
Infantil Femení 

CE Tortosa 22 
PB Montmeló 21 

 

Infantil Masculí 

SAFA Horta "Verd" 19 (12)  
CE Tortosa  26 (14) 

Els infantils capgiren un marcador advers i continuen invictes a la segona fase. 

En sonar el xiulet inicial, els barcelonins van començar amb força i als tortosins els va costar 

reaccionar. S'arribà al minut 5 amb un empat a 2 al marcador. A partir d'aquí el marcador es va 

desequilibrar. Els locals van dominar el joc i els visitants no van estar bé en defensa, amb la 

qual cosa la diferència va anar augmentant, arribant a ser de 6 gols a favor dels de casa. Un 

temps mort demanat per l'entrenadora va provocar la reacció de l'equip i va començar la 

remuntada. Calia millorar en defensa i contraatacar per escurçar distàncies. I així ho van fer. Al 

minut 21 s'arribà a l'empat amb 12-12 i a la mitja part el marcador era ja 12-14. 

A la segona part va continuar el domini en defensa, fins i tot quan es jugava amb un jugador 

menys per exclusions. Van lluitar per interceptar cada passada del rival, per cada rebot, i els 

laterals en contraatac van anotar una vegada i una altra.  El rival els seguia de prop. Al minut 

10 el resultat era de 15 - 17 i al minut 15 era de 17 - 19. El partit va exigir concentració màxima 

de tot l'equip fins als darrers minuts, en els quals la diferència es va eixamplar, arribant al xiulet 

final amb el definitiu 19-26 al marcador. 

Tres partits i tres victòries. Esperem que continuï el bon joc i els bons resultats. 

 

Cadet Masculí 

CH Vilamajor 40 (23)  
CE Tortosa 34 (16) 

Gran partit del Tortosa tot i la derrota. Pot ser que hagi estat un dels millors partits de la 

temporada, tant per la manera de jugar com per l'esforç físic i per damunt de tot pel rival que 

tenien enfront, els primers classificats i que així ho van demostrar.  

Els tortosins van poder aguantar bé els primers 10 minuts, a partir d'aquí el Vilamajor se'n va 

anar de 5 gols i va mantenir aquesta diferència durant tota la primera part, acabant 23-16 i amb 

els jugadors tortosins visiblement esgotats, ja que es van presentar al partit només amb un 

canvi. 

Al segons temps, els tortosins es van recuperar i van aconseguir fer un partit molt seriós, 

deixant una imatge molt positiva, encara que el resultat final (40-34) no fos el més bo per ells 

tortosins. Tot i que si només es mira el resultat de la segona part, la va guanyar el Tortosa (17-

18). Resumint el partit, bon espectacle per part de tots dos equips i un puntet per damunt el 

Vilamajor. 

Proper enfrontament a casa contra el Terrassa i últim partit davant l'afició tortosina, restarà un 

partit a domicili contra l'Horta. 



Sènior Femení  

CE Tortosa  32 (17) 
H Sant Joan Despí "B" 25 (14) 

El passat diumenge a les 11:30 al pavelló de Ferreries, l'equip sènior femení del CE Tortosa va 

disputar el partit contra les que fins ara havien estat líders de grup d'aquesta segona fase, el 

Sant Joan Despí. 

L'inici del partit va estar igualat amb un gol de diferència o empat durant quasi tota la primera 

part, fins al final que el Tortosa va començar a ampliar la diferència. 

 Els dos equips van jugar una defensa 6-0 però l'equip local va ser més sòlid i pacient en atac, 

aprofitant els espais exteriors i l'amplitud per a la passada a pivot. I, a la segona part, va arribar 

a ampliar la diferència fins a 10 gols.  Al minut 15 de la segona, la portera tortosina va haver 

d'abandonar el camp i la va substituir una jugadora. Tot i això l'equip local va guanyar el partit 

per 32 a 25.  

Amb aquest resultat les tortosines es posen líders a falta de tres jornades per acabar la segona 

fase i amb opcions de poder arribar a les fases d'ascens de categoria. Seguim!  

 

Sènior Masculí  

CE Tortosa   35  
H Palautordera - Salicrú "B" 24 

Partit molt bo dels tortosins tant en atac com en defensa.  

El partit va començar molt bé pels ebrencs, amb uns atacs ràpids i sense errades de tir, que els 

hi permetia agafar un bon avantatge al final de la primera part.  

Finalment, a causa del cansament dels dos equips, van haver molts gols de contraatac. 

La victòria, no serveix per mantenir la categoria, però els tortosins apuraran fins l'última 

oportunitat. 


