
Aleví/Infantil Masculí Escolar 

AAH La Canonja  21 
CE Tortosa  16 

Gran partit el jugat pels més petits aquest dissabte a La Canonja. 

Degut a que només tenien 2 recanvis, un dels quals era un porter, i que no van poder entrenar  

durant la setmana degut a la fira que es realitzava al pavelló de remolins, tot feia creure que hi 

hauria una gran desigualtat al partit. 

Només començar es preveia un partit complicat amb un parcial 4-1, amb idees poc clares en 

atac l’equip no es trobava a l’hora d’atacar. Després d’uns minuts de desencert, l’equip es va 

ficar al partit, amb una defensa forta i contundent i els porters tant encertats com sempre. El 

partit es va començar a igualar. 

Seguint amb la dinàmica ascendent el jove equip va acabar de ficar-se per dalt al marcador, 

però a la quarta part es va començar a notar el desgast físic, i el rendiment va començar a 

disminuir, tot i això no van deixar de plantar cara fins al final. 

Desitjar als companys que es recuperin prompte per tornar a donar guerra a la pista en no res. 

 

Infantil Femení 

CE Tortosa  31 
E Castelldefels  15 

 

Infantil Masculí 

CH Martorell “Groc” 32 (18) 
CE Tortosa  28 (13) 

El mal joc de l'infantil masculí a Martorell li costa la segona derrota de la temporada. 

L'equip va arribar a la setzena jornada amb diverses baixes, amb un horari de partit molt 

matiner i també, potser, amb un excés de confiança. Ja des del xiulet inicial es va intuir que el 

joc de l'equip no era l'habitual. En defensa es deixaven espais que eren aprofitats pels locals 

per anotar, i en atac va haver pèrdues de pilota i poc encert en els llançaments. Durant els 

primers cinc minuts es va aconseguir equilibri en el marcador, però a partir d'aquest moment, 

els locals van augmentar la distància, arribant al minut 10 amb un resultat de 9-5. Una breu 

millora en el joc de l'equip després del temps demanat per les entrenadores va reduir la 

diferència de gols a 1 però es va arribar al descans amb un 18-13. 

El públic visitant esperava la reacció de l'equip amb la represa, però aquesta va ser insuficient. 

Ni el bon treball dels porters sota els pals, ni l'encert de cara a porteria dels nostres pivots van 

compensar el mal treball en defensa, que va permetre als locals anotar una vegada i una altra 

des dels extrems i finalitzar diversos contraatacs fins arribar al xiulet final amb el definitiu 32-28. 

Un partit per oblidar. L'equip haurà de treballar molt si vol mantenir la primera posició de la 

classificació, ara empatat a punts amb els dos equips seguidors. Sens dubte les properes 

jornades seran emocionants. 



Cadet Femení 

CE Tortosa 30 (19) 
H Sant Quirze 30 (14) 

Cinquena jornada de la segona fase de l’equip cadet femení del CE Tortosa, i primer empat de 

les noies entrenades per Alejandro i Isaac. 

Punt amarg assolit per les noies tortosines en una jornada en la qual el normal hagués estat 

aconseguir els dos. Explicació basada en el fet que a falta de 25’ pel final, la diferència era de 

+8 per a les locals. 

La primera part va ser extraordinària de les del Centre d’Esports, tot i una setmana complicada 

per grips i constipats generals de les jugadors (que ha mancat tota la setmana noies a 

l’entrenament). L’equip va està molt motivat i superant àmpliament a un bon equip de Sant 

Quirze, amb això 19-14 al descans. 

El que va passar la segona part, d’una banda era previsible. Les locals justes d’efectius i amb 

moltes noies tocades, enfront d’un equip que tenia una rotació molt amplia amb 16 noies a 

l’acta. Poc a poc la diferència es va anar retallant, per arribar als dos darrers minuts amb +2 al 

marcador. Però una mala gestió d’aquests dos darrers minuts, va permetre en el darrer segon 

aconseguir l’empat a l’equip visitant. 

Totes les noies van estar molt encertades, però destacarem aquesta setmana a la nostra 

portera Maria Subirats que va fer un partit extraordinari. 

La setmana vinent es desplaçaran a la pista del H. Palautordera - Salicrú. 

 

Cadet Masculí 

OAR Gràcia Sabadell “Verd” 42  
CE Tortosa   40 

 

Sènior Femení  

CE Tortosa 33 (16) 
H Santpedor 21 (11) 

El passat diumenge es va disputar al pavelló de Ferreries l'encontre entre el sènior femení del 

CE Tortosa i el Santpedor. 

Des del minut 1 l'equip local es  va imposar, i a la mitja part guanyaven ja 5 gols de diferència, 

16-11.  

A la segona part la diferència als primers deu minuts va arribar a ser de 7 gols. Tot seguit, les 

tortosines van passar uns minuts de confusió i les visitants van retallar fins aproximar-se a 3 

gols. Però finalment les locals van aconseguir marcar el seu joc d'equip i guanyar el partit per 

33 a 21.  

Tot i que hi havien tres baixes molt importants, l'equip va jugar bé i va poder plantar cara amb 

solidesa en defensa i encert en atac. Cal destacar l'actuació de la porteria, molt eficient. Ara 

només queden dos jornades decisives per poder passar a la segona fase. Ànims!  



Sènior Masculí  

H Ribes 24 (16)   
CE Tortosa 28 (14) 

Victòria a domicili dels tortosins el passat diumenge al matí en un partit en que s’enfrontaven 

contra l’equip del Garraf, que tot i no posar les coses fàcils no van poder superar als de Tortosa 

que necessitaven els 2 punts per poder mantenir-se distanciats de la zona de descens directe. 

A la primera part els de l’Ebre van sortir molt forts a pel partit i en els primers minuts ja van 

agafar avantatge al marcador situant-se 1-4 ràpidament. Però els de Sant Pere de Ribes no 

van abaixar els braços i van donar guerra durant tota la primera part, aprofitant els desajustos 

defensius que van anar acumulant els de Tortosa al llarg de la primera meitat i amb el que van 

acabar capgirant el marcador i els va permetre arribar amb una avantatge de 2 gols a la fi dels 

primers 30 minuts amb un resultat de 16 a 14. 

A la represa, els tortosins un cop més van sortir amb tot, i aquest cop sí amb una bona 

defensa, amb aturades de mèrit a la porteria. Accelerant el partit quan calia i atacant en calma 

d’altres vegades, van poder remuntar el partit i arribar al tram final  amb una còmoda renda de 

5 gols. Durant el darrer tram de partit tot, i els esforços dels locals per posar les coses difícils 

als del Baix Ebre amb una defensa pressionant i intentant aprofitar-se d’algunes pèrdues dels 

de Tortosa en atac, aquests van saber aguantar el resultat arribant a la conclusió dels 60 

minuts amb un avantatges de 4 gols a marcador i un resultat final de 24-28. 


