
Infantil Masculí 

CH Ràpid Cornellà 17 
CE Tortosa  19 

Primer partit de la segona volta i victòria merescuda i important en la visita contra el C.H. Ràpid 
de Cornellà. 
 
Els primers quatre minuts del partit, el marcador indicava un 0-0 el qual donava alguna pista 
sobre allò que seria la clau del partit: la concentració i l'agressivitat en defensa (en el bon sentit 
de la paraula). Després van arribar els gols i, a diferència d'altres partits, l'equip va notar 
positivament el fet d'anar per davant d'un bon començament. 
 
En canvi, als primers minuts de la segona part l'equip es va deixar sorprendre pels atacs a la 
desesperada del rival però, malgrat tot, un altre cop l'encert en atac i una fèrria defensa van 
permetre superar aquest breu defalliment. 
 
Una victòria, en definitiva, que deixa un molt bon sabor de boca per la confiança que transmet 
als jugadors i, perquè no dir-ho, per allò d'esperançador que deixa a tots plegats. 
 
 
 

Cadet Masculí 

CE Tortosa 28 (14)  
H Claret 24 (13) 

Els cadets aconsegueixen la primera victòria com a local en desplegar un joc que va millorant 
progressivament. 
 
Era l'assignatura pendent, calia aconseguir una victòria a casa per a demostrar l'evolució 
ascendent de l'equip, i amb aquesta idea van sortir els tortosins al camp. Tot i encapçalar el 
marcador durant tota la primera part, el rival els va seguir de prop, amb 1 o 2 gols de diferència. 
Els locals van estar prou encertats en atac però van deixar espais en defensa, fet que va 
permetre que el partit es mantingués obert en tot moment. Així es va arribar al descans amb un 
ajustat 14-13 al marcador. 
 
Amb la represa els barcelonins van sortir amb ganes i van aconseguir encapçalar el marcador, 
arribant  al minut 10 amb el resultat 19-21. Calia reforçar la defensa i aturar el joc ofensiu del 
rival. Amb aquest objectiu l'staff tortosí va demanar temps. A partir d'aquest moment el partit va 
millorar amb escreix. Es va avançar la línia de defensa, i s'aconsegueix aturar l'atac dels rivals. 
La defensa 3-3 va permetre els locals un parcial de 5-0 i passar a dominar el partit, dificultant 
els llançaments a porteria, interceptant passades al rival i sortint al contraatac. També cal 
destacar una setmana més la brillant actuació del porter. Al minut 20 el resultat fou ja de 24-21 i 
l'equip va demostrar maduresa controlant els darrers 10 minuts de joc, fins arribar al xiulet final 
amb el definitiu 28-24 al marcador. 
 
Nivell ascendent del joc dels cadets que amb aquesta victòria assoleixen ja el tercer lloc a la 
classificació. Endavant jugadors! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juvenil Femení  

CE Tortosa  23 (13) 
OAR Gràcia Sabadell 26 (14) 

Deu minuts de bon joc, que encetava Arantxa amb tres llançaments des de l’exterior que 
entraven fins al fons de la xarxa, feien preveure un partit ordenat i disputat. Al segon quart, tot i 
que continuaven lluitant, les visitants van aconseguir ficar-se per davant al marcador arribant a 
la fi de la primera part amb un resultat de 13-14. 
 
La segona part va ser un altre partit. Cinc minuts de desencert amb moltes pèrdues de pilota va 
ser aprofitat per l’OAR per aconseguir un parcial de 0-5. Temps mort demanat pels místers per 
intentar reconduir el partit. Tot i que es va sortir amb un altra actitud, no es va poder retallar el 
resultat. Els darrers cinc minuts, si que es va veure un equip més ambiciós i agressiu en 
defensa però no hi havia temps per res més. 
 
La nota destacada del partit van ser les aturades de Maria, 27 + 3 penals, que van ajudar i molt 
a que la diferència en el resultat no fos més amplia. 
 
La setmana que ve “més i millor”. 
 
 

Juvenil Masculí  

CE Tortosa 28 (13)   
CH Martorell 30 (16) 

Derrota per la mínima del Tortosa. Primer partit perdut a casa i primer equip  que els ha 
superat. 
 
La primera meitat de la primera part els tortosins van poder aturar als de Martorell (minut 20 ( 9-
8 ) ) , però tot i defensar molt bé, els laterals per mig de l'altura i la força van afusellar la porteria 
tortosina . A partir  del minut 20 els visitants ja van empatar i es van posar per davant, arribant 
a la mitja part en un avantatge de 3 gols. 
 
La segona part va ser molt disputada, posant un marcador de (20-22) en el minut 45. La realitat 
del partit es que el Tortosa tot i lluitant de tu a tu va perdre  (28-30) i que la diferència va estar 
en que, mentre els de Tortosa van errar 20 tirs a porteria el Martorell només en va errar 10, en 
quan a pèrdues de pilota , se'n van perdre 10, les mateixes que  els contraris. 
 
Pròxim desplaçament a Barcelona (la Salle Bonanova ) dissabte dia 16, esperem un altra 
reacció dels tortosins 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Sènior Masculí  

JH La Llagosta 20 (10)   
CE Tortosa 28 (15) 

Victòria del CE Tortosa contra el JH La Llagosta, que li permet a l’equip tortosí continuar estant 
a la part alta de la classificació.  
 
El conjunt tortosí va començar dominant la primera part arribant amb un parcial de 10-15 a la 
mitja part.  
 
A la segona part, el CE Tortosa va entrar més fort defensivament que a la primera part; arribant 
a crear una distància al marcador més gran que li permetia continuar jugant el partit amb més 
tranquil·litat.  
 
Tot i la quantitat d’errades de llançament per part del CE Tortosa, aquest va aconseguir la 
victòria per 20-28.  
 
La setmana que ve s’enfrontarà a casa contra el C.A. Sabadell Handbol 
 


