Infantil Escolar
CH Móra la Nova
CE Tortosa

18
15

Infantil Femení
E Castelldefels
CE Tortosa

12 (8)
20 (13)

Hay están de nuevo en la cancha de juego las del Tortosa. Y empiezan un partido convencidas
que no les costará ganar a su rival. Y en seguida se darán cuenta que no se pueden confiar
demasiado aunque el equipo contrario sea inferior en su juego.
Comienza el partido y las del Tortosa se adelantan en el marcador y enseguida consiguen
aventajar de dos goles, pero las chicas del Castelldefels enseguida cogen ritmo y antes de
transcurran los primeros cinco minutos de juego consiguen adelantarse en el marcador de un
gol (3 a 2).
Es hay que las del Tortosa se dan cuenta que han salido a jugar a medio gas y le tendrán que
poner remedio, en los siguientes 5 minutos las del Tortosa consiguen estar nuevamente
delante de su rival por un gol (4 a 5)
Pero les ha costado remontar aun marchan a medio gas, y las que están empujando al equipo
son las dos pivots y sobre todo la portera que frustra los ataques del Castelldefels.
La buena Actitud de estas jugadoras empujaran al resto del equipo para mejorar su defensa y
facilitar a las que suelen ser más goleadoras que lleguen con más facilidad a portería y sean
más efectivas. Y el resultado en el marcador lo confirmará en este primer tiempo.
En el minuto 15 ( 6 a 8) en el 20 ( 7 a 9) y es en los últimos cinco minutos de este periodo en el
que todas están mejor sincronizadas y se aventajan de 5 goles ( 8 a 13).
Nuestras chicas han dejado claro a su rival que las pueden ganar con facilidad y a la vez se
han dado cuenta que no pueden permitirse bajar el ritmo a riesgo que su rival pueda remontar.
Comienza el segundo tiempo y se incorpora como extremo izquierdo Sofía que enseguida
cójera el ritmo y se sumará al buen juego que están haciendo las pivots facilitando unos
buenísimos pases para que sus compañeras marquen gol, mejorando sustancialmente la
defensa para que no llegen las del Castelldefels a portería por su posición.
Esto y la buena coordinación entre todas las jugadoras nos regalan un partido que (aunque las
hemos visto en partidos anteriores con mucho más ritmo) nos demuestran que con menos
intensidad de juego pero con una buena coordinación también se ganan partidos. Durante todo
el segundo periodo mantendrán cómodamente la ventaja de cinco goles a su rivales incluso la
aumentarán hasta 8 goles en el final del partido. En el minuto 5(9 a 14) en el 10 (9 a 16) en el
15 ( 10 a 17) y en el 20 (11 a 17) con esta progresión en el marcador las del Castelldefels
aunque siguen intentándolo ya no pueden remontar este resultado gracias sobre todo a la
acción de estas jugadoras que he mencionado anteriormente y que han sido las protagonistas
de este partido. Finaliza el partido con un resultado de 12 a 20. Un partido quizás flojo para
ellas pero un gran ejemplo de unión cómo equipo.
¡¡¡Felicidades chicas¡¡¡¡

Cadet Femení
H Sant Quirze 34 (13)
CE Tortosa
29 (15)
“Les vuit magnífiques”. Així podríem titular el partit d’aquesta setmana de les noies d’Alejandro i
Isaac en el seu desplaçament a Sant Quirze. Un encontre amb moltes baixes que va obligar a
les cadets del Tortosa fer un gran sobreesforç.
L’inici del partit va estar força igualat, tot i que les noies del Sant Quirze van anar per davant del
marcador fins al minut 20. Un parcial de 0-3 els darrers 10 minuts va permetre arribar a la fi del
primer temps amb un resultat favorable de 13-15.
A la represa, quinze minuts molt bons de joc van fer possible que es mantingués l’avantatge. A
partir del minut 50 es va notar força la falta d’efectius a la banqueta per poder oxigenar les
nostres jugadores. Els darrers 5 minuts del partit, van certificar la victòria local i l’esgotament de
les nostres xiques que es van deixar l’ànima al camp. Finalment un 34 a 29 que personalment
crec que no fa justícia al gran partit del Tortosa.
Aquesta setmana, la menció especial és per a la portera Abril que amb catorze parades i un
penal aturat va cobrir la baixa de Maria espectacularment.
Enhorabona Abril!!!

Cadet Masculí
CE Tortosa
H Banyoles “Blanc”

31 (15)
27 (12)

Marcador molt igualat durant tota la primera part. Bon començament per part dels dos equips,
tots dos molt forts en defensa i alternant-se en els atacs , fins al minut 20 de la primera part els
tortosins no van poder distanciar-se en el marcador (8-8) i ja va ser en el minut 25 quan es van
posar per davant de dos gols (12-10), acabant la primera mitja hora en un apretat (15-12).
En la represa del partit encara es va apretar més el marcador (16-15), i ja entrats en l'últim
quart va ser quan els tortosins van aconseguir posar-se per davant de 7 gols (30-23), tot i així
els de Banyoles que en cap moment van baixar les mans van fer patir a la grada i crec que a
els mateixos jugadors fent un últim parcial de (4-0) i finalitzant el partit (31-27).
Pròxim partit, desplaçament a Sant Esteve de Palautordera

Sènior Femení
CE Tortosa
UE Sarrià

25 (11)
17 (9)

Partit molt disputat el jugat la tarda del diumenge al pavelló del Temple.
A excepció dels primers cinc minuts, les locals sempre han portat la iniciativa al marcador però
amb avantatges mínims que oscil·laven entre 2 i 3 gols, amb un joc en algunes imprecisions en
l’aspecte ofensiu però treballant molt bé en defensa amb concentració i contundència.
Al segon temps ha continuat la mateixa dinàmica fins als darrers quinze minuts on han pogut
ampliar la renda de gols.
El proper cap de setmana es desplaçaran a Santa Margarida de Montbui.

Sènior Masculí
CE Tortosa
OAR Gràcia Sabadell “B”

28 (15)
31 (17)

Derrota del sènior masculí del CE Tortosa el passat dissabte en el partit en que s’enfrontaven a
l’OAR Gràcia, el líder del grup, que va acabant emportant-se els 2 punts de Tortosa en un partit
molt disputat fins al final.
A la primera part els de Sabadell van començar amb un ritme de joc molt alt i amb una gran
efectivitat en el llançament exterior, que els va permetre obrir distàncies al marcador
ràpidament. Tot i això, els tortosins no van permetre que s’escapessin durant molta estona, i
mitjançant una defensa forta i la sortida al contraatac van poder retallar distàncies i empatar
abans del descans.
A la represa, la dinàmica del partit va continuar igual, amb els visitants que van poder tornar a
obrir distàncies d’entre 4 i 5 gols al marcador gràcies a l’efectivitat en llançament des de fora
dels 9 metres, però amb els tortosins que no van abaixar els braços en cap moment i van
retallar l’avantatge al marcador dels de Sabadell en diverses ocasions. Tot i això, no en van
tenir prou i l’OAR Gràcia es va acabar imposant per 3 gols, arribant a la fi dels 60 minuts amb
un resultat de 28 a 31.

