
Infantil Masculí 

CE Tortosa   19 
Finestrells SC H Esplugues "B" 19 

Empat a casa entre el CE Tortosa i el Finestrelles H. Esplugues “B” en el tercer partit de la 

temporada. Un partit marcat per la igualtat entre els dos equips i on el CE Tortosa va anar al 

darrera al marcador al llarg de pràcticament tot el partit. 

A falta de cinc minuts per l’acabament, el marcador indicava un ajustat 16-18 tot i que no 

reflectia fidelment la diferència entre els dos equips. Els darrers minuts del partit van ser molt 

més intensos i vibrants i, com a resultat d’això, el CE Tortosa va poder acostar-se i finalment 

empatar el partit. 

Repartiment de punts entre els dos equips i una certa sensació com la de la sorra quan 

s’escapa d’entre els dits. De ben segur que al proper partit tindrem els punys més ferms. 

 

Cadet Masculí 

CE Tortosa   22 (10)  
CEH BCN Sants "Negre" 25 (9) 

El cadet masculí cau derrotat a casa tot i dominar durant gran part del partit. 

Sona el xiulet inicial i els tortosins no van marcar en la primera jugada atacant. Senyal 

premonitori que l'equip es trobava davant una defensa forta físicament i ben situada i que seria 

difícil trobar espais per anotar. I així va ser. Al minut 5 el resultat era 1-1 i al 10 3-3. A partir 

d'aquí els jugadors van començar a trobar espais i van liderar el marcador, controlant la 

defensa i amb entesa en atac. Cal destacar una vegada més la gran actuació dels porters sota 

els pals. Però el rival els va seguir de ben a prop i l'avantatge mai va ser superior a 3 gols. 

Intercalant jugades d'anar i venir, s'arribà al descans amb un 10-9 al marcador. 

Tot quedava per fer. Tot era possible. Calia donar consignes clares per continuar el bon joc i 

despegar en el marcador durant la segona part. 

Amb la represa l'equip va sortir motivat i amb ganes d'oferir bon joc una vegada més. Els 

primers 10 minuts de la segona part van ser els millors del partit, controlant la defensa i anotant 

una vegada i una altra. El marcador ens mostra 16-12. Els nois anaven bé. Però a partir 

d'aquest moment el partit canvia, un parell de llançaments errats van fer que el rival retallés 

distàncies. Més de 5 minuts sense marcar ens van portar a l'empat a 18 gols al minut 20. 

Igualtat en el marcador i també en el joc. Al minut 25 el resultat era 22-21, qui gestionés millor 

la pressió dels darrers minuts s'enduria el partit. I aquesta vegada els tortosins no van saber 

aprofitar les oportunitats, errant en els llançaments de les jugades d'atac. Els barcelonins van 

passar a liderar el marcador i s'emportaren la victòria amb el 22-25 definitiu. 

Gràcies pels minuts de bon joc que ens heu regalat nois. Sabem que ens n'oferireu més. 

Treball i endavant. Aquesta és la consigna. 

 

 

 



Juvenil Masculí 

CE Tortosa  22 (12) 
CH Vilanova i La Geltrú 21 (9) 
 
Tercer partit de la temporada i tercera victòria, vist així perfecte, però la realitat és que el joc 

que els de Tortosa ens van oferir deixa molt que desitjar, es va jugar un partit molt fluixet en 

poques idees i en moltes pèrdues de pilota (21) i fins 16 tirs errats. 

A priori el Vilanova es presentava a Tortosa com a cuer de la classificació i potser això va fer 

que els tortosins es refiessin massa, la fi de la història és que si el partit dura 1 minut més, fins i 

tot s'hagués pogut perdre . 

Pròxima setmana desplaçament a Cambrils i primer partit perillós on hauran de demostrar tot el 

que saben i posar totes les ganes del mon, esperem i confiem en que així serà 

 

Sènior Masculí  

CE Maristes Rubí 30   
CE Tortosa  27 

Derrota del C.E. Tortosa a la pista del Rubí per 3 gols. El partit ha començat sent molt dur 

físicament per als tortosins a causa de l’agressiva defensa de l’equip local que al minut 10 de 

partit ja portaven algunes exclusions. Ha estat un partit amb pocs gols que s’ha decidit per les 

defenses i les aturades dels porters dels dos equips. 

El C.E. Tortosa ha començat posant-se per davant en el marcador però la diferència era 

mínima, fins i tot cap al final de la primera part l’equip local s’ha arribat a posar per davant en el 

marcador amb una diferència de 2-3 gols, arribant al descans amb un 13-10 en el marcador a 

favor del Rubí. Durant tota la primera part el marcador ha anat molt igualat. 

La primera part ha estat poc fluida a causa de les dures defenses dels dos equips, les faltes 

comeses, les diferents intervencions de l’àrbitre i les exclusions dels jugadors d’un i altre equip, 

per això el resultat al descans és tan ajustat i amb poca quantitat de gols. 

En la segona part el resultat ha seguit a favor de l’equip local tot i l’esforç dels tortosins per 

posar-se per davant, la diferència en el marcador ha sigut mínima durant tota la segona part 

però sempre a favor del Rubí, a causa dels diferents llançaments fallats dels tortosins i les 

múltiples aturades del porter local que han dificultat molt l’objectiu del Tortosa que era posar-se 

per davant en el marcador i dominar el partit. 

En els últims minuts la diferència en el marcador era de 2-3 gols a favor dels locals, per això els 

tortosins han canviat la seva defensa, per intentar recuperar més pilotes i intentar guanyar el 

partit, tot i recuperar algunes pilotes en defensa i per algunes aturades del porter tortosí, l’equip 

no ha pogut aprofitar aquestes oportunitats a causa de les diverses aturades del porter local i 

algunes errades en el llançament. 

Al final del partit el Rubí s’ha emportat els dos punts per la victòria amb un resultat final de 20 a 

17. La setmana que ve el C.E. Tortosa intentarà guanyar a casa contra el Vendrell per 

recuperar la bona línia que portava fins ara. 
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