Infantil Escolar
AAH La Canonja
CE Tortosa

22
18

Infantil Femení
CE Tortosa
H Cooperativa Sant Boi “B”

25
15

Infantil Masculí
CH Sant Andreu
CE Tortosa

14 (8)
40 (21)

Una nova victòria permet a l'infantil masculí continuar en primera posició.
El desplaçament va ser còmode per als tortosins, que ja des del xiulet inicial van demostrar la
seva superioritat envers els barcelonins. De nou, l'equip menys golejat de la classificació va fer
una bona defensa, fet que sumat a l'encert dels porters sota els tres pals va deixar al minut 10
una diferència de 7 gols a favor dels visitants, fins arribar al descans amb un 8-21 al marcador.
Amb la represa va continuar la superioritat dels tortosins, encadenant contraatacs
espectaculars i jugades que van demostrar una vegada més fins a quin punt aquests nois s'ho
passen bé jugant a handbol. Amb el xiulet final el resultat fou de 14-40.
Partit de tràmit per a l'equip esperant els dos darrers partits de la primera fase, que es viuran
amb l'emoció del desenllaç final. Esperem que el joc de qualitat continuï amb el mateix nivell.
Tot un repte per a les entrenadores.

Cadet Femení
CE Tortosa
CH Montbui

31 (19)
23 (9)

Vuitena jornada de la segona fase de l’equip cadet femení del CE Tortosa, i quarta victòria de
les noies entrenades per Alejandro i Isaac.
Tot i les baixes que arrossega l’equip durant la temporada, molt bon partit de l’equip tortosí.
Molt intenses en defensa i amb un encert important en atac, ja des de el principi del partit, es
van marcar diferències que cada cop van ser més grans i inaccessibles per l’equip visitant.
Amb això, 19-9 a la mitja part.
A la segona part més del mateix, l’equip es va mostrar igual de sòlid que els primers 30’ i això
va permetre una victòria d’una manera clara i sense patiments.
Totes les noies van estar molt encertades, però destacarem aquesta setmana a Núria Pérez
que va fer un bon partit, ajudant a l’equip amb 5 gols com a 5 sols.

Cadet Masculí
Tarragona HC 28
CE Tortosa
44

Juvenil Masculí
Liceo Francés 29
CE Tortosa
20
Partit que es presentava bastant difícil ja que els tortosins anaven sense canvis, amb els 7
jugadors justos.
Partit molt intens des del minut 1 fins al 60 però amb moltíssimes pèrdues de pilota i tirs sense
sentit.
Tot i que a la segona part van aconseguir disminuir la distància que havien guanyat els locals a
la primera, al final se’ls va tornar a escapar.

Sènior Femení
CE Tortosa
CEH BCN Sants

26 (10)
23 (11)

Aquest cap de setmana, el sènior femení començava la segona fase contra el CEH BCN Sants,
líder imbatut del seu grup.
Les tortosines van començar la primera part amb una defensa poc ajustada. Aquests petits
errors feien que les visitants no perdonessin cap gol. A la mitja part el resultat al marcador era
de 10-11.
A la segona part, les ebrenques, ajudades per una excel•lent porteria, van ajustar les petites
errades defensives i amb un atac molt més fluid, van guanyar distància al marcador (25-20).
Finalment el resultat va ser 26-23, una victòria molt important.
La setmana que ve, el rival serà l'handbol Sant Joan d'Espí.

Sènior Masculí
SA Súria
CE Tortosa

32 (16)
26 (14)

Derrota del sènior masculí del CE Tortosa en la visita el passat dissabte a la tarda a la sempre
complicada pista de Súria.
Durant els primers 30 minuts els locals, amb un ritme molt alt, van intentar obrir distàncies al
marcador atacant molt ràpid i amb una defensa molt pressionant, però els del Baix Ebre van
saber aguantar les envestides i, mitjançant una bona defensa i sortint ràpid al contraatac, van
mantenir-se al partit, arribant al descans amb un resultat de 16-14 al marcador.

A la represa, els de Súria van continuar imposant un ritme alt, que els de Tortosa van seguir
defensant però, degut al desencert en el llançament i alguns desajustos defensius, els locals
van poder obrir distàncies al marcador, que tot i els intents dels del Centre d’Esports per retallar
amb una defensa pressionant i atacant ràpid, van saber mantenir fins a la fi dels 60 minuts,
arribant amb un resultat de 32-26.

