
Cadet Masculí 

CE Tortosa 26 (14)  
CH Amposta 27 (13) 

 
 

Juvenil Femení  

CE Tortosa   24 (10) 
H Cooperativa Sant Boi  17 (10) 

Novè partit de la primera fase de l'equip juvenil femení del CE Tortosa, de les noies entrenades 

per Marc i Rafel. 

Nova victòria de l’equip tortosí que continua en bona dinàmica, després de la victòria la 

setmana passada a la pista del Granollers. Encara que ho sembli, no va ser un partit fàcil. Forta 

defensa de l’equip visitant, sobre tot a la primera part, amb unes noies amb molt de poder físic, 

fet que feia molt difícil entrar a les noies tortosines. Amb això marcador escarransit a la mitja 

part. 

Però l’equip va treure el caràcter de les cites importants i va treballar molt a la segona part, 

superant a les visitants, tant en la part defensiva com ofensiva, arribant a la darrera part del 

partit amb un còmode avantatge que els hi va permetre tancar el partit. 

Una altra vegada totes les noies van estar a un gran nivell. 

El proper partit es desplaçaran a la pista del AVANNUBO BM La Roca 1953. 

 

Juvenil Masculí  

CE Tortosa  35 (15)   
CE Molins de Rei "B" 31 (13) 

Bon començament del partit, al minut 5 els tortosins ja tenien un 5-2 al marcador,  tot i així, i 

com ja ens tenen acostumats , els de Tortosa van tenir una davallada  en la que els molinencs 

es van posar a un gol, mantenint aquesta diferència fins el minut 25 i arribant a la mitja part 15-

13. 

La segona part va ser d'alt i baixos igual que la primera. Durant els primers 25 minuts els 

tortosins van agafar un avantatge de fins a 8 gols (31-23) i ja en el minut 45 de nou van afluixar, 

deixant el marcador 35-31 a la fi del partit. 

Resumint, un Molins de Rei ple de baixes i amb poca capacitat per guanyar el partit i un 

Tortosa que tot i que cada cop es veu més conjuntat encara no ha demostrat tot el seu 

potencial, esperem que poc a poc el seu entrenador els posi al seu lloc. Es va millorar en els 

tirs a porta, però segueix sent l'assignatura pendent  les pèrdues de pilota (19). 

Proper desplaçament,  Sant Pere de Ribes. 

 
 

 



Sènior Masculí  

CH Salou 18 (9)   
CE Tortosa 25 (11) 

Nova victòria del sènior masculí en un partit molt difícil contra el Salou.  

La primera part va començar dominant el CE Tortosa imposant-se amb un parcial de 3 gols 

favorables als primers minuts de joc. Aquesta avantatja va fer que els tortosins anessin tot el 

partit per dalt del marcador. Acabant així la primera part 9-11. 

La segona part va començar dominant el conjunt tortosí, un altre cop ampliant a 5 la diferència 

al marcador. Al minut 48:00 del partit va tenir una aturada de 45 minuts degut a una lesió d’un 

jugador del Salou. Això va implicar que per part de tots dos equips es relaxés l’ambient quan es 

va tornar a posar la pilota en joc. Aquesta aturada del joc va afavorir al CE Tortosa, que va 

entrar molt més contundent i fort, acabant el partit amb un resultat al marcador de 18-25.  

La setmana que ve els sèniors, segons a la classificació, es disputaran dos punts que els 

poden fer posar primers en un partit contra el Ribes (els líders) a casa.  
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