
Infantil Escolar  

Partit vital pels tortosins que deixen escapar els locals als ultims minuts. El partit ha 

començat igualat, en un bon atac i una mala defensa dels dos equips fins arribar a la mitja 

part (17-19). Els tortosins a base de contraatacs i joc ràpid aconsegueixen reduir distàncies, 

però una mala presa de decisions finals a l'atac per part dels ebrencs ha provocat que els 2 

punts se'ls emporten els visitants. 

CE Tortosa 37 
Reusenc HC 35 

Últim partit de la lliga contra el Reusenc Infantil.  

L'equip visitant es va presentar amb algunes baixes, per la qual cosa l'equip tortosí els va cedir 

2 jugadors, per poder jugar. 

Un mal inici de l'equip local feia preveure un partit complicat, finalitzant la primera part amb un 

5-10, semblava que no es trobaven al moment de jugar. 

Al començar la segona part, amb ganes i gran intensitat, es va aconseguir arribar a empatar el 

marcador i fins i tot superar-los, acabant rebent només 3 gols en tota la segona part.  

La tercera part seguia la mateixa dinàmica, una defensa dura permetia recuperar pilotes i sortir 

al contraatac, el que permetia mantenir distàncies. 

Però una quarta part en què el jove equip tornava a minvar en atac va permetre a l'equip 

visitant retallar distàncies, tot i això el equip local va saber mantenir un petit avantatge i acabar 

el partit amb un 37-35. 

 

Infantil Femení 

CEH BCN Sants “Verd” 18 
CE Tortosa  20 

Presenciaremos un partido extraño y a la vez curioso que nos dejará la sensación de haber 

vuelto al principio de temporada cuando las jugadoras aun no estaban bien compenetradas y a 

la vez, gracias a lo que han aprendido durante la misma, el gran potencial que tienen como 

equipo. Se presentan en la cancha de juego ante un rival que técnicamente están por debajo 

del nivel de las tortosinas .  

Y hoy nuestras chicas aprenderán algo muy importante sobre el deporte que practican. 

Comienza el partido y durante los primeros cinco minutos a ambos equipos les cuesta marcar 

gol y el primero que lo consigue es el Sants. Se nota que han salido con ganas de ganar, y las 

nuestras están desanimados porque no consiguen romper la defensa del rival y fallan los tiros a 

portería. Pero aun así consiguen empatar en estos primeros minutos (1 a 1).  

Las del  Sants se han dado cuenta que su rival no tiene actitud ganadora y aumentarán la 

diferencia en el marcador durante el resto del primer tiempo. En el minuto 10 consiguen ya una 

ventaja de tres goles ( 4  a 1) y las nuestras no consiguen ser efectivas hasta el minuto 15. 

(6a2) Juegan como si su rival fuese imposible de superar. Y el  Sants se aprovechan de este 

estado de ánimo de sus rivales para mantener una cómoda diferencia de cuatro goles durante 

el resto del primer periodo. En el minuto 20 (8 a 4) y el 25 (10 a 6).   Todo y el esfuerzo de 



nuestro entrenador en intentar revertir esta situación durante este primer tiempo, las tortosinas 

continúan cometiendo demasiados errores y es solo gracias a las porteras que la diferencia en 

el marcador no es mayor.  

Durante el descanso jugadoras y entrenador mantienen una ardua charla sobre el juego y las 

jugadoras parece que lo han entendido. Y lo demostrarán en el segundo periodo. 

Nada más comenzar en los primeros tres minutos,  las del Tortosa desplegando su mejor juego 

marcan 4 goles seguidos y refuerzan la defensa en demostración de fuerza a su rival para 

dejarle claro que no lo tendrá fácil. Aun así las del Sants durante estos primeros 5 minutos 

conseguirán mantenerse un gol por delante ( 11 a 10) las tortosinas parece que se han 

activado, en los siguientes 10 minutos ambos equipos lucharán para marcar la diferencia.  

En el 10 (14 a 13) y en el 15 ( 16 a 15). Las del Sants se han dado cuenta que su rival no se 

rendirá y que su juego las ha desbordado.  Y las del Tortosa aun sabiendo que las ganarán 

siguen cometiendo algunos errores que no las dejan avanzar todo lo deprisa que ellas quieren 

y les costará conseguirlo.   

 Es en el minuto 20 que nuestras chicas consiguen el empate (17 a 17).   

 Es en este momento en el que el Sants ya no podrá parar a su rival y las nuestras harán un 

último esfuerzo y aumentarán la presión sacando toda su artillería para vencer a este equipo 

que no se lo ha puesto fácil. Consiguiendo acabar el partido en un ajustado (18 a 20).  

Victoria para nuestras chicas. Gracias al gran trabajo de las porteras y al entrenador que ha 

conseguido convencerlas. Que no importa lo bueno que seas en el terreno de juego si no 

tienes una actitud ganadora cualquier equipo en inferioridad de juego puede vencerte .     

 Moraleja:  no solo  es la técnica o la potencia de las jugadoras las que se consigue vencer a un 

rival.  Si no que la otra mitad es la actitud y el estado de ánimo de las jugadoras que hará ganar 

al equipo. 

 

Infantil Masculí 

Liceo Francés 16 (9)  
CE Tortosa 28 (12) 

Els infantils comencen la segona fase amb una treballada victòria 

Els tortosins van arribar a Barcelona sabedors que els partits de la segona fase no serien fàcils 

i haurien de mostrar el seu millor joc per sumar punts, sobretot fora de casa. Van començar 

amb nervis, inseguretat i igualtat en el marcador durant la primera part. Al minut 10 el resultat 

era de 5-6 i al minut 15 els locals es posen per davant amb un 7-6. A partir d'aquest moment 

els visitants comencen a reaccionar. Les aturades de l'únic  porter desplaçat donaren 

l'oportunitat de completar diversos contraatacs i recuperar el lideratge en el marcador. Així 

s'arribà al descans amb un esperançador 9-12 al marcador. 

Sens dubte, el temps de descans va ser ben aprofitat per les entrenadores, ja que amb les 

seves indicacions el joc va millorar amb escreix a la segona part. Els primers minuts els 

tortosins van estar imparables. Molt ben col·locats en defensa i encertats en els llançaments, 

pivot, extrems, laterals i central, cadascú va  saber quina era la seva tasca a fer. El porter 

continuà immillorable. Al minut 15 el resultat era ja de 13-23 i amb el xiulet final el marcador 

assenyala el 16-28 definitiu. 



Cadet Femení 

H Palautordera – Salicrú “Blanc” 40 (15) 
CE Tortosa    32 (16) 

Penúltim desplaçament de les cadets del Tortosa i nova derrota en el seu enfrontament contra 

el colíder del grup. Partit marcat una altra vegada per la falta d’efectius que va obligar a les 

noies a fer novament un altre sobreesforç.  

Primera part intensa, on les xiques d’Alejandro i Isaac van arribar al descans en un 15-16 amb 

remuntada inclosa.  

Una segona part més fluixa en defensa va fer que les locals arranquessin amb un parcial de 6-

2 que els va permetre anar manant al marcador. Tot i l’encert de cara a porteria, a causa del 

cansament i la baixa efectivitat en defensa, no es va poder capgirar el marcador i es va arribar 

al final del matx amb un 40-32. 

Una molt bona noticia per a l’equip serà el retorn d’Anna a la competició després d’una llarga 

baixa. Enhorabona i a gaudir del joc. 

Per últim, aquesta setmana destacarem l’efectivitat d’Idoia, sobretot en la segona part, que des 

de l’extrem dret va colar set gols com a set sols. 

 

Cadet Masculí 

CH Sant Esteve de Palautordera 42 (21)  
CE Tortosa    33 (18) 

Partit en el que els de Palautordera, des d’un inici, es van posar per davant al marcador i van 

demostrar una gran superioritat. El resultat sempre va estar en contra dels tortosins d'entre 5 a 

6 gols, posant un marcador al minut 15 de (11-6) i només en els últims instants de la primera 

part, els de Tortosa,  degut al cansament dels contraris, es van posar a 3 gols de diferència 

(21-18). 

En el començament de la segona part, el Palautordera, ja recuperat, va apretar novament i es 

va distanciar en el marcador, arribant a la fi del partit guanyant de 9 gols (42-33). 

La clau per perdre aquest partit, sense dubte  va ser una defensa molt fluixa, 28 tirs errats i el 

més important i que s'ha de millorar, 23 passes errats que son 23 pilotes perdudes. 

Setmana propera descans per vacances i la represa a casa davant del Sabadell. 

 

 

 

 

 

 



Sènior Femení  

CH Montbui 21 (11) 
CE Tortosa 22 (13) 

Les sèniors es presentaven a Santa Margarida de Montbui amb tres baixes importants, però 

concentrades a emportar-se els dos punts a casa. 

 

El partit ha començat amb nervis per part dels dos equips, una vegada obert el marcador les de 

Tortosa feien bons atacs però les locals no perdonaven, això feia que no poguessin ampliar 

molt el resultat, arribant a un 11-13 al final de la mitja part. 

Després del temps de descans les grans del club no han sortit gaire encertades. Ha estat molt 

igualat però finalment han pogut emportar-se la victòria a casa. El resultat final ha estat 21-22 

 

La propera setmana agafaran forces per començar la segona volta.  

 

Sènior Masculí  

CE Tortosa   23 (17)   
Sant Martí Adrianenc “C” 24 (19) 

Partit vital pels tortosins que deixen escapar als últims minuts.  

El partit va començar igualat, en un bon atac i una mala defensa dels dos equips fins arribar a 

la mitja part (17-19). 

Els tortosins a base de contraatacs i joc ràpid aconsegueixen reduir distàncies, però una mala 

presa de decisions finals a l'atac per part dels ebrencs va provocar que els 2 punts se'ls 

emportin els visitants. 


