
Infantil Masculí 

H Lleida Pardinyes “Negre” 35 
CE Tortosa   27 

Derrota de l'equip Infantil masculí en el desplaçament del darrer partit de la primera volta. 

Un partit que començava igualat durant els primers 15 minuts però que, a partir de llavors, 

l'equip local es va anar imposant, tot i l'esforç i l'entrega dels tortosins. Malgrat tot, no va ser 

suficient per aturar els ràpids atacs d'un rival que es va mostrar més contundent en defensa i 

efectiu en l'atac. La clau del partit: les nombroses pèrdues de pilota, la manca d'encert en els 

tirs i la sensació de certa "desconnexió" general a estones. 

Després de quatre victòries consecutives, aquesta derrota ha estat un contratemps. Però toca 

pensar en el proper partit, seguir treballant i recuperar la confiança. De ben segur, les victòries 

tornaran. 

 

Cadet Masculí 

CE Tortosa  24 (11) 
H Santpedor “Negre” 29 (14) 

Els cadets cauen derrotats a casa en el primer partit de la segona fase 

L'equip arribà amb ganes al partit i es posà al capdavant en el marcador, però aviat es van fer 

palesa les dificultats del joc tortosí. Costava aturar l'atac rival i hi havia poc encert en atac. Al 

minut 5 el resultat era d'empat a 3. A partir d'aquí l'equip va reaccionar, es completaren atacs i 

es reforçà la defensa. Els porters estaven, una setmana més, impecables sota els pals. Al 

minut 10 s'aconseguí un avantatge de 3 gols. Però de nou el joc dels locals no fou l'esperat, i hi 

va haver igualtat en el marcador durant els 10 minuts següents, però a partir del minut 20 

errades en passades i sobretot en els llançaments van fer que els visitants es posessin al 

capdavant. El temps demanat pels entrenadors no va aconseguir redreçar el joc i s'arribà al 

descans amb el resultat d'11-14 al marcador. 

Calia millorar amb escreix el joc si es volia aconseguir la victòria. Però no es va aconseguir. 

Continuaren les decisions precipitades i els desencerts en els llançaments. A l'equador de la 

segona part el resultat era 17-24, i l'equip, tot i no rendir-se en cap moment, va ser incapaç de 

capgirar el marcador, fins arribar al 24-29 definitiu. 

Cal treball i esforç per millorar. Estem segurs que ho fareu nois. 

 

 

 

 

 

 

 



Juvenil Femení 

CE Tortosa 21 (10)   
BM La Roca 31 (15) 

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

per Marc i Rafel. 

Després de totes les experiències anteriors, poder ajuntar 10 xiquetes per jugar el partit, ja va 

ser un èxit. Recordar, que la setmana anterior l’equip es va veure obligat a ajornar el partit per 

falta de jugadores. 

Venia La Roca, líder ferm del grup i clar candidat a jugar sector nacionals enguany, però 

l’energia local era tanta per poder competir el partit, que un parcial inicial de 6-2, feia demanar 

temps a les noies visitants per intentar posar fil a l’agulla. I així va ser, el líder es va posar les 

piles i poc a poc va anar imposant la seva superioritat, i van anar decantant el marcador la seu 

favor, en això al descans 10-15. 

A la represa més del mateix, molta voluntat de les noies tortosines, però que res van poder fer 

davant el potencial de l’equip de La Roca. 

Veurem que depara la segona volta d’aquest top 8 per l’equip tortosí. 

La propera jornada es desplaçaran a la pista del  CH La Salle Montcada. 

 

Juvenil Masculí  

CE Tortosa 33 (19)   
H Ribes 28 (15) 

Els tortosins van demostrar el que ja sabíem però no ho veiem, que quan volen saben jugar a 

handbol, i bé . Van donar tot el que tenien, van jugar un dels millors partits i per suposat van 

guanyar. El partit era molt  important, ja que de guanyar-lo,  igualaven en punts al rival i 

guanyant-lo per 10 gols els avançaven a la classificació. No va poder ser, es va guanyar, però 

només de 5, tot i que en molts moments els de Tortosa van estar a punt d'aconseguir-ho . 

La primera part va començar igualada, pràcticament eren jugades d'atac i gol per part dels dos 

equips, fins que en el minut 20, els tortosins es van posar per davant, aplegant a la mitja part 

en 4 gols d'avantatge (19-15).   

La segona part va tenir moments de pujades i moments de baixades, però en cap moment es 

van perdret  les ganes ni les formes, es va arribar a tindre un avantatge de fins a 7 gols, però 

finalment no va pogut ser (33-28).  

El més important d'aquest partit es que els tortosins van tornar a creure en ells mateixos, i tot 

sigui dit, van fer que l'afició s'ho passés molt bé a la graderia. 

Les dades tècniques del partit poc a poc van millorant, la punteria cada cop es més encertada, 

tanmateix el que no millora son les pèrdues de pilota, que segueixen sent moltes (16). 

Pròxim partit , desplaçament a Tarragona 

 



 Sènior Masculí  

CA Sabadell H 32 (16)   
CE Tortosa 27 (14) 

Derrota del sènior masculí contra el CA Sabadell Handbol per que trenca la ratxa de victòries 

dels tortosins.  

El partit va començar amb un domini del Centre d’Esports Tortosa amb un parcial de 0-3. 

Aquesta diferència va durar poc quan el Sabadell escurçava  la diferència pocs minuts després. 

Acabant la mitja part per 16-14.  

En el començament de la segona part, l’equip tortosí va retallar aquesta diferència de dos gols i 

es va tornar a posar per sobre al marcador, amb una intensitat superior a la de la primera part. 

Aquesta segona part va transcórrer molt igualada amb un gol amunt, un gol avall. Quan 

quedaven dos minuts pel final el resultat era de dos gols a favor dels locals, l’equip tortosí va 

decidir jugar-se-la i fer defensa individual per intentar seguir amb la ratxa d’imbatibilitat. El partit 

va acabar amb derrota dels tortosins tot i la gran actitud i la lluita fins al final del partit.  

La pròxima jornada l’equip juga a casa contra el Salou.  

 


