Primera Catalana – Grup 1

MOLLET U.E. “B” 2-1 U.AT. D’HORTA
6 Novembre 2016

Derrota de l’Horta al camp del Mollet

jornada 10

Derrota de l’Horta al camp del Mollet, que segueix invicte com a local, en un partit on errors
puntuals dels visitants han pesat massa. Tot i això, en el tram final, el conjunt de Xevi Molist ha
pogut empatar en un xut amb rosca de Pablo que ha picat al pal en la darrera jugada del
partit.
El partit ha tingut una 1ª part molt
moguda on qualsevol dels dos equips
hagués pogut marcar. Les primeres
ocasions han estat per l’Horta, amb
xuts d’Edgar i Imaz que s’ha apropat al
gol. El Mollet no volia ser menys i Chipi,
amb una falta que ha picat a la
creueta i Masip, de cap amb aturada
providencial de Buetas, han fregat el
gol. Superada la mitja hora de joc el
partit ha entrat en una fase d’anada i
tornada amb arribades per part dels
dos equips, sent una centrada-xut de
Salva casi sense angle, igual que una prèvia d’Imaz que Arranz no ha tocat per poc, una de les
millors ocasions hortenques.
A la segona part l’Horta ha sortit disposat a tot i Imaz ha tingut una ocasió en un xut que ha
picat al travesser, a més d’arribades per banda dreta de Cristian, acabant una d’elles a les
botes d’Arranz i que a punt ha estat d’entrar pero la pilota ha fregat el pal. Semblava que
l’Horta era qui més números tenia per marcar, pero al 66’ l’àrbitre ha assenyalat penal en una
jugada on l’Horta no ha refusat el perill. Masip ha estat el llançador i ha marcat l’1-0 tot i que
Buetas havia endevinat el costat del xut per on ha entrat la pilota.
Casi seguidament, 4 minuts
després, el Mollet ha marcat el
2-0 en un error defensiu que
Chipi ha aprofitat per marcar el
gol de la tranquil•litat local. A
partir d’aquí i fins al final,
l’Horta ha anat a pel gol, amb
una centrada en una falta
llunyana de Juan que Xavi no
ha pentinat per poc quan
estava tot sol. L’entrada de
Pablo ha revolucionat l’atac
de l’Horta, i ha obligat al porter local Roger a intervenir en una jugada personal que ha estat a
punt d’entrar. Quan faltaven pocs segons per arribar al 90’ una brillant jugada personal de
Pablo l’ha rematat Arranz al fons de la porteria, donant esperances per evitar la derrota. I per

molt poc no ha sigut possible, quan en la darrera jornada del partit Pablo, a la sortida d’un
córner, ha xutat de rosca pero la pilota s’ha estrellat al pal, moment en que l’àrbitre ha xiulat el
final.
L’Horta segueix com a líder en una jornada on l’Andorra li retalla un punt després d’haver
empatat, i ja pensa en el derbi del proper diumenge a les 12:15h. al Camp de l’Energia davant
el Sants per tornar a buscar els 3 punts.

FITXA TÈCNICA:
MOLLET: Roger, Arroyo, Suli, Serrano, Parra; Juan Pérez (Jordi, m. 73); Chipi (Cirera, m. 85), Jandro
(Castro, m. 74), Navarro, Antonio (Edgar, m. 91); i Masip.
UA HORTA: Buetas; Salva (Grifé, m. 74), Reyes (Pablo, m. 73), M. Esteve, Genís; Galeano; Cristian
(Ignasi, m. 67), Edgar (X. Torrent, m. 67), Imaz, Marçal (Juan, m. 60); i Arranz.
Gols: 1-0, min. 67, Masip de penal - 2-0, min. 71, Chipi. - 2-1, min. 89, Sergi Arranz.
Àrbitre: Líndez Ciurana. Groga als locals Navarro i Serrano i als visitants Marçal i Reyes. També al
delegat local per perdre temps (m. 80). Doble groga al local Arroyo (m. 86 i 89).

