Infantil Masculí
JH La Llagosta
CE Tortosa

22
28

L’equip infantil masculí del CE Tortosa visitava la pista del JH La Llagosta amb la incògnita de
com respondria al fet de tenir un entrenador de circumstàncies, Isidro Buera, donat que
Alejandro Castro li va ser impossible assistir-hi .
El partit va començar amb el resultat favorable als tortosins, però sense poder obrir un
avantatge important de gols. Aquest fet va forçar l’equip a estar molt concentrats en defensa i
encertats en atac. L’equip visitant no baixava en cap moment la guàrdia i mantenia l’encert
anotador. Així doncs, s’arribava als primers 15 minuts del partit amb 6-9 favorable al CE
Tortosa. Els deu darrers minuts de la primera part van continuar amb la mateixa tònica del
començament i cap equip volia donar el partit per perdut.
A la represa, els nois d’Isidro Buera van seguir punt per punt el que se’ls havia instruït al
vestidor: no es podia afluixar en defensa o, tal vegada, el partit es podria perdre en qualsevol
moment. Així l’equip, concentrat i sense donar un respir al rival, arribava al minut 20 de la
segona part amb un resultat de 21-24 i continuava amb un lleuger avantatge al marcador però
sense arribar a distanciar-se. Els darrers cinc minuts van ser molt intensos, donat que els dos
equips n’eren conscients de la necessitat de desplegar una defensa fèrria i agressiva.
Finalment, el CE Tortosa va poder frenar els embats dels locals fins la victòria final per 22-28.
És important remarcar que aquesta és la tercera victòria consecutiva de l’infantil masculí del CE
Tortosa i que l’equip va demostrar que pot donar encara molt més i, el que és més important,
que saben lluitar i sofrir per vèncer els partits.

Cadet Masculí
CE Tortosa
31 (18)
Tarragona HC 20 (9)
Els cadets guanyen al líder i assoleixen el pas a la segona fase.
Els tortosins, que havien deixat anar punts en partits que a priori havien de ser fàcils,
necessitaven la victòria si volien passar a la segona fase. Tasca difícil tenint en compte la
trajectòria del rival durant tota la primera fase. I tot l'equip es va conjurar, des de la preparació
tècnica dels entrenadors, passant per un treball més intensiu en els entrenaments fins el vídeo
dels jugadors per engrescar l'afició a encoratjar-los des del minut 0.
Sonà el xiulet inicial. Els visitants es feien veure a la grada amb el seu blau característic, però
el color dominant era el roig tortosí animant els jugadors, que van sortir segurs i conscients del
que havien de fer. Ben situats en defensa controlaren l'atac rival i, tot i algun llançament
desencertat, es posaren al capdavant al marcador. Els porters tortosins van estar impecables
sota els pals, l'atac rival estava controlat fins el punt que al minut 15 només havia marcat un
gol. Els locals ja en portaven 8. A partir d'aquest moment els tarragonins intenten reaccionar i
retallar distàncies, però els tortosins aguanten posicions i continuen posats en el partit. S'arribà
al descans amb un esperançador 18-9 al marcador.
Amb la represa, es temia la reacció del potent rival i calia seguir en tot moment les indicacions
dels entrenadors per mantenir i, si era possible, augmentar la diferència en el marcador. I així
ho van fer. La pressió defensiva va permetre interceptar passades i sortir al contraatac, un gol

rival era respost amb un de local. I s'arribà a l'equador de la segona part amb un 26-14 al
marcador. El contrari demana temps però el joc tortosí no va defallir, tot i els diversos
llançaments als pals i s'arribà al xiulet final amb un 31-20 al marcador, amb gran joia de tots els
assistents.
Objectiu aconseguit davant d'un gran rival, amb treball i esforç. Sort a la segona fase.

Juvenil Femení
CE Tortosa
H Gavà

10 (16)
31 (8)

Un partit més al sac de les derrotes i una lesionada més a la llista de baixes.
Continua la tònica negativa dels encontres on el més destacable és l’esforç de les jugadores
que continuen jugant.
Aquesta setmana s’ha produït la lesió de Blanca, a la que desitgem una ràpida recuperació.
Agrair també a les 2 porteres que van sortit a pista per poder donar descans a les companyes.
Setmana que ve més i millor. Sempre positius!!!

Juvenil Masculí
CE Tortosa
La Salle Bonanova Atlètic

22 (6)
24 (12)

Tercer partit consecutiu perdut i que pràcticament deixa sense possibilitats de classificar-se
entre els quatre primers a l’equip.
Possiblement la primera part més atípica i fluixa de la temporada, només començar els de La
Salle ja es van posar 4 gols per davant i, en el minut 15, el resultat era de 2-9. Només en el
primer quart d'hora els tortosins ja havien batut tots els rècords d'aquest any, s'havien errat 13
tirs a porteria i la pilota no volia entrar de cap manera, bé pel poc encert dels tortosins i per la
gran actuació del porter del Bonanova que segur que va fer el partit somiat per un porter. Així
entre el desencert dels tortosins i el bon fer del porter del Bonanova es va arribar a la mitja part
amb un trist marcador de 6-12.
En el descans , l'entrenador del Tortosa va tindre una seriosa xerrada amb els jugadors, i la
qüestió és que els va fer efecte ja que la segona part va ser totalment diferent . Els tortosins
van començar a jugar millor i poc a poc es van aproximar al marcador finalitzant el partit 22-24
i aconseguint que el públic acabés aplaudint l'esforç fet per l'equip tot i haver perdut.
Les dades resumeixen un partit que va tindre dos cares, la primera part, 17 tirs errats, 10
pèrdues de pilota i 6 gols marcats, mentre que en el segon temps es van errar 11 tirs , 3
pèrdues i 16 gols marcats.
Pròxim partit, desplaçament a Molins de Rei.

Sènior Masculí
CEH Vendrell
CE Tortosa

20 (11)
31 (13)

Victòria del C.E. Tortosa a la pista del Vendrell amb un 20 a 31 en el marcador, tot i que pot
semblar un partit relativament còmode pel marcador, els tortosins van arribar amb una
avantatja de 2 gols al descans i hi va haver moments durant la primera part que van anar per
darrere en el marcador i van haver de remuntar-ho abans del descans, a la segona part van
pujar el ritme de joc i va ser on van marcar la diferència.
El partit va començar força igualat tant en el joc com en el marcador, els locals aprofitaven i
transformaven en gol els seus atacs, tot i que també perdien algunes pilotes, els atacs dels
tortosins acabaven en llançaments a porteria però les bones accions del porter local van
impedir una major avantatja en el marcador per part del Tortosa. La primera part va esta
marcada per pocs gols en atac a causa d’algunes pèrdues de pilota i aturades del porter, al
minut 15 de partit el marcador era de 7 a 9 a favor del C.E. Tortosa, això vol dir que en els
segons 15 minuts de la primera part cada equip va fer 4 gols arribant al descans amb un 11 a
13 en el marcador.
A la segona part els tortosins van pujar la intensitat defensiva i van aconseguir un parcial de 4 a
0 en el marcador augmentant la avantatja a 6 gols a favor. Aquesta avantatja va anar
augmentant fins a 10 gols amb un ritme més alt en atac per part dels visitants i un major encert
de cara a porteria, tot sumat a la bona defensa i algunes aturades del porter tortosí. A mesura
que anaven passant els minuts de la segona part els tortosins s’anaven trobant més còmodes
sobre la pista i anava millorant el seu joc, arribant en algun moment a una diferència de fins a
12 gols a favor sobre el seu rival, el resultat final va ser de 20 a 31 en el marcador a favor del
C.E. Tortosa.
La setmana que ve els tortosins jugaran a casa contra la Llagosta on intentaran sumar una
nova victòria per seguir sent líders.

