Infantil Escolar
CE Tortosa
Reusenc HC Cadet

39
35

Infantil Femení
CH Vilanova del Camí “B”
CE Tortosa

22 (10)
30 (16)

Nova victòria de l’infantil femení a la pista del Vilanova del Camí “B”, on les nostres noies van
mostrar la millora continua que estan fent últimament, tant en defensa com en atac.
A pesar de la falta de Mar, Paula Alonso i Abril les noies van fer pinya, van sortir motivades i en
actitud positiva des del primer moment. Això es va reflectir als parcials, on es va anar durant tot
el partit davant en el marcador: (3-5) (6-7) (8-9) (8-13) (10-16) en la primera part i (13-18) (1620) (18-23) (22-29) i (22-30) en la segona part.
La entrenadora del Vilanova va demanar temps mort en les dues parts per intentar corregir les
seves errades, però la contundència en defensa, l’efectivitat en atac de les tortosines i les 14
aturades de la nostra portera Indre van minar la moral de l’equip local, el qual no va poder
remuntar.
Es va notar una millora global en totes les demarcacions, sols cal continuar en aquesta línia i
que les noies continuïn creien en si mateixes, ja que el més important ja ho tenen, que són un
equip. Un gran equip, tant dintre de la pista com fora.
Una felicitació a totes elles, tant a les van poder jugar, com a les que no, ja que s’ho mereixen
per l’esforç que fan setmana a setmana.

Infantil Masculí
CE Tortosa
22 (13)
CH Canovelles 21 (11)
Victòria en un partit difícil amb final emocionant.
L'infantil masculí buscava la victòria per tal d'aconseguir el primer lloc en la primera fase a falta
d'una jornada. El rival buscava consolidar el quart lloc. Ja es va preveure un partit molt intens. I
així va estar.
Els visitants van marcar primer, i els locals van començar nerviosos, fent errades inusuals en
aquest equip. Al minut 5 el marcador assenyalava 1-3. Van estar els porters els que van iniciar
la millora del joc, amb aturades espectaculars que van frenar el bon joc del rival. Al minut 15 ja
teníem un 9-7 al marcador i la diferència de dos gols a favor es va mantenir durant la primera
part, arribant al descans amb un 13-11 al marcador.
Amb la represa, el partit va continuar en la mateixa línia. Els tortosins davant però era difícil
augmentar la diferència de gols, tot i el bon treball en defensa i l'encert dels porters. Al minut 20
el resultat era de 21-19, i els darrers minuts han estat molt intensos, ja que a falta d'un minut el
resultat era d'empat a 21. Bon control defensiu amb una passada interceptada i un contraatac
final van decantar la balança cap al costat tortosí.

Entrenadores, jugadors: repte superat. Ho heu aconseguit. Enhorabona! Us espera la segona
fase.

Cadet Femení
H Gavà “Grana”
CE Tortosa

26 (12)
30 (15)

Novena jornada de la segona fase de l’equip cadet femení del CE Tortosa, i cinquena victòria
de les noies entrenades per Alejandro i Isaac.
Entre les baixes i les absències per motius personals, es van presentar a Gavà amb 7 noies
(Laia convalescent encara de la darrera lesió, però va voler ajudar a l’equip. Molt bé Laia ¡¡) i
dos infantils. Les noies van treure l’esperit que les fa diferents, a vegades, de la resta d’equips.
Van lluitar totes les noies fins a l’extenuació, les lesionades, les infantils, totes a un gran nivell,
fet pel qual es van emportar el triomf.
Tot i que el partit semblava fàcil, ja que el Gavà és el darrer classificat, res a veure amb la
realitat, l’àmplia rotació local les feia jugar amb molta energia i mai girar la cara al partit. Un bon
inici visitant va permetre al minut 15’, un encoratjador 3-8, però com dèiem les noies locals
continuàvem treballant i amb això al descans un 12-15 més ajustat.
El principi de la segona part també va ser dolent per a les noies tortosines, i un 17-17 als 10’ de
la represa feia encendre totes les alarmes. Però algun canvi defensiu del crack a la banqueta,
Isaac, va permetre a l’equip reprendre el camí de la victòria fins al marcador final 26-30.
Totes les noies van estar molt encertades, però destacarem aquesta setmana a
Laia Miravalls per voler ajudar l’equip encara semi-lesionada i a les dues infantiletes,
Abril Lerin i Mar Vinyes, que van ajudar i molt a tirar el partit endavant.
La setmana vinent es desplaçaran en divendres a la pista del JH Mataró i el dissabte rebran a
l’AEH Les Franqueses, per recuperar un ajornament.

Cadet Masculí
CE Tortosa
H Bordils “Verd”

38
25

Juvenil Masculí
CH Sant Esteve de Palautordera
CE Tortosa

Sènior Femení
H Sant Joan Despí “B” 26 (14)
CE Tortosa
17 (9)

37
18

El sènior femení perd a la pista del Sant Joan Despí.
Començava el partit molt igualat, encerts a les dos parts del camp. Però un seguit d'errades de
llançament feien que les de Tortosa arribessin al final de la mitja part amb un 14-9.
La segona part pareixia que les noies volien ajustar el partit gràcies a la seva defensa i es
posaven a dos gols per baix. Seguidament, va tornar la mateixa tònica de la primera part,
errades de llançament i pèrdues de pilota que les locals aprofitaven per fer
contraatacs. Finalment, va acabar el partit amb un 26-17 emportant-se el partit les de Sant
Joan Despí.
La setmana que ve rebran al Cardedeu i esperem que els 2 punts es queden a casa.

Sènior Masculí
CE Tortosa
CH Cerdanyola

25 (13)
24 (12)

Victòria del sènior masculí del CE Tortosa. Partit que a priori s’esperava difícil per als ebrencs
ja que s’enfrontaven amb un rival del cap dalt de la taula, però ni molt menys va ser com
s’esperava.
La primera part va estar molt igualada amb petites alternatives al marcador per part dels dos
equips, va deixar un 13-12 al descans que deixava al sènior amb un gol d’avantatge sobre els
visitants, així que quedava per decidir-ho tot a la segona part.
I així va ser, es va decidir tot. Un inici fulgurant dels ebrencs amb un parcial de 4-1 feia
preveure que el partit ja estava decidit. Però l'equip visitant no es rendia i no abaixava els
braços, ja que es jugaven el liderat de la competició i, aprofitant les precipitacions dels locals
per distanciar-se en el marcador, no deixava escapar en el marcador als tortosins . Els ebrenc
però, tot i estar en el marcador apretat, van aconseguir refer-se dels errors comesos, pèrdues
de pilota i altres, i finalment amb molt patiment i seny, van aconseguir aguantar el marcador i
finalment van acabar guanyat el partit.
El partit va acabar amb un resultat de 25-24. I amb una gran felicitat en els ebrencs.
Cal mencionar també per altra part que aquest partit posava fi a la temporada del porter tortosí
Joen Caballer, qui per problemes físics no podrà continuar fins l'any vinent, i aquesta victòria
fou un bon comiat per part de tot l'equip.

