Aleví/Infantil Masculí Escolar
CE Tortosa
CH Móra la Nova

28
36

Infantil Femení
CE Tortosa
CEH BCN Sants “Verd”

21
21

Infantil Masculí
CE Tortosa
CH Vilanova i la Geltrú

29 (15)
20 (10)

L'infantil masculí recupera el bon joc en el marc de les 16 hores d'handbol Joan Obiol.
Els tortosins surten a la pista sabedors que, després de la derrota de la setmana passada, era
importantíssim aconseguir la victòria si l'equip volia mantenir-se en primera posició de la
classificació. Van sortir concentrats en atac i ben situats en defensa, fet que els va posar al
capdavant ja des del minut inicial, tot i que els primers 10 minuts el rival va seguir a poca
distància. A partir d'aquest moment la diferència de gols es va eixamplar, arribant al descans
amb un 15-10 al marcador.
Amb la represa, els locals van continuar dominant, arribant al minut 5 amb el resultat de 19-11,
però a partir d'aquest moment els tortosins es van relaxar en defensa, fet que van aprofitar els
vilanovins per retallar distàncies. Al minut 10 el resultat era de 20-16 . Calia reaccionar. Les
entrenadores van demanar temps mort al minut 13 per tal de reorganitzar l'equip. I ho van
aconseguir. La defensa es va reforçar, ells llançadors contraris van tenir dificultat per anotar,
els porters van fer bones aturades sota els pals i tot plegat va permetre que l'equip mostrés de
nou una de les seves millors armes: el contraatac. Els laterals van ser letals en atac i els
nostres pivots van dominar. Als minuts finals va haver clar domini dels tortosins, arribant al
xiulet final amb el 29-20 definitiu.
L'equip conserva la imbatibilitat a domicili i decideix dedicar la victòria als iaios i iaies pel seu
suport incondicional. Bona iniciativa en una jornada emotiva com va ser la del dissabte.

Cadet Femení
CE Tortosa
H Palautordera – Salicrú “Blanc”

27 (13)
37 (14)

Sisena jornada de la segona fase de l’equip cadet femení del CE Tortosa, i tercera derrota de
les noies entrenades per Alejandro i Isaac.
Partit intercanviat de dates, 1ª i 2ª volta per fer coincidir amb les 16 hores d’handbol que es va
celebrar a Tortosa aquest passat dissabte.
No va poder ser. Tot i una primera part que va permetre a les noies tortosines aguantar a
l’equip visitant (13-14 al descans), una molt bona segona part de l’equip de Palautordera va

deixar sense opcions a l’equip local, que no va trobar la manera de poder parar les
embranzides visitants.
En certa manera va recordar molt a la passada final del TOP4 de l’any anterior, ja que moltes
de les noies que estaven sobre la pista eren les mateixes.
Totes les noies van estar molt encertades, però destacarem aquesta setmana a l’infantil Mar
Vinyes, que va fer un bon partit i ajudant a l’equip amb 3 gols com a 3 sols.
La setmana vinent rebran al CH Canovelles.

Cadet Masculí
CE Tortosa
CH Vilamajor

25 (14)
27 (13)

Bon partit dels cadets tortosins, en un començament molt bo que fins al minut 20 es va anar
guanyant. Al minut 20 la diferència al marcador era de 5 gols a favor dels ebrencs i, encara que
a la mitja part el resultat era de 14-13, s'estava fent un bon joc.
La segona part va ser molt més igualada anant quasi tota l'estona 1 gol per dalt i, a falta de 10
minuts, posant un marcador de 23-21. A partir d'aquí van errar uns quants tirs consecutius,
empatant el partit 24-24 al minut 55 i finalment imposant-se el Vilamajor de dos gols (25-27).
Tot i així, bon partit per part dels dos equips en un dia de molt d’handbol en homenatge a
Joan Obiol i llàstima no poder-li dedicar una victòria.
Pròxim desplaçament , dissabte a Terrasa.

Juvenil Masculí
CE Tortosa
La Salle Bonanova Atlètic

21
23

Sènior Femení
H Rubí
CE Tortosa

16 (8)
23 (15)

Partit disputat la nit del divendres on a les tortosines tant sols servia la victòria per continuar
aspirant a la classificació per la segona fase.
Un començament de partit amb moltes imprecisions en atac, però poc a poc es van anar
entonant de cara a porteria i molt sòlides en tot moment en defensa, havent encaixat tant sols 3
gols en els 20 primers minuts.
A la segona part va seguir la mateixa tònica en l’aspecte defensiu, en canvi, poc encert
ofensivament, fet que van aprofitar les locals per reduir la diferencia al marcador de 9 a tant
sols 3 gols a 10 minuts del final. Van saber reaccionar i així imposar-se finalment amb claredat.

El proper dissabte rebran la visita del Cardedeu, líder de la classificació i al qual precisen
guanyar per optar a la segona fase.
Us esperem a tots, per així junts tirar endavant aquesta fita.

Sènior Masculí
CE Tortosa
H La Garriga

21 (12)
29 (13)

Derrota del sènior maculí en el partit en que s’enfrontaven el passat dissabte al pavelló de
Ferreries davant un rival directe per evitar les places de descens, marcat pel poc encert en atac
dels locals i una defensa molt poc efectiva que va permetre als visitants sumar els dos punts
sense haver de patir pel marcador en acabar els 60 minuts de partit.
A la primera part els visitants es van avançar al marcador ràpidament agafant rendes d’entre 3 i
4 gols durant els primers 15 minuts de partit. A partir de l’equador del primer temps els de
Tortosa van posar-se les piles en defensa, i això els va permetre recuperar pilotes i córrer al
contraatac per retallar distàncies al marcador i arribar a empatar el partit abans de la fi dels
primer 30 minuts, que van acabar amb alternatives al marcador deixant un 12 a 13 final al
descans.
A la represa, un altre cop la dinàmica del partit va ser dominada pels de la Garriga, que amb un
atac molt efectiu, i amb una defensa pressionant van aconseguir desactivar l’atac dels
Tortosins que van acabar amb falta d’idees per atacar i amb la precipitació per intentar retallar
massa ràpid la diferència al marcador, que va propiciar un seguit d’errades consecutives que
els visitants van saber aprofitar molt bé per ampliar distàncies al marcador i arribar a la fi del
partit amb una renda còmoda per no haver de patir per la victòria.

