
Infantil Femení 

CE Tortosa 32 
CEH Vendrell 9 

 

Infantil Masculí 

CE Tortosa  21 (13) 
Ch Ràpid Cornellà 18 (9) 

Primer partit de la primera fase d’aquesta temporada 2019/20 a Primera Catalana on els nois 

de l’equip Infantil rebien a casa al Ràpid de Cornellà. 

Els primers vint minuts del partit es van caracteritzar per la igualtat i les alternances tant en el 

joc com en el marcador. A partir d’aquest moment i fins al final de la primera part, els jugadors 

entrenats per Èric i Alejandro van estar més precisos i intensos que el seu rival i això es va 

traduir en un avantatge de quatre gols que tancava la primera meitat. 

Ja en la segona meitat la tònica va ser la mateixa que la de les acaballes de la primera part i 

l’equip, sense baixar la guàrdia en cap moment i amb una motivació admirable, va ser capaç de 

mantenir-se per davant al marcador fins arribar al 21-18 final. 

En definitiva, primera victòria de l’equip infantil i un partit que va deixar molt bones sensacions, 

especialment per la qualitat general dels jugadors i també per les ganes, l’entrega i l’actitud al 

terreny de joc. 

 

Cadet Femení 

CE Tortosa 23 
CEH Vendrell 27 

 

Cadet Masculí 

CE Tortosa 28 (15)  
Liceo Francés 32 (17) 

Mal inici de temporada dels cadets que cauen derrotats com a locals. 

L'equip va arribar amb l'absència de 5 jugadors per lesió i el repte que aquest fet no influís en el 

joc. Els primers minuts el joc va ser prou igualat i els tortosins es van col·locar al capdavant del 

marcador, arribant al minut 5 amb el resultat de 3-1 i al minut 10 amb 7-6, però el joc desplegat 

pels tortosins no era l'esperat, amb una successió d'errades no forçades. Les indicacions  dels 

entrenadors des de la banqueta i en el temps mort demanat no van aconseguir redreçar la 

situació i millorar el joc de l'equip. Els barcelonins es posen davant al minut 20 i s'arribà al 

descans amb un 15-17 al marcador. 

 



Amb la represa s'esperava la reacció de l'equip. Però el joc no va  millorar. Es perdien pilotes 

en atac i es deixaven buits en defensa, ben aprofitats pels rivals, que van liderar el marcador 

durant tota la segona part, fins arribar al xiulet final amb el definitiu resultat de 28-32. 

Queda feina per fer. Molts aspectes a millorar. Sabem que aquest equip gaudeix jugant i 

esperem el bon joc que segur que ens oferirà. La temporada just acaba de començar. Forca i 

endavant nois! 

 

Juvenil Femení  

H Cooperativa Sant Boi  21 (8) 
CE Tortosa   20 (11) 

Segon partit de la primera fase de l'equip juvenil femení del CE Tortosa, de les noies 

entrenades per Marc i Rafel. 

Com una prolongació del final de la temporada passada i inici d'aquesta, es van presentar Sant 

Boi amb solament 7 noies de camp i dues porteres. A la plaga de lesions, aquesta setmana 

s'han afegit una sobtada intervenció quirúrgica d'Elba Martorell, aprofitem aquestes línies per 

desitjar-li una prompta recuperació. 

Les poques noies que eren van donar la cara. I molt. Fins a 6 gols d'avantatge a la primera part 

que demostraven que no havien vingut a passar el dia a Sant Boi. Amb això 8-11 al descans. 

Però com si fos una pel·lícula que ja s'ha vist més vegades, a poc a poc, les 14 noies 

disponibles locals van anar guanyant terreny a les 7 visitants fins a arribar a un trist 21-20 que 

va causar la desolació de tota l'expedició tortosina. 

La setmana vinent rebran a l'AVANNUBO BM La Roca 1953. 

 

Juvenil Masculí 

CE Tortosa  33 (18)  
CBM Esparreguera 26 (11) 

Primer partit de la temporada i cares de satisfacció per tothom, públic , jugadors i cos tècnic.  

Ja des del primer moment els tortosins es van posar per davant al marcador 3-2,8-4, i així fins 

arribar a la mitja part (18-11). Durant aquests  primers trenta minuts es va oferir un joc fluid i 

prou ordenat, en defensa van estar contundents i la porteria molt segura, en atac tot i que es 

van errar 11 tirs es va donar la talla i es van fer 18 gols. 

Per l'altra part els d'Esparraguera van donar la cara  i en cap moment van donar el partit per 

perdut, es va veure un contrari ben plantat al camp. La segona part va ser una continuació de 

la primera, únicament destacar moltes imprecisions en les passades, perdent fins a 9 pilotes. 

Resumint , es va veure un equip que te ganes i que segur que aquest any ens ho faran passar 

molt bé i ens donaran moltes alegries. 

Proper partit desplaçament al Vendrell. 

 



Sènior Masculí  

CE Tortosa  31 (18)   
H Sant Quirze "B" 27 (13) 

Victòria del CE Tortosa en el primer partit de lliga en front el Sant Quirze B. 

Aquest dissabte l’equip tortosí ha iniciat en victòria la lliga de tercera Catalana. 

La primera part va començar malament per als tortosins en un parcial de 1-3 en contra degut a 
la bona i agressiva defensa visitant. Tot i això els tortosins es van adaptar ràpidament al joc 
que els hi plantejava l’equip visitant i va agafar les rendes de partit arribant al descans amb un 
18-13. 

La segona part va seguir la mateixa dinàmica, un Tortosa que dominava i que no deixava 
apropar al equip rival mantenint la avantatja de 3-5 gols. 

El resultat final va ser 30-25 i l’equip tortosí la setmana que ve jugarà contra el CH Tarragona 
on buscarà seguir guanyant per lluitar per les primeres posicions de la lliga. 
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