Primera Catalana – Grup 1

U.AT. D’HORTA 2 – 1 U.E. VIC
2 Octubre 2016

. L’Horta segueix intractable

jornada 5

De 3 en 3 i ja en van 15/15. L’Horta segueix intractable i davant el Vic ha sumat el 5è triomf en 5
jornades per seguir com a líder destacat de la categoria, amb 4 punts d’avantatge sobre el Sants,
el 2n classificat.
El Vic es presentava com a invicte al Feliu i
Codina i no ho ha posat fàcil per cedir la
seva primera derrota, obligant a l’Horta ha
obrar
la
seva
segona
remuntada
consecutiva després de la que ja va firmar en
l’anterior jornada a Tona (2-5). I és que
Puigdesens ha avançat el Vic al minut 5
aprofitant un desajust defensiu, en un primer
tram de partit on l’Horta no s’ha trobat del
tot còmode. Amb el pas dels minuts i el
marcador en contra, el conjunt de Xavi Molist
ha fet un pas endavant i ha passat a tenir el
control total, tenint la possessió i jugant en terreny de joc del Vic en tot moment. El Vic només
creava perill a la contra, com en un xut de Roca que ha anat al travesser.
La productivitat de l’Horta ha anat a més, amb un primer avís en una jugada amb dues rematades
al pal de Xavi Torrent i Sergi Arranz que indicaven que l’empat estava a prop i era qüestió de temps.
L’Horta feia circular la pilota de banda a banda i cada cop provocava més perill aproximant -se,
fins que al 38’ Kique ha marcat de cap llançant -se en planxa per aprofitar una centrada mesurada
d’Óscar Imaz. L’empat feia justícia i abans del descans Arranz ha rematat de cap enviant-la a la
creueta a la sortida d’un córner.
Després del descans l’Horta volia anar per feina i ha continuïtat insistint. Al
56’ ha tingut el premi del gol, en una acció de Torrent que ha pog ut
marcar en segona instància després del refús del porter. Era el 2-1 i l’Horta
ha manava en el marcador a base de treball, constància i joc ofensiu. Ha
pogut matar el partit en diverses ocasions de gol a les botes d’Arranz,
pero avui el pichichi s’ha quedat per primer cop aquesta temporada
sense marcar. El Vic ho ha intentat en jugades aïllades i a la contra, sent
un xut de Peke des de fora l’àrea la seva única ocasió clara i que Buetas
ha solventat.
L’Horta ha continuïtat acostant-se amb bones accions d’Edgar i d’un
actiu Pablo, que ha portat de bòlid la defensa del Vic en els minuts que ha jugat. Finalment, 2-1 i
l’Horta que fa el ple de victòries després de 5 jornades donant continuïtat a la seva brillant ratxa de
triomfs. En la propera jornada, desplaçament al camp del Farners, dissabte a les 16h.

FITXA TÈCNICA:
UA HORTA: Buetas; Salva (Arnau, m. 80), Reyes ©, Barry, Eudal; Galeano; Kique (Genís, m. 64), Imaz
(Manel, m. 80), Marçal (Pablo, m. 72); Torrent (Edgar, m. 72) i Arranz.
UE VIC: Reig; Ramonet © (Iván, m. 84), Gil, Torné, R. Busquets; Enrich; Rama (Quim, m. 72), Peke,
Casas; Valls i Puigdesens.
Gols: 0-1, m. 5, Puigdesens; 1-1, m. 38, Kique; 2-1, m. 56, Xavi Torrent.
Àrbitre: Albert Piñol. Grogues als locals Galeano, Eudald i Salva i als visitants Valls, Puigdesens, R.
Busquets, Gil i Iván.

