
Infantil Femení 

CH Martorell 25 (13) 
CE Tortosa 26 (14) 

Partit on ambdós equips ho van donar tot i van fer gaudir al públic d’un bon espectacle. 

Comença el partit i la lluita per la victòria. En pocs minuts, les de Martorell, demostrant que 

juguen a casa i van a pel partit, es situen ja 4-1. Van trencar amb molta facilitat la defensa de 

les de Tortosa, que a partir d’aquest moment se’n van adonar que no els resultaria fàcil 

remuntar. Augmenta el ritme de joc i al minuto 10 la diferència encara era de 3 gols (8-5), tot i 

que les tortosines ho intentaven les locals no els hi volien donar cap oportunitat. Però la 

persistència i l’esforç de les ebrenques continua i, juntament amb una gran defensa i bones 

jugades en atac, poc a poc van anar reduint la diferència fins acabar la primera inclús situant-se 

1 gol per dalt.  

A l’inici de la segona part, les de Martorell no van perdre empenta i es van tornar a posar per 

davant al marcador (18-17). El partit va continuar amb una gran intensitat per part dels 2 

equips. Un marcava i l’altre igualava al marcador. Ningú es volia rendir i s’arriba a la fi dels 60 

minuts amb empat al marcador (25-25) i falta a favor de les del Centre d’Esports amb la qual 

Coral aconsegueix marcar d’últim llançament amb el temps aturat. Gran alegria de les noies 

que finalment van aconseguir la victòria.  

Una victòria ben merescuda i també gràcies a les grans porteres que tenen que van fer un 

partit espectacular. 

 

Infantil Masculí 

OAR Gràcia Sabadell “Verd” 16 (7) 
CE Tortosa   32 (16) 

Una nova victòria permet l'infantil masculí continuar com a líder a la classificació. 

El desplaçament a Sabadell es va fer amb el problema de la baixa d'un dels dos porters. Per 

tant, des del primer minut calia una defensa ben organitzada. I així ho van fer els tortosins, fet 

que els va posar al davant del marcador des de l'inici de partit, arribant al minut 15 amb un 

resultat de 6-11 i a la mitja part amb un 7-16. 

Després del descans, el partit va continuar amb la mateixa tònica, amb una defensa forta, 

passades interceptades i aturades del porter, els visitants van ser letals al contraatac, arribant 

al final del partit amb el 16-32 definitiu. 

Còmode desplaçament el de l'equip que ha recuperat el seu bon joc habitual. 

 

 

 

 

 



Cadet Femení 

CE Tortosa 27 (9) 
CH Canovelles 21 (9) 

Setena jornada de la segona fase de l'equip cadet femení del CE Tortosa, i tercera victòria de 

les noies entrenades per Alejandro i Isaac. Amb aquest partit es tanca la primera volta de la 

segona fase, amb un balanç de 3 victòries, 1 empat i 3 derrotes, situació que deixa a l’equip en 

una posició intermèdia a la classificació. 

A la llista de baixes de llarga duració, aquesta setmana s’afegien Núria Aragonés i Nerea 

Accensi, quedant, 8 efectius solament per disputar el partit. Tot i això, gran partit de les 

tortosines que van estar molt bé. 

La primera part va ser molt igualada i amb un marcador curt (9-9). Però a la segona part l’equip 

va defensar molt bé i va estar molt encertat de cara a la porteria rival, passant pel damunt del 

CH Canovelles. 

Totes les noies van estar molt encertades però destacarem aquesta setmana a Laia Miravalls 

que va fer un bon partit, ajudant a l’equip amb 2 gols com a 2 sols. 

La setmana vinent es desplaçaran a la pista del JH Mataró. 

 

Cadet Masculí 

ICES H Terrassa 19 (10)  
CE Tortosa  19 (7) 

Desplaçament amb moltes baixes i molt importants, en concret la del porter per lesió, tot i que 

la molt bona actuació del porter infantil Yannick va fer que la baixa es notes menys del que 

s'esperava. 

Durant els primers 20 minuts els tortosins van oferir un bon joc, agafant un avantatge de 5 gols. 

A partir d’aquí, una forta davallada del joc dels cadets va fer que els de Terrassa fessin un 

parcial de 8-0, passant a ser el marcador de (2-7) al minut 20 a  (10-7) a la mitja part. 

A la segona part, els cadets del Tortosa van reaccionar i, gràcies a una bona defensa, van 

igualar el resultat. El partit es va posar molt emocionant durant els últims 5 minuts i, gràcies a 2 

aturades determinants del porter tortosí es va arribar a la fi amb un empat (19-19) que després 

del vist, els dos equips ho van donar per bo.  

Cal destacar que la segona part es van lesionar dos jugadors del Tortosa ( Andreu i Albert ) 

peces importants el set tortosí, esperem una prompta recuperació de tots  dos. 

Pròxim partit a casa contra el Safa Horta, líder de la classificació. 

 

Juvenil Masculí 

H Gavà “Blau” 27  
CE Tortosa 25 

 



Sènior Femení  

CE Tortosa 22 
CH Cardedeu 20 

 

Sènior Masculí  

H Rubí  27 (14)   
CE Tortosa 28 (17) 

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

contra l’H Rubí, que tot i posar les coses difícils 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 locals 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 ajustant 

el marcador i els va permetre arribar amb un resultat de 14-17. 

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

i 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, els locals van fer grans esforços per posar les coses difícils als 

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

tortosins en atac. Aquests van saber aguantar el resultat arribant a la conclusió dels 60 amb 

resultat final de 27-28. 


