
Cadet Masculí 

CE Tortosa 29 (12)  
H Sant Miquel 27 (13) 

Els tortosins aconsegueixen una treballada victòria. 

Els cadets s'havien de trobar amb el segon classificat. S'intuïa un partit difícil. I així va ser. Ja 

des dels minuts inicials els barcelonins van estar molt ben col·locats en defensa i als tortosins 

els va costar assolir posicions de llançament, alhora que van tenir problemes en aturar els 

atacs visitants. Cap dels dos equips va aconseguir un gran avantatge de gols, però van ser els 

barcelonins els que dominaren els primers 20 minuts. A partir d'aquest moment els tortosins 

van aconseguir l'empat a 9 i s'equilibrà el domini sobre la pista, arribant al descans amb 12-13 

al marcador. 

Amb la represa el joc de l'equip local millorà. Es va avançar la línia de defensa i es va poder 

aturar l'atac rival, alhora que es completaren diversos contraatacs. Però el marcador continuava 

equilibrat. Els tortosins erraven massa llançaments i els rivals aconseguiren interceptar  

diverses passades. S'arribà al minut 10 amb el resultat de 17-18, al minut 20 amb 24-24 i al 

minut 25 amb l'empat a 25. Calia jugar també amb intel·ligència i serenor. L'equip capaç de 

gestionar millor els minuts finals, controlant el joc, s'enduria la victòria. I aquests van ser els 

tortosins, que van aconseguir posar-se dos punts per davant i arribar al xiulet final amb el 

definitiu 29-27.  

Valuosa victòria que permet l'equip cadet escalar un lloc en la classificació i encarar amb 

optimisme les següents jornades.  

Tot l'equip, jugadors, staff i famílies aprofitem aquest espai per desitjar-vos Bones Festes.  

 

Juvenil Masculí  

Liceo Francés 33 (14)   
CE Tortosa 24 (8) 

Darrer partit de la primera volta i tercer partit perdut.  

Els tortosins van començar amb unes expectatives molt bones, tot i que enfront tenien un equip 

fort i molt encertat de cara porteria, fent justícia a la seva condició de líder. El primer quart 

d'hora els de Tortosa van plantar cara als barcelonins (7-6) en el minut 15, però a partir d'aquí 

es va deixar de marcar gols, acabant la primera part amb un 14-8, el que pràcticament va 

deixar l'equip fora de joc. 

La segona part va ser molt semblant a la primera, en els primers minuts es va recuperar una 

mica el marcador, 24-19 minut 45. Un altre cop  falta de gol en els últims minuts, 33-24 minut 

60. 

Es cert que el resultat tampoc reflexa ben be el joc, ja que si el resultat hagués estat més 

ajustat, no passaria res. Es van errar 20 tirs a porta i es van perdre 16 pilotes, això fa 36 

possibilitats perdudes, que en son moltes.  

Amb aquest partit perdut acaben la primera volta com a tercers, empatats amb el segon i a 1 

punt dels tres perseguidors. Això és tot per enguany, que passeu tothom uns bons Nadals, un 



any nou millor que l'últim, i a pensar amb el proper partit al camp de l'Esparraguera , immediat 

seguidor del Tortosa 

 

Sènior Masculí  

CE Tortosa  33 (14)   
CH Martorell "B" 21 (10) 

Victòria dels tortosins en un partit marcat per una àmplia diferència al marcador. L'equip sènior 

tortosí aconseguia una victòria importantíssima per acabar l'any de la millor manera. 

 

Durant els primers minuts semblava que l'equip visitant s'enduïa el partit amb una defensa molt 

ajustada i una gran efectivitat dels seus jugadors de cara a porta. D'aquesta manera els 

visitants començaven manant al marcador però els tortosins reaccionaren amb una gran 

actuació pel que fa a individualitats del seu atac. Finalment, el primer període es va acabar amb 

victòria pels tortosins al marcador. 

 

Durant la segona part els locals van 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 al 

marcador mentre que els visitants no trobaven porta. Finalment, els de Martorell van intentar 

reaccionar però no va servir de res, els ebrencs van poder endur-se la victòria final. 


