Aleví / Infantil Masculí
CE Tortosa
Reusenc HC

21
15

Cinquena jornada de la lliga en la qual el jove equip s'enfrontava al Reus infantil, equip que
comptava amb jugadors contra els quals ja havien jugat en el seu primer partit contra el cadet.
El primer temps es va estar marcat per les errades tant de llançament com de passada, el que
deixava un 3-7 al finalitzar la primera part que feia preveure que el partit podia complicar-se
una mica més de l’esperat. Una xerrada, i les idees més clares, van ser suficients perquè els
més menuts reaccionessin igualant el marcador en un 9-9 al final de la segona part.
A la tercera part, la dinàmica continuava ascendint, de la mateixa manera que la intensitat, el
que permetia prendre avantatge al marcador.
A la quarta part la gran intensitat local no disminuïa, el que permetia que els locals es
quedessin amb la primera victòria de l'any.
Desitjar als jugadors Marc Delgado, Marc Cid i Pau Gallard una ràpida recuperació.
Cal destacar també el progrés del jugador Badr, enhorabona i a continuar així.

Infantil Femení
H Cooperativa Sant Boi “B”
CE Tortosa

23 (7)
25 (14)

Primer partit després de les vacances, on les jugadores tant sols han tingut un parell de dies
d’entrenaments, però amb moltes ganes de donar-ho tot a la pista.
Comença el primer temps amb avantatge per a les de Sant Boi, són elles les que marquen els
dos primers gols, però abans de que passin els primers 5 minuts, el Tortosa ja va igualar el
marcador. Durant els següents minuts, les tortosines van tantejant a les locals, i la intensitat del
joc la marquen les nostres; minut 10 marcador de 4 a 6. Poc a poc, les infantils van anar
distanciant-se al marcador, 5 – 9 minut 15, 7 – 13 minut 20 i 7 – 14 al descans.
Tot feia pensar que tenien guanyat el partit, però no va ser fàcil aguantar aquest diferència de
gols perquè ambdós equips estaven molt igualats tècnica y físicament.
Arranca el segon temps i, contra tot pronòstic, les del Centre d’Esports aconsegueixen un
avantatge al marcador de 8 gols als primers 5 minuts (10 - 18). Les jugadores del Sant Boi no
estaven disposades a deixar escapar el partit i aconsegueixen poc a poc reduir la distància, al
minuto 10 (15 - 22) , al minuto 15 (17 - 23) i al minuto 20 (20 - 24). Les ebrenques es van
relaxar, van perdre ritme i van perdre moltes pilotes, però gràcies a les 2 gran porteres amb les
que compten, van aconseguir frenar l’avanç de les rivals. Els últims 5 minuts de partit van ser
d’infart. Les locals es van adonar que podien guanyar, però les tortosines van marcar un gol
més i aconseguiren un resultat final de 23 a 25.
Van guanyar el partit amb molt d’esforç i donant-se compte que al rival no se’l pot infravalorar
per molt avantatge que tinguis.
Una victòria aconseguida i una lliçó més apresa el dia d’avui.

Infantil Masculí
CE Tortosa
19 (10)
Tarragona HC 17 (8)
Els infantils masculins guanyen el duel pel segon lloc de la classificació.
Els tortosins ja fa jornades que ocupen el segon lloc però empatats a punts amb els
tarragonins, només la diferència de gols els dóna avantatge. Aquesta jornada, última de la
primera volta, es presenta com una pugna entre els dos equips per consolidar el segon lloc.
Molta emoció i responsabilitat per als jugadors.
Ja des del xiulet inicial es va fer evident la igualtat entre els dos equips i el respecte que es
tenien mútuament. El rival era molt fort i infal·lible en l'atac. La defensa havia d'estar a l'alçada
per poder controlar el partit. Al minut 10 el resultat era de 4-5 i al minut 15 de 5-6. Els
llançaments errats dels ebrencs donaven avantatge als tarragonins. Però a partir d'aquest
moment el bon treball dels pivots i l'encert en els llançaments dels laterals i extrems feien que
l'equip tortosí es posés al capdavant, arribant al descans amb el resultat de 10-8.
Amb la represa, els locals van reforçar encara més la defensa i completaren diversos
contraatacs. S’arribà al minut 5 amb un 13-9 al marcador. Però el rival no afluixava i es va
posar de nou a 2 punts. Els ebrencs van dominar en defensa i cal remarcar l'excel·lent treball
dels porters sota els pals. Només així es podien mantenir al capdavant del marcador, que al
minut 20 assenyalava un just 17-16. Tot era possible.
Però les instruccions de les nostres entrenadores per controlar el joc (i els nervis) en els últims
minuts, sobretot amb un temps demanat en els darrers instants, sumat al suport incondicional
del públic local, permeteren arribar al xiulet final amb el definitiu 19-17.

Cadet Masculí
CE Tortosa
49
Tarragona HC 18

Juvenil Masculí
CA Sabadell H 19 (10)
CE Tortosa
21 (11)
Partit molt igualat durant els 60 minuts.
Després d'un inici complicat, els tortosins van arribar al final de la 1ra meitat amb un gol
d'avantatge (10-11).
La segona meitat, després d'uns quants gols seguits i una bona defensa, van adquirir una renta
de +5. Finalment, degut a la falta de recanvis, van aconseguir imposar-se per 2 gols (19-21).

Sènior Femení
CE Tortosa
H Sant Cugat

17 (11)
18 (12)

Les sèniors perden 2 punts a casa davant un molt bon equip.
La primera part l'equip surt a per totes i comencen amb unes bones defenses i uns atacs que
sortien rodats, però uns minuts de desconcert en atac va fer que les visitants es posessin per
dalt al marcador, arribant a un 4 a 8. El temps mort de l'entrenador va servir per a que les noies
segueixin lluitant arribant a un 11-12 al final de la part.

Les tortosines van començar la segona part concentrades en defensa, però les clares ocasions
de gols que no entraven de 6 metres feien que al minut 40 arribessin a un 12-13. Durant
aquesta part destacar la defensa i les bones aturades de la portera. Finalment, un seguit
d'errors en atac fan que s'acabi el partit amb un 17-18.
La setmana que vinent rebran a l’H Pardinyes i esperem que s'emportin els dos punts.

