
Infantil Masculí 

H Esplugues "B" 13  
CE Tortosa  29 

Victòria a domicili enfront al Finestrelles H. Esplugues “B” en el partit de la 9ª jornada. L’equip 
d’Eric Escoda va completar un magnífic partit, i no va donar cap oportunitat a un rival que es va 
veure sorprès per l’empenta i la gran intensitat dels tortosins. 
 
Pel que fa al sistema defensiu, el C.E. Tortosa es va mostrar sòlid, concentrat i granític. Cal 
destacar-ho donat que es tracta d’un aspecte molt treballat als entrenaments i que, sens dubte, 
es va veure reflectit, així com també als altres partits anteriorment disputats. La poca anotació 
de l’equip local així ho demostra. Però, malgrat tot, també va ser un partit per demostrar el 
potencial ofensiu que té aquest equip: gran circulació de pilota, moviments constants i atacs 
decidits en carrera, moltes recuperacions i posteriors contraatacs letals. Van ser un 
autèntic malson per als locals. 
 
En definitiva, una victòria que referma l’equip al tercer lloc de la classificació i que demostra, 
una setmana més, que l’equip comença a quallar sota la premissa de l’esforç i el treball en 
grup. 
 
 

Infantil/Cadet Femení 

Tarragona HC 13  
CE Tortosa 11 

La passada tarda del dissabte va ser l’estrena de la temporada per a les infantils/cadets 
femenines que jugaven a la pista del Tarragona HC amb la normativa de partits de quatre parts 
de 12 minuts i que aconsegueix la victòria qui més parts guanya. 
 
El primer quart va estar bastant igualat i el Tortosa, tot i que va mostrar una bona defensa, va 
acabar perdent. 
 
Al segon quart les tortosines van intensificar una mica més el seu atac i van mantindre la bona 
defensa que havien mostrat al primer quart aconseguint empatar amb les Tarragonines que 
també estaven fent un boc joc tant en defensa com en atac.  
 
Al tercer quart l’equip es va imposar a les rivals combinant bones jugades, intensificant encara 
més la part defensiva.  
 
En l’últim quart va ser quan les tortosines van sortir una mica dormides cosa que les de 
Tarragona ho van saber aprofitar i van marcar 3 gols molt ràpid que després ja van ser molt 
difícils de remuntar.  
 
En resum, i per començar la temporada tot i la derrota, les jugadores van tindre una bona 
actitud a la pista i van competir bé. 

 

 

 

 

 



Cadet Masculí 

Tarragona HC 36 (17)  
CE Tortosa 31 (15) 

Els cadets van caure al camp del líder després d'haver tingut opcions en diversos moments del 
partit. 
 
Són especialment emocionants els partits contra equips molt coneguts i estimats, com és el cas 
del Tarragona. Amb el xiulet inicial es va notar aquesta sensació agredolça de competir amb 
amics de fa ja diverses temporades. Es van veure nervis a la pista. Els tortosins només 
aconseguiren anotar un gol en els primers 10 minuts. Els tarragonins ja en portaven 6. Els 
locals semblaven imparables. Però va començar la reacció dels visitants retallant distàncies, 
després de millorar en defensa, completar diversos contraatacs i millorar l'encert en els 
llançaments a porteria. Al minut 22 va arribar l'empat a 10, i també el 10-12 i l'11-13. Es podia 
guanyar el partit. Però una exclusió va deixar en inferioritat els tortosins, fet que van aprofitar 
els tarragonins per reaccionar, retallar distàncies i posar-se davant en el marcador. S'arribà a la 
mitja part amb el resultat de 17-15. El partit encara era obert. 
 
Amb la represa els locals van sortir amb ganes i la defensa tortosina feia aigües, alhora que hi 
havia dificultats en atac, s'erren passades i llançaments a porteria. Els tarragonins es 
distancien. A l'equador de la segona part s'arribà a la diferència màxima, 31-23. El públic tortosí 
desplaçat empeny als jugadors quan més ho van necessitar. Si no es podia guanyar, calia 
almenys retallar distàncies. Aquest fou l'objectiu dels darrers minuts de joc. De nou es reforçà 
la defensa i es millorà en atac. Els porters van estar encertats sota els pals i s'arribà al xiulet 
final amb el definitiu 36-31 al marcador.  
 
Amb aquest partit finalitza la primera volta. Queda tota la segona volta per corregir i millorar 
diversos aspectes. Esperem molt del vostre joc. Teniu feina entrenadors. Som-hi nois que això 
continua!!! 
 
 

Juvenil Femení  

BM La Roca 1953 22 (14) 
CE Tortosa  24 (10) 

Desè partit de la primera fase de l'equip juvenil femení del CE Tortosa, de les noies entrenades 
per Marc i Rafel. 
 
Tercera victòria consecutiva que enlaira a l’equip a la quarta posició de la taula classificatòria, 
lloc que dóna l'opció a poder jugar la segona fase amb els 4 primers equips de cada grup. 
 
Encara que anaven a jugar a la pista del cuer, a aquesta lliga ningú regala res, partit, com cada 
setmana, molt complicat. Entre una mena de relaxació de les noies tortosines per jugar a la 
pista del cuer, una dura defensa local i alguna noia visitant minvada per algun cop i lesió 
anterior, no hi ha havia manera de poder entrar de ple al partit. Finalment 14-10 al descans que 
feia encendre totes les alarmes. 
 
Però un descans miraculós, sumat a un bon missatge de Marc i Rafel, va fer donar la volta al 
partit. Tot va canviar, intenses en defensa, sense perdures de pilota i amb molt encert de la 
cara a porteria local, amb tot això era qüestió de temps que el marcador girés, i va girar, no 
sense molt de treball i aptitud de les noies tortosines. 
 
El proper partit rebran a l'H Esplugues. 
 

 

 



Juvenil Masculí 

H Ribes 36 (19) 
CE Tortosa 27 (14) 

Desplaçament a Ribes amb pocs efectius, entre lesions i exàmens només es va poder disposar 
dels 7 jugadors de pista més un canvi. 
 
El partit va començar igualat fins que els tortosins, degut a l'esforç, van baixar el rendiment i, 
poc a poc, els jugadors de Ribes van anar guanyant posicions i allunyant-se en el marcador.  
El joc del Tortosa no va ser dolent, però els atacants contraris van estar molt més encertats, 
per part dels tortosins, i com cada cap de setmana, es van tornar a errar molts de tirs (24), que 
per poder guanyar un partit és pràcticament impossible, sense comptar també que es van 
perdre 13 pilotes. Amb aquests números van acabat el partit (36-27) fins al moment el correctiu 
més gros que s'han emportat. 
 
Ara dos setmanes per entrenar i poder pensar i després partit a casa contra Tarragona 
 

Sènior Masculí  

CE Tortosa 30 (15)   
H Ribes 19 (11) 

El sènior masculí del C.E. Tortosa torna a guanyar a casa contra el líder de la categoria i 
allarga la seva ratxa de victòries consecutives, amb aquesta victòria es col·loca primer en la 
classificació per acostar-se més a l’objectiu de la temporada de pujar de categoria. 
 
El partit va començar molt igualat i en els primers minuts l’equip visitant es va posar per 
davant en el marcador amb una distància de fins a 4 gols a causa de la seva velocitat de 
joc en atac i la seva defensa molt pressionant per recuperar ràpidament la pilota. 
A partir d’aquí els tortosins van començar a pujar la intensitat en defensa i van aprofitar les 
seves ocasions en atac per remuntar i posar-se amb un empat a 10 gols i després posant-se 
per davant en el marcador arribant al descans amb una avantatja de 15 a 11. 
 
La segona part va començar molt bé per l’equip local, van seguir augmentant la distància en el 
marcador, fent una bona defensa i amb algunes bones actuacions del porter, la diferència de 
pes entre els jugadors del C.E. Tortosa i el Ribes i la intensitat defensiva dels tortosins van fer 
que l’equip visitant estigués molts minuts de la segona part sense marcar cap gol. A la segona 
part el Ribes també va canviar la defensa pressionant que feia per una defensa més junta i més 
tancada per intentar no encaixar tants gols però els tortosins van seguir augmentant la 
distància en el marcador arribant al final del partit amb un marcador final de 30 a 19 amb 
victòria del C.E. Tortosa.  
 
El següent partit serà a la pista del Pau Casals on buscarà seguir sumant punts per mantenir el 
liderat. 


