador degut a les nombroses errades de llançament dels tortosins que, tot i disposar de 

claríssimes opcions de gol, no estaven encertats a l’hora de finalitzar les accions. A mesura 

que passaven els minuts es van anar afinant i van poder retallar distàncies des d’una bona 

defensa i sortint ràpid al contraatac, acabant els primers 30 minuts amb un empat a 10 gols al 

marcador. 

A la represa, els tortosins van continuar forts en defensa i atacant ràpid, però els visitants, un 

equip molt veterà, no deixava de posar les coses difícils. A la meitat del segon temps els locals 

van poder fer un parcial de 4 gols, que els va permetre arribar als darrers minuts del partit 

podent administrar l’avantatge al marcador arribant a la fi dels 60 minuts amb un resultat de 20 

a 18. 

 

 


