
Infantil Masculí 

CE Molins de Rei "Verd" 30 
CE Tortosa   17 

Derrota de l'equip infantil masculí en el primer desplaçament fora de casa. 

El començament del partit va ser un calc del partit anterior a casa: l'equip va ser sorprès per la 

major intensitat i concentració de l'equip local. Un parcial de 6-0 als primers cinc minuts deixava 

als nostres nois "contra les cordes". 

Però l'arenga d'Alejandro, l'entrenador, al descans del partit va donar els seus fruits. L'equip va 

començar a moure bé la pilota, la defensa va estar més intensa i l'encert dels llançaments a 

porteria (una creu a la primera meitat) va millorar notablement. 

El resultat final no reflecteix fidelment la diferència entre els dos equips. L'equip sap i n'és 

conscient que té molt marge de millora i que això tot just acaba de començar. 

 

Cadet Masculí 

H Sant Miquel 19 (8)  
CE Tortosa 20 (14) 

Els cadets aconsegueixen la primera victòria en un partit irregular. 

Tot i les baixes, l'equip arriba a la segona jornada amb ganes de sumar els primers punts de la 

temporada, però aquest desig no es fa palès en el joc dels primers minuts. Es van fallar els 

primers atacs i els barcelonins es van col·locar 3-0 amb facilitat. Els tècnics tortosins van 

demanar temps als 5 minuts per organitzar el joc, i ho van aconseguir inicialment aturant 

l'ofensiva del rival, però van passar més de 8 minuts fins que va pujar el primer gol tortosí al 

marcador. 

Es va millorar substancialment en defensa, sobretot per l'impecable treball del porter sota els 

pals, però costava anotar. No es va igualar el resultat fins el minut 15 amb el 5-5 al marcador. A 

partir d'aquest moment el partit es va equilibrar i cap dels dos equips aconseguia distanciar-se 

en el marcador, fins arribar al minut 25. Amb un resultat de 8-10, el joc dels tortosins va millorar 

substancialment encadenant diverses jugades atacants i controlant la defensa, distanciant-se 

en el marcador. S'arribà a la mitja part amb el resultat de 8-14. 

Amb la represa els tortosins van continuar desplegant el bon joc, encadenant diversos 

contraatacs que els van permetre continuar al capdavant en el marcador i ampliar la diferència 

de gols. Novament cal destacar la bona feina del porter. Així es va arribar al minut 15 amb el 

resultat de 10-18. Però a partir d'aquest moment, la pressió del rival va augmentar, es van 

cometre diverses errades en passades i llançaments i el rival va començar a retallar distàncies, 

avançant la línia de defensa, interceptant passades i contraatacant. Al minut 20 el resultat era 

de 12-18 i al 25 era de 18-20. Els darrers 5 minuts van ser d'infart. Els tortosins incapaços de 

marcar i els barcelonins motivats per sumar els punts del partit. Finalment l'equip és capaç de 

controlar el joc en els instants finals i el xiulet final deixa al marcador el 19-20 definitiu. 

Cal seguir treballant i millorant  atès que la següent jornada ens espera un altre desplaçament 

fora de casa. 

 



Juvenil Femení  

CE Tortosa   25 (12) 
AVANNUBO BM La Roca 1953 22 (7) 

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

entrenades per Marc i Rafel. 

Primera victòria de les noies tortosines, que a pesar de continuar amb 4 baixes i tenir solament 

dos canvis a la banqueta, van poder tirar endavant el partit. 

Ja des de l’inici les noies de Marc i Rafel van anar per davant al marcador, amb això al descans 

12-7. 

Però el temut “baixon” de les segones parts, degut al cansament de l’equip, rondava pel pavelló 

tortosí, però aquest cop, el fet de tenir una noia més per la rotació, els gols de Paula i les 

parades d’Abril, va permetre que els dos punts es queden a casa. 

La setmana vinent es desplaçaran a la pista del FINESTRELLES SC H ESPLUGUES. 

 

Juvenil Masculí 

CEH Vendrell 21  
CE Tortosa 24 

 

Sènior Masculí  

Tarragona HC 20 (7)   
CE Tortosa 29 (16) 

Victòria del CE Tortosa en el segon partit de lliga en front el Tarragona HC. 

 

Aquest diumenge l’equip tortosí es va desplaçar a Tarragona per disputar el primer partit fora 

de casa. 

 

La primera part va estar controlada pels tortosins des del principi i, tot i anar en pocs efectius, la 

intensitat que van ficar va permetre marxar amb un còmode resultat al descans. 

 

La segona part va seguir la mateixa dinàmica, un Tortosa que dominava i que no deixava 

apropar a l'equip rival mantenint l'avantatja de 8-10 gols. 

L’equip tortosí la setmana que ve jugarà a domicili on buscarà seguir guanyant per lluitar per 

les primeres posicions de la lliga. 
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