Aleví/Infantil Masculí Escolar
CE Tortosa
CEH Vendrell

16
33

Infantil Femení
CH Terrassa
CE Tortosa

27 (15)
21 (9)

Les infantil es van enfrontar el passat diumenge al CH Terrassa, actual líder de la classificació.
A l’inici del partit, les de Terrassa es van avançar al marcador 6 - 1 aconseguint traspassar
fàcilment la línia de defensa de les tortosines. Tot i que les de ebrenques arribaven a fer
llançaments relativament clars a porteria, demostrant al seu rival que tenien davant un equip
amb ganes de guanyar, la portera egarenca ho aconseguia aturar pràcticament tot. Durant els
següents minuts, les de Tortosa no aconseguien reduir aquesta diferència però tampoc
deixaven a les locals augmentar-la, arribant finalment al resultat de 15-9 al descans.
Comença el segon temps i la dinàmica de joc durant els primers minuts va ser la mateixa que
havien acabat, on ni les tortosines aconseguien aproximar-se ni les del Terrassa allunyar-se
més al marcador. No és fins al minut 10, que la persistència de les del Centre d’Esports dona
rendiment i aconsegueixen reduir en 2 gols la diferència 18 - 14. Però les rivals van reaccionar
ràpidament i van remuntar fins als 8 gols 23 – 15 a causa dels continus errors de llançament.
Però les infantils no es van rendir i van tornar a retallar distàncies 23 - 19 al minut 25. Finalment
no es va poder i el partit va acabar amb un 27 - 21.
Gràcies a la insistència i no rendir-se tenint part de las jugadores lesionades i a la portera que
ha fet una gran actuació, van plantar cara a un rival gran rival a la seva pista.

Infantil Masculí
CE Tortosa
KH7 BM Granollers Atlètic

25 (10)
21 (11)

L'infantil masculí recupera la primera posició en solitari després d'un gran partit a casa contra el
rival directe.
Des de l'octubre que s’esperava aquest partit. Un gran joc a Granollers amb una derrota per la
mínima va fer que l'equip esperés amb ganes el partit de tornada. Els dos equips es van trobar
en un moment en què ocupaven el primer lloc de la classificació empatats a punts.
La primera part va començar amb molta igualtat sobre el terreny de joc, la defensa local va
deixar entrar amb facilitat l'equip rival, i tampoc no van estar gaire encertats en atac, havent de
fer llançaments exteriors perquè els costava traspassar la línia defensiva. Tot i així, van frenar
el rival. Al minut 5 el resultat era 5-5 i al minut 15 era 8-8. El 10-11 que assenyalava el
marcador a la mitja part, amb un jugador tortosí lesionat, va deixar entreveure que calia reforçar
el joc i controlar la ment si es volia aconseguir la victòria.

De ben segur les entrenadores van aprofitar el temps de descans perquè els tortosins van sortir
a la pista molt concentrats, ben situats en defensa i imparables en atac. Els extrems van estar
encertats des de les bandes i els van seguir els laterals i els pivots, marcant una vegada i una
altra. Els porters van estar, una vegada més, infal·libles sota els pals. El rival va estar més de 9
minuts sense anotar. Al minut 15 el marcador assenyalava 20-12. Tenien un bon coixí però
calia resistir fins al final. En dues ocasions els tortosins van tenir només 5 jugadors per
exclusions. Però no van afluixar en defensa i els minuts anaven passant. Al minut 20 el resultat
era 22-15. Els rivals van avançar la línia defensiva amb un marcatge individual molt ben
organitzat. Però els tortosins van aguantar, arribant al xiulet final amb el 25-21 definitiu.
Orgull d'equip. Orgull de club. Orgull de públic local que els ha acompanyat durant tot el partit.
Primers a la classificació. Ara toca celebrar-ho i mantenir-ho.

Cadet Femení
AEH Les Franqueses
CE Tortosa

31 (17)
33 (19)

Quarta jornada de la segona fase de l'equip cadet femení del CE Tortosa, i segona victòria de
les noies entrenades per Alejandro i Isaac.
Molt bon partit de les cadets, tot i anar solament amb nou noies. L'equip va estar molt
competitiu i amb moltes ganes d'endur-se la victòria.
Va ser un partit molt igualat, amb diferències curtes d'1-2 gols durant tot l’encontre on es va
arribar als darrers minuts amb el marcador empatat 31-31. Però un final de partit molt endreçat
de les tortosines els hi va permetre acabar guanyant el partit.
Totes les noies van estar molt encertades, però destacarem aquesta setmana a la infantil
Abril Lerín, que va cobrir l'absència de la nostra portera Maria Subirats d'una manera molt
solvent.
La setmana vinent rebran a l’Handbol Sant Quirze.

Cadet Masculí
CE Tortosa
CH Sant Esteve de Palautordera

27
34

Sènior Femení
CH Terrassa
CE Tortosa

18 (7)
21 (9)

Les sèniors es desplaçaven a la difícil pista del Terrassa en busca dels 2 punts.
Van començar el partit encertades en defensa i en atac els hi sortia tot rodat. Després, les
locals es van posar les piles i ja es veia que no seria un partit fàcil. Desencerts dels dos equips
durant els minuts finals de la primera part feien que acabés amb un 7-9.

La segona part les tortosines van sortir adormides i les locals no van perdonar, posant-se per
davant del marcador amb un 11-10. No va tardar la reacció de les nostres sèniors, van millorar
en defensa i els atacs van ser més efectius. Acabant el partit amb un 18-21.
La setmana vinent rebran al Sant Pedor i esperem que segueixi la bona ratxa!

Sènior Masculí
CE Tortosa
CH Ràpid Cornellà

25 (15)
29 (12)

Derrota per 4 gols del sènior masculí en una partit molt lluitat de principi a fi, disputat el passat
diumenge a la tarda al pavelló de Ferreries contra el Cornellà, on 10 minuts amb moltes
errades al principi del segon temps van impedir als tortosins sumar els 2 punts.
Durant el primer temps els de Tortosa amb les idees molt clares en atac, i amb una bona
defensa, van obrir distàncies ràpidament al marcador amb avantatges que oscil·laven entre 3 i
5 gols, en un partit amb un ritme molt intens, fins arribar al final dels primers 30 minuts amb un
resultat de 15-12.
A la represa, el partit va seguir amb molta intensitat per part dels dos equips igual que al primer
temps. Però passats els primers 10 minuts els tortosins van tenir uns minuts negres, on es van
encallar i van encadenar un seguit d’errades en atac i imprecisions en defensa, que els de
Cornellà van saber aprofitar castigant l’equip tortosí amb un contraatac darrere un altre, on van
capgirar el marcador i es van situar 5 gols per sobre. A partir d’aquí els de Tortosa es van refer
i van seguir lluitant contracorrent fins al final, però ja no van poder tornar a agafar als visitants
que no van abaixar el ritme fins a la fi dels 60 minuts.

