
Infantil Escolar 

CEH Vendrell 38 
CE Tortosa 20 

 

Infantil Femení 

CE Tortosa 21 (13) 
CH Terrassa 21 (12) 

Comienza el partido entre dos equipos, que en un principio ya se da ganado por el Terrassa 

pues es el que va primero en la clasificación y es invicto. Comienza el encuentro y en tan sólo 

un minuto el Terrassa se pone por delante.  Pero la rapidez de reacción de las del Tortosa no 

nos hacen esperar y en tan sólo 50 segundos después igualan el marcador.   

Las del Terrassa están sorprendidas, pero enseguida desplegarán su juego y aumentaran el 

ritmo cómo si los dos primeros minutos fuesen un calentamiento inicial y antes de que acaben 

los primeros 5 minutos se aventajaran en el marcador 3 goles (1 a 4). Han dejado claro que son 

las favoritas. Pero no tienen en cuenta que su rival en momentos de adversidad es imparable, y 

pelean hasta el final. En los siguientes 5 minutos las del Tortosa también despliegan su mejor 

juego, y no dejarán que las del Terrassa marquen ningún gol y las nuestras se colocarán a tan 

sólo un gol (3 - 4). Esto sí que las ha descolocado. No se esperaban semejante respuesta de 

un contrario que está en tercera posición. A partir de este momento comienza una lucha de 

técnicas y resistencia, que hará de este partido un espectáculo muy igualado e intenso. En los 

restantes 15 minutos de este primer periodo ambos equipos llegarán a portería con dificultades 

y se sucederán los goles con tan sólo en el margen de uno arriba uno abajo o marcador 

empatado. En el minuto 15 las nuestras consiguen empatar (7 - 7). En minuto 20 (11 - 11), su 

rival no se lo puede creer y el esfuerzo les está pasando factura. Y nuestras porterazas están 

frustrando los intentos de gol. Y las jugadoras nuestras tanto en defensa como en ataque están 

convencidas que pueden ganar. Y así se lo dejarán claro al finalizar este primer tiempo en un 

13 a 12 a favor de las Tortosinas. 

La grada se está quedando afónica y aplaude semejante remontada y las chicas están con la 

moral por fuera del estadio. Es una buena inyección de confianza. 

Comienza el segundo tiempo y las del Tortosa no están dispuestas a perder esa ventaja 

conseguida. Y las del Terrassa no pueden contener el juego de su rival que hasta la más 

pequeña se les cuela en su defensa llegando a portería y haciendo efectivos sus tiros. En los 

primeros 5 minutos ya está a 14 – 12, en el minuto 10 16 -14 y en el 15 18 - 15. Es en este 

momento en el que el partido se pone en contra de las nuestras.  El esfuerzo y la intensidad 

combinado con la persistencia de su rival que no están dispuestas a perder consiguen las del 

Terrassa reducir peligrosamente la ventaja de las Tortosinas. En el minuto 20 ya están 19 - 18 

y en los últimos 5 minutos de este partidazo es una guerra de titanes. Los de la grada ya no 

saben si gritar, aplaudir.  Se levantan se sientan y están que se comen las uñas. Finalmente 

suena el pitido de final de partido en un empate para estos dos grandes equipos 21 – 21.   

Gracias a nuestras monstruosas chicas y a su rival por darnos un regalo con este partido. 

 

 

 



Infantil Masculí 

Tarragona HC 35 (17) 
CE Tortosa 27 (9) 

Derrota del líder en un partit sense transcendència a la classificació. 

Els tortosins van arribar a Tarragona matemàticament primers de grup de la primera fase, i es 

van trobar un rival amb ganes d'acabar sumant una victòria sobre el líder. Ja des del xiulet 

inicial, els visitants, potser relaxats, potser desconcentrats, van veure com els locals anotaven 

punt darrera punt amb gran eficàcia, la defensa deixava espais als atacants i els nostres 

jugadors estaven poc encertats, tant en les passades com en els llançaments. Al minut 15 el 

resultat era de 9-4, i a partir d'aquí un seguit d'errades inusuals en els tortosins van augmentar 

la diferència de gols, fins arribar al descans amb un 17-9 al marcador. 

La segona part va començar molt semblant a la primera, el rival anotava amb facilitat des dels 

extrems i des de l'exterior. La millora en la defensa i l'execució de diversos contraatacs van 

evitar que augmentés la diferència de gols però va ser insuficient per capgirar el resultat, 

arribant el xiulet final amb el resultat de 35-27. 

El millor del partit: el passadís inicial amb què ens van rebre a Tarragona i les abraçades i 

felicitacions finals entre dos equips que es coneixen des de fa anys i que són, sobretot, amics.  

 

Cadet Femení 

JH Mataró 35 (19) 
CE Tortosa 33 (13) 

Desena jornada de la segona fase de l’equip cadet femení del CE Tortosa, i quarta derrota de 

les noies entrenades per Alejandro i Isaac. 

I anàvem a la pista del colíder, un divendres vespre per recuperar un partit ajornat, empresa 

difícil a priori i una llàstima al final. I és que va ser un partit de dents de serra, inici molt igualat i 

petits avantatges per les dues parts (13-12 minut 25) fins a uns fatídics darrers minuts de la 

primera part, on una errada del delegat en una gestió d’una exclusió de dos minuts, va 

provocar deixar a l’equip amb 4 noies, fet que va aprofitar i molt l’equip local per obrir una 

escletxa de +6 per elles. Amb això 19-13 al descans. 

Però l’esperit de les noies tortosines encara havia de sortir, i tot i el cansament per la matinada 

habitual, el cansament de les dues hores i mitja de bus, i la manca d’efectius com tota la 

temporada, no vam perdre la cara al partit. La remuntada es veia venir, cada cop més a prop i 

cada cop deixant a l’equip local sense solucions, amb tot això, empat a 32 quan faltaven 5 

minuts pel final. Però com en altres ocasions durant la temporada, una mala gestió i una molt 

mala sort (fins a 10 tirs als pals en tot el partit) en aquest tram final, va condemnar l’equip a 

perdre un partit a la pista del líder, que s’hagués pogut guanyar perfectament. 

Totes les noies van estar molt encertades, però destacarem aquesta setmana a Àngela 

Callarisa amb 10 golets com 10 solets. 

 

 

 



Cadet Femení 

CE Tortosa  29 (15) 
AEH Les Franqueses 30 (17) 

Onzena jornada de la segona fase de l’equip cadet femení del CE Tortosa, i cinquena derrota 

de les noies entrenades per Alejandro i Isaac. 

I l’equip venia d’arribar a Tortosa a 01.00 de la matinada del partit i Mataró, i en són demà, a 

tornar-hi. I no va poder ser, l’equip, pot ser afectat pel cansament, es va mostrar espès i sense 

moltes solucions en molts de trams de la primera part. Amb això, 15-17 al descans. 

I com sempre darrerament a l’inici de la segona és quan l’equip comença a trobar més el seu 

nivell de joc, i a poc a poc va anar recuperant terreny fins a portar el marcador al darrer minut 

amb empat a 29. I una altra vegada la mala sort ens va fer perdre un partit que també s’hagués 

pogut guanyar perfectament, o almenys empatar, amb una darrera pilota de partit on un 

llançament còmode local, com no podia ser d’una altra manera, es va estavellar al pal. 

En resum, teníem davant un cap de setmana de tot o res, on guanyant els dos partits ens 

enfilàvem dalt de tot de la classificació, o si els perdíem ens quedàvem sense possibilitats 

d’optar a les places que donen lloc al top 4. I no ha pogut ser........ 

La setmana vinent ens desplaçarem a la pista de H.PALAUTORDERA-SALICRU. 

 

Cadet Masculí 

CH Rapid Cornellà 38 (19)  
CE Tortosa  31 (17) 

Bon partit dels tortosins tot i el resultat final. 

Començament del partit en una defensa molt ordenada i en un atac prou efectiu . Des del 

primer minut fins al minut 15 el partit ha estat força igualat, inclús al minut 20 els tortosins s'han 

posat per davant en el marcador (10-13), ha sigut en els últims minuts de la primera part quan 

els de Cornellà han apretat i fent una defensa molt forta han aconseguit posar-se per davant 

(19-17).  

A la segona part el Cornellà ha sortit molt concentrat i per feina, posant-se per davant de 6 

gols. Els tortosins lluny de donar per perdut el partit han tornat a remuntar deixant el marcador 

27-26. Al minut 40 i igual que en el últim tram de la primera part el Cornellà s'ha enfortit i s'ha 

posat 7 gols per davant. Resumint, ha estat un bon partit per part dels dos equips, molt lluitat i 

tot i que el resultat final és el que és, ben bé podia ser un altre. 

Pròxim partit a casa contra el Banyoles 

 

Juvenil Masculí 

CE Tortosa 22  
CA Sabadell H 26 

 



Sènior Femení  

CE Tortosa 23 
CH Cardedeu 22 

Aquest diumenge s'ha disputat a les 17h al pavelló de Ferreries el partit entre el CE Tortosa i el 

Cardedeu, corresponent al tercer encontre de la segona fase de 1a catalana sènior femenina. 

Les tortosines han sortit amb una sòlida defensa i s'han posat per davant al marcador tota la 

primera part, a dos gols de diferència  o més.  

A la segona part s'han ajustat els marcadors, també han expulsat amb tarjeta roja a una 

jugadora del Cardedeu per colpejar a la cara en defensa. I durant tot el partit hi ha agut 

diverses expulsions de dos minuts als dos equips.  

L'equip local ha demostrat solidesa en defensa i efectivitat en atac fet pel que han aconseguit 

guanyar el partit per 23 a 22. A seguir així!   

 

Sènior Masculí  

Llavaneres – Caldes d’Estrac 30 (16)   
CE Tortosa   27 (16) 

Partit important que deixen escapar els tortosins per la seva lluita a la permanència. 

Els ebrencs van començar en un atac molt fort però la feblesa defensiva va permetre al equip 

rival acabar al descans empatant (16-16).  

Al final, a base de contraatacs i el desgast físic, els de Llavaneres van aconseguir un avantatge 

de 3 gols. 


