Infantil Masculí
CE Tortosa
CH Vic

35 (19)
28 (11)

Primer partit de la segona fase de Primera Catalana Infantil i primera victòria de l’equip
d’Alejandro Castro.
Tot i els dubtes d’enfrontar-se a un equip que no havien jugat encara, el CE Tortosa va
desplegar un joc molt contundent en atac, portant la iniciativa, amb bones combinacions i
mobilitat, i amb una defensa 3-3 que va fer que aviat es distanciessin en el marcador. Així
doncs, s’arribava als primers 15 minuts del partit amb un clar 13-6 favorable als locals. Poc
podia fer l’equip rival davant l’allau atacant dels tortosins. L’àrbitre va assenyalar la fi de la
primera part amb un resultat de 19-11 que, tot s’ha de dir, resultava un poc enganyós donat
que l’equip de Vic jugava força bé també, però amb una evident manca d’encert ofensiu.
La segona part va començar en la línia de la primera. L’equip, concentrat i sense donar un
respir al rival, arribava al minut 20 amb un resultat de 31-23 i continuava amb un còmode
avantatge al marcador. Però va ser a partir de llavors quan, potser per un excés de confiança o
per la relaxació d’anar tot el partit amb el resultat a favor, el rival va escurçar la distància al
marcador malgrat que certament no donava la sensació de ser capaç de capgirar el resultat.
En definitiva, victòria important del CE Tortosa infantil que, a falta de dos partits pendents del
seu grup, pot situar-lo en els primers llocs de la classificació gràcies a la quantitat de gols
obtinguda.

Infantil/Cadet Femení
CE Tortosa
33
AH La Canonja 6
Victoria aplatant del C.E Tortosa que va dominar totes les facetes del partit en tot moment
jugant contra un equip que venia amb les baixes de les seves dos jugadores mes importants i
que ho van notar moltíssim, cosa que les tortosines ho van saber aprofitar i van demostrar que
tot i ser un partit molt plàcid van estar concentrades en tot moment. També va ser un partit per
poder donar minuts a les jugadores que no son tan habituals i que van mostrar estar a l’altura
de la resta tant en atac com en defensa i això va fer que poguessin arribar a marcar gol totes
les jugadores que van participar ja que era un dels objectius i que el van complir a la perfecció.
Cal destacar també que en la part defensiva tot i l’ampli resultat que es reflexava en el
marcador, en cada parcial (8-0), (18-0), (26-0) i (33-6), les jugadores no van baixar d’intensitat
defensiva en cap moment tenint una gran actitud.
Partit que va servir per agafar confiança de cara als pròxims partits. Molt be noies!!!!!
El pròxim desplaçament serà a casa del cuer de la classificació el REUSENC HANDBOL.
Esperem que continuen sumant.

Cadet Masculí
CE Tortosa
CH Sant Andreu

22 (10)
18 (10)

Els cadets sumen la tercera victòria consecutiva i es mantenen invictes en la segona fase.
Només dos punts separaven els dos equips a la classificació, per la qual cosa el duel es
presentava interessant. El partit va començar amb igualtat entre els dos equips, els visitants
mostraven una defensa ferma que dificultava trobar posicions de llançament, fet que provocà
baixa efectivitat en els nostres jugadors. La bona actuació dels nostres porters sota els pals
equilibrava els espais que la defensa tortosina deixava als rivals. Al minut 15 el resultat era ja
de 5-6. A partir d'aquest moment els barcelonins dominaren el marcador, però la reacció dels
tortosins els darrers minuts va permetre arribar al descans amb un esperançador empat a 10.
Calia millorar en defensa i més encert cara a porteria si es volien sumar els dos punts. I amb
aquest objectiu va sortir l'equip local a la segona part. Al minut 10 un parcial de 4-0 va permetre
que els tortosins es posessin 14-10 al marcador. Es van completar diversos contraatacs a
causa de la pressió en defensa, i calia augmentar i administrar l'avantatge aconseguit. Al minut
20 el resultat era de 21-15 i, tot i que el rival va augmentar la pressió en defensa, els tortosins
van gestionar bé els darrers minuts de partit, arribant al xiulet final amb el 22-18 definitiu al
marcador.
Victòria important de l'equip per encarar amb optimisme la visita a la pista del segon classificat
la propera jornada.

Juvenil Masculí
CBM Esparreguera
CE Tortosa

28 (14)
23 (12)

Mal començament de la segona volta, els d'Esparreguera van posar més ganes i més joc, per
tant res a dir.
La primera part va estar molt igualada, però dominada per l'Esparreguera que en tot moment
van anar per davant i quan els tortosins es podien posar a 1 gol automàticament es tornaven a
posar 3 o 4 gols per davant.
La segona part no va variar en res, l'Esparreguera fent una defensa molt bona, forta i ordenada,
que a la fi es el que va fer que se n'anessin de 5 gols en el marcador. Resultat final 28-23, tirs
errats 22, pilotes perdudes 10 i per part de l'Esparreguera tirs errats 17, pèrdues de pilota 10.
Proper partit contra el Vendrell a casa, diumenge pel matí a les 12:30.

Sènior Masculí
CH Ripollet
CE Tortosa

21 (9)
27 (15)

Victòria del sènior masculí del CE Tortosa. Partit que a priori s’esperava difícil per als ebrencs,
ja que s'enfrontaven amb un rival del cap dalt de la taula, però ni molt menys va ser com
s'esperava.

La primera part va estar molt igualada però amb domini tortosí pel que fa la finalització. El
marcador reflectia un 9-15 al descans,que deixava al sènior amb 6 gols d’avantatge sobre els
locals.
Un inici fulgurant dels del Centre d'Esports amb un parcial de 4-1 feia preveure que el partit ja
estava decidit. Però l'equip local no es rendia i no baixava els braços. Els ebrencs però, tot i
estar en el marcador distanciat, van aconseguir refer-se dels errors comesos, pèrdues de pilota
i altres, i finalment amb molt patiment i seny, van aconseguir aguantar el marcador. I finalment
van acabar guanyat el partit.

El partit va acabar amb un resultat de 21 - 27. I amb una gran felicitat en els ebrencs.

