
Infantil Masculí 

CE Tortosa  21 (12) 
CH Sant Andreu 25 (11) 

Darrer partit de la primera fase del Grup C de Primera Catalana Infantil i derrota per poca 

diferència, contra un C.H. Sant Andreu que ja venia classificat matemàticament com a segon 

de grup. El C.E. Tortosa, per la seva part, també tenia assegurada una més que meritòria 

tercera plaça de grup. 

El partit va començar molt igualat i els tortosins van saber competir i lluitar força bé davant un 

rival teòricament superior. Sobre el terreny de joc, va quedar demostrat que aquesta diferència, 

en realitat, no era tan evident. Prova d’això va ser el resultat final de la primera part, que 

mostrava un 12-11 favorable als locals. Ferms en defensa, concentrats i un gran encert en atac 

van ser les claus. 

Però, en canvi, els cinc primers minuts de la segona part van resultar claus per al resultat final 

del partit. Si la clau de la primera part havia estat la concentració i l’esforç defensiu col·lectiu, 

als inicis de la segona part es va capgirar aquesta tendència i, com era previsible i davant del 

segon classificat del grup, l’equip en va pagar les conseqüències. Tot i així, l’orgull i la raça que 

té aquest equip els va esperonar i, amb una forta pressió defensiva i un millor encert en atac, 

van arribar a posar-se a només dos gols del rival. Però, finalment, el sobreesforç els va vèncer 

fins que l’àrbitre va xiular el final amb el marcador de 21-25. 

Fou una llàstima perquè l’equip volia dedicar-li una victòria a l’Èric, un dels entrenadors, el qual 

ha de deixar l’equip per circumstàncies personals. De ben segur que trobaran a faltar els seus 

coneixements i la seva qualitat humana. Sort Èric i... pit i collons!  

 

Infantil/Cadet Femení 

CH Móra la Nova 11 
CE Tortosa  15 

Tercera jornada de la lliga territorial contra l’equip infantil del Móra La Nova. 

El partit va començar amb un primer quart de les jugadores del Tortosa que van sortir a la pista 

molt endollades i amb moltes ganes de demostrar el que saben fer. Gràcies a això es van 

imposar a les de Móra al primer parcial amb comoditat. 

Al segon quart van afluixar una mica en atac però, tot i això, van mantenir la porteria a zero 

gràcies a la intensitat en defensa i a les bones aturades de la portera i, sumat als dos gols que 

van aconseguir, es van emportat també aquest parcial. 

Al tercer quart les jugadores del Móra van atacar amb més valentia però es van continuar 

trobant amb una defensa molt fèrria i amb la portera tortosina una altra vegada. En atac es van 

combinar bones jugades però finalment aquest parcial va acabar amb empat a 4 gols.  

A l’últim quart va seguir la mateixa tònica que al tercer i inclús les locals anant per davant tota 

l’estona però finalment les tortosines van poder combinar una jugada molt bona de contraatac 

que els va permetre empatar l’últim parcial i d’aquesta manera aconseguir la victòria del partit. 

Enhorabona noies!   

El pròxim partit serà a casa contra l'H La Canonja. A seguir lluitant!  



Cadet Masculí 

Liceo Francés 21 (8)  
CE Tortosa 34 (20) 

Còmoda victòria a la pista del cuer en el primer partit de la segona volta. 

La igualtat va durar només els primers 3 o 4 minuts. Just el que va trigar la defensa tortosina en 

situar-se correctament. Al minut 5 el resultat era ja de 2-4 i a partir d'aquí els visitants van 

controlar l'atac del rival, interceptant passades i sortint al contraatac una vegada i una altra, 

provocant un parcial de 0-9 i arribant al minut 15 amb el resultat de 3-13. Amb el marcador 

controlat, els tortosins es relaxaren i desplegaren el seu joc d'equip, arribant a la mitja part amb 

un 8-20 al marcador. 

Amb la represa, la intensitat defensiva dels visitants es relaxà, fet que va provocar que la 

diferència de gols es mantingués durant la segona part, però no augmentés. Es van completar 

exitosament alguns contraatacs però també es van cometre errades no forçades com ara 

passades o llançaments errats. Amb tot, s'arribà al xiulet final amb el 21-34 definitiu, i la 

sensació de la feina ben feta. 

Bon inici de la segona volta de l'equip que recupera bones sensacions i es prepara per a 

escalar posicions en la classificació.  

 

Juvenil Femení  

CE Tortosa 26 (13) 
H Esplugues 21 (10) 

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

per Marc i Rafel. 

Quarta victòria consecutiva de les noies tortosines que les deixa en molt bona posició per 

entrar a la fase final amb els 8 millors equips d’handbol femení juvenil català. 

Com sempre a aquesta lligueta, el partit no va ser fàcil, a més l’equip jugava el sense una de 

les millors jugadores. Però l’equip està en un bon moment i continua treballant molt bé, tant en 

defensa com en atac i va tenir estones de molt bon joc. 

Des de l’inici l’equip va anar sempre al davant al marcador, no diferències molt exagerades 

però si una distància còmoda. Amb això al descans 13-10.  

A la segona part més del mateix, bon joc local que va fer les delícies del molts seguidors que hi 

havia al pavelló de Ferreries. 

El proper partit es desplaçaran a la pista del líder EH Sant Vicenç ja al gener del 2020. 

 Aprofitem aquestes línies per desitjar uns bons Nadals i bona entrada d’any a tothom! 

 

 

 

 



Juvenil Masculí  

CE Tortosa 44 (19)   
Tarragona HC 17 (8) 

Victòria local en una forta golejada dels tortosins davant el seu públic . 

El Tarragona és va presentar en la condició de "colista", sense encara haver guanyat cap partit 

i amb els jugadors justos per poder jugar. El partit, tot i els gols anotats, va ser un tant avorrit i 

ple d'imprecisions. Poc més es pot dir d'un partit en que el més important van ser els dos punts 

aconseguits que fa que els tortosins quedin com a segons a la classificació una setmana més. 

 Destacar l'acció del entrenador del Tortosa (Alejandro Castro) que en el moment en que el 

Tarragona es va quedar amb 6 jugadors al camp per lesió, va deixar voluntàriament un jugador 

a la banqueta per igualar les forces, acció que denota bona ètica esportiva per part d'ell. 

Proper partit al camp del líder, el Liceu, on s'hauran de posar les piles, treure les ungles i tot el 

que sigui necessari si volen guanyar. Esperem que sigui així, ja que d'obtenir la victòria , 

finalitzarien la primera volta com a "colíders". 

 

Sènior Masculí  

BM Pau Casals 22 (13)   
CE Tortosa 24 (14) 

Nova victòria del Sènior masculí contra el B.M. Pau Casals fora de casa, per 22-24, que 

segueix defensant el lideratge de la classificació. 

El partit va començar molt disputat, posant-se per davant al marcador l’equip local. La primera 

part va transcórrer molt igualada, amb pocs gols de diferència al marcador. Tot i posar-se per 

davant el B.M. Pau Casals, el CE Tortosa va aconseguir arribar al descans amb un gol a favor 

de diferència, 13-14.  

La segona part va seguir amb la mateixa igualtat que la primera. Els tortosins van sortir molt 

més tancats al centre que era on tenien problemes i amb més ajudes defensives. Les 4 últimes 

defenses contundents del CE Tortosa van fer que marqués la diferència i que s’acabés 

emportant els 2 punts amb un resultat final de 22-24.  

La següent jornada el sènior jugarà a casa contra el CH Martorell “B”. 

 


