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Nou triomf de l’Horta

jornada 7

Nou triomf de l’Horta, que ha en suma 6 en 7 jornades, més l’empat de l’anterior jornada, per
acumular 19 punts de 21 possibles i dominar amb autoritat la classificació en solitari. L’Hermes ha
obligat al conjunt de Xavi Molist a emplear-se a fons i a haver d’esperar a la 2a part per col.locar-se
per davant, tot i que les moltes ocasions fallades durant la segona part han evitat una victòria
còmode, havent d’esperar al minut 82’ per marcar el gol guanyador i assegurar els 3 punts.
L’Andorra, amb 13 punts i a 6 punts de distància (2 partits menys i també invicte), és ara per ara
l’únic equip que pot aguantar el ritme dels hortencs, en una jornada 7 on Sants i Vic, fins ara màxims
perseguidors, han perdut els seus encontres. El Lloret també és a 6 punts pero no té cap partit
pendent.
L’Horta era conscient que no podia
començar el partit encaixant un gol en
contra com havia succeït en les darreres
jornades, i defensivament no ha donat cap
opció a un Hermes que en tota la 1ª part
només ha rematat dos cops fora i cap a
porteria, una d’elles als núvols, sense crear
més perill que això. En atac, a l’Horta li ha
costat entrar en el partit, sent una
rematada de cap de Barry a pilota parada
en una centrada d’Imaz al 16’ la seva
primera ocasió i on ha intervingut el porter
visitant, i també primera del partit.
Seguidament Arranz ha avisat amb una rematada suau a centrada de Salva, i Imaz i Kique, en xuts
des de fora l’àrea, un a porteria i l’altre fora, també ho han provat. L’àrbitre ha assenyalat fins a 15
faltes a la primera part, sent un primer temps de moltes interrupcions en el joc. L’Horta dominava,
estava segur en defensa i creava ocasions de perill, pel que semblava qüestió de temps que l’1-0
pogués arribar.
El guió a la segona part ha canviat totalment quan
Pablo ha tingut una clara ocasió per obrir el
marcador enviant la pilota al pal. El gol estava a molt
a prop i ha arribat quan ha aparegut el pichichi Sergi
Arranz, que ha aprofitat una passada de Pablo per no
perdonar i posar l’1 a 0 al 49’. Pocs minuts després
Pablo ha pogut marcar el 2n en una clara ocasió,
pero ha xutat per sobre el travesser estant dins l’àrea
petita. A més, l’Hermes s’ha quedat amb 10 per la
segona groga a Manu al 53’ i l’Horta dominava a
plaer. Semblava que el 2-0 estava a tocar pero en una jugada aïllada Arnau s’ha inventat un xut
des del vèrtex de l’àrea que ha sorprès Buetas entrant per l’escaire (57’). Molist ha mogut fitxa i han
entrar de cop Marçal, Juan i Cristian per Kique, Ignasi i Pablo al 61’, donant més aire a l’atac.

D’aquí i fins al final, el partit s’ha convertit en un atac i gol de l’Horta tancant a l’Hermes al seu propi
camp i en ocasions dins la pròpia àrea. Eren moments de molt domini de l’Horta, i Arranz ha tingut
dues ocasions immillorables, de les que no acostuma a perdonar, per marcar el gol de la
tranquil·litat, pero entre el porter i el pal ho han evitat. Cristian ha disposat de dos xuts, pero la pilota
no entrava, mentre passaven els minuts amb domini local i un Hermes que es defensava i somiava
en arrencar un punt del Feliu i Codina. Finalment, al 82’, una centrada de Genís que havia entrat
feia pocs minuts per Eudald, l’ha caçat el pichichi Arranz per marcar el 2-1 i desfermar l’eufòria.
Fins i tot ha pogut arribar el 3r, pero entre Xavi Torrent i Arranz s’han molestat en una contra on ja es
cantava el 3r. Al final, 2-1 i triomf treballat que no reflexa en el marcador la superioritat d’un Horta
que per mèrits propis i ocasions de gol claríssimes hagués pogut obtenir un marcador molt còmode.
Amb el partit acabat hi ha hagut una lamentable agressió a la cara del capità de l’Horta Marc
Reyes, i s’han produït accions i comportaments que no s’haurien de tornar a repetir en un terreny
de joc, totalment lluny de l’esportivitat i que el club i l’equip rebutgen enèrgicament.
FITXA TÈCNICA:
UA HORTA: Buetas; Salva (Xavi Torrent, m. 71), Reyes, Barry, Eudald (Genís, m. 79); Galeano; Ignasi
(Juan, m. 61), Kique (Marçal, m. 61), Imaz, Pablo (Cristian, m. 61); i Arranz.
FP HERMES: Yanca; Franco, Dowi, Vergés, Djibi; Manu; Arnau (Cristian, m. 80), Negro (Pozzo, m. 85),
Baby, Garrido (Guaje, m. 73); i Tomás (Benito, m. 62).
Gols: 1-0, m. 49, Sergi Arranz. - 1-1, m. 57, Arnau. - 2-1, m. 82, Sergi Arranz.
Àrbitre: López Jiménez. Targeta groga als locals Galeano, Reyes i Imaz i als visitants Baby, Djibi,
Franco, Negro. Doble groga al visitant Manu (24’ i 53’). L’àrbitre ha fet constar en l’acta targeta
vermella directe amb el partit acabat a Baby.

