
Infantil Femení 

CE Tortosa 19 
CH Martorell 24 

 

Infantil Masculí 

CE Tortosa  35 (14)  
H Sant Cugat "Blau" 22 (7) 

Continua el bon joc dels infantils que sumen una nova victòria.  

Després de l'aturada de Setmana Santa calia veure si l'equip conservava el bon joc demostrat 

en l'inici de la segona fase. I així va ser. Va sortir tan concentrat en defensa que fins el minut 5 

no va rebre el primer gol en contra. L'únic porter disponible va estar immillorable sota els tres 

pals, amb bones aturades, i, els nostres jugadors, sobretot els laterals, molt encertats en els 

llançaments. Al minut 10 el resultat fou ja de 7-1 i al descans el marcador va mostrar un 14-7. 

A la segona part els rivals van trobar buits en la línia defensiva, augmentant la seva capacitat 

golejadora, fet que va ser compensat pel nostre equip amb la incorporació golejadora dels 

extrems, pivot i centrals, als sempre encertats laterals. Així es va mantenir l'avantatge en el 

marcador. Al minut 10 el resultat era de 22-10 i quan va sonar el xiulet final el marcador va 

assenyalar el 35-22 definitiu. 

La propera jornada els espera un desplaçament difícil. Nou repte per a l'equip que manté el 

nivell de joc que ha mostrat durant tota la temporada.  

 

Cadet Femení 

CH Canovelles 32 (16) 
CE Tortosa 27 (15) 

Darrer partit de la segona fase de l'equip cadet femení del CE Tortosa, de les noies entrenades 

per Alejandro i Isaac. 

Una altra vegada, no va poder ser, com moltes cròniques enguany, la mateixa història. Aquesta 

setmana tenien 3 baixes més que van ser substituïdes per 3 noies de l’infantil, i tot i això, 9 

jugadores de camp. L’equip competeix bé a les primeres parts, però com cada setmana, el tram 

final del partit es fa molt costa amunt. 

Anaven a Canovelles, segon classificat, i finalment equip de TOP4, que ja el van guanyar quan 

va venir a Tortosa, i l’ambient era insofrible. 

En el que fa referència al partit, les noies super bé, defensant amb intensitat i molt encert a 

porteria. Va haver moments que l’equip va portar avantatges de dos gols, però un bon final de 

l’equip local els hi va permetre posar-se per davant 16-15. 

La segona part, doncs l’equip va competint però poc a poc, degut al desgast, va baixant la 

intensitat tant en defensa com en atac, fet, que els equips rivals aprofiten per sentenciar el 

partit. 



Res a dir a les noies, al contrari, tota la temporada han lluitat i han fet més del que es podia, 

però les circumstancies han estant les que han estat. 

Totes les noies van estar molt encertades, però destacarem aquesta setmana “el debut” d’Anna 

Subirats, després de tota la temporada en blanc. Un record també per Carmen Mariela 

González, que es va lesionar la primera setmana de la temporada i no ha pogut tornar a jugar. 

Menció a banda també per Isaac, que degut als múltiples compromisos d’Alejandro, ha tingut 

que portar el comandament de l’equip, fent un treball extraordinari. Moltes gràcies Isaac. 

I fins aquí la temporada del cadet femení, una temporada marcada per les lesions i el gran 

nombre de baixes durant la temporada que sens dubte ha marcat la trajectòria de l’equip. En la 

meva opinió personal, i l’equip hagués pogut jugar sencer tot l’any amb un parell de noies més, 

possiblement el desenllaç final hagués estat un altre. 

Fins la propera! 

 

Cadet Masculí 

CE Tortosa   35 (17)  
OAR Gràcia Sabadell "Verd" 24 (20) 

Els primers 5 minuts van estar igualats (5-5), però de seguit els de Sabadell es van distanciar al 

marcador i es van posar 4 gols per davant. La diferència va arribar a ser de fins a 6 gols al 

minut 25 (14-20) a causa dels constants tirs errats i les moltes pèrdues de pilota dels tortosins 

(una constant tota la temporada). Tot i això, es va arribar a la fi de la primera part amb un 

marcador més ajustat (17-20), però sempre amb el domini dels sabadellencs. 

La segona part no va començar en molt bon peu i, durant els primers 5 minuts, els tortosins ja 

estaven un altra volta a 6 gols de desavantatge (19-25). Al minut 45, quan els de Tortosa es 

van despertar, va començar la remuntada. A falta de 10 minuts s'aconseguia empatar el partit 

(31-31). A partir d'aquí els de Sabadell van perdre els papers, el que va provocar un seguit 

d'exclusions dels jugadors que juntament a un bon joc dels locals van fer finalitzar el partit amb 

un 35-34.  

Pròxim partit, desplaçament a Vilamajor 

 

Sènior Femení  

CEH  BCN Sants 35 (20) 
CE Tortosa  27 (12) 

Aquest cap de setmana el sènior femení es va desplaçar a casa del BCN Sants. 

Es va començar en una dinàmica molt dolenta de les tortosines, tan en atac com en defensa. 

Tot això feia que el marcador a la mitja part fos 20-12.A l'inici de la segona part es va 

aconseguir escurçar aquesta distància però tot i això no es va aconseguir canviar-ho. Els últims 

minuts van reflectir el cansament i una dinàmica negativa del partit. El resultat final va ser 35-

27. 

La setmana vinent es disputarà un partit molt important contra el líder, Sant Joan d'Espí, on les 

tortosines lluitaran el partit fins al final. 



Sènior Masculí  

JH Mataró "B" 40 (19)   
CE Tortosa 29 (14) 

Derrota a domicili dels tortosins que els condemna a les posicions de descens a tercera 

preferent. L'equip sènior tortosí va encaixar una derrota contundent contra un dels equips 

punters de la lliga. 

Durant els primers minuts semblava que l'equip visitant, els tortosins, tenien bon ritme i 

aguantaven en el marcador. Però durant el transcurs de la primera meitat van començar a notar 

el cansament i els locals ho van aprofitar a través de nombrosos contraatacs on se'n van poder 

anar al marcador fins acabar la primera meitat amb un avantatge de 5 gols. 

 Durant la segona part, va continuar sent el mateix que a la primera meitat. Els tortosins ho 

intentaven de totes maneres però no els responien les cames i va continuar sent més del 

mateix. Els locals, aprofitant altra vegada una gran quantitat de contraatacs a causa de les 

errades en atac dels ebrencs, van tornar a posar terra de per mig i aguantar fins al final del 

temps el seu avantatge i, fins i tot augmentar-lo.Finalment, els visitants van intentar reaccionar, 

posant-hi cor i esperit competitiu però ja no va servir de rés, es va arribar al termini dels 60 

minuts 40-29. 

 


