
Infantil Masculí 

EH Sant Vicenç  22 (11) 
CE Tortosa  38 (20) 

Victòria contundent a domicili del CE Tortosa davant un rival que no ha pogut fer res enfront 

l'allau de joc dels tortosins. Ja des dels primers minuts l'equip es va mostrat molt sòlid i 

contundent en defensa i encertadíssim en atac. Els nois d'Alejandro Castro es volien refer de la 

derrota de la jornada passada, i ho van aconseguir amb escreix. 

La primera part acabava amb un clar resultat a favor per 11-20 però l'entrenador, conscient de 

la importància esportiva i moral per a l'equip, els hi va demanar més intensitat i esforç de cara 

la segona meitat. I els nois li van fer cas. Generosos en els recolzaments defensius, 

concentrats i amb una implicació màxima, van continuar castigant el rival fins deixar el 

marcador final amb una diferència a favor de 16 gols. 

El partit va ser un clar exemple de com aprendre de les derrotes, de no abaixar mai el cap i de 

creure sempre amb les pròpies possibilitats. 

 

Infantil/Cadet Femení 

CE Tortosa 27 (16)  
Tarragona HC 17 (9) 

Victòria importantíssima davant d’un rival que venia empatades a punts a la classificació. 

 

Les tortosines sortien al partit amb la màxima concentració, enfrontant-se a un equip que a 

priori pareixia molt complicat de batre. Les jugadores locals van començar de menys a més en 

un partit molt exigent físicament però van aconseguir imprimir una bona velocitat en atac des 

de l’inici aprofitant sobretot l’extrem dret que no parava de perforar la porteria rival sumat a una 

bona defensa, com ja ve sent habitual en els últims partits jugats, deixant un primer parcial de 

7-1 favorable. En el segon parcial, les de Tarragona despertaven una mica en atac però 

seguien fallant bastant en defensa cosa que van saber aprofitar molt bé les tortosines, tant les 

centrals quan s’ajudaven en les pivots com les entrades de les laterals que trobaven sempre 

molts espais per on poder penetrar i marcar gols fàcilment aconseguint arribar a la mitja part 

amb un clar marcador de 16-9. 

Arrancava la segona part amb una mica menys de fluïdesa i sobretot amb menys velocitat. Això 

va fer que fos un tercer parcial més ajustat del previst però que finalment van poder resoldre 

favorablement, en part, gràcies a les grans aturades (algunes de mèrit) de la seva portera que 

va saber aguantar el moment de desconcert de l’equip sobretot en la part defensiva, però en 

atac seguien sent superiors i acabaven 21-12. Ja en l’últim parcial, i sabent que ja tenien el 

partit guanyat, la relaxació va regnar a la pista i les jugadores del Tortosa es van despistar 

moltíssim en defensa però, mantenint el bon atac que havien mostrat durant tot el partit, 

s’imposaven a les tarragonines amb un resultat final de 27-17 aconseguint d’aquesta manera el 

liderat de la classificació i la cinquena victòria consecutiva en lliga de forma més que notable. 

 Les noies continuen intractables i ara mateix es podria dir que son l’equip a batre per a la resta 

de rivals. 

Pròxim partit es jugarà a casa contra el CH Móra la Nova. 

 



Cadet Masculí 

CE Tortosa 27 
CH Salou 19 

 

Juvenil Femení 

BM La Roca 30 (16)   
CE Tortosa 20 (8) 

Primer partit de la segona fase de l’equip juvenil femení del CE Tortosa, de les noies 

entrenades per Marc i Rafel. 

L’equip va començar amb mal peu aquesta segona fase, solament es van poder presentar amb 

9 noies al partit per la gran plaga de lesionades que arrossega l’equip, i com quan les coses 

van malament, sempre poden anar pitjor, als 10’ de partit va tenir que sortir de la pista Arantxa 

Bel, ja que se li va produir un gir al genoll, i no va poder continuar. Veurem els resultats mèdics. 

En el que fa referència al partit, no va tenir molta història, les locals (un molt bon equip), van 

agafar ràpidament un còmode avantatge, que poc a poc van anar augment fins arribar a la 

diferència de 10 gols del final del partit. 

Prou van fer les noies en pista de intentar competir, dins de les seves possibilitats, davant un 

equip que havia quedat primer del seu grup a la primera fase. Veurem aquesta setmana com 

evolucionen les lesionades. 

La propera jornada rebran al CH La Salle Montcada. 

 

Juvenil Masculí  

CE Tortosa 22 (11)   
CH Cambrils 23 (15) 

Ensopegada dels tortosins a casa contra els cambrilencs . Els de Cambrils van sortir a la pista 

molt motivats i amb molta energia. Des d’un primer moment ja es van avançar al marcador i, tot 

i que els tortosins van jugar bé, els va faltar un puntet més d'encert i ràbia per guanyar . 

La primera part va ser, sense dubte per als de Cambrils, portant un avantatge d’entre 2 i 4 gols, 

arribant a la mitja part 11-15.  

La segona va ser per als tortosins que inclús al minut 50 van aconseguir posar-se per davant al 

marcador 18-17. Però els nervis i les presses van fer que el resultat final fos favorable al 

Cambrils. 

Pròxim partit desplaçament a Martorell. 

 

 

 



 Sènior Masculí  

H Cooperativa Sant Boi “B” 20 (10)   
CE Tortosa   23 (12) 

Victòria del sènior masculí en el seu desplaçament a casa de l’Handbol Cooperativa Sant Boi  

“B”, que els permet continuar sent líders de 3ª Catalana.  

El partit va començar amb un parcial de 2 gols en contra dels tortosins durant els primers 

minuts de joc. Els tortosins van poder remuntar aquesta diferència i estar per davant del 

marcador tot el que quedava de partit, arribant a ampliar a una diferència de 5 gols a favor. 

Aquesta diferència els permetia acabar la primera part amb una avantatja de 10-12.  

La segona part va continuar dominant el CE Tortosa i aguantant el ritme, inclús quan eren dos 

jugadors menys al camp. El partit el van tenir que lluitar fins al final per aconseguir la victòria 

amb un resultat de 20-23.  

 


