Primera Catalana – Grup 1

C.F. FARNERS 2-2 U.AT. D’HORTA
8 Octubre 2016

l'Horta suma 16 punts, sent líder en solitari una jornada més.

jornada 6

Empat a 2 de l'Horta al camp del Farners, el primer equip que després de 6 jornades ha aconseguit
no perdre davant dels de Xavi Molist. Després de 6 jornades l'Horta suma 16 punts de 18 possibles,
sent líder en solitari una jornada més.
El partit no ha començat de cara per
l'Horta, que ha vist com el Farners
s'avançava en la seva 1a ocasió amb un
gol de Gerard Muñoz. L'Horta ha anat a
contracorrent però s'ha fet amb el control
del partit tenint la possessió i les ocasions,
com una de Sergi Arranz que un defensa ha
refusat sobre la mateixa línia de gol. L'Horta
ha continuat buscant l'empat sent el clar
dominador, amb més ocasions com un xut
d'Imaz i un parell més d ‘Arranz. Així, el gol
semblava qüestió de temps.
A la segona part l'Horta ha trobat el gol només començar, quan Arranz ha caçat una pilota morta
després d'un xut de Salva que ha picat al travesser (46'). S'obria un partit nou i l'Horta semblava en
disposició d'obrar una nova remuntada. No obstant, un mal refús ha acabat amb penal, que el
capità del Farners Riart ha transformat en gol (2-1, m. 55'). D'aquí i fins al final l'Horta ha anat a per el
gol encara amb més insistència, jugant amb defensa de tres i amb més efectius en atac com
Ignasi, Pablo, Torrent i Genís. Pablo ha generat dues ocasions claríssimes, fins que al 86' Torrent ha
rematat de forma imparable amb l'interior una centrada de Pablo. Ja al descompte, una rematada
de cap de Torrent l'ha salvat el porter amb una mà espectacular quan ja es cantava el 2-3.
Al final, empat a 2 per sumar un punt, mantenint l'equip invicte i per seguir comandant amb
autoritat la classificació. L'Horta rebrà l'Hermes el proper diumenge a les 12 al Feliu i Codina en la
Jornada 7 de 1Cat1.

FITXA TÈCNICA:
CE Farners: Blanquera; Negre (Sanding, m. 86), Riart (c), Miquel, Salas; Criado (Joel, m. 80), Fajardo,
Nierga, Solà (Yaya, m. 74), Gerard Muñoz (Rosell, m 59) i Pep Muniesa (Guillem, m. 86).
UA Horta: Buetas; Salva (Arnau, m. 77), Barry, Reyes, Eudald (Genís, m. 59); Galeano (Pablo, m. 70);
Kique (Torrent, m. 65), Edgar (Ignasi, m. 59), Imaz, Marçal; i Arranz.

Gols:
1-0, m. 5, Gerard Muñoz;
1-1, m. 46, Sergi Arranz;
2-1, m. 55, Riart (p.);
2-2, m. 86, Xavi Torrent.
Àrbitre: Martínez Navarro. Targetes grogues als jugadors locals Criado (45'), Rosell (63'), Negre (95') i
als visitants Salva (49'), Arranz (50') i Reyes (93').
Expulsió per doble groga del jugador local Salas (58' i 85').

