
Infantil Masculí 

CE Tortosa    26 (14) 
CH Sant Esteve de Palautordera 31 (16) 

Derrota a casa en el tercer partit de la 2ª fase que enfrontava al CE Tortosa i el CH Sant Esteve 

de Palautordera. Un partit marcat per la igualtat entre els dos equips i en l’alternança en el 

marcador. 

La primera part començava amb un CE Tortosa molt concentrat, fort i sòlid en defensa i 

contundent en atac. D’aquesta manera arribàvem als primers cinc minuts amb un 3-2 favorable. 

A partir de llavors, els visitants van fer valer la superioritat física d’algun dels seus jugadors, 

cosa que els va permetre situar-se per davant al marcador amb un ajustat 14-16 a la fi de la 

primera part. 

Va ser al començament de la segona part quan els tortosins, reprenent l’agressivitat i efectivitat 

mostrada a l’inici del partit, van aconseguir sorprendre al CH Sant Esteve. Mostra d’això és el 

resultat de 19-18 que assenyalava el marcador els primers cinc minuts. Un parcial de 5-2 que 

donava esperances i que feia preveure una més que possible victòria local. Però la manca 

d’encert alguns cops i les errades i els desajustaments defensius en altres, van donar aire a 

l’equip rival que, aquest cop sí, va ser capaç d’aprofitar-ho. Del minut 10 fins al minut 20 de la 

segona part, el parcial favorable als visitants va ser de 2-8, un cop molt fort el qual el CE 

Tortosa ja no va poder remuntar.   

 

Cadet Masculí 

CE Tortosa 39 (22)  
CH Cambrils 27 (13) 

Continuen els bons resultats de l'equip que assoleix la tercera posició en la classificació. 

Des del xiulet inicial els tortosins van sortir amb ganes d'emportar-se la victòria i van encapçalar 

de seguida el marcador. Bon treball en defensa, efectivitat en atac i aturades impecables dels 

porters sota els pals van portar al minut 15 un resultat de 12-7 i 22-14 a la mitja part. 

Amb la represa l'equip va seguir concentrat per tal d'evitar la reacció del rival. Continuà ben 

posicionat en defensa i sortí al contraatac en diverses ocasions, fet que va permetre augmentar 

la diferència de gols a favor. Al minut 15 el resultat era ja de 30-21 i s'arribà al xiulet final amb el 

definitiu 39-27. 

A manca de 4 partits a la primera fase, els cadets tenen el repte de continuar amb els bons 

resultats per mantenir la posició a la classificació. Endavant nois!!! 

 

 

 

 

 



Juvenil Femení 

CE Tortosa 33 (15)   
H Sant Quirze 24 (10) 

Tretzè i penúltim partit de la primera fase de l'equip juvenil femení del CE Tortosa, de les noies 

entrenades per Marc i Rafel. 

Nova victòria tortosina (5 en els darrers 6 partits), que permet a l’equip classificar-se per la 

segona fase al grup A1 amb els 8 millors equips de Catalunya.  

No va ser tan fàcil com sembla indicar el marcador, partit treballat, lluitant cada pilota i 

defensant intensament per poder, poc a poc, anar obrint avantatge al marcador. 

A falta d’una jornada, l’equip ja està classificat per la segona fase, on vist els rivals, no hi haurà 

cap partit fàcil. 

Destacar aquesta setmana a Idoia Clemente, amb un molt bon partit anotant 9 gols com a 9 

sols. 

El proper partit ens desplaçarem a la pista a OAR GRACIA SABADELL A. 

 

Sènior Masculí  

H Sant Quirze “B” 32 (19)   
CE Tortosa  20 (9) 

Derrota del sènior masculí a la pista del Sant Quirze amb una àmplia diferència de 12 gols al 

final del partit a causa d’algunes baixes de l’equip visitant i la velocitat de joc dels locals.  

El partit va començar amb un alt ritme de joc que va imposar el Sant Quirze amb una circulació 

ràpida de la pilota en atac i una defensa molt avançada i pressionant per provocar pèrdues de 

pilota dels Tortosins, això va provocar que ràpidament es posessin per davant en el marcador. 

El Tortosa no es va saber adaptar a aquest joc del rival i en el minut 15 de partit els locals ja 

guanyaven amb un clar 14 a 5 en el marcador, aquesta avantatja es va mantenir durant tota la 

primera part, arribant al descans amb un marcador de 19 a 9 a favor dels locals. 

La segona part va començar una mica millor per als tortosins ja que es van intentar apropar en 

el marcador però ràpidament el Sant Quirze va augmentar el ritme de partit i va poder mantenir 

la distància de 10 gols que ja tenia del descans. Durant aquesta segona part el Sant Quirze va 

seguir atacant amb molta velocitat, recuperant moltes pilotes i sortint al contraatac, però la 

defensa del Tortosa i algunes aturades del porter van permetre que la diferència en el 

marcador no seguís augmentant. La defensa del Sant Quirze en aquesta segona part també va 

ser una mica més conservadora i no era tant avançada com la que feien durant la primera part. 

El fet de que els locals fessin una defensa no tant avançada va fer que els atacs dels tortosins 

poguessin ser més llargs i més treballats, això va ajudar als tortosins i durant la segona part va 

ser un intercanvi de cops mantenint la distància de gols en el marcador arribant al final del partit 

amb un 32 a 20 al marcador. 

La setmana que ve el Tortosa jugarà a casa contra el Tarragona H.C. on intentarà aconseguir 

la victòria per mantenir el liderat de la categoria. 


