
Infantil Masculí 

CH Sant Andreu 31 (12)  
CE Tortosa  12 (12) 

Derrota de l'equip infantil masculí en el desplaçament del darrer partit de la primera volta contra 
el C.H. Sant Andreu. 
 
Un partit on l'equip local es va imposar clarament des d'un bon començament i on, tot i l'esforç i 
l'entrega dels nois d'Eric, no va ser suficient per aturar els ràpids atacs d'un rival que continuarà 
com a líder de grup. 
 
La clau del partit: les nombroses pèrdues de pilota i la manca d'encert en els tirs. Ara toca 
pensar en el proper partit, seguir treballant i aprendre per millorar. 
 
 

Cadet Masculí 

CH Cambrils 21 (10)  
CE Tortosa 28 (13) 

Els cadets sumen la tercera victòria fora de casa oferint un bon partit 
 
Els tortosins van arribar a Cambrils motivats i amb ganes de materialitzar en el resultat el treball 
de l'equip. De seguida van liderar el marcador, arribant al minut 5 amb un 1-3, i es van mostrar 
ben situats a la pista, dificultant l'atac del rival i generant perill a la porteria contrària. Però els 
cambrilencs els van seguir de prop, la diferència no augmentava de 2-3 gols i calia no baixar la 
guàrdia. Passat l'equador de la primera part els tortosins van errar passades en dues jugades 
d'atac, sense poder anotar. Aquest fet va permetre que els locals empatessin a 7 gols. Els 
nostres entrenadors van demanar temps al minut 18 per tal d'organitzar de nou l'equip, i se'n 
van sortir. Tot i que el contrari va encapçalar el marcador per primera vegada, la reacció dels 
nois va arribar i van capgirar el resultat. Van reforçar la línia defensiva i van estar infalibles en 
l'atac. La bona actuació de l'únic porter desplaçat va ser decisiva per arribar al descans amb el 
resultat de 10-13. 
 
Amb la represa el repte era consolidar aquest resultat i eixamplar-lo, calia controlar el partit en 
tot moment. I l'equip va fer una bona segona part. Sempre al capdavant al marcador, van estar 
ben situats en defensa, interceptant llançaments al contrari i sortint amb èxit al contraatac, una 
vegada i una altra. Al minut 19 el resultat era 16-20 i al minut 20 era de 20-24. A partir d'aquest 
moment el joc va millorar encara més, amb bones passades al pivot i bones combinacions dels 
jugadors. Es va arribar al xiulet final amb el definitiu 21-28 al marcador. 
 
Bones sensacions d'aquest equip que busca la regularitat també a domicili. La jornada propera 
teniu l'oportunitat de demostrar-ho. 
 
 

Juvenil Femení  

CE Tortosa  27 (12) 
EH Sant Vicenç  44 (24) 

Cinquè partit de la primera fase de l'equip juvenil femení del CE Tortosa, de les noies 
entrenades per Marc i Rafel. 
 
Nova derrota de les noies tortosines després de dues victòries seguides. I era de veure, 
s'enfrontaven a un equip que la darrera temporada va ser campió d’Espanya i ferm candidat 
enguany d’arribar una altra vegada a les fases finals. Però les noies van començar lluitant el 
partit i plantant cara al tot poderós Sant Vicenç, així al minut 15 empat a 7. Però un temps mort 



visitant, amb la seva corresponent esbroncada va posar les coses al seu lloc, i un parcial de 5-
17 pràcticament ja va sentenciar el partit. 12-24 al descans. 
 
La segona part les noies del CE Tortosa van estar millor que el darrer tram de la primera part, 
que tot i perdre aquest parcial (15-20) van donar una altra imatge. 
 
 

Juvenil Femení  

H Sant Quirze 30 (17) 
CE Tortosa 32 (15) 

Sisè partit de la primera fase de l'equip juvenil femení del CE Tortosa, de les noies entrenades 
per Marc i Rafel. 
 
Partit molt igualat de principi a fi, amb diferències d’un o dos gols per banda durant tot el matx. 
Al descans 17-15 per les locals. 
 
A la segona part més del mateix fins arribar al minut 50 amb 24-24. Però un final de partit 
fantàstic de les noies tortosines, amb unes bones defenses i molt d’encert en atac, va decidir el 
resultat final. 
 
Tercera victòria de l’equip tortosí que el deixa a la zona mitja de classificació amb 3 victòries i 3 
derrotes en els 6 primers partits de la lliga. 
 
El proper partit rebran a l'OAR GRACIA SABADELL A. 
 

Juvenil Masculí  

CH Cambrils 22 (11)   
CE Tortosa 23 (8) 

Començament del partit amb un Cambrils fort a la pista, fent una bona defensa i generant 
bones jugades d'atac, això va fer que es posessin per davant en el marcador durant tota la 
primera part, fins a 4 gols d'avantatge, mentre, els tortosins es defensaven com podien, donant 
la sensació que no es podien posar a el nivell dels cambrilencs que cada cop oferien més bon 
joc, arribant a la mitja part en un 11-8. 
 
En el temps de descans l'entrenador tortosí (Alejandro) els va posar al seu lloc, posant el punt 
de motivació que els feia falta . La represa del partit va ser diferent, els tortosins més ben 
situats al partit, van començar a assegurar els tirs a porta i fer una defensa forta , ordenada i 
contundent (16 tirs a porta errats en la primera part contra nomes 4 en la segona ), tot això va 
fer que els de Tortosa es posessin a remuntar el partit i ja només a 5 minuts de la fi ho van 
aconseguir, posant el marcador final en un 22-23. 
 
Val a dir que aquesta victòria és de les que es necessiten. 
Total, 8 punts de 8 possibles i a esperar a el Martorell, pròxim rival a casa. 
 
 

Sènior Masculí  

CE Tortosa 32 (13)   
CEH Vendrell 17 (13) 

Victòria dels tortosins en un partit marcat per un ampli marcador. L'equip sènior tortosí 
aconseguia una victòria importantíssima per retrobar sensacions. 



Durant els primers minuts semblava que l'equip visitant s'enduia el partit amb facilitat amb una 
defensa molt ajustada i una gran efectivitat dels seus jugadors de cara ala porta .D'aquesta 
manera els visitants començaven manant en el marcador i els tortosins amb una gran actuació 
pel que fa a actuacions personals en el seu atac aguantant en el marcador. Finalment, el primer 
període es va acabar amb un empat al marcador ,13 - 13 . 
Durant la segona part, la defensa local va 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 en el 
marcador mentre que els visitants no trobaven porta. 
Finalment, els visitants van intentar reaccionar però no va servir de res, els ebrencs van poder 
endur-se la Victoria final amb una gran diferencia , 31 - 17 . 
Tortosins tornaran a reprendre la lliga, la setmana que be fora contra el JH LA LLAGOSTA. 
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