Infantil Masculí
CE Tortosa 27 (9)
SAFA Horta 20 (7)
L'infantil masculí aconsegueix un lloc en el Top4 en un emocionant partit
Els infantils van arribar al partit sense haver perdut a casa en tota la temporada. El d'aquesta
jornada era el partit del tot o res, ja que una derrota el tancava el pas al Top4.
Van començar el partit amb molts de nervis, els pesava la responsabilitat. Tot i que es
van posar al capdavant en el marcador, el joc no acabava de sortir. Hi havia indecisió en
defensa i imprecisió en els llançaments i en els contraatacs. Tot i arribar al 3-1 en poc temps,
vam estar gairebé vuit minuts fins que no va arribar el quart gol, amb la qual cosa els visitants
van arribar a empatar, i al minut 10 el marcador mostrava un resultat de 3-4. Els locals van ser
conscients que el somni es podia escapar. I no ho havien de permetre. Es va reorganitzar la
defensa per capgirar el marcador, però el rival els seguia a poca distància, tot i la bona
actuació, una vegada més, dels dos porters. Al minut 20 el resultat era de 7-6 i es va arribar al
descans amb un 9-7 al marcador.
Era el moment de les entrenadores. En tota la temporada han demostrat saber corregir l'equip i
mantenir la sang freda quan ha fet falta. Calia calmar els ànims per recuperar al joc habitual de
l'equip.
I va començar la segona part. Era el moment de deixar de somniar i fer realitat el somni. En els
primers minuts ja es va fer palesa la reacció de l'equip. La defensa va dominar els seus espais i
es va recuperar l'encert en els llançaments a porteria i contraatacs. Tot l'equip concentrat en les
seves posicions i el públic empenyia i animava com mai. La diferència de gols va començar a
augmentar i al minut 10 el resultat era ja de 18-12. Amb el partit controlat, era el moment de
gaudir del joc. Laterals, pivot, central, marcaven una vegada i una altra. Els extrems van estar
espectaculars en llançaments gairebé impossibles. I en defensa les posicions estaven
controlades. El públic encoratjant l'equip intuint que la victòria estava a tocar. Fins arribar al
xiulet de fi de partit amb el definitiu 27-20. L'eufòria es descontrola per part de tots, públic,
entrenadores i sobretot jugadors. Ho havien aconseguit.
Gràcies equip per haver-nos fet tan feliços. Per fer tan bé el que heu après. A gaudir de la
victòria i a seguir, perquè ara ens espera, mi més ni menys, el Top4. El somni s'ha fet realitat!!!
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Les noies de Nil i Kresmar van disputat el darrer partit de la temporada. Havent perdut el passat
divendres contra Sarrià de Ter totes les opcions de classificar-se per al Top 4, el partit d’avui
era de tràmit però les jugadores van sortir al camp motivades com sempre.
Al inici les visitants anaven pel davant del marcador però a partir del minut 15 les tortosines van
ser més contundents en defensa i en els darrers 15 minuts de la segona part van encaixar
solament 1 gol, fet que va provocar arribar al descans amb un avantatge de 3 gols.
A la represa van continuar el treball en defensa donant peu a poder sortir al contraatac i poc a
poc anar distanciant-se al marcador.
Volem agrair l’ajuda de Laia Ferrè en prestar-se a suplir la important baixa de Paula Estorach.

