Infantil Femení
CE Tortosa
H Esplugues “Blau”

13 (5)
16 (8)

Les jugadores van sortir a la pista, i en pocs minuts, van veure que seria un partit molt igualat.
Comencen obrint el marcador les de l’Esplugues. A les tortosines els hi va costar molt marcar el
primer gol degut a la defensa tancada de les visitants i la superioritat física, i no va ser fins al
10’ quan van encetar el seu marcador, no obstant, continuaven perdent per 2 gols (1-3).
Ambdós equips, amb una tècnica molt diferent de joc, van anar fent gols durant la resta del
primer temps sense treure un avantatge clar que pogués sentenciar el partit. Les esplugues van
aconseguir mantenir una diferència de tres gols fins al descans.
Arranca el segon temps, i les visitants aconsegueixen allunyar-se una mica més al marcador ja
que les del Centre d’Esports no aconseguien penetrar amb efectivitat la defensa contraria i els
erraven tots els llançaments a porteria. Tot i això, gràcies a la defensa i porteria tortosina, les
de l’Esplugues tampoc podien anar-se’n al marcador. Al minuto 10 tornaven a estar a una
diferència de 3 gols (8-11). Però és al minuto 15, quan es decanta el partit a favor de les del
Llobregat. Les de Tortosa van baixar el ritme i es van desinflar. Els intents fallits de llançament
a porteria i els espais en defensa els hi van passar factura. Al minuto 20 (11-16). Reacciona el
Tortosa, però massa tard per a guanyar el partit. Aconsegueixen remuntar al marcador i que el
seu rival no marqui lluitant per un millor resultat fins a l’últim segon del partit aconseguint un
marcador final de 13-16.

Infantil Masculí
CH Vilaseca
CE Tortosa

16 (8)
30 (16)

L'infantil masculí aconsegueix la victòria en el primer partit de la segona volta.
Els tortosins van arribar a Vilaseca amb la tranquil·litat de saber-se segons en solitari a la
classificació. Tot i això, en els primers instants del matx es va veure igualtat al joc i al marcador.
Els locals atacaven amb força i els visitants van errar diversos llançaments. Superat aquest
moment, els ebrencs van començar a desenvolupar el seu joc, forts en defensa i contundents
en atac, i van anar eixamplant la diferència de gols, fins arribar al descans amb un 8-16 al
marcador.
L'inici de la segona part va recordar l'inici de la primera, amb el rival molt concentrat al partit, i
es va començar a escurçar la diferència de gols. Però va arribar de nou la reacció de l'equip.
Van controlar la defensa i van sortir amb encert al contraatac. Els porters van estar impecables
una vegada més, amb aturades impossibles. Es van veure jugades, combinacions, passades i
llançaments de molta qualitat i des de les diverses posicions. És un equip que s'entén i que
gaudeix jugant. Així van arribar al 16-30 amb el xiulet final.

Cadet Femení
CE Tortosa
JH Mataró

25 (12)
30 (15)

Primera jornada de la segona fase de l’equip cadet femení del CE Tortosa, i primera derrota de
les noies entrenades per Alejandro i Isaac.
Partit molt igualat a l’inici amb avantatges curts per les dues parts, però un millor final de la
primera part de l’equip visitant, els va servir per obrir una escletxa de +3 en la que es va arribar
al descans.
Tota la segona part les noies tortosines van intentar apropar-se al marcador, però el millor
posicionament al camp de les de Mataró, els hi va permetre endur-se la victòria.
Totes les noies van estar molt correctes, però destacarem aquesta setmana a Núria Aragonés,
amb 6 gols com a 6 sols.

Cadet Masculí
CH Bordils “Verd”
CE Tortosa

34 (17)
27 (14)

Nova derrota dels cadets tortosins.
El partit va estar prou igualat fins al minut 45, quan el resultat encara era de (23-22), a partir
d'aquí, el Bordils es va distanciar fins acabar en una diferència de 7 (34-27). Partit de baixa
qualitat per part dels dos equips, inclús un partit que a ulls del públic tortosí es va veure
guanyat tota l'estona. Si fem un anàlisis del partit, es pot detectar que es molt difícil guanyar
fallant 31 llançaments a porta i perdent 11 pilotes. Tampoc la porteria va estar molt encertada a
la segona part fent nomes 4 aturades, fet que no és habitual en la mitja del nostre porter.
Esperem que hagi sigut un mal dia i que el pròxim enfrontament a casa contra el Cornellà
puguin guanyar.

Juvenil Masculí
CH Salou
CE Tortosa

22
17

Sènior Femení
CE Tortosa
H Pardinyes “Groc”

24 (10)
13 (6)

El passat dissabte, es va disputar al pavelló de Ferreries el partit de la categoria 1a catalana
sènior femení entre el CE Tortosa i el Pardinyes, en el tercer encontre de la segona volta.
Les tortosines van sortir al camp amb una defensa sòlida, encaixant només 6 gols en la primera
part i amb algunes dificultats en l’atac que van saber superar a la segona part.
A la mitja part el resultat era 10 a 6 per a l’equip local i la superioritat va augmentar al llarg del
partit gràcies a les bones situacions de contra atac i de l’assertivitat de llançament en l’atac
estàtic. El resultat final va ser de 24 a 13 per a les locals que trenquen així la mala ratxa
desprès de perdre 4 partits seguits, els dos últims de la primera volta i els dos primers de la
segona.
Es mantenen en la quarta posició de la taula i esperem continuïn els bons resultats per a poder
ascendir en aquesta.

Sènior Masculí
CE Tortosa
29 (10)
JH Mataró “B” 27 (11)
Victòria importantíssima pels ebrencs per aconseguir la permanència a 2ª Catalana.
Els tortosins van començar força malament. Sense idees en l'atac i una defensa amb poca
actitud van fer que el partit comenci amb un parcial de 0-4 pels de Mataró. A la mitja part els
ebrencs perdien per 1 gol (10-11).
Finalment, els tortosins, a base de contraatacs i bona defensa van aconseguir la victòria final.

