Primera Catalana – Grup 1

U.AT. D’HORTA 2 – 0 F.C. MARTINENC
30 Octubre 2016

Victòria solvent per 2 a 0

jornada 9

El derbi es presentava com l’ocasió perfecte per
recuperar el camí de la victòria després de la
primera derrota de la temporada del cap de
setmana anterior, i l’Horta no ho ha desaprofitat.
Victòria solvent per 2 a 0 i l’equip de Xavi Molist
que una setmana més continua com a líder
destacat de la categoria amb 5 punts de renta
sobre els perseguidors Sants, Andorra i Lloret.
El partit ha començat amb uns minuts de
tempteig i sense un dominador clar. Mica en mica
l’Horta ha anat agafant el control del partit i s’ha
fet amb la possessió, circulant la pilota i buscant espais. Marçal ha donat el primer avís, pero el
porter del Martinenc ha aturat el seu xut. Reyes ha marcat a la sortida d’un córner després
d’una pentinada de Galeano, pero l’àrbitre ha anul·lat el gol per un suposat fora de joc.
Semblava que el gol local estava al caure, i al minut 20,
finalment, Marçal ha obert el marcador amb un xut amb
l’esquerra que el porter no ha pogut aturar. El gol ha donat
molta calma a l’Horta, tot i que Alabau ha estat a punt
d’empatar a l’aprofitar un error en la sortida de la pilota local,
pero la seva vaselina ha sortit alta. El Martinenc no ha generat
més ocasions de perill i s’ha arribat al descans.
A la segona part l’Horta ha sortit disposat a marcar el gol de la
tranquil·litat. Al 53’, en un córner servit per Cristian, el pichichi Sergi Arranz ha engaltat una volea
imparable que ha perforat la porteria del Martinenc fent el 2 a 0. A partir d’aquí, el Martinenc
ha buscar retallar distàncies, pero només ha tingut una ocasió clara en un mà a mà d’Alabau
que Buetas ha solventat amb èxit. L’entrada dels canvis efectuats per Molist han donat més aire
fresc a l’equip, que ha pogut marcar el tercer en ocasions de Juan, Xavi i Kique, en dues
ocasions. Al final, 2-0 i victòria plàcida d’un Horta competitiu, efectiu i molt solvent per seguir
líder en solitari recuperant el camí del triomf.
En la propera jornada, Mollet – Horta, diumenge 7 de Novembre, en el primer dels dos
desplaçaments consecutius com a visitant que afrontarà l’equip (el següent al camp del Sants).

FITXA TÈCNICA:
UA HORTA: Buetas; Salva, Reyes, Marc Esteve ©, Genís; Galeano; Cristian (Kique, m. 59), Edgar
(Juan, m. 59), Imaz (Arnau, m. 79), Marçal (Pablo, m. 67); i Arranz (Xavi Torrent, m. 70).
FC MARTINENC: Caleb; Márquez, Duran (Antolínez, m.46), Aleix, Campos; Lobo, Varese (Quiles,
m. 67); Ruiz (Grau, m. 46), Raventós (Hugo, m. 56), Chicho (Lozano, m. 67); i Alabau.
Gols: 1-0, minut 20, Marçal.
2-0, minut 53, Sergi Arranz.
Àrbitre: Bureu Méndez. Grogues a Salva, Arranz i Arnau per part local i a Raventós, Alabau,
Campos i Márquez.

