
Infantil Masculí 

CE Tortosa    29 
CH Palautordera – Salicrú “Verd” 25 

 

Infantil / Cadet Femení 

CE Tortosa  26 (14) 
CH Móra la Nova 13 (4) 

Sisena victòria consecutiva de l’equip tortosí que fa mantindre el liderat de la classificació. 

 

Primer parcial amb clara superioritat contra un rival que venia amb baixes i sense canvis i que 

es va veure de seguida superat per les tortosines que d’inici imposaven la seva velocitat en 

atac al mateix temps que feien una gran defensa que permetia col·locar un 9-2 favorable. 

Continuava el partit en el segon parcial amb una mica menys d’encert de cara a porteria però 

les bones aturades de la portera tortosina aguantaven el resultat a favor i d’aquesta manera 

arribaven a la mitja part amb un resultat de 14-4. 

En el tercer parcial, l’equip local va augmentar la diferència en el marcador amb atacs molt 

ràpids que feien arribar a la finalització del mateix per un 22-7. 

Les noies del Tortosa sabien que ja tenien el partit guanyat havent aconseguit batre al rival en 

els tres primers parcials, i això feia (com en l’anterior partit) que es relaxessin moltíssim. Llavors 

van començar un seguit d’imprecisions, pèrdues de pilota, males recepcions i una distracció 

col·lectiva, sobretot en la part defensiva que va provocar que les jugadores del Móra agafessin 

confiança i s’emportessin l’últim parcial per 4 gols a 6 però que no va afectar al resultat final ja 

que  les tortosines havien fet la feina en els tres primers parcials i finalment en el marcador es 

va reflectir un clar 26 a 13. 

 

Les noies entrenades per David Llatge, que està fent una molt bona feina amb elles, 

continuaran treballant de ben segur per acabar de polir alguns detalls a millorar. 

 

En el pròxim partit l’equip es desplaçarà al pavelló de La Canonja on continuaran lluitant per 

seguir a dalt de tot de la classificació. 

 

Cadet Masculí 

CH Amposta 30 
CE Tortosa 34 

Victòria molt treballada per continuar somiant. 

Penúltim partit de la primera fase on l’equip cadet es presentava amb la necessitat de puntuar 

per poder classificar-se entre els 3 primers equips del seu grup. 

Sabent de la importància d’aquest partit, des del primer moment van sortir convençuts del que 

tenien que fer: una bona defensa i un atac fluït. Això els va permetre que l’Amposta només 

anés per davant únicament en l’1-0; la resta del partit sempre dominaren en el marcador l’equip 

tortosí. Uns primers quinze minuts de la primera part en moments brillant en atac que permetia 

tenir 2-3 gols d’avantatge, combinant-ho en errades que l’equip ampostí aprofitava per retallar 



distàncies en el marcador. Tot i així, el "tempo" del partit era de l’equip tortosí. Però l’Amposta 

no ficava les coses gens fàcils al Tortosa, i una bona defensa combinada en uns atacs 

encertats va permetre’ls empatar el partit a falta de pocs minuts per acabar aquesta primera 

part. No obstant, això va esperonar als tortosins per tornar a encertar els llançaments a 

porteria, tancar forats en defensa i poder-se’n anar de 3 gols al descans del partit. 

La sensació de cara a la segona part era que no seria un partit amb una diferència molt gran de 

gols, guanyés qui guanyes el partit, però el cadet tortosí volia guanyar el partit si o si. I així van 

sortir en la segona part, a pel partit. A mesura que anaven passant els minuts, l’atac tortosí 

trobava porta en facilitat i començava a estar una mica més encertat en defensa, el que 

permetia anar augmentant la diferència de gols respecte a l’Amposta, arribant a tenir una 

màxima diferència de 8 gols (24-32) en el minut 20 de la segona part. Els ampostins, en un 

intent de no deixar escapar el partit tant aviat, van fer una defensa molt més avançada, passant 

d’una 5-1 a una doble mixta i, finalment una 3-3. Al principi els tortosins trobaven espais 

ràpidament per llançar a porta, però això mateix també els provocava precipitació en els atacs i 

en la presa de decisions. Això va permetre a l’equip ampostí escurçar diferències en el 

marcador, col·locant-se a només 3 gols per sota en el marcador (29-33) quan faltaven poc 

menys de 5 minuts per finalitzar el partit, però errades d’un i l’altre equip van fer que el 

marcador no es mogués gaire més, acabant guanyant els tortosins per 4 gols de diferència. 

El proper cap de setmana, últim partit d’aquesta primera fase, que es jugarà a casa i, ni més ni 

menys, contra el líder. Un partit on els tortosins necessiten puntuar per accedir a la segona fase 

com a tercers classificats. 

Segur que s’hi deixaran la pell !!! 

 

Juvenil Femení 

CE Tortosa  28 (11)   
CH La Salle Montcada 36 (18) 

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

entrenades per Marc i Rafel. 

Com la setmana anterior, tampoc va haver possibilitat alguna de treure res positiu del partit. Si 

la setmana passada ja hi havia moltes baixes, aquesta setmana dues més, i menys mal de 

l’alta d’una nova jugadora, Maria José. Però tot i això, un sol canvi a la banqueta i dues noies 

cadets jugant tot el partit. Les circumstàncies són les que són, i així s’ha d’admetre, però, si que 

es veritat que el grup no mereixia arribar al top 8 de Lliga catalana en aquestes condicions. 

Pel que fa referència al partit, doncs no molt que comptar, als pocs minuts de partit ja hi havia 

una clara escletxa favorable a les visitants, que van anar dosificant fins al la fi del partit. 

Veurem si en un curt plaç de temps poden recuperar efectius i poder jugar de tu a túu algun 

partit d’aquesta fase final. 

La propera jornada rebran a l’H Gavà. 

 

 

 



Juvenil Masculí 

CH Martorell 28 (14)   
CE Tortosa 15 (10) 

Victoria contundent del Martorell, que va demostrar el perquè està en el lloc capdavanter de la 

classificació. 

Els de Martorell van sortir al camp com si fos una final, fent una defensa molt forta i ordenada , i 

un atac duríssim. Els laterals del Martorell literalment passaven per damunt de la defensa 

tortosina, mentre que els porters poc podien fer . 

 Els jugadors del Tortosa van aguantar els 10 primers minuts (5-5), aguantant el marcador fins 

a la fi de la primera meitat. 

Els primers 5 minuts de la segona part  van ser els que van desmuntar als tortosins i a partir 

d'aquest moment el partit se'ls va fer molt llarg, arribant a la fi en un clar 28-15. Cal dir que els 

tortosins es van presentar a Martorell amb moltes baixes, només amb dos canvis per fer.  

També cal destacar els 22 tirs errats i les 12 pèrdues de pilota, resumint, partit per oblidar i 

mirar endavant  ja que el proper cap de setmana es juga a casa contra La Salle Bonanova, 

contrincant encara més difícil que el Martorell. 

 

Sènior Masculí  

CE Tortosa  33 (13)   
CE Maristes Rubí 28 (13) 

Victòria treballada del sènior masculí contra el Centre d’Esports Maristes de Rubí amb una 

diferència de 5 gols en el marcador. El partit va començar molt igualat fins al punt d’arribar al 

descans amb un empat a 13 al marcador, els tortosins van anar de menys a més i a la segona 

part es van mostrar més forts en defensa i van augmentar la velocitat de joc en atac, això va 

provocar una diferència a favor en el marcador. 

La primera part va estar més marcada per les defenses i les pèrdues de pilotes en atac tant per 

part dels tortosins com pels visitants, per això el resultat va ser molt igualat durant tota la 

primera part i els dos equips van marcar 13 gols. La primera part va ser poc fluida a causa de 

les bones defenses dels dos equips.  

En la segona part els locals van saber sobreposar-se al joc del seu rival i van imposar un ritme 

de joc més elevat en atac i una major intensitat en defensa, a causa d’això la diferència en el 

marcador cada vegada era més a favor del C.E. Tortosa arribant als últims deu minuts de partit 

amb una avantatja de quatre gols sobre el rival. En el tram final de partit, els visitants també 

van augmentar la intensitat del partit per intentar apropar-se en el marcador provocant alguns 

penals en contra dels tortosins, però els locals no van baixar els braços en cap moment i van 

seguir aprofitant els seus atacs per mantenir la diferència en el marcador veient un intercanvi 

de cops entre els dos equips. En els últims minuts de partit la diferència de gols en el marcador 

ja era de 5 gols a favor dels tortosins, fet que es va mantenir fins al final arribant amb un 33 a 

28 en el marcador en acabar el partit. 

 Aquesta victòria serveix al C.E. Tortosa seguir mantenint el liderat de la categoria 

independentment dels resultats dels seus rivals. La setmana que ve els tortosins jugaran a la 

pista del Vendrell on intentaran allargar aquesta ratxa de victòries aconseguides fins ara. 


