
Infantil Masculí 

H Cooperativa Sant Boi  36 
CE Tortosa   13 

Derrota contundent a domicili del C.E. Tortosa contra l’actual líder de la classificació. L’equip en 

cap moment va donar la sensació de poder imposar-se i, a mesura que anaven passant els 

minuts inicials, el resultat ja feia preveure una clara derrota. L’ H. Cooperativa Sant Boi va 

demostrar perquè va el primer: defensa tancada i contundent on pràcticament no deixaven altra 

sortida als tortosins que el tir exterior i, gairebé sempre, sota l’avís de l’àrbitre d’incórrer en atac 

passiu. A més, cal destacar l’encert i la gran actuació del porter rival, el qual va acabar de 

frustrar els intents ofensius del C.E. Tortosa. 

Partit, doncs, no per oblidar perquè de les derrotes també se’n treuen lliçons, però sí per passar 

pàgina aviat i mirar cap al proper partit per poder redreçar el rumb. 

 

Infantil / Cadet Femení 

CH Móra la Nova 9 (5) 
CE Tortosa  13 (6) 

Quarta victòria consecutiva de l’equip infantil del C.E Tortosa que segueix sumant cada 

jornada. 

 

Partit que a priori pareixia complicat, ja que l’equip rival era de categoria cadet i, a més a més, 

anaven a la seva pista i amb varies baixes importants. Va ser un partit amb molts pocs gols ja 

que per part de les tortosines van fer molts llançaments a porteria però amb poc encert i, per 

part de les del Móra, va ser una mica el mateix, amb la diferència que alguns dels seus 

llançaments eren intervinguts amb bones aturades de les nostres porteres que van aguantar 

molt bé en moments més ajustats del partit. En la part defensiva, tot i les adversitats que tenien 

per defensar a unes rivals molt corpulentes, no es van tallar gens a l’hora de defensar-les i no 

les deixaven passar en quasi cap jugada ajudant-se molt bé entre elles. Cal destacar però de 

forma negativa les moltes pèrdues de pilota sobretot a l’hora de rebre les passades, això va fer 

probablement que el resultat al final del partit no fos més ampli. 

En resum un no molt bon partit del tot, si en la part defensiva però queden coses per millorar. 

Però sí una victòria important contra un rival que ja ens havia guanyat en pretemporada. 

 

Enhorabona noies, continueu així. El pròxim partit se jugarà a casa contra les noies del 

Tarragona que ara mateix son les líders de la lliga. Partit important per a les nostres. 

Necessiten a tota l’afició possible que pugui vindre a animar a l’equip. 

 

 

 

 

 

 



Cadet Masculí 

H Claret 21 (11)  
CE Tortosa 20 (10) 

Els cadets perden per la mínima en un partit irregular. 

La visita al camp de l'equip menys golejat del grup feia preveure dificultats en atac amb una 

defensa rival ben consolidada. I així va ser. Al minut 5 el resultat era encara 1-1. La primera 

part va estar prou equilibrada en joc i resultats, tot i que al minut 20 els barcelonins guanyaven 

per 8-5 i una reacció dels tortosins, va fer que s'arribés a la mitja part amb el resultat d'11-10. 

Destaquem el bon treball dels porters sota els pals una jornada més. 

Amb la represa calia continuar la ratxa del final de la primera part, però de nou s'atacà amb 

dificultat, errant diversos llançaments. Continuava l'equilibri en el marcador. Es millorà el treball 

en defensa i al minut 22 el resultat era de 16-19, però la reacció del rival va portar la igualtat al 

minut 25, amb un empat a 19 al marcador. Seria final d'infart una vegada més. Els nervis van 

fer que els tortosins es precipitessin en les decisions, amb errades en passades i llançaments 

no encertats a porteria. Tot plegat portar a la derrota final per la mínima per 21-20. 

Partit per oblidar nois. A seguir endavant amb bon treball d'equip. 

 

Juvenil Femení 

OAR Gràcia Sabadell 38 (20)   
CE Tortosa  28 (14) 

Catorzè i darrer partit de la primera fase de l’equip juvenil femení del CE Tortosa, de les noies 

entrenades per Marc i Rafel. 

Derrota de l’equip tortosí en un partit intranscendent, ja que l’equip local tenia la 3ª plaça 

garantida i el CE Tortosa la 4ª, llocs tots dos, que donen accés a la segona fase A1. Però tot 

plegat no va ser un bon partit tortosí, l’equip es va presentar amb moltes baixes un altra 

vegada. No van entrar mai dins del partit, ja un desavantatge de 4 gols des de l’inici (8-4 als 

10’), va fer que el partit fos còmode per les locals, que a poc a poc van augmentar la diferència 

fins al marcador final. 

Dilluns 03 de febrer, sorteig de la segona fase, on s’enfrontaran als 4 millors equips de l’altre 

grup, on molt haurà de millorar l’equip tortosí per poder obtenir resultats positius. 

 

 

 

 

 

 

 



Sènior Masculí  

CE Tortosa 32 (12)   
Tarragona HC 22 (10) 

Victòria del CE Tortosa contra el Tarragona HC. 

L'equip tortosí, que partia amb algunes baixes, va començar la primera part una mica fora de 

lloc i, tot i que anava davant al marcador, no podia aconseguir rendes de més de 3 gols. 

Errades en llançaments clars i algun desajust defensiu feien que el partit arribés al descans 12-

10. 

La segona part, amb una defensa tortosina més ben organitzada i contundent, provocava 

contraatacs a favor dels tortosins que tot i poc encert en alguns dels tirs els va permetre arribar 

al 32-22 final. 

 


