
Infantil/Cadet Femení 

CE Tortosa  21 
CH Móra la Nova 16 

 

Cadet Masculí 

CH Sant Andreu 22 (12)  
CE Tortosa  26 (12) 

Els cadets masculins sumen la segon victòria fora de casa en un bon partit. 
 
Ja des de l'inici del partit es va veure l'equip ben posicionat, sobretot en defensa, tot i que el 
primer gol tortosí va arribar al minut 3. La bona feina dels porters i l'entesa entre els jugadors va 
permetre que no s'encaixés cap gol fins passats els primers 10 minuts, amb un 1-3 al 
marcador. Aquest avantatge en el marcador es va mantenir durant el segon terç de la primera 
part, arribant a tenir fins a 5 gols de diferència sobre els barcelonins. Però a partir del minut 20, 
fruit d'un parell d'atacs errats, el rival va començar a retallar distàncies. L'entrenador va 
demanar temps per reorganitzar l'equip i controlar el joc, però tot i així es va arribar al descans 
amb un empat a 12 al marcador. 
 
Calia millorar el joc, tornar a controlar la defensa i ser contundents en atac. I així es va fer amb 
la represa. Els nois van aconseguir completar diversos contraatacs i els porters van estar de 
nou impecables, amb l'alè sempre incondicional del nombrós públic tortosí desplaçat. El resultat 
va ser el domini en el marcador. Al minut 10 el resultat era de 15-17 i al minut 20 el resultat fou 
de 19-22. Però calia estar serens i centrats per controlar els 10 minuts finals. El rival va avançar 
la línia defensiva i pressionava sobre cada passada i cada moviment dels tortosins, però l'equip 
va saber gestionar aquests minuts finals amb maduresa i bon joc, arribant al xiulet final amb el 
definitiu 22-26 al marcador. 
 
Bones sensacions ens deixa aquest partit on l'equip demostra l'evolució ascendent després de 
setmanes de treball conjunt. Us seguirem de prop nois! 
 

 



Juvenil Femení  

FINESTRELLES SC H Esplugues 25 (14) 
CE Tortosa    27 (14) 

Quart partit de la primera fase de l'equip juvenil femení del CE Tortosa, de les noies entrenades 
per Marc i Rafel. 
 
Segona victòria del juvenil femení, lluitada i treballada com mai, ja per les circumstancies de 
totes les setmanes, es van presentar a Esplugues amb un sol canvi a la banqueta. 
 
Però un bon treball de Marc dosificant bé a les noies, i un gran encert de Paula Yelamo amb 16 
gols, van portar l’equip a una nova victòria que deixa l’equip a la zona mitja de la classificació. 
 
El proper partit rebran a l'EH SANT VICENÇ. 
 
 

Sènior Masculí  

CE Tortosa   28 (13)   
H Cooperativa Sant Boi "B" 23 (11) 

Victòria dels tortosins en un partit marcat per un ajustat marcador. L'equip sènior tortosí 
aconseguia una victòria importantíssima contra el principal rival del cap dalt de la taula. 
 
Durant els primers minuts semblava que els ebrencs s'endurien el partit amb facilitat amb una 
defensa molt ajustada i una gran efectivitat dels seus jugadors de cara ala porta .D'aquesta 
manera els locals començaven manant en el marcador i els visitants, amb una gran actuació 
pel que fa en el seu atac, aguantant en el marcador. Però no van poder resistir-ho tot el 
període. Finalment, el primer temps es va acabar amb un avantatge de 2 gols a favor dels 
locals. 
 
Durant la segona part, els locals van pujar el seu nivell de joc tant en la part ofensiva, 
transformant la majoria dels atacs realitzats, com en la defensiva, augmentant la seva 
intensitat. Per part de l'equip visitant, van baixar la seva actitud defensiva com a conseqüència 
del cansament realitzat en la primera meitat. Amb tot això, i a la força del públic local, els del 
Centre d'Esports a mesura que anaven passant els minuts, anaven augmentant l'avantatge que 
tenien sobre els visitants a la primera meitat de 2 gols fins posar-se amb 7 gols d'avantatge en 
el marcador a poc mes de 10 minuts d'acabar el partit. Finalment, els visitants van intentar 
reaccionar , i tot el esforç i el patiment final els ebrencs van poder endur-se la victòria. 
 
Els tortosins jugaran la setmana que ve fora contra el CE Martistes Rubí. 
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