
INFANTIL MASCULÍ 
 
ESPORTIU CASTELLDEDELS 31 
C.E. TORTOSA 30 
 
Derrota del l'infantil masculí del C.E. Tortosa en un partit boig i molt disputat i dels que fan 
estimar aquest esport. 
El partit començava amb alternança de gols al marcador i amb molt encert golejador per part 
dels dos equips. Va ser a partir del minut 15' quan l'equip local començava a distanciar-se, amb 
una diferència màxima de sis gols. A més, les seves accions en atac gairebé sempre tenien 
premi en forma de gols. Aquest fet i la manca d'intensitat i concentració dels tortosins, 
portaven a un resultat de 18-12 al final de la primera part. 
La segona part començava amb la mateixa tònica. La defensa plantejada pel Castelldefels, un 
3:2:1, feia molt mal al sistema ofensiu del C.E. Tortosa. Havia de fer-se alguna cosa, donat que 
la distància al marcador continuava sent de sis gols al minut 10' (24-18). I el canvi ha vingut 
gràcies a l'estratègia proposada per Alejandro, l'entrenador tortosí: un atac obert cap als 
extrems per descongestionar la part central. 
Aquest fet ha esperonat a l'equip i han començat a retallar distàncies. Minut 20': 28-25. Llavors 
han tret la raça i l’immens caràcter guanyador que té aquest equip. Fins i tot, a falta de 1 
minut, el marcador assenyalava un ajustadíssim 30-30. Una remuntada poc menys que èpica. 
Finalment, la sort ha volgut que caigués a la banda de l'equip local i s'ha arribat al 31-30 final. 
L'equip ha competit, ha lluitat per cada pilota, ha estat capaç de creure amb les seves 
possibilitats fins al final. En definitiva, un partit èpic d'aquells que es queden gratament a la 
memòria.   
 
 
INFANTIL- CADET FEMENÍ 
 
REUSENC HANDBOL    9 (2) 
C.E. TORTOSA              39 (23) 
 
Tercera victòria consecutiva en lliga, a casa del Reusenc, que era el cuer de la classificació. 
 
Gran partit de les tortosines que van ser molt superiors a les del Reus, tant en atac com en 
defensa i que no van permetre a l’equip rival que pogués entrar a la dinàmica del partit en cap 
moment, arribant a la mitja part amb un resultat de 2 a 23. Fent una defensa que continua 
millorant cada cop més i que tot i el resultat tant ampli nomes li van permetre a les jugadores 
rivals marcar un total de 9 gols en tot l’encontre. Una defensa que està entre les millors dels 6 
equips d’aquesta lliga. L’atac de l’equip va ser fulminant pera les del Reus ja que les van 
superar en velocitat, però sobretot destacar la part dels contraatacs que també cada vegada 
els aconsegueixen fer millor tant des de les mateixes passades de les porteres, sortint molt 
ràpid, o com quan  aconseguien un rebot defensiu o amb les pèrdues de les rivals o com quan 
robaven la pilota, ja sortien disparades per fer els contraatacs una i una altra vegada durant tot 
el partit i que la majoria d’ells els van finalitzar amb gol. Tot aquest bon treball aconseguit va 
permetre arribar a un resultat final de 9 a 39 pera les xiquetes del C.E.Tortosa que ara mateix 
estan imparables. Enhorabona noies!!! 
 
El pròxim partit serà a la pista de les cadets del Móra la Nova, que segurament ens posaran les 
coses molt difícils, però hem de creure en les nostres jugadores ja que jugant com ho estan 
fent, son capaces ara mateix de guanyar a qualsevol rival. 
 
 



CADET MASCULÍ 
 
C E Handbol BCN Sants Negre 31 (15) 
C E Tortosa 31 (15) 
 
Els cadets empaten in extremis els darrers instants del partit i aconsegueixen un punt a la pista 
del segon classificat. 
Els tortosins havien de puntuar per mantenir-se en la zona alta de la classificació i van arribar 
amb aquesta motivació, tot i les nombroses absències en la plantilla. Amb el xiulet inicial el 
rival arriba fàcilment a posicions de llançament, calia un bon treball en defensa per evitar que 
el rival es distanciés en el marcador. I es va aconseguir la igualtat durant la primera part: 
s'arribà al minut 10 amb el resultat de 5-6, al 20 amb 10-10 i al descans el marcador mostrava 
l'empat a 15.  
Amb la represa el partit va fer un gir, el rival sortí amb ganes i encapçalà el marcador. Al minut 
8 la diferència era ja de 4 punts, 21-17. L'entrenador va demanar temps per reorganitzar 
l'equip, millorar la defensa i l'efectivitat en atac. Els tortosins reaccionaren i aconseguiren 
igualar el partit. El rival no es va rendir i de nou s'allunyà en el marcador, a falta de 5 minuts el 
resultat era 29-26. Calia una segona remuntada. 
S'augmentà la pressió en defensa al mig del camp marcant als millors marcadors del rival de 
forma individual, es va aconseguir frenar l'atac rival i sortir al contraatac. Es van gestionar els 
darrers instants amb intel·ligència i s'aconseguí l'empat a 31 amb un emocionant final, anotant 
en els segons finals. 
 
Bon partit de l'equip que espera amb optimisme la següent jornada. 
 
JUVENIL MASCULÍ 
 
C.E.Tortosa (18) 31 
C.H.Vendrell (17) 27 
C.E.Tortosa : I.Teruel (5 aturades), P.Benaiges (8 aturades (1p)), I.Alfaro (1), A.Ayuso (4), J.I.Cid 
(1), A.Sastre (1), A.Verge, E.Gonzalez (2), A.Moreno (9), M.Lopez (7), P.Lopez (3), P.Albacar (3), 
H.Estrada. 
 
Bon partit per part dels dos equips, els vendrellencs han fet moltes jugades assajades i 
realment els han sortit bé, tan mateix els tortosins s'han defensat com han pogut a ratxades 
millor i alguna estona menys be, la qüestió es que els de Tortosa sempre han anat per davant 
al marcador. 
La primera part la cosa ha estat més igualada, sense que els tortosins poguessin agafar un 
avantatge considerable, finalitzant els primers 30 minuts en un (18-17). 
En la segona part els locals s'han despertat i han apretat més  , distanciant-se de 3 o 4 gols 
arribant a la fi del partit en un resultat favorable (31-27). Tot i així les estadístiques encara no 
son prou bones, 20 tirs errats a porta, 9 pilotes perdudes, mentre que el Vendrell  ha errat 17 
tirs i 11 pilotes perdudes. 
Propera setmana descans i proper partit a Vilanova. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SÈNIOR MASCULÍ 
 
C.E. TORTOSA 22 
H MARESME LLAVANERES 13 
 
Victoria del sènior Masculí del CE Tortosa. Partit plàcid per als ebrencs , ja que s’enfrontaven 
amb un rival del cap baix de la taula. 
 
La primera part va estar molt desigualada amb una gran primera part dels tortosins, que va 
deixar un 12-5 al descans, que deixava al Sènior amb un avantatja clar sobre els visitants. 
 
La segona part un inici fulgurant dels ebrencs altre cop feia preveure que el partit ja estava 
decidit. Però l'equip visitant no es rendia i no baixava els braços , i no deixava escapar els 
tortosins en el marcador . Els ebrencs, però , van aconseguir refer-se dels errors comesos 
,llançaments errats i altres, i finalment amb l’ajuda de nombrosos contraatacs i contragols i per 
altra banda també aprofitant les precipitacions dels visitants per reduir diferencies en el 
marcador ,van aconseguir distanciar-se definitivament .I finalment van acabar guanyat el 
partit. 
 
El partit va acabar amb un resultat de 22- 13. 


