
Infantil Escolar 

Reusenc HC 18 
CE Tortosa 19 

Últim partit de la segona volta i victòria ajustada contra el Reus infantil. 

Partit marcat per les baixes i pocs recanvis a la primera línia. La primera part semblava 

preveure un partit fàcil, amb una defensa dura i un atac clar permetia acabar amb un avantatge 

de 4 gols.  

A partir de la segona part l'equip rival va reaccionar i va saber contrarestar l'atac tortosí 

pressionant les passades i, a força de contraatacs, retallaven distancies al marcador. 

Una tercera i quarta part igualada deixava un final molt ajustat, errant un tir a falta d'1 minut, els 

locals ho van aprofitar per posar-se a 1 gol per sota dels tortosins a falta de 27 segons, en 

l'últim atac, el jove equip va saber mantenir la posició davant la pressió rival la qual cosa va 

permetre emportar-se els 2 punts en el que va ser una final desesperant. 

Cal destacar l'actuació d'ambdós porters, ja que el resultat podria haver sigut molt diferent si no 

fos per ells. 

 

Infantil Femení 

H Esplugues “Blau” 15 (5) 
CE Tortosa  12 (4) 

Partit intens on les jugadores ja es coneixen bastant bé per haver jugat fa no molt contra el 

mateix equip. Les de l’Esplugues amb una tècnica de joc de molt de contacte aprofitant el seu 

físic i les de Tortosa amb un joc més defensiu i sortint al contraatac.  

Les locals inauguren el marcador ràpidament demostrant que podien trencar la defensa de les 

tortosines i durant els primers 5 minuts ja van aconseguir marcar 2 gols. A partir d’aquest 

moment les del Centre d’Esports comencen a ser més efectives en defensa impedint que les 

espluguenques aconseguissin marcar cap gol fins el minut 15. Durant aquests minuts les  

ebrenques, tot i que no van aconseguir marcar gol, van tenir molts llançaments a porteria 

demostrant que podien arribar amb facilitat. La insistència les infantils comença a donar els 

seus fruits al minuto 15 que marquen el seu primer gol. Las de l’Esplugues es van adonar que 

el joc de les rivals les podia superar i durant els últims 5 minuts de primer temps les del Baix 

Ebre van aconseguir rebaixar la diferència al marcador i aproximar-se perillosament a igualar-

lo, finalitzant aquest amb un 5-4 a favor de les locals. 

Les visitants van sortir a la pista amb una actitud guanyadora aquesta segona part i, 

disposades a guanyar, estaven fent un joc espectacular ajudades amb una gran actuació de les 

porteres. Aconsegueixen empatar el partit durant els primers 5 minuts de joc. Però finalment les 

del Llobregat comencen a endurir moltíssim la defensa i a distanciar-se al marcador i arribarien 

al final del partit amb un 15-12 a favor, tot i això les tortosines no es van rendir en cap moment. 

Derrota de les infantils però orgullosos pel joc desplegat i la resistència a totes les adversitats. 

 

 



Infantil Masculí 

CE Tortosa 43 (25) 
CH Cambrils 8   (3) 

L'infantil masculí continua sumant victòries en un còmode partit des del xiulet inicial.  

En el partit de la primera volta, als nois els va costar adaptar-se a jugar contra l'únic equip mixte 

del grup. I en la segona volta la sensació inicial va ser la mateixa. Però els va costar poc situar-

se a la pista i desplegar el seu joc habitual. Els tortosins van estar ben concentrats en defensa, 

tot i que només hi havia disponible un dels dos porters. Al minut 10 el resultat era de  8-2 i es 

va arribar al descans amb un 25-3 al marcador. 

Amb la represa la superioritat dels locals continuà ben evident. El control defensiu els va 

permetre contraatacar una vegada i una altra, encadenant boniques accions individuals i 

combinacions d'equip ben elaborades. El porter continuava encertat sota els tres pals, fins 

arribar al xiulet final amb el 43 - 8 definitiu. 

Una victòria més que consolida els tortosins com a líders en solitari, esperant els tres partits 

restants de la primera fase.  

 

Cadet Masculí 

CE Tortosa 24 (13)  
SAFA Horta 31 (17) 

Partit molt ben disputat per part dels dos equips, tot i les baixes que presentava el Tortosa (fins 

a 7 jugadors).  

Els tortosins només van poder aguantar el resultat els cinc primers minuts, a partir d'aquí 

l'avantatge va ser  sempre com a mínim de quatre gols a favor dels visitants, arribant a la mitja 

part 13-17.  

A la segona part va continuar el bon joc de tots dos equips i també la diferència al marcador, 

inclús augmentant-la per part de l'Horta. Destacar que una setmana més els cadets tortosins no 

van afinar la punteria ja que es van tornar a errar 30 tirs, que són molts.  

El resultat final va ser 24-31 i realment se’ls va quedar un mal sabor de boca ja que en altres 

circumstàncies el partit s'hagués pogut guanyar. Tot i així felicitar a tots els jugadors per donar 

la cara i en especial a tots els infantils que van ajudar l'equip. 

Pròxim partit el proper dissabte a Tarragona. 

 

 

 

 

 



Juvenil Masculí 

CE Tortosa  36 (19)  
CH Vilanova i la Geltrú 27 (13) 

Partit relativament fàcil però cansat per la falta de jugadors i condicions físiques. 

Els tortosins van anar durant tot el partit guanyant. Lluitant molt, sent més ràpids, aprofitant els 

contraatacs gràcies a una defensa oberta i amb poques pèrdues de pilota i pocs llançaments 

fallats en atac. 

 

Sènior Masculí  

CE Tortosa  29 (12)   
CEH BCN Sants 31 (16) 

Partit que es preveia difícil pels tortosins degut al bon moment dels barcelonins.  

El partit començava malament pels ebrencs, ja que a causa d'una cadena d'errors, els visitants 

van aconseguir un parcial inicial  de 0-3. A mesura que passa el partit, els de Tortosa 

comencen a tenir un joc més fluid, però a causa dels ràpids contraatacs visitants, van perdent a 

la mitja part (12-16).  

A la segona part, comencem en un molt bona defensa i a base de contraatacs empatem el 

partit. A causa del cansament final dels locals, els de Barcelona es van emportar els 2 punts. 


