
El passat 15 de desembre, en motiu de la Marató de TV3, el Centre Esports Tortosa va dur a 

terme una sèrie d'activitats relacionades amb l'handbol al centre del Parc de Tortosa. Els més 

petits van poder disfrutar de diversos partits mixtes i alguns jocs relacionats amb la pilota. Va 

ser una gran experiència per poder compartir amb tota la ciutat el nostre esport en un dia tant 

especial com aquest. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Handbol escolar 

Primera sortida dels més petits del Centre Esports Tortosa, participant al lll Torneig de la ciutat 

d'Amposta, en participació d'un equip benjamí i un aleví (ambdós mixtes). Pel que fa els 

benjamins, després de superar una dura ronda de classificació, van acabar segons, perdent la 

final contra Móra. Finalment, els alevins van acabar campions de la seua categoria oferint un 

joc ràpid i eficaç. 

 

Aleví - Infantil Masculí 

CH Móra la Nova 33 
CE Tortosa  26 

Desplaçament a Móra la Nova dels més petits del club. Es preveia un partit igualat  però, 

aprofitant les errades en llançaments i passades dels tortosins, els locals ho van aprofitar per 

obrir distàncies en el marcador a les dues primeres parts, on els nervis els van jugar una mala 

passada. 

Una tercera part amb les idees més clares i una intensitat més alta permetia retallar distàncies 

al marcador però no va ser suficient. 

El proper partit serà el 13 de gener a Tortosa contra la Canonja. 

 

Infantil Femení 

CE Tortosa 36 
CH Ascó “B” 19 

 

Infantil Masculí 

CH Canovelles 16 (8) 
CE Tortosa 23 (15) 

L'infantil masculí suma una victòria treballada en el seu desplaçament al Vallès Oriental. 

L'equip vallesà va ser qui va inaugurar el marcador, tota una declaració d'intencions del que 

seria el partit: els locals es van situar ferms en defensa des del primer moment, amb una 

muralla defensiva que, sumada a un porter encertat, plantava cara a l'equip tortosí des del 

primer moment. Al minut 10, amb un 4-5 al marcador, es veia que la concentració tant en atac 

com en defensa serien imprescindibles per a qui volgués emportar-se la victòria. 

A partir del minut 15 els tortosins comencen a poder desenvolupar el seu joc amb certa 

comoditat, amb un 6-8 al marcador. Els encerts en els llançaments a porteria dels extrems van 

ser claus per tal que l'equip anés sumant punts, fins arribar al descans amb el resultat de 8-15. 

Amb la represa, els locals van sortit molt encertats en atac, imposant un ritme de joc molt 

ràpid  i molt ben organitzats en defensa, interceptant diverses passades als tortosins i tallant 

constantment les sortides de contraatac dels visitants. Al minut 10, el resultat de 12-17 al 

marcador deixava entreveure que la diferència de gols anava minvant i que tot era possible. La 



nostra entrenadora demana temps. Calia donar consignes clares per aturar els millors jugadors 

de l'equip contrari i assegurar la victòria. I així va ser. L'equip tortosí va reaccionar reforçant la 

defensa, interceptant les passades dels contraris i sortint al contraatac. L'actuació del porter va 

ser brillant i els gols dels laterals claus i molt celebrats per l'afició tortosina, incansable 

motivadora dels jugadors. Al minut 15 el marcador mostra un 12-20 i amb el xiulet final el 16-23 

definitiu. 

 

 

 

Cadet Femení 

CE Tortosa 28 (16) 
CH Salou 17 (10) 

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

les noies entrenades per Alejandro i Isaac. 

Darrer partit com a local de la primera fase i victòria còmoda per l’equip tortosí. Amb aquest 

resultat es certifica la classificació per la segona fase del campionat. 

Totes les noies van estar molt correctes, però destacarem aquesta setmana a Cinta Duran, 

amb 5 gols com a 5 sols. 

 

 

 



Cadet Masculí 

H Sant Llorenç – Sant Feliu de Llobregat “A” 47  
CE Tortosa     22 

Juvenil Masculí  

CE Tortosa    18  
CH Sant Esteve de Palautordera 39 

 

Sènior Femení  

CE Tortosa 27 (13)   
CE Tortosa 13 (8) 

Primer partit de la segona volta de la competició, on les noies de Nil van aconseguir una nova 

victòria. 

Des de l’inici del partit el conjunt tortosí va portar sempre la iniciativa al marcador amb 

diferències que oscil·laven entre 3 i 5 gols al seu favor, amb un joc ofensiu que anava millorant 

a mesura que passaven els minuts. 

A la represa, les locals van sortir concentrades en defensa i, a la vegada, amb la portera molt 

entonada. Aquesta solvència va permetre la recuperació de pilotes i poder sortir ràpid al 

contraatac, ampliant l’avantatja tal com indica el resultat final. 

La propera setmana, just abans de les Festes de Nadal, es desplaçaran a la pista de l’H Sant 

Cugat. 

 

Sènior Masculí  

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

L'equip sènior masculí es desplaçava el passat diumenge a la pista del Sant Marti Adrianenc. 

Des de bon principi ja sabien que els locals no els posarien les coses fàcils, gràcies a la gran 

intensitat que posaven els locals a la pista. Fet que els tortosins van intentar aprofitar per tal de 

estar mes concentrats i motivats. 

La primera part va estar igualada fins que els tortosins van baixar el nivell i els locals, de 

manera fulgurant, es posaven en uns 6 gols de diferència, deixant un resultat de 13-7 al 

descans que deixava als tortosins per baix al marcador. 

Un inici molt actiu dels ebrencs, amb un parcial de 4-0, tornava a posar tot ajustat al marcador. 

L'equip tortosí va aprofitar molt bé la falta d'encert en el llançaments dels locals, amb una gran 

actuació del nostre porter i aconseguiren entrar altre cop al partit i no deixar anar als 

barcelonins al marcador fins posar-se a un gol. Finalment els liles, aprofitant les diverses 

precipitacions dels tortosins, van tornar a desenganxar-se al marcador i eixamplar un poc la 

diferència que finalment seria definitiva. El partit va acabar amb un resultat de 28-25 i una gran 

desil·lusió dels tortosins que els enfonsa als últims llocs a la classificació.  



El pròxim partit, després de les festes nadalenques, els tortosins rebran el JH Mataró “B”, on 

intentaran escalar llocs a la classificació.  

Bones festes i pit i collons!  

 


