
Aleví/Infantil Masculí Escolar 

Reusenc HC  27 
CE Tortosa 20 

 

Infantil Femení 

CE Tortosa   24 
CH Vilanova del Camí “B” 24 

 

Infantil Masculí 

H Sant Miquel 13 (8) 
CE Tortosa 32 (15) 

L'infantil masculí va sumar una nova victòria a l'espera de rebre el Granollers a casa la jornada 

vinent. 

Amb el xiulet inicial va haver prou equilibri al marcador durant els primers minuts. Els tortosins 

deixaven buits en defensa i van estar poc encertats en atac, errant passades i llançaments, fet 

que permetia l'equip barceloní seguir a poca distància. Així, al minut 5 el marcador indicava 3-4 

i al minut 10 el resultat era de 5-6. A partir d'aquest moment els tortosins es van concentrat en 

defensa i van millorat en atac, arribant a la mitja part amb 8-15 al marcador. 

El descans va ser molt aprofitat per l'entrenadora, que va estar molt activa amb els jugadors per 

tal de corregir errades i millorar el joc. I si alguna cosa tenen els infantils és disciplina  en 

executar les indicacions de l'entrenadora. En els primers 5 minuts van sumar  només un gol 

però a partir d'aquest moment es van situar millor en defensa i van completar diversos 

contraatacs, cosa que els va permetre augmentar la diferència de gols. Al minut 15 el resultat 

era ja de 10-23. El bon joc va continuar durant la resta del partit i, sumant les bones aturades 

dels porters sota els pals, es va arribar al xiulet final amb el 13-32 definitiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cadet Femení 

CE Tortosa  40 (21) 
H Gavà “Grana” 37 (17) 

Tercera jornada de la segona fase de l’equip cadet femení del CE Tortosa, i primera victòria de 

les noies entrenades per Alejandro i Isaac. 

Continua el bon moment de l’equip en el que fa referència a la part ofensiva, superant per 

segon partit consecutiu els 40 gols a favor. Altra cosa és la vessant defensiva que les noies no 

tenen encara ben pressa la intensitat necessària per aquesta segona fase del campionat. En el 

que fa referència al partit, lleugera superioritat local durant la primera part que va permetre 

arribar al descans amb un esperançador 21-17. 

A la segona part, més del mateix. Continuació de petits avantatges per les locals, que van 

arribar a ser de 7 gols, però un bon final de partit de les noies de Gavà va deixar el marcador 

final amb el mencionat 40-37. 

Totes les noies van estar molt encertades, però destacarem aquesta setmana a Idoia Clemente 

amb 3 gols com 3 sols i molt bon treball defensiu. Destacar també el debut de la infantil Abril 

Lerín a la porteria, que els minuts que va jugar va demostrar molt de potencial i pot ser una 

important ajuda per l’equip. 

La setmana vinent es desplaçaran a la pista de l’AEH Les Franqueses. 

 

 

 

 

 



Cadet Masculí 

H Banyoles “Blanc” 32 (20)  
CE Tortosa  29 (13) 

Bon començament de partit dels tortosins que anaven per dalt al marcador fins al minut 10. A 

partir d’aquí es va presenciar un altre partit amb un parcial de 8-0 a favor dels de Banyoles, 

arribant a la mitja part amb una diferència de 7 gols i amb un joc molt pobre del cadet tortosí, 

fallant 14 tirs a porta i perdent 6 pilotes.  

La segona part es va millorar poc a poc en atac i sobretot a la porteria, que va aturar fins a 11 

llançaments. La segona part la van guanyar els tortosins (12-16) sense fer cap gran esforç, tot i 

que ja no van tindre suficient temps per rematar-lo, finalitzant el partit 32-29. Cal destacar que 

en la segona part es van perdre fins a 14 pilotes i sols es van fallar 3 llançaments. 

Proper partit a casa davant del Sant Esteve de Palautordera. 

 

Juvenil Masculí 

HC Laietà Argentona  27 
CE Tortosa  12 

Partit contra un equip complicat en una pista complicada.  

Partit ple d'errors i d'imprecisions que van fer que quedés pràcticament perdut a la primera part. 

A la segona, mateixa dinàmica que en la primera part, on va millorar la defensa però no va 

haver-hi encert en atac ni reacció des de la banqueta. 

Finalment, dur resultat de 27-12 que no reflecteix el nivell dels tortosins. 

 

Sènior Femení  

CE Tortosa  30  
H Sant Joan Despí “B” 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sènior Masculí  

H Poblenou “B”  30 (15)   
CE Tortosa  28 (12) 

L'equip sènior masculí es desplaçava el passat dissabte a la pista del Poblenou. Des de bon 

principi ja sabien que els locals no els posarien les coses fàcils, tant per nivell de joc com per 

l’afició. 

La primera part va estar molt igualada amb el tortosins amb les coses molt clares i els locals 

intentant allunyar-se al marcador. Amb això va arribar el final del primer temps amb un 15 - 12 

al marcador. 

Un inici molt més igualat entre els dos equips, feia preveure que costaria aixecar el marcador 

encontra per als ebrencs. L'equip local va aprofitar molt bé les diferents errades de llançament 

en atac dels de Tortosa per tal d’intentar eixamplar així més la distància al marcador. A més a 

més, disposaven de gent molt ràpida que provocava un gran desequilibri pel que fa al moment 

de crear jugada d’atac. Els del Centre d’Esports però, van reaccionar i van aprofitar les diverses 

pèrdues dels locals en l’atac ens els últims instants de joc per, a través de bons atacs, reduir la 

distància al marcador a falta de poc d’acabar el partit, de tal manera que aixecaren el marcador 

en contra. Tot i així, finalment pel cansament acumulat i certes errades, van acabar perdent 

però amb la sensació que es buidaren sobre el parquet .  

La setmana vinent rebran a casa al CH Cornellà, on intentaran aconseguir una nova victòria. 

 


