Aleví / Infantil Masculí
CE Tortosa
AAH La Canonja

21
19

Infantil Masculí
CE Tortosa
CH Salou

31 (16)
18 (9)

L'infantil masculí continua imbatut a domicili.
Aquesta jornada les entrenadores tenien el repte de fer rutllar l'equip quan gairebé la meitat
dels jugadors acabaven d'arribar de l'esquiada escolar, cansats i sense entrenar en tota la
setmana. Els convocats estaven puntuals al pavelló, perquè si alguna cosa els sobra és
compromís.
Sense fer un joc brillant, l'equip es va posar al capdavant al marcador des del primer moment.
Va arribar al minut 5 amb un 6-2 i al minut 10 amb un 9-3 al marcador. A partir d'aquest
moment, els locals es concentraren més en defensa i completaren diversos contraatacs, cosa
que els va permetre arribar a la mitja part amb un còmode 16-9.
Amb l'inici de la segona part el partit va fer un gir, els locals van estar poc encertats en atac i
van deixar espais en defensa. Els visitants, molt motivats, començaven a retallar distàncies. Els
tortosins només havien marcat un gol en 5 minuts. Però les entrenadores aconseguiren
reorganitzar de nou l'equip i recuperar el bon joc. Una vegada més, els porters varen estar
impecables sota els pals, i els nostres jugadors van tornar a mostrar llançaments de molta
qualitat, fins arribar al xiulet final amb un 31-18 al marcador.
Repte superat entrenadores. Endavant equip!

Cadet Femení
CH Montbui
CE Tortosa

44 (18)
42 (16)

Segona jornada de la segona fase de l’equip cadet femení del CE Tortosa, i segona derrota de
les noies entrenades per Alejandro i Isaac.
Partit molt distret el disputat aquest passat diumenge a la pista del Club Handbol Montbui. Dos
equips amb molta tendència ofensiva i perquè no dir-ho també, gens d’esperit defensiu. Amb
aquestes premisses 18-16 al descans.
A la segona part més del mateix petits avantatges per cada banda fins a arribar al darrer minut
amb 43-42. Qualsevol cosa haguera pogut passar però, va sortir creu per a les noies tortosines.
Totes les noies van estar molt encertades, però destacarem aquesta setmana a Blanca Viñas
amb 14 gols com 14 sols.

Cadet Masculí
CE Tortosa
CH Ràpid Cornellà

30
23

Juvenil Masculí
CE Tortosa
H Ribes

29 (14)
30 (14)

Partit complicat per als tortosins que rebien al segon classificat.
Tot i això, partit igualadíssim on l'empat va ser el resultat més repetit. Al descans es va arribar
amb l'empat a 14.
La segona part, els visitants van arribar a aconseguir una renda de 4 gols, però els tortosins,
van saber capgirar la situació. Finalment, van disposar d'una pilota per a empatar i van perdre
el partit 29-30 quedant-se sense recompensa després d'un gran partit realitzat.

Sènior Femení
CH Ràpid Cornellà
CE Tortosa

21 (13)
31 (16)

Aquest cap de setmana el sènior femení va jugar a casa del Cornellà.
Van començar la primera part molt igualada degut a les errades defensives i ofensives en la
finalització a porteria. A la mitja part el resultat era 13-16.
El temps de descans va servir per corregir-les i començar la segona part amb una defensa més
forta i unida. Finalment, es van endur els dos punts cap a casa amb un 21-31.
Ara toca treballar i aprendre de les errades per al proper partit contra el Sant Joan d'Espí.

Sènior Masculí
H Palautorderà – Salicrú “B”
CE Tortosa

30 (11)
30 (17)

Partit difícil que es presentava pels ebrencs contra un rival directe per la salvació de la
categoria.
El partit va començar rodó pels tortosins, que a base d'una molt bona defensa i atac eficaç van
aconseguir arribar al descans amb una gran diferència.
A la segona part, a causa del desgast tant mental com físic dels nostres, i dels contraatacs del
Palautordera, els van remuntar el partit fins aconseguir un empat final.

