
Infantil Masculí 

CE Tortosa  15  
Molins de Rei "Verd" 36 

 
 

Cadet Masculí 

CH Salou 26 (15)  
CE Tortosa 26 (16) 

Els cadets tortosins cedeixen l'empat després d'haver dominat el marcador durant gairebé tot el 
partit. 
 
Els tortosins van començar el partit deixant espais en defensa que van ser aprofitats pels 
salouencs per anar anotant. Al minut 5 el resultat era empat a 3. Progressivament la defensa 
s'organitzà i, a partir del minut 10, els visitants ja encapçalen el marcador amb un. 6-7. El bon 
treball en defensa va permetre encadenar diversos contraatacs que van col·locar els tortosins 3 
o 4 gols per davant. El partit semblava dominat. Però a partir del minut 20 els locals van retallar 
distàncies, aprofitant la manca d'encert en els atacs tortosins. Es va arribar a la mitja part amb 
un ajustat 15-16 al marcador. 
 
Calia millorar l'efectivitat en atac i dominar en defensa si es volia controlar el partit. I amb 
aquest objectiu va començar la segona part. Tot i haver igualtat als primers minuts, de seguida 
els tortosins van començar a allunyar-se dels rivals, arribant al minut 10 amb un 18-22 al 
marcador. Però va tornar la irregularitat en atac i van estar més de 5 minuts sense marcar, amb 
la qual cosa els locals retallen de nou distàncies arribant al minut 15 amb 21-22 al marcador. El 
temps mort demanat per l'entrenador provoca una nova reacció de l'equip i s'arriba al minut 20 
amb el resultat de 21-25. El partit semblava controlat però... No es pot dir blat... Va tornar la 
irregularitat, el poc encert en atac, la precipitació en les decisions, i l'equip que només va ser 
capaç d'anotar un gol en els darrers 10 minuts va salvar l'empat in extremis arribant al xiulet 
final amb 26 gols. 
 
L'equip va sumar un punt en el desplaçament i esperem que millori la seva gestió dels minuts 
finals quan manquen només dos partits per acabar la primera volta. 
 
 

Juvenil Femení  

KH-7 BM Granollers 31 (18) 
CE Tortosa  32 (14) 

Vuitè partit de la primera fase de l'equip juvenil femení del CE Tortosa, de les noies entrenades 
per Marc i Rafel. 
 
Impressionat partit del juvenil femení a una pista santuari de la categoria. I les noies ho van 
merèixer, tot i el complicat del repte, van fer un partit rodó i mai van deixar de creure en la 
victòria. 
 
L’inici va ser prou igualat, al minut 15 el marcador mostrava un empat a 9, però un bon encert 
local, sumat a una sèrie d’errades tortosines va permetre al equip local obrir una escletxa de 4 
gols, amb això, al descans 18-14. 
 
Al principi de la segona part, més del mateix, continuava l’encert local i les visitants no 
acabaven de trobar-se del tot afinades. Aquesta situació va permetre al KH7 BM. Granollers 
agafar una diferència de +6 al marcador, fet que feia encendre totes les alarmes. Però, ves per 
on, les noies van continuar creien i treballant com formiguetes, una parada per aquí, un 
contraatac per allà i poc a poc anar reduint la diferència. Les noies de Marc cada cop es feien 



més grans, i el contrari l’equip local començava a veure com el partit es complicava. Fins 
arribar al darrer minut amb empat a 31, on una bona gestió tortosina els va permetre, no sense 
molt de patiment, endur-se un gran partit que va fer delitar a la sofrida afició que acompanyava 
l’equip. 
 
Totes, totes les noies van estar extraordinàries, així com Marc, parant el partit i parlant amb les 
noies quan va fer falta. En resum gran partit i gran victòria del juvenil femení del CE Tortosa. 
 
El proper partit rebran a l'H Cooperativa Sant Boi. 
 
 

Juvenil Masculí 

La Salle Bonanova Atlètic 24 (12) 
CE Tortosa   26 (15) 

Nova victòria dels tortosins a domicili, que els deixa segons a la classificació per una setmana 
més. 
 
Partit molt ajustat en el que va començar un pelet més fort el Bonanova posant al marcador un 
4-2 al minut cinc. Ràpidament els de Tortosa van reaccionar i en el  minut 10 aconseguien 
empatar (5-5), i a partir d'aquí els tortosins van agafar el control (7-8en el minut 15),  arribant a 
la mitja part en un avantatge de 3 gols (12-15). La primera part va ser de més ganes que 
encert, ja que es van errar fins a 12 tirs a porta i 8 pèrdues. 
La segona part va ser una còpia de la primera,començament fort del Bonanova, que 
aconseguia empatar i fins i tot posar-se per davant en el  minut 42 (19-18), i igual que en la 
primera part, de nou reacció dels tortosins finalitzant el partit (24-26). 
 
Tot i posar una bona actitud i guanyar el partit, va faltar una defensa més valenta, ja que el 
lateral del Bonanova la va trencar cada cop, fent més del 50% dels gols. 
 
Pròxim partit, proper cap de setmana a casa contra el Molins De Rei. 
 

Sènior Masculí  

CE Tortosa 32 (17)   
CA Sabadell H 22 (10) 

Victòria del sènior masculí tortosí a casa contra el CA Sabadell H amb una diferència 
de 10 gols, 32 a 22 al final del partit.  
 
L’equip local va començar el partit molt seriós en defensa i agafant avantatge en el marcador 
ràpidament amb un parcial de 6 a 2 als pocs minuts de començar. La diferència es va 
mantindre durant quasi tota la primera part amb un intercanvi de gols per part dels dos equips, 
amb algunes bones aturades per part dels porters dels dos equips. Quan quedava poc per 
arribar al descans, l’equip tortosí va augmentar el ritme de partit en atac i recuperant pilotes en 
defensa aconseguint així marxar al final de la primera part amb una avantatge de 7 gols. 
 
En l’inici de la segona part l’equip visitant va intentar escurçar diferències en el marcador 
defensant amb una defensa més pressionant sobre els jugadors del C.E. Tortosa, però els 
tortosins van saber sobreposar-se a aquesta defensa i seguir augmentant la diferència en el 
marcador fins a 10 gols, arribant al final del partit amb un 32 a 22 en el marcador a favor del 
Tortosa. 
 
La intensitat en defensa per part de l’equip local, les bones actuacions de la porteria i la 
fluïdesa de joc en atac van ser un factor clau perquè el Tortosa s’emportés la victòria i els dos 
punts. La setmana que ve el C.E. Tortosa jugarà a la pista del CH Salou on intentarà 
sumar una nova victòria. 
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